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SAND
ønsker
en
GOD JUL
og
et
GODT
NYTÅR
SAND ønsker god jul og godt nytår! Tusinde tak for jeres store indsats i året der er gået - vi glæder os til at kæmpe videre
mod hjemløshed sammen med jer i det nye år. Foto: SAND, Sundholm 2014

PEP konference i Bruxelles

SAND har de sidste mange år deltaget i den europæiske brugerkonference PEP (People Experiencing Poverty)
i Bruxelles. Her mødes brugere fra hele EU under et givent tema og udveksler holdninger og erfaringer. De
sidste to år har Danmark slået sig sammen med andre skandinaviske lande under overskriften Nordic PEP.
AF HEIDI VINTHER MORTENSEN, SAND NORDJYLLAND

Den 9. og 10. november 2017 blev den 16.
PEP konference afholdt i Bruxelles. Årets
tema var ”in work poverty”(fattige i job,
red.)
I flere EU lande er det udbredt, at folk der
arbejder stadig er under fattigdomsgrænsen, det er især udbredt blandt enlige
forældre, der måske kun har et deltidsjob.
I Danmark og Sverige mener vi, at folk på

sociale ydelser, der er i tvungen aktivering
og Hus Forbi-sælgere også kommer ind under kategorien ”in work poverty”.
Vi kom ud i nogle arbejdsgrupper, hvor
mange emner blev debatteret. Nogle beskæftigede sig med ligestilling, da der i
visse lande stadig er op til 23% forskel på
lønnen for henholdsvis kvinder og mænd.

En anden gruppe debatterede asylregler,
hvor der er problemer i stort set alle lande.
Der går for lang tid, inden immigranter lærer
sprog og bliver integreret i deres nye lande.
Der er også nogle lande hvor ytringsfriheden bliver holdt nede, hvor befolkningen
ikke ville turde demonstrere, for at vise deres utilfredshed.


FORTSAT FRA FORSIDE 

I den forbindelse vil de gerne have, at der
måske bliver lavet en fælles EU demonstration, hvor man i de lande hvor ytringsfriheden er presset, føler at hele EU bakker
op, at de ikke står alene i kampen mod
fattigdom.
Politik i skolerne blev også foreslået, så
mennesker i alle aldre lærer om den politiske proces, eventuelt med hjælp af elevråd,
samfundsfag, skolevalg osv. Hvor vi i Danmark også er godt med.

Et andet stort emne, der blev livligt debatteret var fagforeninger. Vi har heldigvis
nogle stærke fagforeninger i Danmark,
men i andre lande er det et fåtal, der er i
fagforeninger og i Østrig raser debatten om
hvorvidt fagforeningerne i det hele tage
skal være der. Dog kan de vel ikke forbydes,
da det jo vil være et klart brud på menneskerettigheder.
Et udsagn som de danske politikere kunne
lære noget af: ”Vi skal ikke blot give de

arbejdsløse et job, nogle af dem har dybere problemer, vi bliver nødt til klare først”
- citat Kris Peeters, beskæftigelsesminister
i Belgien.
Måske det er på tide, at vi holder op med at
spørge, bede om og anmode politikerne om
at høre på vores synspunkter. Vi skal til at
kræve, forlange og insistere. Det er trods alt
folket, der vælger dem, og som det er sagt
mangen gang ”Sammen er vi stærkere”.

Betalingskort til hjemløse
Mange hjemløse oplever problemer med at få en konto - og ikke mindst et kort tilknyttet kontoen. Problemerne har bl.a. bundet i, at der ikke var nogen steder at sende kort og pinkode hen, hvis modtageren ikke
har en adresse. Men nu er der godt nyt.
Der er et krav om, at kort og pinkode ikke
kan sendes samlet. Men iflg. ny aftale kan
kunden nu hente selve kortet i banken, og
mht. pinkoden er man kommet frem til følgende løsninger:
1. Banken sender koden til en anden filial
end kortet. Her henter man så koden.

Facebook
Fra SANDs Facebook:
Lige pt er jeg sofasurfer, mangler ingen
plads til at sove. Har en super cool ven –
det hjælper på det meste ;-)
Men jeg ser en problematik i, at man vil
smide hjemløse i et hjem - men uden
efterværn.
Lyttede til Konservatives fortælling om
hjemløsepuljen og der lød det ikke til,
at der var efterværn medregnet. Og det
synes jeg er skørt.
At man bruger for mange penge på at
sætte folk i lejlighed som de muligvis
ikke kommer til at fungere i…

2. Man kan lave en aftale med et herberg
eller lignende om at få lov til at have en
midlertidig adresse hos herberget. Den
midlertidige adresse registreres i bankens eget system som alternativ forsendelsesadresse og slettes efterfølgende.
Medbring skriftlig dokumentation med
underskrift fra herberget.

3. Kommunen kan oprette en midlertidig
c/o-adresse som efterfølgende slettes.
Pinkoden sendes til kommunen, som så
videregiver koden til den hjemløse.
SAND hører gerne, hvis I bestiller betalingskort - og bruger nogle af disse metoder.
Også hvis I løber ind i problemer.

Politikere i God Jul
SAND?

- og deadline for næste nummer!

