Bestyrelsesmøde d. 13.12.16
Deltagere: Rani Henriksen, Steen Rosenquist, Bettina Sørensen, Sara Mortensen, Ole B Larsen, Sanne
Moos, Leif Jensen, Steffen Jensen, Martin T Christensen, Christina Strauss, Henrik Kromann, Gerth
Gedionsen (gæst), Ask Svejstrup (ref.), Nancy.
Afbud: Harald (sender Henrik Kromann), Sanne Jørgensen,
Anders er Christinas suppleant indtil hun melder sig klar igen. Hun tager på rekreation fra nu af.
1. Grønlænderprojekt i Århus
Christina fortæller: De startede med at samle nogle grønlændere i Århus. Siden er Jensine fra Kolding
og Gerth fra Odense kommet med i gruppen. Det sociale system i Grønland er ret dårligt. Der er derfor
mange hjemløse i Grønland. Blandt hjemløse i DK er der også mange grønlændere. De er
overrepræsenterede. I Århus taler de om, at de gerne vil lave et SAND udvalg i Nuuk. De har nogle
kontakter til Nuuk, og de har en god kontakt til gadepræsten i Århus, Morten Aagård, som gerne vil
hjælpe dem med at søge penge til at lave et SAND udvalg i Grønland.
De vil gerne have SANDs velsignelse til at arbejde videre med den idé.
Det, de måske gerne vil have penge til fra SAND, er nogle indledende møder og transport til dem.
Formålet er at lære folk deres rettigheder, og at informere dem om, at det måske ikke altid er guld og
grønne skove at komme til DK. Der er en masse ting, der er anderledes i Grønland. Det ved de ikke før
de kommer til DK. Vi vil gerne have dem til at blive bedre til at klare sig selv i Grønland. Ved at lære sine
rettigheder, er man nået et stykke af vejen.
Gerth fortæller, at han sidste år fik en opgave i SAND Fyn om at få noget mere viden om Grønlændere.
Der er mange grønlændere, der lever på kanten af tilværelsen. Han har haft gang i nogle
arbejdsgrupper, men synes han mangler en kvalificeret makker at arbejde sammen med. Hans projekt
kalder han projekt inuit.
Han har talt med grønlænderhuset i Odense. De har over 300 henvendelser om året.
Der er skrevet 5-6 rapporter om grønlændere. Gerth har ikke læst dem, men set deres tal for hvor
mange grønlændere der er i DK. Tallet ligger mellem 16-19.000.
Han synes ikke vi har nok viden om grønlændere. Men vi ved at der er mange der er udsatte, før de
kommer til DK. Der er mange, der har behov for terapi fordi de har ”lig i lasten”.
Vi må finde dem og få deres problemstillinger frem. F.eks. har Gerth eksempler på, at grønlændere i DK
bliver snydt for tilskud, som de egentlig er berettiget til.
Gerth mener, vi kan alliere os med gadeplansmedarbejdere for at få nogle mere viden. Han mener at
den bedste tilgang er, at det er grønlændere, der finder dem og snakker med dem.
Gerth vil lave en egentlig uddannelse af grønlandske gadeplansmedarbejdere. Først vil han uddanne
dem kortvarigt og så sende dem på gaden.
Christina siger, at de har gadeplansmedarbejdere til grønlændere i Århus. De har også et værested,
hvor man kan få rådgivning på grønlandsk – også i forhold til kommunen. Der er to kvinder, der rådgiver.
Den ene er grønlænder og den anden har boet mange år i Grønland. Den ene er uddannet antropolog
eller lignende. Den anden er pædagogisk uddannet. En af dem er ved at uddanne sig til
alkoholmisbrugsbehandler.
Nancy spørger, om de ikke har det samme i Odense? Gert siger, at de har ansat én person, men
vedkommende er ikke grønlænder. De har også gang i en sprogskole.
Nancy henviser også til Aalborg og Esbjergs arbejde med udsatte grønlændere. Der er nogle gode
erfaringer man kan høste på.
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Gerth har problemer med grønlænderforeningen Umiaq. De vil ikke tale om udsatte grønlændere. Gerth
har meldt sig ind og forsøger at få bestyrelsen til at ændre mening. Hvis det ikke lykkes vil han stille et
forslag til generalforsamlingen.
Rani foreslår, at man laver en grønlandsk socialrådgiveruddannelse. Nancy siger, at der er en
socialrådgiveruddannelse i Grønland.
Christina siger, at der er kontakt til grønlandske medicinstuderende, der gerne vil være bisiddere, tolke
osv.
