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UDSATTEDAG I AALBORG 2019. ”En af de fedeste og bedste dage jeg har været med til i SANDs historie. Tak til alle deltagende, SAND Nordjylland, musikere, frivillige organisationer, velgørende organisationer og øvrige deltagere og dejlige vovser - tak
til Henrik Mas (SAND Trekanten) og Allan (SAND Hovedstaden) fordi i kom så langvejs fra.
Alt i alt - den bedste udsattedag jeg har været med til!” /Heidi Vinther Mortensen, SAND Nordjylland.
FOTO: CONNIE SINDING

KRIGEN ER SLUT
Af Allan Thyge, SAND Hovedsatden

Mit liv har været en evig krig siden jeg fik
kontakt med System Danmark som tolvårig
første gang, efter en traumatisk oplevelse i
hjemmet. Indtil for kort tid siden kan jeg se,
at jeg har været i en evig mental krig med
systemet igennem tiden, min læreplads var
betalt af kommunen med dertilhørende
møder osv., min ansættelse i forsvaret og
den retssag som fulgte i 13 år, min ”karriere” som kriminel misbruger, alle de her
kontrolorganer, jeg har været i kontakt med
gennem tiden; jobcentre, kriminalforsorg,
mentorer, herberger osv. osv.
Den største krig for mig har dog været de

sidste 4-5 år i sammenhæng med, at jeg
har prøvet at få mit liv op og stå. Jeg har
løbet panden imod muren rigtig mange
gange og været frustreret, ked af det, følt
mig svigtet, følt mig forkert, jeg er i det hele
taget blevet sat på den største prøve som
menneske, da den tillid jeg havde til det
system, der skulle hjælpe mig på benene,
smuldrede stille og roligt jo mere jeg endte
med at kæmpe...
Jeg er så privilegeret, at det netværk jeg har
skabt mig de seneste år igennem frivilligt
arbejde, sociale beskæftigelsesprojekter
har kastet både job og lejlighed af sig, og

i sammenhæng med disse ting blev stablet
på benene, så fik jeg mærket efter... Jeg
skulle ikke have hjælp til indskud, møbler
osv., den løsning var ikke holdbar for mig,
for så ville den mentale krig starte igen, og
det har jeg sgu ikke råd til som menneske
mere... Jeg vælger at gå lidt tiggergang i
mit netværk, hvad angår møbler, jeg vælger
at være lidt fattig i de næste måneder for
at kunne betale indskud selv, jeg har valgt
ikke engang at søge...
Denne beslutning har min krop reagerer
helt vildt på... At jeg ikke skal kæmpe mere,
har gjort at mit gamle narko-hjerte er be-
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gyndt at slappe helt af. Min puls er faldet
betragteligt i hverdagen, og jeg sover nu
som et lille barn 8-10 timer i døgnet. Mit
medicinforbrug for min PTSD er faldet betragteligt de seneste år, jo mere jeg får sagt
fra over for min mentale krig.
Det mest skræmmende for mig at få øje på

I dag var jeg til møde med Socialministeren, Astrid Krag.
Hun ville gerne lære mere om problematikkerne, hjemløse møder, og vi fik
både talt om vores personlige historier
og om konkrete løsningsforslag.
Vi var i alt 4 repræsentanter fra SAND
- De hjemløses landsorganisation.

i alt det her er, at der fra systemets side på
embedsmandsniveau bliver tænkt i, hvordan man kan indrette systemet, så borgere
som egentlig har krav på hjælp ender med
at få mere stress, ender med at give op på
at få hjælp. For den kamp er større end selve problemet, man vil have hjælp til. Eller

Henrik Nørgaard Christensen fra Vejle,
vores formand Christina Strauss, vores
sekretariatsleder Ask Svejstrup og jeg
selv som repræsentant for de unge.
Vi blev lyttet til! - og dette var det
første møde, ud af et længerevarende
samarbejde i kampen mod hjemløshed.
/Josefine

man ender med at få forværret hele sin
sindstilstand fordi, man løber panden imod
muren, ikke føler sig forstået, ikke får hjælpen når nøden er størst osv. osv.
Men for mit vedkomne er krigen slut, og
hvor er det befriende.

