Bestyrelsens beretning 2019
Hej alle sammen.
Jeg hedder Christina Strauss og er formand i SAND. Det har jeg været i to år. Det har været to fantastiske år.
Der har været fart på. Især har der været ufattelig mange journalister, der har kontakte os.
Og heldigvis for det. Det betyder at det vi siger er værd at lytte til.
Hvis det er værd at lytte til, er det nok også fordi det giver mening. Hvis det giver mening, kan det også
være at vores ønsker en dag bliver hørt af politikerne. Hvis det bliver hørt af politikkerne, kan det være at
de en dag opfylder nogen af de mange ønsker vi har.
Ud over at tale med mange journalister, har jeg og mange af jer, talt med mange politikere. Når man har
dem på enmandshånd er de meget forstående og kan godt se at hjemløse har mange problemer, som der
kan være politiske løsninger på. F.eks. kan de godt se at det er svært at finde en bolig, når kontanthjælpen
er lav. De kan også godt forstå, at sådan en som mig har svært ved at bo i en lejlighed, og har brug for hjælp
til at lære det.
Men når de så kommer hjem til Folketinget eller til byrådet, stemmer de for forslag der gør det endnu
sværere for os. Det er dybt frustrerende. Men vi skal ikke give op. Jeg fornemmer at vinden er ved at vende.
At menigmand ikke vil finde sig i at vi svigter udsatte, gamle, børn og alle andre, der har brug for en
hjælpende hånd.
Nu er der snart valg. Selvom vi synes at hjemløshed bør være et af de vigtigste temaer, der skal diskuteres
op til valget, må vi også se i øjnene, at der er kamp om rampelyset, og hjemløse er aldrig løbet med det og
vil nok heller ikke komme til det. Men selvfølgelig skal vi forsøge at stjæle det. Vi vil sætte alt ind på at gøre
det et enkelt døgn i valgkampen.
Vi skal bestemt ikke give op. Vi skal gøre som vi har nu har gjort i 18 år. Vi skal bruge vores egne historier til
at eksemplificere, hvad samfundet kan gøre bedre.
Det er vores egne historier, der gør os troværdige. Det er det der gør at vi igen og igen kommer i medierne.
Vi er den ægte vare. Vores historier kan ingen tage fra os. Vores oplevelser er som de er. Gode som dårlige.
Det kan godt være at alle politikere ikke lige ønsker at gøre noget ved det, der gør at livet er svært for os.
Men vi har gjort indtryk. Vi har markeret os.
Min opfordring til jer alle er at blive ved med at bruge jer selv i kampen for at forbedre forholdene for
andre hjemløse. Det kan være både i det store og det små. F.eks. fik de ekstra nødherbergpladser i Slagelse
i vinter. Vores arbejde kan også føre til at folk giver en ekstra skilling til en Hus Forbi sælger eller et smil og
en sludder til en anden. Det betyder noget at vi er der for alle de hjemløse, der ikke magter at kæmpe deres
egen kamp.
Sammen er vi mange – sammen behøver vi ikke være bange – sammen er vi stærke.
Tak for ordet.

Richardt:

Hjemløse dør tidligere end såkaldte almindelige borgere. Hele 19 år før. Igen i år har der været mange
hjemløse i vores netværk, der er døde. En af dem der har sat sit aftryk i SAND døde her i weekenden og hed
Richardt Aamand.
Richardt var med til at starte SANDs mere aktivistiske linje. Han var en gave til vores aktionsgruppe. Han
kunne altid komme op med en god idé til en event. Han lagde grundstenen til det vi gør mere og mere i – vi
laver aktioner, der giver opmærksomhed. Jeg vil gerne bede jer at give Richardt og alle de andre, der alt for
tidligt er gået bort, lidt opmærksomhed ved at vi holder et minuts stilhed.