Nancy siger, at der er flere steder, f.eks. Århus, hvor det er de mere velfungerende grønlændere, der
bruger det grønlandske hus. Der er et skel mellem dem der er udsatte og dem som ikke er. De har hver
deres steder. Og så er der nogle grønlændere, der slet ikke bruger grønlandske tilbud.
Gerth foreslår en uddannelsesopbygning for projekt Inuit.
Først får alle en basisuddannelse, herefter kan man få andre moduler, f.eks. gadeplansuddannelse og
en tolkeuddannelse. Der kan være to niveauer for tolke. Den ene tager af lettere sager, den anden mere
tunge sager. Den sidste er en overbygning til den første.
Der skal også være et sagsbehandler eller socialrådgiver modul. De skal også have indblik i, hvordan
det grønlandske sociale system fungerer.
Man kan også sætte et modul om radio ind. Der mangler en grønlandsk radiokanal i DK. Det er en billig
måde at få information ud til folket. Gerth har spurgt et grønlandsk folketingsmedlem, om de vil
finansiere en radiokanal på grønlandsk i DK.
På sigt vil Gerth gerne have et selvstændigt sekretariat, som varetager de her opgaver.
Steen roser projektet meget. Han er dog bekymret for at uddanne socialrådgivere på et halvt år. Han
synes heller ikke, vi skal gå ind og være mere end bisiddere. Vi skal passe på, at vi ikke bliver dem der
skal løfte opgaver, som kommunerne retmæssigt burde løfte.
Vi skal ikke involvere os i selve opgaveløsningen, synes Steen.
Gerth vil gerne finde nogle løsninger på, hvordan man kan sende folk tilbage til Grønland. Han foreslår
forskellige modeller. Der er flere der er skeptiske overfor, om det er muligt bare at sende folk tilbage til
Grønland. Christina synes, man skal passe på med bare at sende folk hjem. Det skal være et frit valg.
Der er mange grunde til, at folk tager til DK. Der er masser af misbrug og omsorgssvigt i Grønland. Det
flygter man fra, og måske ikke for at vende tilbage? Vi er enige om at det kræver et stort arbejde, at få
folk til at vende tilbage til Grønland og få en god tilværelse. Der er mange, der ikke kan falde til i
Grønland.
Rani tror, at arbejdsfællesskaber er vejen frem. Det kan starte i DK og forhåbentligt overføres til
Grønland. Det handler om at give folk værdighed og lyst til at slippe deres misbrug.
Det foreslås, at man laver noget lignende kvindegruppen eller ungegruppen. Det er i hvert fald sådan,
de er gået i gang i Århus.
Steen foreslår at vi indkalder til et fælles SAND møde, hvor man diskuterer emnet.
Sara siger, at det ikke kan være SANDs ansvar at uddanne folk. Det er samfundet, der skal gøre det. Vi
skal bare være dem, der gør opmærksom på det.
Ask siger noget om, at der skal sættes nogle rammer for arbejdet, hvis vi skal være sikre på at få det
udbytte ud af det, som vi vil. Der er umiddelbart 4 opgaver.
a. Indsamle viden og erfaringer om grønlændere i DK. Hvad er deres behov?
b. Lave et forslag til hvordan det optimalt hjælpesystem for grønlændere i DK kan laves. Dette kan
flettes sammen med Gerts idé om, hvordan man skal uddanne gadeplansmedarbejdere og
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spørgsmålet om, hvordan man kan få sendt grønlændere hjem til en god tilværelse, hvis de vil
det.
c. Formidle denne viden politisk i Grønland og DK.
d. Lave et SANDudvalg i Grønland.
Martin siger at vi skal have fat i grønlænderhusene og hive noget viden ud af dem.
Gerth vil gerne have, at vi mødes med de grønlandske folketingsmedlemmer. Han synes også, vi skal
mødes med den grønlandske socialminister.
Man kan læse mere om Grønland på Nanok.gl
Hus Forbi har en sælger i Grønland. Vi kan gå i samarbejde med dem om at lave et udvalg i Grønland.
Vi skal passe på med ikke at gabe over for meget på en gang, siger Martin. Bo foreslår, at man deler
arbejdsgruppen op i to. Den ene arbejder med Grønland, den anden i DK.
Vi beslutter at lave en arbejdsgruppe, der får til opgave at behandle de 4 opgaver der er defineret. Den
består foreløbigt af Christina, Gerth, Jensine og de interesserede grønlændere fra Århus. Nancy bliver
tovholder.
Vi lader arbejdsgruppen prioritere opgaverne. Vi afsætter ikke noget specifikt beløb til gruppen. Der har
været penge nok til arbejdsgrupperne som helhed. Hvis de har brug for at rejse til Grønland, skal
arbejdsgruppen selv søge penge til det.
2.