DEADLINE
FAT PENNEN!
… og skriv til SANDsiger!
Der er også plads til din historie - skriv
eller ring til Sofie på 22470323 eller
sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste nummer er d. 20/9

SÅ GÅR DET LØS MED TOUR DE BOFORM IGEN
SAND hægter igen campingvognen bag på og drager på tur rundt til en lang række boformer. Denne gang er det
primært Jylland, der får besøg - dog med et par enkelte afstikkere til Odense og Roskilde.
Vi glæder os rigtig meget til at komme rundt og hilse på jer alle sammen og give jer et lille indblik i hvad SAND
er og kan. Se den nøjagtige tour-plan på plakaten på bagsiden.
Mere info hos Tobias Kjærside på tlf. 60 54 19 05. Vi ses derude!

Når banken laver en fejl
AF OLE B. LARSEN

Det var en kedelig formiddag, vejret var
egentlig godt; men kaffen på den kaffebar
kostede det hvide ud af øjnene. Dog skulle
det blive en god dag; men jeg blev klogere.
Der skulle tages nogle billeder til et eller blad
ang. netværksvenner, så der kunne komme
nogle flere til denne opgave. Det lød også
ret godt, for når kommunen ikke kan klare
denne opgave, så må private jo træde til!
Senere på dagen, så var det lige betalingen i
banken, og det gik som det ”plejede”!
Det troede jeg da!
Efter nogle uger kom der et brev fra mit boligselskab, at der ikke var betalt husleje, og
jeg er ellers meget opmærksom på, at den
bliver betalt, og jeg fik altså yderligere en

regning, altså et gebyr på 284,00 kr.
Jeg var rasende, jeg havde kvitteringer, det
kunne jeg stoppe skråt op, der hvor jeg er
højest, når jeg plukker jordbær. Skulle jeg
virkelig ud og være hjemløs igen?
Jeg fik en aftale med mit boligselskab, og
forklarede dem sagen, og dette forstod de
godt; men huslejen skulle være betalt senest
d. 31. i måneden ellers ville den overgå til
advokat og så ville det blive dyrere og udsættelse af lejligheden.
Der gik ca. 14 dage med nerverne uden på
tøjet, og så kom der penge på kontoen, jeg
havde besluttet at vente til postbuddet ville
komme med dagens post, og her kom der
også et brev med en rykker som banken hel-

ler ikke havde betalt. Den tog jeg også med
i banken, og her var problemerne heller ikke
slut. Bankens internet var nede; men de arbejdede med problemet.
Kl. ca. 15.45 var alt i orden, så jeg kunne
få betalt mine regninger, men så må jeg se,
hvad jeg skal leve af i den næste måneds tid.
Jeg håber bare ikke der kommer flere ubetalte regninger; men nu får vi at se. Jeg har
i hvert tilfælde kontaktet mit boligselskab,
og forhørt om min husleje var betalt. Det var
den!
Næste gang mine regninger bliver betalt i
banken kigger jeg dem over skulderen, så er
jeg sikker på at mine regninger bliver betalt.
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SAND kommer med campingvognen
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TOURPLAN:

MANDAG DEN 9. SEPTEMBER
TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER
ONSDAG DEN 11. SEPTEMBER
TIRSDAG DEN 17. SEPTEMBER
ONSDAG DEN 18. SEPTEMBER
TORSDAG DEN 19. SEPTEMBER
MANDAG DEN 23. SEPTEMBER
ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER
TORSDAG DEN 26. SEPTEMBER

ESBJERG FORSORGSHJEM
FASTERHUS, SKJERN
MØLTRUP, VILDBJERG
SVENSTRUPGAARD, SVENSTRUP
GODRUM, HaMPEN
MALMØGADE, AARHUS
DALHOFFSMINDE, HADERSLEV
STORE DANNESBO, ODENSE
ROSKILDEHJEMMET, ROSKILDE
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