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Kære venner
På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle sammen velkommen til SANDs
generalforsamling. Jeg hedder Ewald Pohle og er formand for SAND.
Når jeg ser tilbage på det forgangne år, synes jeg igen i år vi kan sige, at det har været
SANDs travleste år. På den ene side er jeg glad for, at der er mange, der hiver i os og har
brug for os. Jeg ser det som et udtryk for, at det er godt, vi er til. På den anden side burde
det ikke være nødvendigt, at vi som organisation skal arbejde mere og mere. Der burde
ikke findes hjemløshed i Danmark! Desværre må vi nok erkende, at hjemløsheden er
kommet for at blive.
Men vi arbejder også hårdt, fordi vi har bevist, at vi kan gøre en forskel. Det er både for
den enkelte hjemløse, der kan drage nytte af vores råd og vejledning, vores erfaring og
vores støtte. Det er i forhold til samarbejdspartnere, der vil have os med til konferencer,
lave temadage, søger inspiration osv. Og det et er os selv, der hele tiden vil forsøge at
udvikle nye tiltag, der kan give os opmærksomhed og fremme vores sag.
Fra 2009’s begyndelse har hjemløsestrategien stået højt på dagsordenen. Det har den
faktisk gjort i flere år efterhånden, men det er som om den aldrig rigtig kommer op i
omdrejninger. Under mottoet ”Mindre snak og mere handling” ville vi gøre vores til at
sparke gang i de 8 kommuner, der er med i hjemløsestrategien. Vi inviterede dem til at
deltage i vores temadage og sørme om de ikke mødte op alle 8. Det var vi selvfølgelig
glade for. Vi fik diskuteret, hvordan brugerne kunne tages med på råd, deres planer for
hjemløseområdet og vi fik etableret en god kontakt med de kommunale medarbejdere.
Spørgsmålet er om det er blevet til andet end snak? Personligt har jeg i hvert fald ikke hørt
om en eneste hjemløs, der er blevet hjulpet af hjemløsestrategien. Har I?
Selvom vi har været med i diskussionerne ude i kommunerne igennem et år, synes jeg
ikke, der er kommet nok ud af den strategi. Det er jer derude, der skal holde øje med om
der finder en positiv udvikling sted, eller om alt er ved det gamle. Og det er jer derude, der
skal bringe historierne videre til SANDs bestyrelse.
I forbindelse med hjemløsestrategien er det også værd at bemærke, at det har været
vigtigt for Socialministeriet og Servicestyrelsen at SAND bliver inddraget. Det ønske har vi
båret med ud i kommunerne og har nu alle tiders mulighed for at etablere et langsigtet
samarbejde på det lokale plan.
Men det er jo ikke tilfældigt, at vi har fået tildelt en central rolle i hjemløsestrategien. Jeg
synes vi skal tage det som et udtryk for, at de synes, vi har noget at byde på i SAND.
Vores mangeårige arbejde for at få udsatteråd er nu ved at bære frugt. Det hænger nok
også sammen med, at vi i forbindelse med hjemløsestrategien har presset på for at få
oprettet udsatteråd. Flere steder i landet er der blevet oprettet udsatteråd og vi har vel at
mærke fået plads i rådene.
Sidste år fik vi uddannet en del gældsrådgivere. Det gjorde vi, fordi vi kunne se, at der er
rigtig mange hjemløse, der har gældsproblemer. Det har de stadigvæk, men vi er til

1

gengæld klædt bedre på til at hjælpe dem. Og der er kommet 4 gældsrådgivninger mere i
det forgangne år. Med den sociale retshjælp, som vi samarbejder med, er der i alt 5
steder, der skal hjælpe vores hjemløse med deres gæld. Den udvikling synes jeg, vi skal
tage en del af æren for.
I sidste års tale nævnte jeg, at vi skulle ansætte en ny sekretær og
regnskabsmedarbejder. Hende har vi fundet, og hun har fået styr på bogholderiet. Alle
vore folk på kontoret gør et godt stykke arbejde!