Opfølgning på punkter fra sidste møde
 Økonomi
 Julehjælp
 SBH SAND konference
 Klageretten er tilbage
Ask gennemgår det han har skrevet om punkterne.
Bestyrelsen nikker ja til de økonomiske dispositioner.
Klageretten og den ensartede opholdsbetaling kommer først til at gælde fra 2018.
3. Siden sidst – en tur rundt med bestyrelsesmedlemmerne
Socialminister Mai Mercado var på besøg i Aalborg i går. Henrik talte 10 min med hende. Han fik fyret
alle sine ønsker af. Socialudvalgsformanden Maibritt Iversen fik også formidlet, at det ikke er nødvendigt
at der er gadesovere. Man kan bare se på Aalborg, hvor det stort set lykkes at få dem indendørs.
Rani er fra SAND Nordvestsjælland: Han er deres nye observatør og er det indtil videre.
Christina og SAND Århus har holdt reception. Den var meget velbesøgt. De var glade for, at der kom
folk fra hele landet.
Christina har holdt oplæg om plejeboliger til hjemløse for Diakonhjemmene. Det har nu ført til, at
kommunen og Diakonhjemmene har lavet en undersøgelse blandt hjemløse om deres behov for den
type boliger.
Bettina er ved at samarbejde med Røde Kors om at lave et ungeherberg i Vejle. Ansøgningen er sendt
til Voksenudvalget til politisk behandling. Der er formentlig en afklaring i marts måned. Bettina tror på
det. Det er ikke under § 110.
De har også haft bestyrelsesmøde i Trekanten. Der er blandt andet aftale møde med Herberget i Vejle.
Her tager René og Nancy med, da der er folk i udvalget, der er inhabile i sagen. Parasollen i Vejle tager
imod klager fra brugere af herberget, har Bettina aftalt med dem.
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Sydfyn er sløv, siger Sara. Maria Nagel er komme med i udvalget. De overvejer at lave en støttekoncert.
De har nogle lokaler stillet til rådighed.
Hus Forbi sælgerne kan komme ind og se Svendborg Forsorgsmuseet uden at skulle betale entre.
Hovedstaden har været med i et arrangement, hvor der skulle serveres mad for 100 hjemløse. Der kom
15 hjemløse. Resten af maden blev sendt til Hillerødgade.
I morgen skal Ole B til julefrokost hos DFDS med We Shelter.
SAND Hovedstaden holder julefrokost for andre hjemløse i Hus Forbis lokaler i Bragesgade d. 29. dec.
De holder nok et arrangement igen i februar med penge fra et telefonselskab.
Roskildehjemmet volder stadig Nordvestsjælland problemer.
De har været en tur på Karlsvognen, men der var ikke så stort et udbytte. De var også en tur forbi
Varmestuen og Borgerrådgiveren. Især var de imponeret over Borgerrådgiveren.
Sanne Moos kæmper sin helt egen kamp mod aktivering. Det er ikke helt så frivilligt, som forstanderen
siger. Man bliver kaldt til samtale, hvis man ikke deltager. Det skulle Susanne lige afprøve. Hun bliver
støttet af René i hendes sag – hvis det ellers udvikler sig til at være en sag.
SAND Vestjylland var i kirke i søndags. De skulle have præmier fra menighedsrådet. Det er som regel
en pengepræmie de får, fordi et af medlemmerne stiller sig op og fortæller sin historie. Det var Leif der
gjorde det denne gang. De skal også holde noget julebanko. Men bortset fra det, er det ikke det mest
aktive udvalg. Folkene går lidt på druk på skift. Nancy husker Leif på, at der er en masse unge
mennesker på Potentialehotellet, der tigger og beder om at komme med.
SAND Sydvestjylland: Steffen har været sygemeldt et stykke tid, men var med til et møde i tirsdags.
Udvalget holder juleferie indtil 10. januar.
SAND Sønderjylland: Martin holdt et oplæg i Esbjerg i fredags på socialrådgiveruddannelserne, og skal
holdet et til på fredag i Haderslev.
Martin læser de punkter op han har med i sit oplæg for socialrådgiveruddannelserne.
Martin vil gerne have Nancy med til Dalhoffsminde i næste uge. De ser om de kan nå det.
4.

Tilbagemeldinger fra udvalgene om tøjfirmaet SANDs henvendelse. I har diskuteret
følgende:
Hvad er udvalgets holdning til at skifte navn? Her skal de praktiske og økonomiske
konsekvenser ved at skifte navn listes op og diskuteres. Alle udvalg skal melde ind hvilke
omkostninger, der er forbundet med det. Det kan være et krav til tøjfirmaet, at de skal dække
omkostninger ved navneskiftet, hvis det ender med at være det vi gør.

