Næste Fælles SAND møde bliver d. 26. februar
på Mødecenter Odense.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi sender
en invitation, når vi nærmer os.
Referat fra:

Fælles SAND møde, d. 17.12.2013
Deltagere: Eluf Harring (SAND Midtvest), Niklas Damian Krüger (SAND Nord), Lars (SAND Nord),
Sofie, June (Sekretariatet), Jensine (SAND Trekanten), CC, Kurt (SAND Storstrøm), Allan Stoltz
(SAND Nordvestsjælland), Harald (SAND Nord), Sanne Thisted (SAND Nord), Jette Grønborg, Ib
Alsted (Karlsvognen), Carsten (SAND Nordvestsjælland), Henrik ”Holbæk”, Ralf (Lænken,
Glostrup), Ninna, Alf Thornhal, Karen, Jørgen Brohus, Flemming (SAND Sydfyn), Robert Hansen,
René Jensen, Frederik Falkengård (SAND Storstrøm), Ulla Sørensen (SAND Sydfyn), Jane Nielsen
(SAND Århus), Pia Nedergård, Gl. Stig (SAND Fyn), Jacob H. Nielsen, Per Kragh (SAND Trekanten),
Ole B Larsen (SAND Hovedstaden), Sabina, (praktikant SAND), Ask Svejstrup (sekretariatet).