SAND fylder 9 år i disse dage. Vi er efterhånden blevet så gamle, at vi nogen gange
glemmer de ting, vi har gjort år efter år. I 2009 holdt vi selvfølgelig også tillidsmandskurser
for nye folk i SAND. Vi afholdt fælles SAND møder og temadage. Vi gav råd og vejledning
til hjemløse. Vi hjalp journalister med inspiration og interview-ofre. Vi har også været på en
ny Tour de Hjemløs med vores campingvogn. Her efter anden sæson er det lige før, man
kan betragte det som en tradition, at den kører rundt i landet og reklamerer for vores
forening. I år gjorde den stop i Odense, hvor der var Udsatte Lege. En stor begivenhed
vores søsterorganisation LVS afholdte. De tog en kæmpe opgave på sig for at samle
hjemløse fra hele Europa til et sportsstævne. Og de løste den godt, siger de deltagere
SAND havde med.
Men der gik lidt sport i sportsstævnerne. Skovvang i Holstebro skulle have deres eget
stævne. Det støttede SAND økonomisk, og der var også mange SAND folk involveret i
planlægningen og afholdelsen. De lavede et stort stykke arbejde. Tak for det.
Arbejdsgrupperne har været aktive i det forgangne år. Jeg vil specielt fremhæve den
internationale arbejdsgruppes store arbejde i forbindelse med den FEANTSA konference,
der blev afholdt i København i oktober måned. FEANTSA er en europæisk organisation for
nationale organisationer, der arbejder med hjemløse. PROJEKT udenfor og SAND var de
danske drivkræfter i planlægningen af konferencen. Jeg synes, vi skal være stolte af, at
det år, hvor ’Brugerinddragelse’ er temaet, får vi konferencen til Danmark. Det er ikke
tilfældigt. Det er fordi Danmark kan noget med brugerinddragelse, som ingen andre kan. Vi
kan også bruge lidt større armbevægelser og sige, at det er fordi vi kan noget, som ingen
andre kan.
På sidste års generalforsamling lavede vi nogle vedtægtsændringer, der pålagde alle
udvalgene at holde generalforsamling for at kunne opstille kandidater til SANDs
bestyrelse. Det har alle udvalgt fået gjort, og vi har tilmed fået et nyt udvalg, så vi nu er
oppe på at have 9 SAND udvalg. Velkommen til SAND Storstrøm.
I år er det EU's fattigdomsår. Der vil altså fortsat være fokus på dét at have en stram
økonomi. Det skal vi udnytte til at få gjort det klart for politikerne, at der skal gøres noget
ved det alt for lave rådighedsbeløb, alt for mange af os har. Men vi skal ikke glemme, at
den sociale indsats skal følge med. Det er ikke nok at få hjælp til at betale huslejen, vi skal
stadig have hjælp til at finde ud af at bo i lejligheden; til at finde ud af at gøre den til et
hjem.
Det skal politikerne vide, lokalt og nationalt, men det skal vi også lade hinanden vide. Vi er
en gruppe af hjemløse, der skal holde sammen og støtte hinanden. Ikke kun på det
politiske plan, også på det menneskelige plan. Vi skal støtte hinanden i vores kamp mod
dæmonerne.
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Husk at få hjemløse med. Vi skal huske hvem vi er til for. – De hjemløse. Vi skal være
bedre til at komme ud på gader og stræder og få alle hjemløse med.
Flere medlemmer har forladt bestyrelsen. Hvorfor? De har forladt den fordi de har været
skuffede eller uenige med andre bestyrelsesmedlemmer eller med sekretariatslederen.
Den siddende bestyrelse samarbejder godt med hinanden og med sekretariatet. Der vil
altid være forskellige holdninger til tingene, og de skal luftes. Vi skal imidlertid også altid
huske at gøre det i en god tone og ikke lade vores forskellige holdninger få os til at gå efter
manden i stedet for bolden. Lad os ikke svine hinanden til og lade uvenskaber gå ud over
SAND som organisation.
Tak for i år.
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