Bestyrelsens beretning 2020
Hej alle sammen
Jeg hedder Christina. Jeg er glad for at se jer, selvom jeg meget hellere ville kunne stå sammen med jer på
vores sædvanlige sted i Odense, hvor jeg også ville kunne give jer et kram, ryge en smøg med jer og ja, bare
være sammen med jer. Det savner jeg. Det tror jeg vi alle savner.
Men nu må det være sådan her – på skærm – det er vi jo også blevet rigtigt gode til. Vi har holdt
bestyrelsesmøder på Zoom igennem nedlukningerne og vi har lavet fælles SAND møder, temamøder,
bisidderdage og mange andre ting på Zoom. Som alle andre har vi været nødt til at være kreative.
Det er ikke nogen hemmelighed at dem der er med her i dag, er nogen af de heldigt stillede hjemløse. Vi
har en skærm at se på. De fleste af os har tag over hovedet, vi har adgang til strøm, og vi har tid til at være
her og vi har ro nok på til at være her.
Der er mange hjemløse, som har det rigtig hårdt her under coronaen. Alt er blevet mere besværligt. Der er
ting som er lukket ned, der er begrænsninger for hvor mange man må være, der er nødherberger man ikke
tør benytte sig af fordi man er bange for at blive smittet, der er fyldt på boformerne, der er krav om
mundbind osv.
Men hjemløse er ikke blevet glemt. Det har SAND kæmpet for. Jeg har talt med Socialministeren mange
gange det sidste år, jeg har brugt min plads i Rådet for Socialt udsatte og jeg har lokalt brugt mine politiske
kontakter til at gøre opmærksom på at hjemløse ikke har en dør de kan isolere sig bag, at
misbrugsbehandlingen ikke bare kan lukkes ned, at værestederne har en vigtig funktion osv.
Og vi er blevet hørt. Efter vi har råbt op, har væresteder fået betegnelsen ”samfundskritiske funktion” og
har været holdt åbne. Det har selvfølgelig ikke været som det plejer, men de har været der.
Vi har også været med til at presse på for at hjemløse har fået mulighed for at blive testet og for at blive
vaccineret. F.eks. gik vi sammen med Mændenes hjem, Gadejuristen, Hus Forbi, Brugernes Akademi og
andre gode organisationer og fik sammen med Udsatterådet i Region Hovedstaden lagt pres på for at
Region Hovedstaden fik hjemløse med i vaccinationsplanen. Vi har også kontaktet de andre Regioner for at
få dem til at forholde sig til hvordan hjemløse kan blive vaccineret.
Vi skal huske på de positive ting. Her under coronaen har en lang række organisationer på hjemløse
området stået sammen og skabt resultater. F.eks. givet input til en vaccinationsplan.
Det betaler sig at samarbejde kan vi se. Det synes jeg også politikerne og vores samarbejdspartnere har
givet udtryk for. Vi får bedre løsninger. Vi forkorter afstanden fra hjemløses hverdag til de politiske
beslutninger. Det er netop det SAND er sat i verdenen for at gøre. Det kan vi godt være stolte af.
Vi skal huske os selv, politikerne og samarbejdspartnerne på at vi skal fortsætte med at gøre det, også når
coronaen forhåbentlig en dag er overstået.
VI er en del af Partnerskabet, som Rådet for Socialt udsatte er tovholder på. Her sidder vi med ca. 20
organisationer, som arbejder på hjemløseområdet eller nærliggende områder. Det samarbejde gør os
klogere på hvad de går og laver og giver os ideer til hvordan vi kan bruge dem til. Og det gør dem klogere på
hvad de kan bruge os til.
De arbejder på andre måder end os. Det kan vi lade os inspirere af.
Som jeg før sagde, har vi presset på for at få hjemløse med i vaccinationsplanerne. Efter Region
Hovedstaden havde offentliggjort deres plan, kontaktede vi de andre regioner. Vi tilbød vores hjælp. Vi
tilbød dem indsigt i vores verden.

I Region Syddanmark er Mas medlem af regionens udsatteråd. Ligesom Rani er medlem af Region
Hovedstadens udsatteråd. Region Syddanmark har kun liget fået et råd, og er ikke kommet rigtigt i gang
endnu. Vi fik sat vaccination af hjemløse på dagsordenen i deres råd og blev hørt.
Jeg synes det beviser to ting. Der er respekt for vores meninger og der skal også laves udsatteråd i de 3
sidste regioner.
Det skal vi kæmpe for i år. I år er der kommunalvalg og valg til regionsrådene og det er en oplagt mulighed
for at få politikerne til at love at de vil arbejde for at lave udsatteråd i deres regioner og i deres kommuner.
I det hele taget bliver der nok at kæmpe for i den valgkamp. For selvom vi har oplevet lydhørhed fra
politikernes side i den sidste tid, så er vi bare ikke nogen kommunerne gerne vil tiltrække.
De vil ikke tage ansvar for os. De vil ikke sørge for at der bliver bygget boliger til os. De vil helst spare mest
muligt på vores område.
Det skal de ikke slippe afsted med. Jeg håber I alle sammen vil kæmpe sammen med mig for at blive hørt i
det kommende år.
Tak for ordet.