2. Ind i kampen – hvordan kommer vi det?
Lad det ikke blive ved valgflæsket! NU skal vi holde kommunalpolitikerne op på alle deres fine
løfter.
Ask gennemgår hvordan en kommune er sat sammen – med politikere og forvaltning:
Politikeren vælges hver 4. år
Forvaltningen er sat i verden for at sætte handling bag de politiske beslutninger
Pressen beskriver politiske problemer, bringer budskaber frem, problematiserer, rejser
enkeltsager
Man opbygger forvaltningerne forskelligt fra kommune til kommune – fx kan beskæftigelse- og
socialforvaltning ligge sammen, man kan have en familieforvaltning, en psykiatri – og
sundhedsforvaltning mv. Find ud af hvor hjemløseområdet ligger i din kommune.
Statsforvaltningen – her kan man fx klage over mangelfulde tilbud i kommunerne – fx har SAND
klaget over manglende boformspladser i Københavns Kommune og over Ågårdens lukning. I
forhold til klagen over manglende pladser ville Statsforvaltningen ikke rejse sagen fordi det er en
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politisk beslutning hvor mange pladser man vil have. Statsforvaltningen beskrev sagen og bad
Københavns Kommune beskrive hvordan de sikrede at der var pladser nok, men de ville ikke gå
ind i en vurdering af om der var pladser nok.
Hvad hører til hvor?
Alt med penge ligger i beskæftigelse – fx forskellige ydelser, kontanthjælp etc.
Alt med sociale tilbud ligger i socialforvaltningen – men der er ingen tvivl om at det er relevant, at
forvaltningerne trækker på hinanden.
Forvaltningen kommer med idéer til politikerne: Det her må I forholde jer til – det kræver en
beslutning fra jeres side.
Man kan også gå direkte til politikerne, fx: ”Kan du ikke hjælpe mig med det her problem, jeg er
ved at blive smidt ud fra min boform”.
Og hvis politikeren så vurderer, at det er et generelt problem, kan de bede embedsmændene om
at gøre noget ved det.
Meget af den lovgivning, vi møder, er baseret på skøn. Og det gør det meget svært at ændre
noget.
Eksempel fra Haslev:
Under kommunalvalgkampen var Ask til vælgermøde i Haslev – det var velbesøgt med mange
politikere. Her snakkede man om, at det ville være godt med en udsattepolitik. Det var alle enige
om var en god idé – og den skulle i givet fald formuleres af et udsatteråd. Så nu er det det lokale
udvalgs opgave at få skrevet et brev til en af de politikere, der var til stede og minde dem om det.
Og hvis politikerne ikke kan huske det – kan man altid gå til pressen – de kan sagtens koge suppe
på historien om kollektivt hukommelsestab i byrådet.
SAND i pressen:
Det er lykkedes os at få pressen til at interesse sig for nogle af vores sager. Det kan være svært at
få komplicerede sager gjort forståelige: Vi kæmper med fordomme om at hjemløse bare kan tage
sig sammen, få et arbejde, få sig en lejlighed og lade være med at drikke. Det gælder om at få
sagerne til at tale til alle folk. F.eks. kan alle forstå at hjemløse gerne vil have deres hund med på
et herberg. Dvs. der skal være hundepladser. Det er også nemt at forstå, at det kan være farligt at
bo på gaden og man derfor har brug for en hund.
Vi ser et klip fra TV Lorry om et indslag om et arrangement SAND Hovedstaden lavede i
København for at gøre opmærksom på problemet med manglende hundepladser.
Vi talte med journalisterne før arrangementet og forklarede dem problemstillingen.
Klippet viser en ændring i både den politiske holdning og hos en boformsleder (forvaltningen)
efter at hjemløse havde gjort opmærksom på problematikken. Det er ikke sikkert, at vi havde fået
det samme positive resultat ved at skrive til forvaltningen.
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Manglende hundepladser er måske ikke det største problem, men det er en måde at få sat
hjemløshed på dagsordenen, og det er en god måde at få sagt at SAND gerne vil gå i dialog
omkring et problem. Vi kan kun håbe på at det vil føre til at vi i fremtiden vil blive inddraget i
udformningen af hjemløsetilbud.
Vi tager et andet eksempel. Der er ikke pladser nok på københavnske boformer, folk henvises til
en natcaféplads. Det er et dårligere tilbud, og et tilbud som måske ikke er relevant. Det er svært
at forstå for menigmand. Det skal brydes ned i mindre bidder. Det er svært at forstå, at det kan
være svært for en hjemløs gang på gang at henvende sig til en boform og blive afvist. Nogen vil
hellere lade være med at henvende sig, fordi de frygter at blive afvist. Henrik siger, at problemet
anses for løst når den hjemløse ikke kommer igen, men problemet er ikke løst. Flemming fortæller
om et eksempel fra hans liv, hvor han blev nødt til at bo på gaden i et år fordi der ikke var en
boformsplads til ham.
David fra København tog initiativ til en demonstration som Lorry filmede. Historien er blevet gjort
personligt gennem Davids historie. Den fortælles og Sofie fra SAND uddyber den og gør den mere
politisk. Socialborgmesteren bliver også interviewet.
Igen skete der det samme. Vi fik, gennem en personlig historie og et meget håndgribeligt problem
(’der er ikke pladser nok, ergo må folk sove på gaden’), sat sagen på den politiske dagsorden.
Historien er fra denne måned. Det var helt bevidst, da julemåneden altid bringer noget godt op i
folk.
Sofie gennemgår nogle tricks til, hvordan man kan skabe de rigtige billeder i hovedet på folk ved
at sige nogle bestemte ting. Man skal bruge sin egen historie. Man behøver ikke fortælle alt om sit
liv, men det relevante. F.eks. ”Jeg ikke havde noget sted at sove i går og måtte sove udenfor – tror
de fleste kan sætte sig ind i hvordan det er i december” og lignende.
Vi skal vælge vores medie med omhu og tilpasse vores historie til mediet eller omvendt. I
Svendborg skal man f.eks. ikke begynde at tale med Svendborg Dagblad om, at der på landsplan
har været en stigning i antallet af hjemløse. Det skal være en lokal historie om Forsorgscenter
Sydfyn afviser hjemløse pga. pladsmangel. Den hjemløse der er blevet smidt ud skal stå frem og
fortælle sin historie.
Lars fortæller en historie om at de i Aalborg lavede en historie om at hunde kunne blive vaccineret
gratis. Det fik fint mediedækning og de fik masser af hundemad ud af det. Der var en gut i
Aalborg, der gik i 7 år uden at kunne komme ind på et Herberg fordi han havde hunde. Han har i
dag fået lejlighed.
Kommentar:
Stig mener ikke det er så let, som vi fremstiller det – i Odense har man længe prøve at komme i
dialog med rådmanden – men det er godt nok op ad bakke. Der er fx en problematik fra St.
Dannesbo hvor ingen vil bo fordi det flyder med stoffer.
Her kunne man godt lave en historie med overskriften ”Herberg flyder med stoffer – de hjemløse
vil ikke bo der” – den er svær at sidde overhørig som politiker.
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Der er dog et ex fra Kolding hvor det også flyder med stoffer på boformen Overmarksgården – og
det fik en hulens masse spalteplads – det valgte man dog at tie ihjel fra boformens/personalets
side, og i forvaltningen sagde man, at der var styr på det og ikke noget at komme efter.
Man kan også bruge Facebook – hvis man kan få blæst om sagen her, kan det også være med til at
rykke noget.
En har også prøvet at råbe personalet op fordi det flød med stoffer – det kom der heller ikke
noget ud af.
Hvorfor er der så store forskelle på hvad der er tilladt på boformerne? Nogen steder er der nultolerance – andre steder må man bare det hele.
Det kommenteres, at det er vigtigt, at der er steder til alle – for hvis en narkoman ryger ud fra en
boform – hvor skal han så tage hen, hvis der slet ikke er nogen steder man kan tage hen, hvis man
er i misbrug.
Det er jo ikke et behandlingssted - det er jo et forsorgshjem og selvfølgelig skal man ikke være til
gene for nogen.
Hvis man kommer sådan et sted – kommer man så ikke for at få hjælp?
Man kommer på en boform for at få tag over hovedet – ikke for at komme i behandling. Det er
ene og alene forstanderen der vurderer om du skal være der – og hvis det ikke er det rette sted
for dig, så skal de finde et sted til dig, der er gearet til dine problemer.
Vi har haft den her diskussion rigtig mange gange i SAND – og den er rigtig vigtig. På den ene side
kan man sige at det er fint at have ens regler på hele boformsområdet – for så kan man finde ud
af det. PÅ den anden side er det helt klart at der skal være et tilbud til alle. Der skal være et sted
for alle.
Der er steder, hvor man skal have et misbrug for at komme ind – men tre dage senere er det så
det misbrug du ender med at ryge ud på. Der er steder hvor man skal puste tre gange om dagen
for at få lov til at være på stedet – det er simpelthen et overgreb, hvis man ikke har bedt om hjælp
til behandling.

