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TOUR DE BOFORM. September blev blandt andet brugt på besøg på en lang række boformer.
Her er tour’en nået til Dalhoffsminde hvor SAND folk og frivillige fra SANDs bisidderkorps fortalte om hvad SAND er og kan.
Når tour’en er slut med udgangen af september, har ni forskellige boformer haft besøg. Tusind tak fordi I har taget så godt i
mod - vi ses derude en anden god gang.
FOTO: SAND

BRYD HJEMLØSE-TABUET
AF STEPHANIE Y. STRANDBERG

Efter jeg er blevet boligløs, har jeg fundet
ud af, at der er flere forskellige måder at
være hjemløs på.
Måske har jeg altid vidst det, men med et
så tabubelagt emne, har jeg og så mange
andre i det etablerede samfund, ikke bevidsthed om hvor omfangsrigt et problem
dette i virkelighedens verden er.
Og nej, jeg ønsker ikke at belyse problemet
med kedelige statistikker. Jeg mener, at så
længe der er bare ét menneske, der bor på
gaden, så er der stadig noget der ikke fungerer i vores allesammens kære velfærdssamfund.
Min egen historie ud i boligløsheden starte-

de med et endt parforhold og en betydelig
høj leje af en villalejlighed. Derefter så jeg
mig nødsaget til at flytte fra boligen og boede så hos en god bekendt, der senere hen
i øvrigt blev en god ven og en dag, jeg kom
retur for et af mine daglige gøremål fandt
jeg ham liggende helt livløs i sin seng.
Der startede mit liv som sofa-hjemløs, det
var en af de hjemløsebetegnelser, jeg hører
under.
En af de ting, jeg husker var, at skulle tilpasse mig min vens rutiner og særheder vi nu
engang alle har, bevares. Trods det, at mine
bekendtskaber, familie, samt venner gjorde
deres for at jeg skulle føle mig velkommen,

så følte jeg mig altid som en belastning.
Og kunne aldrig finde min ting, de lå altid
hos den, jeg havde sovet hos sidste gang.
Det var også den tid, hvor jeg fandt ud af
hvem mine rigtige venner var. Og dem kan
jeg tælle på en hånd. Jeg forventede ikke,
at det var dem, jeg brugte mest tid på, når
jeg havde det godt, at det var dem der ikke
en eneste gang tilbød mig en plads i deres
hjem. Det værste var dog ikke at sove på
sofaer, det vænner man sig til, det værste
var tanken om, om man en dag blev træt af
mig, så jeg skulle sove udenfor.
Men jeg har været heldig og jeg ved det.
For andre, jeg har lært at kende i min tid på
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hjemløse regiet, de har været det jeg kalder
”rigtig hjemløse”, altså sovet ude under
åben himmel, og jeg tænker det slet ikke
er så romantisk som det lyder, men jeg ved,
at det er de stærkeste mennesker, jeg nogensinde har mødt, også selvom samfundet
kalder dem de svageste. For hvor mange fra
samfundets top har du ikke set hoppe ud af
en bygning når de gik konkurs, eller krisen
startede? Nej, her er det en hel anden slags
krise, der gælder, det er kampen for at over-

leve i et system, der bekæmper skævheden
i os og prøver at rette os ind i stedet for at
omfavne os og se os som det menneske, vi
nu er, på trods af social baggrund, etnicitet
osv. Vi er et stort fællesskab, aldrig har jeg
set så meget sammenhold, som jeg har i
vores minoritetsgruppe og jeg ville faktisk
ikke have været denne oplevelse foruden.
Der findes utallige af måder at være hjemløs på, egentlig betyder det jo ikke noget
hvilket prædikat der bliver sat på os, dem

har vi jo alligevel fået så mange af gennem årene i systemet. Det vigtigste er bare,
ifølge min mening, at vi ikke må gemmes
væk, som de højtstående politikere prøver
at skabe love imod os. Nej, det er vigtigt
at vi forbliver synlige og dermed appellerer
til hele samfundets samvittighed, om ikke
andet, dem af os der tør, samt har ressourcerne til at tale omkring hjemløsheden gør
det, for at bryde tabuet og for vores fælles
fremtid.

