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HVORDAN SIKRER MAN AT ALLE KOMMER TIL ORDE NÅR MAN HOLDER ZOOM-MØDE MED SOCIALMINISTEREN?
Til temadagene løste vi det ved at bede alle om at skrive deres drøm for socialområdet på et skilt. Herefter fik alle foretræde med
deres punkt - og mulighed for kort at uddybe. Flere billeder fra Temadagene på bagsiden. Foto: SAND

SAND VINDER SAG OM INTEGRATIONSYDELSE
AF SOFIE BAY-PETERSEN, SANDS SEKRETARIAT

Allan Birk er hjemløs, og har de seneste år haft trukket sig fra samfundet af
personlige årsager. Derfor har han ikke
efterladt sig nogle digitale spor. Det betyder dog ikke at han slet ikke har været
i kontakt med samfundet. Sammen med
SAND har han indhentet dokumentation
fra både det firma der løbende leverer udstyr til måling og behandling af hans sukkersyge, ligesom hans læge, såvel som
nabo har skrevet under på at har haft
regelmæssig kontakt med ham. Alligevel
insisterede Københavns Kommune på at
det ikke var tilstrækkeligt bevis for at han
havde opholdt sig i Danmark de seneste
9 ud af 10 - og afviste den klage, SAND

hjalp ham med at skrive. Klagen røg videre til Ankestyrelsen. Her greb Ombudsmanden ind og sagen faldt ud til Allan
Birks fordel: Han har ret til kontanthjælp
- og skal nu have udbetalt forskellen på
de to ydelser med tilbagevirkende kraft.
“Sagen er ekstrem vigtig af to årsager”,
siger Ask Svejstrup, sekretariatsleder i
SAND: “For det første vidner det om at
Ankestyrelsen har brug for hjælp af Ombudsmanden for at tolke reglerne efter
hensigten. På den ene side er det godt,
at Ombudsmanden griber ind, på den anden side kan man frygte, at Ankestyrelsen
skal have hjælp til at tolke andre love.
Det vil vi SAND i hvert fald holde skarpt

øje med i fremtiden”. Han fortsætter:
“For det andet er sagen et bevis på, at
det hjælper at klage. For Allan og mange andre, der fejlagtigt er kommet på
integrationsydelse, er det en stor sejr,
at ”systemet” kan besejres selvom det
for mange hjemløse føltes som om man
bliver tromlet uden at kunne stille noget
op”.
Og at sejren er vigtig, kan hovedpersonen, Allan Birk bekræfte:
”Det her betyder alt! ALT! Jeg er så glad!
Nu kan jeg endelig finde et sted hvor jeg
kan låse døren og have mine ting. Man
er virkelig på skideren når man er hjemløs og sidder fast på en ydelse, hvor man

FORTSAT FRA FORSIDEN
ikke kan komme videre, fordi den er så
lav. Men nu kan jeg komme videre i mit
liv. Jeg havde til sidst følelsen af at Kø-

benhavns Kommune ikke VILLE give mig
kontanthjælp. Derfor er det en kæmpe
lettelse nu”.

Har du brug for hjælp til at klage? Er du fx blevet
smidt ud fra et herberg, får du ikke den rette ydelse
eller er du på anden måde faret vild i systemet?
Så kontakt SAND på tlf. 89 93 70 60
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TOVHOLDERE I SANDS ARBEJDSGRUPPER:

DEADLINE

Bænk til bolig tovholder: Ask, ask@sandudvalg.dk, tlf. 20987921
Kvindegruppens tovholder: Sofie, sofie@sandudvalg.dk, tlf. 22470323
Ungegruppens tovholder: Nancy, nancy@sandudvalg.dk, tlf. 30736548
Grønlændergruppens tovholder: Tobias, tobias@sandudvalg.dk, tlf. 30735030

SKRIVER DU IKKE?
Der er også plads til din historie i
SANDsiger.
Intet er for stort eller for lille.
Skriv eller ring til Sofie på
sofie@sandudvalg.dk / 22470323.
Deadline for næste nummer er
d. 20/11.

Kort sagt fra en tidligere hjemløs:
Jeg siger det bare: Slagelse er den
eneste kommune i landet, hvor
du som hjemløs ikke må bo på
et hotel for egen regning, uden
at politikerne kommer efter dig,
men godt kan sove ude i en klam
og våd skov, uden at der lyder et
kvæk.
- Martin Vibe, tidligere hjemløs i
Slagelse. SAND Nordvestsjælland.