3. Nyt fra Boformerne
SAND Midtvest: Vibohøj skal bygges om. Eluf tror, at man forhåbentlig kommer i gang sidst på
efteråret 2014.
Der var 6 skæve boliger. Der er kun 5 tilbage fordi en brændte. Beboeren glemte vist en smøg i en
seng. Han reddede livet.
Der er meget sygdom i SAND Midtvest lige for tiden. Leif døjer med benet.
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SAND Trekanten: Det kører stille og roligt. De har afholdt nogle vælgermøder, blandt andet på en
boform for psykisk syge. Og i Spinderihallerne. Det gik rigtigt godt. Der har også været møde på
Overmarksgården. Der har været meget skriverier om Overmarksgården i pressen. Der er lavet et
beboerråd med 3 unge herrer.
De tre, der sidder i beboerrådet er alle under 25 og får derfor nedsat kontanthjælp. Derfor var de
berettiget til at betale mindre for at bo på Overmarksgården, fordi det er besluttet – af
kommunen – at man skal have et vist rådighedsbeløb. Alligevel har de betalt fuld pris. Det kunne
de ikke forstå. Det fik vi snakket om og vi talte også med den økonomiansvarlige på
Overmarksgården. Dagen efter fik de løst problemet og betaler nu mindre for deres ophold.
Simpel problemløsning. Når bare man får fat i de rigtige personer og får formuleret ønsket
forståeligt, finder man som regel en god løsning.
Der er generel uro på Overmarksgården. Der er mange udsmidninger, og det er uklart hvorfor
man bliver smidt ud. Reglerne fortolkes ikke ens af personalet. Det skaber en del uro blandt
beboerne.
Borgmesteren er den samme som før valget. I det nye voksenudvalg sidder der kun en af dem, der
sad før valget. Det kræver et stort stykke arbejde at få dem informeret.
Udsatterådet i Vejle er nedlagt fordi Rådet ikke synes, de havde ordentlige arbejdsvilkår. Det var
mest et mediestunt at de nedlagde sig selv. Der er dialogmøde på torsdag mht. til at få det op at
stå. Der kommer politikere, embedsmænd, udsatte osv.
SAND Nord: Der har været vælgermøde på Svenstrupgård. Der kom rimeligt mange mennesker,
bl.a. fra værestederne i Aalborg. Der var gratis transport. Der var 6 – 8 politikere, men ikke alle
blev valgt. Der var også hr. og fru DK. Der var også politikere i salen, der sad og lyttede.
De havde også et arrangement, der hed vandringer i magtens korridorer. Det gik ud på at
hjemløse og andre udsatte kom ind i Rådhuset og i byrådssalen. De fik indblik i hvordan
politikerne arbejder, hvor partierne har deres mødelokaler, borgmesterkontorer. De fik lov til at
stille spørgsmål i byrådssalen. De fik dog ikke noget svar, men fik lovning på at svarene ville
komme pr E-mail. Arrangementet var udtænkt af Harald og Majbrith Iversen – social rådmand.
Der har været lidt afgang i bestyrelsen. Den ene er flyttet helt ud af Nordjylland. Den anden kan
de ikke få fat i. Men de er syv lige nu, så helt galt går det ikke. Harald skal hilse fra Jørgen Jensen –
der tidligere har været med i SAND og nu er med igen.
Man forsøger at få en beboerforening op. Det gør de for at kunne søge penge. Det er
kassedamen fra Svenstrupgård, der skal være bestyrer. Der skal søges midler til udflytning og
aktiviteter. Kaj Erik, forstander på Svenstrupgård stopper, ifølge rygterne, til januar.
Sanne sidder i kommunikationsarbejdsgruppen. De vil lave tour de boform næste år. Det skal
være en turné. Det er ikke besluttet hvor den skal hen. I Nord vil man starte op i januar.
SAND Århus har fået Sabina (praktikant i SAND). Hun støtter godt op om udvalget. Der har lige
været en stor julefrokost i Jægergårdsgade, værestedet. Det var Pressalit der sponserede. Det har
de nu gjort i 5 år. Der har været valgmøde, arrangeret af udsatterådet.
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SAND Fyn har haft 2 arrangementer i valgkampen, herunder et på Flakhaven. Det var ikke fordi
man fik så meget nyt at vide, men der var stor tilslutning. Det gik godt.
Det andet arrangement var en julefrokost på Herberget. Der var tilmeldt 10 og der kom 25. Det
var helt vildt godt. Der var en unge pige, der udtrykte ønske om at komme i behandling. Det er
hun kommet efter SAND hev fat i den nye rådmand. Der er samlet julegaver ind til hjemløse. De
uddeles på Herberget. Der er også samlet ind til St. Dannesbo. Kulturmaskinen laver også et
arrangement, hvis overskud går til hjemløse. Der er SAND folk, der hjælper til.
SAND Sydfyn er et nyopstartet SAND udvalg - så de har travlt med at komme op i gang.
Under valgkampen til kommunalvalget holdt udvalget et vælgermøde på Forsorgscenter Sydfyn –
og det var rigtig godt. Rigtig flot fremmøde. Forsorgscentret gav kaffe og brød.
Det blev oplevet som et rigtig godt møde – det var tydeligt at politikerne fik noget med hjem.
Socialudvalgsformanden lagde op til, at det ville være relevant at man lavede lignende møder –
også mellem valgene – for at sikre dialog.
Der er ved at blive lavet beboerråd på Stenpladsen. Flemming har søgt om at komme ind i
udsatterådet i Svendborg kommune – udsatterådet har fokus på de unge hjemløse.
Der kommer en kommentar at man skal sørge for at Udsatterådet reelt har værdi – ellers bliver
det bare noget politikerne kan bryste sig af at have oprettet.
Hver 3. torsdag vil Flemming være at finde på varmestuen i Svendborg. Det er Kirkens Korshær,
der driver varmestuen. De har ønsket at SAND skulle være at finde der, fordi de har set et behov.
Kontanthjælpsreformen bliver også fulgt nøje – bl.a. har der været en sag med en ung fyr, der lige
har fået lejlighed – men når reformen træder i kraft har han ikke råd til at sidde i den mere.

