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#DROP. Lav din egen #DROPFILM og vær med til at starte DEN GULE BØLGE på Facebook!
FX DROP HJEMLØSHEDEN, DROP UDSTØDELSEN, DROP SANKTIONER, DROP…, DROP…, DROP… Hvad synes du man
burde droppe? Skriv dit budskab på et stykke gult karton, film og læg filmen på Facebook under #DROP – her kan du
også se de andre bidrag. KOMMUNALVALG 2021. DU HAR OGSÅ EN STEMME – BRUG DEN!!

EN NY PLAN MOD HJEMLØSHED
Hvordan løser man hjemløsheden? Det er regeringen nu kommet med sit bud på.
Løsningen tager i vid udstrækning
udgangspunkt i Housing First-metoden hvor man får en bolig og
massiv hjælp og støtte til denne.
Det betyder bl.a. at opholdstiderne på herbergerne skal ned og at
der skal skaffes en masse billige
boliger. Hvad mener SAND?
AF ASK SVEJSTRUP,
SEKRETARIATSLEDER, SAND
Det er positivt:
• At man erkender at der er et
stort problem – og at man laver
en plan for at løse det.
• At kommunerne får større mu-

lighed for at anvise en billig bolig.
Der skal bl.a. tilvejebringes 2900
boliger med en husleje mindre
end 3500 kr. Der gives mulighed for flere udslusningsboliger.
Der laves flere og mere bindende
aftaler om kommunernes anvisningsret.
• At der indføres krav om at der
skal laves en handleplan for alle
borgere på herberger.
• at kommunerne kan få refusion
på bostøttemetoder efter Housing First tilgangen.
• At der laves et nationalt partnerskab på hjemløseområdet, der
skal følge og evaluere udviklingen på hjemløseområdet.
• At der skal laves flere omsorgspladser, hvor syge hjemløse kan

tage midlertidigt ophold.
Det er negativt:
• At kommunerne får mulighed
for at udskrive hjemløse fra et
herberg.
• At planen ikke pålægger kommunerne at sikre tilstrækkeligt
med rigtige herbergspladser eller
andre tilbud til hjemløse (§108,
§107, skæve boliger osv)
Ambitionen er at antallet af borgere i langvarig hjemløshed skal
nedbringes markant. De sætter
dog ikke tal på hvor mange hjemløse det er. Måden det skal gøres
på er ved at udbrede brugen af
Housing First, dvs. få folk i lejlighed og give dem relevant bostøtte. Idéen er god og rigtig, og vir-
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ker for langt de fleste hjemløse,
men måden man gør det på er en
diskussion værd.
Målet er at nedbringe opholdstiden på herberger for hjemløse.
Det vil man gøre ved at stille krav
om, at der skal laves en handleplan for den hjemløse, mens vedkommende er på herberget. Det
er godt. Der laves alt for sjældent
en god og langsigtet plan, hvor
hjælp- og støttebehovet defineres i samarbejde med den hjemløse.
Sammen med det boligudspil, Indenrigs-og boligministeriet kom
med for ca. 14 dage siden, hvor
et af initiativerne var 2900 billige
boliger til hjemløse, skal hjemløseudspillet være en ny tilgang
til hjemløshed. Frem for blot at
håndtere hjemløsheden vil man
løse problemet. En god ambition, men vi mangler stadig en
formel for hvordan man sikrer at
der kontinuerligt bliver bygget

betalelige boliger til lavindkomstgruppen. Det siger boligudspillet
eller hjemløseudspillet ikke noget
om. Hjemløseudspillet siger heller
ikke noget om at sikre hjemløse
end større betalingsevne, f.eks.
gennem en øget boligstøtte/§34
støtte, større kontanthjælp eller
andre foranstaltninger, der kan
hive folk ud af fattigdom.
Der er gode initiativer i udspillet,
der viser nye og ubetrådte veje.
Det har vi brug for. Der er dog
oplagte farer.
Efter 90 dages ophold på en boform, skal statsrefusionen på 50
procent stoppe og kommunen
skal alene betale for opholdet.
Det skal – sådan er det tænkt –
motivere kommunerne til hurtigt
at finde en permanent boligløsning med relevant bostøtte.
I SAND frygter vi at kommunerne
i alt for mange tilfælde vil kontakte boformen og sige at man har
et aldeles glimrende boligtilbud
og selvfølgelig er der bostøtte til-

knyttet. Se bare på eksemplet fra
Helsingør kommune, hvor man
gav en syg hjemløs et værelse i
en nedlagt børnehave, der ikke
var godkendt til beboelse. Kommunerne sætter økonomi over
faglighed og derfor lyttes der alt
for sjældent til borgerens behov. I
stedet tager man udgangspunkt i
hvad kommunen vil tilbyde ud fra
en given økonomisk ramme.
Vores erfaring er at det allervigtigste man kan sige til en hjemløs, når vedkommende kommer
på en boform, er at han kan være
der så længe der er brug for det.
Vi skal heller ikke glemme, at der
er folk der ikke kan få glæde af at
bo i egen bolig. F.eks. er der mange ældre hjemløse, der har haft
et langt liv ind og ud af herberger,
der efterspørger det fællesskab
det giver og den støtte man har
mulighed for at få. Vi mangler at
udvikle tilbud, der kan tilgodese
deres behov.
Men nu er bolden givet op. Vi
glæder os til at spille med.
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”DU LIGNER DA IKKE EN HJEMLØS!”
Af Helle, Kristine, Charlotte, Tue og Ulla, hjemløse.