TIL ALLE DER BOR PÅ HERBERG I HOVEDSTADSREGIONEN
Indbydelse til infomøde om oprettelse af beboerråd
ONSDAG DEN 14. OKTOBER 2020
Klokken 16.00 – 18.00 +
hos SAND, Sundholmsvej 34, st., 2300 Kbh. S
SAND Hovedstaden vil gerne invitere alle der bor på herberg i Region Hovedstaden
til et infomøde angående oprettelse og udvikling af beboerråd. Vi vil komme ind på
hvordan man opretter et beboerråd, hvilken betydning det har at have et beboerråd
og naturligvis emner som penge og rettigheder med mere.
Ring og tilmeld jer så vi ved hvor mange der kommer, da vi jo stadigvæk har Corona-restriktioner at tage hensyn til. Der er mad (pizza) og drikke og alle får transporten
betalt. Kontakt enten Kim Allan på telefon 91405179 eller Charlotte på 52622733. Vi
glæder os rigtig meget til at se jer
Mange venlige hilsner SAND Hovedstaden

NY JURIST I SAND
Mit navn er Sara Obenhausen Thormar
og fra den 1. oktober 2020 starter jeg
som juridisk specialkonsulent. Jeg kommer blandt andet til at skulle tage mig af
de mere principielle klagesager og dem
hvor SAND er partsrepræsentant, koordinere og facilitere bisiddernetværk, lave
høringssvar til fx ministerierne, afholde
kurser for bl.a. bisidderne. Yderligere vil
jeg altid stå til rådighed for sparring eller
bare generel vejledning omkring et specifikt spørgsmål, hvis behovet skulle opstå.

Det bliver spændende at få fingrene ned
i den konkrete sagsbehandling igen. For
mig er det vigtigt at oplyse om og hjælpe
borgerne med de muligheder der er i lovgivningen, som nogen gange kan være
rigtigt kompliceret. Jeg har erfaring fra
Ankestyrelsen hvor jeg i 4 år behandlede
klagesager inden for det sociale område.
Det seneste 1 1/2 år har jeg arbejdet i
Københavns Kommune som bl.a. jurist
for Center for Rusmiddelbehandling København. Jeg glæder mig rigtig meget

til at komme i gang og være med til at
fortsætte det gode arbejde, der allerede
er igangsat.

UngeCrew
Er du hjemløs eller tidligere hjemløs og under 30? Så kom med i SANDs UngeCrew!
Vi tager på ture - også med overnatning, planlægger events, råber op så politikerne
kan høre os, kritiserer systemet når det ikke giver mening, udtaler os til medierne - og
støtter og passer på hinanden.
Næste tur med UngeCrew’et bliver i begyndelsen af november - og vi vil rigtig
gerne have flere med!
Skriv eller ring til Nancy hvis du er interesseret.
Du fanger hende på nancy@sandudvalg.dk eller tlf. 30 73 65 48.

TEMADAGE 2020

TEMADAGE 2020: Det gode liv!
Glimt fra årets temadage som vi endelig kunne afholde. Med mundbind og afstand - og hulahopringe som afstandsmålere. Men også med Zoom-møde med socialministeren, yoga, musikterapi og skrivekursus. Og selvfølgelig med en masse deltagere, der kastede sig helhjertede ind i aktiviteterne.
“Vi kommer her med en fælles historie der minder om hinanden. Vi har en forhistorie og en forforståelse der gør at vi forstår hinanden”
“SAND betyder fællesskabsfølelse - vores udvidede familie”
“Vi må jo ikke kramme pga. Corona men vi kan tage en samtale. Snakke med hinanden. Det er også omsorg”
“Alle har deres erfaringer - på godt og ondt”
“Ros hinanden og husk at give et skulderklap - vi er seje”
“Lær fra hinanden og lær af hinanden. Det er vigtigt at give fra sig”
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BEMÆRK! ARRANGEMENTERNE GENNEMFØRES KUN HVIS DE KAN AFHOLDES I TRÅD MED MYNDIGHEDERNES
ANBEFALINGER VEDR. CORONA!
Oktober
6-7/10 Bootcamp for jyske udvalg
10:30
Skanderborg Park, Skovsvinget 10, Skanderborg Nancy, tlf. 30736548
14/10 Info-møde om beboerråd
16-18
SAND Hovedstaden, Sundholmsvej 34, st, Kbh. S
Kim, tlf. 91405179
22/10 Mediekursus
10:00
Tamu, Rytterkasernen 13, Odense
Sofie, tlf. 22470323
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