”SAND avler nye politikere, på tværs af farve og bogstav, SAND er nemlig en upolitisk
organisation, men med øje på socialpolitikken.
Vi er forskellige men har samme ønske og
mål, vi bryder ud af hjemløsheden og ind
i politiske organisationer og tager kampen
indefra.”
- Steen Rosenquist, opstillet KV17
Hele to SAND-folk stillede op ved kommunalvalget 2017. Ingen af dem opnåede valg, men begge var med til at sætte
socialpolitik på dagsordenen under valgkampen. GODT GÅET!!

Kære alle
I ønskes en rigtig god jul og et forrygende
nytår! Tusinde tak for alle bidrag i årets
løb - det er jer der skriver SANDsigeren.
Skulle DU også have noget på hjerte, du
vil dele med hjemløse i resten af landet så
skriv til Sofie: sofie@sandudvalg.dk eller
ring på telefon 22 47 03 23.
Deadline for SANDsiger januar 2018 er
den 12. december 2017.
SANDs sekretariat holder juleferie fra den
23. december 2017 til den 1. januar 2018
- begge dage inklusive.
PÅ GENSYN I DET NYE ÅR!

UngeCrew på arbejdsweekend
AF JOHANNE VINDING, SANDs UNGECREW
A

Den 3. - 5. november var vi seks UngeCrew’er, og vores ungdomsambassadør
Christina Strauss, afsted på netværks- og
arbejdsweekend i et sommerhus på Djursland. Vi fik blandt andet arbejdet på materiale til SANDs hjemmeside, hvor vi formidler

vores livshistorier. Vi fik også snakket om
hvordan vi taler med journalister. Herudover stod det på hygge med slik, julekager
og masser af lækker mad, og med fælles
spil om aften- en. Det var en fantastisk tur
med masser af samvær.

Nu kan du igen klage hvis du bliver
smidt ud fra en boform
FÆLLES

MØDE

DEN 19. DECEMBER 2017

Hvad skal der til for at man bliver
smidt ud fra en boform?
Og hvordan klager man over udsmidningen, hvis man ikke er enig
i den afgørelse der har fået én
smidt på porten? Det er temaet
for årets sidste fælles SAND-møde.

KL. 10:30 - 15:00

TAMU CENTER ODENSE

RYTTERKASERNEN 13, 5000 ODENSE C
KOM I GOD TID - VI BYDER PÅ KAFFE OG RUNDSTYKKER FRA KL. 10:00

TEMA
KLAGE OVER UDSMIDNINGER
Fra den 1. januar 2018 kan man igen klage over
at blive smidt ud fra en §110 boform.
• Hvordan klager man?
• Hvad kan man klage over?
Vi skal også høre:

Nyt fra boformer, SAND Udvalg & Hus Forbi
Solstrålehistorier – kom og fortæl din!
(Jule-)frokost - kaffe og kage - og rygepauser
VI HÅBER AT SE ET PAR STYKKER FRA HVER BOFORM

Det er gratis at deltage i mødet - transporten håber vi at din boform / dit SAND udvalg betaler.
MØDET ER STOF- OG ALKOHOLFRIT!

Pr. 1/1 2018 kan man igen klage over at
blive smidt ud fra en boform. SAND har
kæmpet for at få denne ret genindført – og
vi er rigtig glade for at man nu igen kan
klage officielt.
På mødet vil du bl.a. blive klogere på hvordan man klager, hvad man kan klage over,
hvordan klagen behandles osv.
Vi kigger også på klagevejledning, hvor
skal klagen sendes hen (skal den direkte
til Ankestyrelsen eller ind over forstanderen
eller kommunen?), hvor lang sagsbehandlingstid er der - og hvad sker der hvis man
får ret?
Ud over oplæg og spørgsmål om de nye
regler, byder dagen også på rygepauser,
julefrokost, nye og gamle venner – og en
lille julegave!

GIV GERNE BESKED
Ring på telefon 89 93 70 60 og sig hvor mange I kommer.

Vi håber at se et par stykker fra hver boform! VEL MØDT!
Sundholmsvej 34, st.
2300 København S

Telefon: 89 93 70 60
www.sandudvalg.dk

Tilmelding og info hos Susanne på telefon:
89 93 70 60

SAND I DET JULEDE HJØRNE 

SANDs julestue 2017
Sidder du i kalenderlysets skær og mangler
lidt julepynt? Igen kan du regne med SAND!
Vi iler til undsætning med en julekurv.

KALENDER
Torsdage Hjemløsekoret øver
December
6/12 Lovgivningskursus
7/12 Bestyrelsesmøde i SAND Østjylland
12/12 Bestyrelsesmøde i SAND
19/12 Fælles SAND møde
22/12 - 1/1 2018 (Begge dage inkl.)

Udstyret med en saks, en klat lim og en
smule fingerfærdighed, kan du lige nu og
her sprede lidt SAND juleglæde. God jul!

TID
STED
10.30 - 12.00 Oplyses hos Ole Svendsen
10.00 - 16.00
13.00 - 15.00
10.30 - 15.00
10.30 - 15.00

INFO / TILMELDING
Ole Svendsen, tlf. 52 25 03 75

Villa Gulle, Østervoldgade 44, Nyborg
Jægergårdsgade 164 C, Aarhus
Villa Gulle, Østervoldgade 44, Nyborg
TAMU, Rytterkasernen 13, Odense
Sekretariatet har julelukket

www.sandudvalg.dk
Nancy, tlf. 30 73 65 48
www.sandudvalg.dk
www.sandudvalg.dk
www.sandudvalg.dk
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