SAND Nordvestsjælland har lige holdt bestyrelsesmøde. Helle Due har valgt at trække sig – så ny
kasserer er René Holmgren og ny næstformand er Carsten Larsen.
Jette Grønborg er kontakt til borformerne – og har bl.a. arrangeret vælgermøde på Karlsvognen
med samlet afgang til valgstedet.
Ellers har man samlet pakker til det årlige julebanko på Karlsvognen der afholdes d. 18.12.
SAND Storstrøm har også holdt vælgermøde med Stemmer på Kanten/Lisbeth Zornig. I stedet for
den sædvanlige paneldebat, havde man blandet politikerne med tilhørerne og lavet et modsat
vælgermøde, hvor det var politikerne, der stillede spørgsmål til de fremmødte i stedet for
omvendt.
Når det nye byråd er kørt i stilling, kommer der et udsatteråd i Næstved.
Er efterhånden begyndt at få vækket de forskellige boformer i området – bl.a.
Sønderskovhjemmet og Saxenhøj. Her er der startet beboerråd op – og alle forsorgshjem har rost
udvalget for at være meget synligt.

Side 6

Forsorgshjemmet i Næstved har lukket fem pladser og konverteret dem til alternative
plejehjemspladser (§ 108). Til gengæld påstås det, at der skal laves nye pladser til de unge.
SAND Hovedstaden: Der har været en masse vælgermøder i hovedstadsområdet.
Udvalget har holdt arrangementet ’hjemløs i egen bolig’ i Finsens Have på Frederiksberg.
D: 23.12. er udvalget med til at holde julefrokost for hjemløse på Café Sommersko og d. 27.12.
holder de selv i Hus Forbi’s lokaler.
D. 13.1. er der nytårskur for hjemløse på Københavns Rådhus.
Der er et par folk tilstede fra Lænken i Glostrup – en lille boform med kun ti pladser.
Han har siddet på vej herover og læst i vejledningen til sagsbehandlerne for hvordan de skal
forvalte den nye kontanthjælpsreform – og deres muligheder for sanktioner skærpes betydeligt.
Bekymrende.