Nu kommer
den endelig.
Bogen fra
SANDs
skrivekursus.
I 2015, 2016 og 2019 har SAND holdt en
række skrive- og formidlingskurser. Formålet var at hjælpe folk med at sætte ord på
deres hjemløsehistorie under overskriften
’Jeg kan huske…’
Allerede tilbage i ’15 begyndte tankerne
om en bog at forme sig - simpelthen fordi
de tekster der blev produceret, var af så høj
kvalitet. Og nu er bogen så kommet. Den er
smuk, rørende, sørgelig, sjov, vedkommende og helt, helt særlig.
Bogen - ’At drømme så stort at det dårligt
kan være i min lomme’ - udkommer ved en
reception for deltagere fra skrivekurserne d.
3/10 i SANDs lokaler.

Hjemløse frifundet for at
overtræde zoneforbud
Hus Forbi-sælger André og hans makker, Morten er d. 23/9 ved byretten i København
blevet frifundet for overtrædelse af det såkaldte zoneforbud. Det var altså i strid med
loven – de to udgjorde ikke ’en utryghedsskabende lejr’ har byretten vurderet.
MEN i nat kan de allerede blive taget igen. For forbuddet gælder stadig. Det kræver
politisk handling nu og lovgivningen er stadig absurd. For André, Morten og alle andre
hjemløse må endnu i nat spørge sig selv: Hvor må jeg sove i nat? (Kilde: Hus Forbi).

En succeshistorie
AF STEEN ROSENQUIST, TIDLIGERE FORMAND FOR SAND

Efter mit formandskab har jeg været vidt
omkring. Jeg var fx med til at lave en analyse
om ophold på herberg og tiden efter herberget, det resulterede i et rundbordsmøde med
andre aktører og er stadig i gang. Så er jeg
inviteret til adskillige politiske partiers socialog sundhedsudvalg, hvor jeg har fortalt om
ulighederne og tandproblemer og hvad der
følger med, når der ikke er tænder i munden.
Derudover underviser jeg på sygeplejeskolen
på Diakonissestiftelsen i social ulighed to
gange om året. Jeg har også siddet i Hus
Forbi’s bestyrelse de sidste mange år og jeg
har min egen lille forening, Månestrålerne,
som arbejder for bedre forhold til ældre og
syge hjemløse og oprettelse af et socialt plejehjem med tilhørende hospice til os, der er
lidt anderledes og stadig har et forbrug af
stoffer eller alkohol, som ikke er foreneligt
med de allerede eksisterende plejehjem og
hospice. Det holder jeg mange foredrag om.
Sidste år blev jeg inviteret til møde på herberget Overførstegården i Gentofte med
henblik på en plads i deres bestyrelse. Jeg fik
pladsen, men jeg havde overvejet meget om
det nu var en god idé, at en tidligere landsformand for hjemløse sad i en bestyrelse på
et herberg, jeg havde jo været den kritiske
aktør og skulle gerne kunne forsvare det.
Mine bekymringer blev helt gjort til skamme,
men jeg vidste jo fra min tid i SAND, at herberget var et af de bedste og derfor sagde
jeg ja tak. Det har jeg ikke fortrudt, det er en
stor ære at være med i bestyrelsen, de arbejder 100% på den måde jeg kunne ønske og
som alle herberger kan lære af.
Det, jeg er mest stolt af på herbergets vegne, er det værksted de har stillet til rådighed

for både nuværende og tidligere beboere.
Her kan de reparere eller istandsætte møbler, som kommer fra loppemarked, som de
også afholder og udlejer stadepladser til og
alt muligt andet, som de kan tage med når
de får lejlighed. Et fantastisk tiltag, som har
været savnet i min optik i alle de år jeg har
beskæftiget mig med hjemløse, sådanne tilbud har før i tiden eksisteret, dengang var
der også arbejdstvang mange steder, det
er heldigvis ophørt de fleste steder. Men at
fjerne muligheden for at udforske sig selv
og finde noget man kan, det er ikke i orden.
Men Overførstegården har givet muligheden
og det er en stor succes. Nogle beboere bruger det meste af dagen på værkstedet, hvor
der også er computerrum, mens andre bare
er der en time eller to men det bliver brugt
i stort omfang. Og det er dét, der er succeshistorien, det virker, beboerne får et bedre
liv og mere mod på livet og det er jo dét
som det hele handler om, at finde sig selv
og sit ståsted, det giver værkstedet mulighed for. Oven i det så har Overførstegården
et efterværns tilbud til de beboere, der flytter i lejlighed, som kan følge borgeren, hvis
kommunen tager mod tilbuddet, også det er
lige efter mine ønsker og vi ved at det virker.
Så jeg vil opfordre og anbefale at andre herberger og boformer i det hele taget tager
ideen op og kommer i gang. Tal med jeres
kommune og få den til at give efterværnet til
jer der har haft med borgeren at gøre al den
tid, borgeren har boet hos jer og allerede
har opbygget et tillidsforhold til. Kommunerne magter det ikke og følger ikke op, det er
erfaringerne der siger det.
Men jeg er glad og tilfreds med mit liv og jeg