Igennem min tid som hjemløs har jeg mødt mennesker med disse overbevisninger,
“Du er da ikke hjemløs, du har jo sådanne nogle pæne støvler”. ”Du har jo aldrig
været rigtig hjemløs”, ”Du er jo ikke hjemløs, du har jo en adresse”. “Du ligner ikke en hjemløs.“

Hvad er en hjemløs? Hvordan ser en hjemløs ud? Hvad er en rigtig hjemløs ?
Er man hjemløs, hvis man bor i en bil? Kan man være hjemløs, selvom man har en adresse?
Hjemløshed er mange ting. Hjemløshed er bla. en følelse, en følelse af ikke at være tryg blandt de 4
vægge der omgiver én, en følelse af ikke at være hjemme eller ku skabe et hjem..
Han står med sine aviser og fru Jensen spørg ham, “Hvordan kan sådan en pæn mand som dig stå og
sælge HusForbi“
Nogle folk har en forestilling af hvordan en hjemløs ser ud.
Faktum er at hjemløsheden har mange ansigter. En af os kan ikke holde ud at være i en lejlighed, en
anden bygger små reder i den lejlighed hun opholder sig i da det giver hende den tryghed hun har brug
for, for at kunne være i livet, en anden har fundet sig hjemme i en bil da hun der, er sin egen herre og
ikke skal stå til rådighed for andres meninger og fordomme..
For hvordan får man en firkantet klods til at passe ned i et trekantet hul.

det

,

Disse fordomme gør det svært for dem som er hjemløs at få hjælp af det ellers så velkendte velfærdssystem og værst af alt får dem til at føle sig forkert.

‘Temadage 2021’ op
i det grønne

…skriv istedet:
kommunalvalg: Du….

TEMADAGE 2021: DU HAR OGSÅ EN STEMME – BRUG DEN
Kommunalvalget er over os – og
du kan gøre flere ting for at blande dig i debatten.
Op til valget kører SAND en række aktioner og events både online
og ude i virkeligheden – og DU
kan være med.
Jeres egne idéer
Måske har du set ’drop-videoer’
på Facebook? Videoer om ’hvis
jeg var borgmnester’ eller en poster der opfordrede dig til at brevstemme? Det - og meget mere - er
bl.a. resultaterne af SANDs ValgCamps og Temadage hvor emnet
netop var at få hjemløse på dagsordenen under kommunalvalget.
MEN VI VIL HAVE DIG MED! Har
du en god idé? Vil I lave en valgdebat på jeres boform eller vil I
på gaden og fortælle om hjemløshed? Vil I dele SAND materiale ud eller noget helt 3.? Vil I hellere være med
i nogle af de aktioner, SAND laver?
Så hiv fat i os – Nancy på tlf. 30736548 hvis du er vest for Storebælt, Tobias på tlf. 30735030 hvis du er øst
for Storebælt .
… hold øje med Facebook – her annoncerer vi kommende events og aktioner
Bliv klædt på!
… og vi har udstyr fx huer, t-shirts eller hættetrøjer så I kan blive HELT kampklare! Bare giv lyd!

DEADLINE

Kom til tasterne og del din historie!
Skriv eller ring til Sofie på 22470323
eller sofie@sandudvalg.dk.
Deadline for næste nummer er 22/11
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D. 9/12 kl. 10.30 –
15.00 holder vi FÆLLES SAND på TAMU
Center, Rytterkasernen 13, Odense.
Fælles SAND er en
mulighed for at
snuse lidt til hvad
SAND er og kan
og møde en masse
gode folk fra hele
landet, der er aktive
i SAND eller også
bare nysgerrige.

G

R

N
AN
O
I S AT I
Man kan ikke passe et job når
man bor under en busk
– hjemløse ud af Jobcenteret!
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Det er gratis at deltage. Transporten
vil vi gerne have din
boform til at betale – ellers ring på
89937060
SAND giver (jule-)
frokost, kaffe og
kage!

Ansvaret for indsatsen for hjemløse på
kontanthjælp skal flyttes fra Jobcenteret
(beskæftigelsesforvaltningen) til socialforvaltningen.
Hjemløse kan ikke leve op til Jobcenterets krav. De
bliver trukket i kontanthjælp, når de ikke møder op
til aftaler, og Jobcenteret er ikke i stand til at hjælpe
dem videre i livet. Hjemløse med særlige sociale
problemer som fx misbrug eller psykisk sygdom har
behov for en særlig social indsats.
Dén særlige indsats bør ligge i socialforvaltningen!
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KALENDER			

November
9/11
Bestyrelsesmøde i SAND
24-25/11 Bisidderkursus, Jylland
			
December
9/12
Fælles SAND møde
14/12
Bestyrelsesmøde i SAND

26/10/2021 07.15

TID

STED				

INFO/TILMELDING

Kl. 10.30
Kl. 10.00

TAMU Center, Rytterkasernen 13, Odense
Kryb i Ly Kro, Kolding Landevej 160, Fredericia

Kl. 10.30-15 .00 TAMU Center, Rytterkasernen 13, Odense
Kl. 10.30-15.00 KFUMs Soldaterhjem, Trellevej 99, Fredericia

Ask, tlf. 20987921
Sara, tlf. 92823111

SAND, tlf. 89937060
Ask, tel. 20987921
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