Nyt fra SAND
Vi har fået en pose penge – og SANDs bestyrelse har besluttet at kvindenetværket skal fortsætte
med June i spidsen. Dette høster klapsalver : )
Bestyrelsen har også besluttet at vi skal have en ny campingvogn – den gamle var nedslidt – nu
skal vi have en ny en, der rigtig kan komme ud og turnere i det danske land og fortælle om SAND
og hjemløshed.
Til det formål har vi fået Sabina fra Århus universitet i praktik – der sammen med
kommunikationsudvalget og lokale folk skal ud og løfte opgaven.
I morgen har vi ansættelsessamtaler på den opslåede stilling som rejsekonsulent – det skal være
et menneske, der skal rundt på boformer og i SAND udvalg og hjælper dem med at organisere sig.
Vi skal hele vejen rundt om SAND udvalgenes virke og beboerrådenes forhold.
Vi har lagt mærke til, at der er flere og flere, der ringer til os og føler sig pressede fordi de skal
skilles og er ved at ryge ud af en lejlighed – og så er vi bare nødt til at sige at hvis du ikke har
sociale- eller misbrugsmæssige problemer så kan du ikke få hjælp efter ’hjemløseparagrafferne’.
Og her efter d. 1.1.14 bliver det kun værre. Endnu flere mellem 18-25 vil blive ramt økonomisk.
Skriv ti stikord ned på alle de historier I hører og giv dem til os i sekretariatet – så kan vi bedre
løfte problemerne politisk.
Vær opmærksom på om du bliver registeret som samboende hvis du bor på et herberg. Der er
erfaringer fra et herberg hvor ti blev trukket på samme tid fordi kommunen formodede at de var
samboende.
SAND skal holde et vågent øje med konsekvenserne af reformen.
Ved sidste fælles SAND møde fortalte vi at vi havde arvet nogle penge – de er nu gået ind på
kontoen. Bestyrelsen har besluttet at de skal hensættes til ’noget særligt’/ekstraordinært. Noget
udover driften.
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SAND har fået ny næstformand. Den tidligere – Leif Jensen – er gået af af helbredsmæssige
årsager. Pia Nedergaard fra SAND Fyn er ny næstformand.

5. Nyt fra Hus Forbi
Henrik fortæller, at der her i december ikke er så mange åbningsdage i HF i Bragesgade. Der er
julefrokost d. 27. med SAND.
Der er trykt 120.000 aviser til julemåneden og det går rigtig godt med salget. Det er 3. oplag af
kalenderen nu. Der var solgt næsten 30.000 kalendere i november måned. Der er stadig
problemer med ulovlige sælgere. Vi skal alle være opmærksomme på hvis vi ser noget
mistænkeligt. Henrik ønsker os alle sammen en god jul.
Der må kun købes 25 aviser om dagen for at undgå videresalg til ikke registrerede sælger. Der kan
laves undtagelser, hvis man f.eks. har langt til et salgssted.
Der er afsat 800.000 i Hus Forbi til en fond. Formålet med fonden eller puljen er at hjælpe
hjemløse eller hjemløse projekter.
Vi går tilbage til den gamle pris på 12 kr. pr. stk. pr 1. januar. Det var en slags overskudsdeling at
man satte den ned til 10 kr. i ca. et halvt år. Man vil gerne sætte den ned til 10 kr. igen hvis der er
penge til det.

6. Solstrålehistorier
Julegaver/julehjælp: SAND har fået 20.000 kr. af ”Selskabet fattiges juleglæde” og 20.000 kr. af
Hus Forbi. Alle SAND udvalg bedes meddele SANDs sekretariat hvor mange hjemløse de gerne vil
have gavekort til i deres område. Der er gavekort til Dansk Supermarked (Netto/Føtex m.fl), BR og
Fona. Vi vil gerne have navne og adresser, så sender vi direkte til dem.

Evt.
Der er spørgsmål til sommercamp. Der bliver noget, men vi ved ikke hvornår og hvordan.
SAND nordvest vil gerne have vinterlege og mener at have hørt rygter om det. Det ved vi ikke
noget om.
Vi satser på at holde et møde i slut februar start marts.
Der spørges til retshjælperkursus. Det bliver også engang næste år, hvis vi ellers kan få pengene
overført til næste år.

17.12.13
/Ask og Sofie
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