Vi diskuterer sagen. Det er ikke alle udvalg, der har fået diskuteret sagen. Derfor træffes der ikke nogen
beslutning ført tidligst på næste møde.
Ask melder tilbage til Jeppe: Vi holder den oprindelige plan med tilbagemelding i midt januar. Vi er
indstillet på en dialog. Vi synes dog beløbet tøjfirmaet tilbyder er for lavt.
5. Folkemøde – hvordan griber vi det an?
René står igen i år for Folkemødet. Hvis man er interesseret i at hjælpe med det forberedende arbejde,
skal man kontakte ham. Vi sigter på et budget på 70.000 kr. og max 80.000 kr.
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Sara siger, at hun nok kan få Rebellen fra Langeland til at betale transport for en person, hvis SAND
betaler den anden.
Steen synes det er vigtigt, at dem der tager derover skal have noget at byde på og gerne have forslag til
en event eller idéer om, hvad de kan byde ind med.
Martin synes vi skal have en blanding af gode garvede folk og de unge. Med vores budget er det nok
12-14 personer, der kan komme afsted.
Halvdelen burde være nye, siger Bettina. Der er mulighed for at skole dem, før vi skal afsted.
Steen siger det er vigtigt, at der også er garvede folk med. Formålet er at aflevere et budskab. Det er det
vigtigste. Det er vigtigt at alle kan sige noget til journalister. Man bliver hevet fat i fra alle siger. Man skal
kunne tale sin sag. Der skal være en vis geografisk spredning.
Det er vigtigt, at det er tydeligt hvad udvælgelseskriterierne er, siger Bo.
Vi diskuterer udvælgelseskriterierne. Der er flere der lægger vægt på, at folk skal have nogle af de
kompetencer, der er blevet efterspurgt under denne debat:
At kunne snakke om sin hjemløshed/aflevere et budskab (1. prioritet),
At der er garvede folk med (2. prioritet).
Desuden vægtes, at der både kommer unge hjemløse og nye SANDfolk med, at alle kan tale sin sag, er
holdbare, kan arbejde disciplineret og kan styre sit misbrug.
Vi vil gerne have SANDfolk fra hele landet med, men det prioriteres lavest af de nævnte kriterier.
Gerth foreslår, at vi skal snakke om kontanthjælp og 225 timers regler på Bornholm.
Hvert udvalg kan selv beslutte at sende folk til Bornholm og betale deres rejse og ophold, så længe de
yder deres til at løfte fælles SAND opgaver.
Udvalgene går hjem og spørger, hvem der gerne vil til Folkemøde. Hvis man samtidig kan foreslå, hvad
man har tænkt sig at byde ind med, vil man stå sig bedre.
Næste bestyrelsesmøde er deadline for, hvornår man kan byde ind med navne. Det er
bestyrelsesmedlemmerne, der snakker med deres egne udvalgsmedlemmer om deltagelse.
René foretager den endelige udvælgelse. Han udtager også reserver.
Det skal respekteres. Der skal ikke lyde noget brok bagefter.
Ask skriver rundt til folk, at de kan indstille folk til at komme til Bornholm. De skal henvende sig til det
lokale udvalgs bestyrelsesmedlem.

6. Næste møder
12. januar på TAMU,
20. feb. på TAMU
22. marts Evt. b. møde på TAMU
28. marts GF på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade
5. april konstituerende b møde, TAMU
7. Evt.
Christina undrer sig over en landsdækkende hjemløsekampagne som SAND har sat i værk, der hedder
stophjemløshed.nu
Det virker som en mærkelig kampagne, som ikke er særlig gennemtænkt.
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SAND folkene vil gerne være med i kampagnen. De kunne have spillet en rolle.
Ask beklager, at de ikke er blevet inddraget og siger, at det hele er gået lidt for hurtigt. Den kampagne
skulle helt klart have været bedre tilrettelagt.
Bo spørger, om vi har holdninger til unge under 18 år. Han spørger, hvor man skal henvise dem til? Det
er et kommunalt anliggende, som familie – eller børn og unge afdelingerne skal tage sig af, svarer flere.
Rani henviser til, at han var til et møde med Rådet for Socialt udsatte, hvor formanden blev spurgt om
det samme. Konklusionen var, at det er en gråzone.
Steffen vil gerne have en enkelt side, som Sofie kan slå ting op på. Som det er nu, får man 4 eller 5
notifikationer, fordi man er med i dem alle sammen. Måske man kan gøre det anderledes.
Sara foreslår at man slår notifikationer fra, hvis man synes der er for mange.
Alle udvalg undtagen SAND Sønderjylland og Sydfyn vil gerne have en pc. Storstrøm er her ikke, men
mangler sikkert.
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