mener stadig, at jeg er med til at skabe forandringer til det bedre for landets hjemløse.
Det er også en succes historie i sig selv; At gå
fra at have det godt til at få det endnu bedre,
det havde jeg ikke forestillet mig kunne lade
sig gøre, jeg var glad og tilfreds i SAND, men
tiden efter har været pragtfuld, med alt det
jeg er engageret i og mit politiske arbejde,
som er blevet en vigtig del af mit liv så kan
jeg ikke forlange mere, jeg har et fantastisk
liv, et spændende liv og jeg nyder hvert sekund, jeg kan være med til at skabe forandringerne. Helbredet er dog en udfordring.
Men hele mit liv har været en udfordring, så
hvorfor ikke også helbredet, det er så bare
lidt sværere at slås med, men den kamp tager jeg også. Der er håb forude og det forliger jeg mig med og kan kun opfordre til at
du også giver dig selv en chance. Det er det
hele værd når det lykkedes, det lover jeg.
Mit springbræt var SAND, der blev jeg klædt
på og lærte om mig selv, opdagede at jeg
også kunne noget, noget det kunne bruges,
måske også noget for dig. Du skulle prøve
det.
Pas på dig derude og pøj pøj med fremtiden,
livet er forunderligt.

DEAD
LINE

Vi vil også gerne have din historie til SANDsiger!
Skriv eller ring til Sofie på 22470323 eller
sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste nummer er d. 21/10.
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Fra formandens
Facebook:
”Jeg kan blive så ked af det over at
se hvordan mennesker bliver behandlet i vores såkaldte velfærdssamfund.
Igen må jeg erkende at det velfærdssamfund kun er for dem der ”passer
ind”, passer ned i forudbestemte
”kasser”... Det gør de mennesker jeg
arbejder med bare meget sjældent. De
er ikke som ”alle andre”, hvem er i
øvrigt det? De er fantastiske, krøllede,
kloge, omsorgsfulde, kærlige, dejlige,
specielle og meget meget mere, men
de passer bare ikke i de her kasser, de
passer ikke ind i mange menneskers
billede af ”normalitet”. De kæmper
med alle mulige problematikker og
udfordringer, plus de oveni også har
de samme problematikker som ”alle
andre”..
Det her med f.eks at skulle anmelde
et voldeligt overfald og voldtægt når
man feks også indtager stoffer og
måske engang imellem sælger sex, og
blive mødt med mistro, og om man nu ikke selv har været ”skyld i det” eller været udsat for f.eks knivoverfald, blive indlagt og ikke
blive abstinensbehandlet, selvom man er indskrevet på misbrugscenter, eller som ung heroinafhængig gut, blive afvist på misbrugscenter, når man beder om hjælp til at komme ud af sin afhængighed, selvom man er dybt abstinent med kramper, smerter osv, for
lægen ”Kan jo ikke vide om man faker”, og jo det kan en læge faktisk godt vide, for det kan måles på bla blodtryk.. Der er så mange
vilde sager.. Der er både opture og nedture, men det er det hele værd alligevel.. Jeg elsker det jeg laver, og jeg giver aldrig op, men
jeg ville godt nok ønske at folk ikke blev mishandlet, som de gør når de ikke bare passer ind...Jeg er taknemmelig for at vi er nogen
som kæmper sammen for at verden bliver et bedre sted, kæmper for at der er plads til os alle. Jeg er taknemmelig for at jeg og VI
ikke er alene. Vi giver aldrig ALDRIG op!!
Tak for jer! 			
/Christina Strauss
KALENDER

TID

STED

INFO / TILMELDING

Oktober
3/10
Bogudgivelse (for skrive-kursister) 13-16
SAND, Sundholmsvej 34, st., Kbh.S
Sofie, tlf. 22 47 03 23
17/10
Hjemløsedagen 2019
12-16
Rådhuspladsen, Kbh.
SAND, tlf. 89937060
23/10
Hjemløsedag i Esbjerg			
Svamp, tlf. 52631259
November
19-20/11 Bisidderkursus
10:00
Frederik d. VI’s Hotel, Rugårdsvej 590, Odense NV René, tlf. 30735030
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