Bestyrelsens beretning 2022
Kære alle sammen
Jeg hedder Henrik Mas og en af de to næstformænd i SAND. I dag er jeg forfremmet til formand og har
æren af at sige et par ord til jer.
Vi har næsten glemt det, men også 2021 startede med corona, nedlukning og isolation. Sidste år afholdte vi
vores generalforsamling online. Derfor er det ekstra dejligt at se jer her i dag.
Coronaen slog os ikke ud. Vi fandt på nye måder at mødes på som I også så i videoen. Vi lavede film. Masser
af film. Og vi lavede aktioner.
Det er fedt at gøre tingene på nye måder. Det giver flere muligheder og inddrager nogle andre typer
hjemløse end dem vi plejer. Vi er også blevet set af nogle andre end vi plejer.
Da vi først kunne komme lidt ud igen, gav vi den gas. Vi har lavet mange borgerforslags aktioner rundt om i
landet. Først for Hus Forbis borgerforslag, siden for vores eget.
Samtidig har vi løbet politikerne på dørene for at få dem til at indse at Hjemløse ikke får den hjælp de har
brug for på jobcenteret. At de ikke hører til på jobcenteret. Det arbejde er i fuld gang lige nu, og vores
borgerforslag er blevet lavet til et beslutningsforslag af Ny borgerlige og fremsat i Folketinget. Det er i sig
selv en stor sejr. Jeg håber jeg kan fortælle om en endnu større sejr næste på.
Der har været kommunalvalg og vi førte valgkamp. Vi stiftede Hjemløse partiet. Det fiktive parti med ægte
meninger. Vi gjorde det fordi politikerne har det med at sige, at de mener alt muligt, som kan være til gavn
for hjemløse, men når det kommer til stykket, mener de det ikke alligevel. Vi mener sgu hvad vi siger.
Vores grønlandske arbejdsgruppe og vores ungecrew har fået nyt liv. De unge har været nogen af dem der
har lavet videoer. Den grønlandske arbejdsgruppe har haft et godt samarbejde med Socialstyrelsen om at
finde gode måder at hjælpe udsatte grønlændere på.
I det hele taget vil jeg rose vores samarbejde i SAND. Det har været et år hvor vi har arbejdet godt sammen
på tværs af udvalget. Vi har støttet naboudvalget op, ved at deltage i deres aktioner. Vi har inspireret
hinanden og delt gode erfaringer. Det har været fedt at se hvor godt vi kan samarbejde.
Vi fik et hjemløseudspil sidste år. Det var næsten en julegave. Sådan blev det i hvert fald modtaget af rigtig
mange i hjemløseverdenen. I SAND var vi også glade. Det gode er, at der afsættes midler til at skaffe billige
boliger til hjemløse samtidig med at der lægges op til, at der skal gives ordentlig og tilstrækkelig støtte til de
hjemløse, der flytter ud i egen bolig.
Det er jo ingen hemmelighed at vores tiltro til at kommunerne kan og vil løfte hjemløseopgaven, kan ligge
på et meget lille sted. For hvorfor skulle de lige pludselig begynde at give etableringshjælp, så man kan
købe de mest nødvendige ting til lejligheden. Hvorfor skulle de lige pludselig få deres sagsbehandlingstider
ned, så du kan nå at få tildelt et indskudslån og sige ja tak til den lejlighed du måske får tilbudt. Det er som
regel nærige og har vild lang sagsbehandlingstid.
Det er et godt signal politikerne sender, men der er virkelig noget at holde øje med for os de næste par år.

Men lad mig slutte med en god nyhed. Det kan godt være at politikerne er ude på at lukke forsorgshjem og
snakker mere end de handler, men de har besluttet at give hjemløse en masse oplevelsesmillioner.
Desværre mere for oplevelsesindustrien skyld end for hjemløses skyld. Den vil de have på fode igen efter
coronaen. Og det er os der skal ud at opleve.
Vi har sammen med LVS og Hus Forbi lavet en festival, der kommer rundt i landet i maj. Den hedder Den
udsatte festival. I vil blive bombet med informationer om hvor og hvornår festivalerne finder sted.
Jeg håber vi ses på en af dem.
Tak for et godt år.

