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| leder |
Noget at måle
den ny regerings resultater på
Snart kan den ny regering læse, hvad der står på en af de vigtige socialpolitiske
milepæle, den skal navigere efter. I sensommeren offentliggøres hjemløsetællingen,
som gennemføres hvert andet år i uge seks.
Det vil ikke være rimeligt at pege fingre ad den tidligere regering, hvis antallet
af hjemløse er steget igen – og mit gæt er, at sådan er det. Det, man kalder rød og blå
blok, må dele ansvaret for udviklingen.
Skiftende regeringer fra 2009 til i dag har ikke kunnet knække kurven, og reformer af de sociale ydelser, som helt sikkert er medvirkende til, at flere mennesker er
på gaden, er gennemført, mens Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister. De signaler, der er sendt fra den ny regering, giver dog anledning til optimisme.
En socialminister alene kan ikke gøre forskellen. Det var ikke tilfældigt, at socialdemokratiske Astrid Krag fik en hammer og et søm i overdragelsesgave af sin konservative forgænger Mai Mercado med ordene: 'Du får brug for en god hammer for at få
overbevist finansministeren om at prioritere socialpolitik. Ikke mindst i år, som bliver
banebrydende, fordi det nu for alvor vil vise sig, om man prioriterer socialpolitik.'
Der kommer nemlig ikke bare hjemløsetal lige om lidt. Der skal også forhandles
finanslov for første gang i mange år uden en satspulje, hvor man kunne finde midler
til socialområdet. Så Astrid Krag skal kæmpe internt i regeringen, og hendes embedsmænd må krydse klinger med embedsmændene i finansministeriet om midler til både
socialt udsatte og resten af socialområdet. Desuden er en socialministers område begrænset, andre ministre har faktisk større indflydelse på socialt udsattes muligheder.
Det er i håbet om et bedre fremtidigt samarbejde mellem socialministeren og de
vigtigste af hendes kolleger, der er grobund for optimisme. Det lykkedes ikke Mercado at bryde siloerne ned, selv om det var et udtalt ønske. Beskæftigelsesministeren
brugte ikke ydelserne som et socialpolitisk redskab, boligministeren gjorde intet for
at skaffe betalbare boliger til folk på lave overførselsindkomster, og justitsministeren
fjernede nærmest hjemløses ret til at være en del af samfundet med sine lejr- og zoneforbud rettet mod gadesovere.
Nu melder boligministeren ud, at boligsociale indsatser skal styrkes, beskæftigelsesministeren varsler et opgør med de økonomiske incitamenter, og justitsministeren får til opgave at sikre, at lejr- og zoneforbuddet ikke må ramme hjemløse, der er
tvunget til at sove udendørs. Så lad os håbe, der er en vilje i den ny regering og det ny
folketing til at bekæmpe socialt udsathed og stoppe kampen mod socialt udsatte, som
den er udkæmpet på jobcentre og i gader og stræder.
Der skal hentes penge til socialområdet på finansloven. Og om lidt mere end to år,
når den næste hjemløsetælling offentliggøres, er der noget at måle regeringens resultater på.

Poul Struve Nielsen, redaktør.
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kæmpestore jobcenter. 'Ellers tak, det er vi ikke trygge ved', svarede kommunen.

Den ny regering
har lyttet til hjemløse
De planlagte initiativer fra regeringen og de
tre støttepartier vækker glæde – men også
skepsis – i de hjemløses landsorganisation,
SAND.
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Hus Forbi-sælger lukket ude fra jobcenter Daniel Høybye skulle være hjemløsejournalist og besøge Københavns nye,

Pipaluks middag
En af mange fortællinger fra årets Roskilde
Festival, der havde 'solidaritet' som tema. Hus
Forbi havde fire unge hjemløsejournalister på
plads.

Frederiksberg Metrostation er det sidste sted, jeg
sov. Jeg gik bare om bag
stationen, hvor der var et
lille indhak, og tænkte: 'Her
er sgu da meget fredeligt,
godnat, vi ses i morgen.'
Hus Forbi-sælger Daniel Eliasen fortæller
sin historie
				
SIDE 32

22 Venskab & godt humør
Mød René, Hus Forbi-sælger og en
af 1.700 deltagere på FerieCamp i
Randers, som en uge hver sommer
omdannes til verdens største værested.

26 Med Simon på Folkemødet
Efter folketingsvalget og inden dannelsen af den nye regering, var der
folkemøde på Bornholm. Hus Forbis
Simon var med og spurgte politikerne
om, hvad de har tænkt sig at gøre ved
hjemløsheden.
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175.000 kroner til
hjemløse
For femte år i træk har eleverne
på Horne Efterskole i Nordjylland samlet ind til hjemløse. I
år blev resultatet af indsamlingen 175.000 kroner, hvoraf de
75.000 er tilfaldet Hus Forbi,
mens værestedet Café Parasollen
i Aalborg har modtaget 100.000
kroner. Parasollen har valgt at
bruge pengene på en livreddende
defibrillator på gaden uden for
værestedet og et nyt køkken.
Formålet er, at eleverne på
efterskolen skal få øjnene op for
mangfoldigheden i samfundet.
Pengene blev blandt andet samlet ind ved salg af hjemmelavet
mad og et stort loppemarked,
mens nogle elever tjente penge
ved at arbejde i lokale virksomheder eller for deres forældre. ❙

kommuner
sprænger budget
for udsatte
I otte ud af ti kommuner skred
budgettet på det samlede
specialiserede socialområde i
2018. Området dækker blandt
andet over udsatte børn og
unge, personer med handicap og
misbrugere. Tallene vidner om,
at mange kommuner igen i 2018
havde udfordringer med at holde
budgettet for udsatte grupper.
I to ud af ti kommuner når de
samlede budgetoverskridelser på
det specialiserede socialområde
helt op over ti procent.
Det viser tal, som VIVE (Det
Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd) har
offentliggjort.
- Der er en stigende tendens
til, at mange kommuner oplever
udfordringer med den økonomiske styring på det specialiserede
socialområde. Det kan skyldes
udfordringer med udgifts- og resultatstyringsredskaberne på områderne, samt at området dækker
en gruppe borgere med meget
sammensatte og komplekse
behov, og hvor dyre enkeltsager
kan vælte kommunens budget
på området, siger Kurt Houlberg fra VIVE, der er professor i
kommunaløkonomi, ifølge VIVEs
hjemmeside. ❙
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Den ny regering
har lyttet til hjemløse
Glæde og skepsis hos de hjemløses organisation, SAND
af Poul Struve Nielsen
Vi er glade for, at der er nogle,
der har hørt alt det halløj, vi har
lavet på området sammen med andre organisationer. De har hørt efter, hvad hjemløse har sagt. Det
skal de have ros for, siger sekretariatschef Ask Svejstrup fra de
hjemløses organisation, SAND.
Han sigter især til løftet om
at lovliggøre det at være hjemløs,
når det kommer til de utryghedsskabende lejre og zoneforbuddet.
Om loven om zoneforbuddet siger
han dog:
- Det er en dårlig lov, jeg tror
ikke, man kan præcisere sig ud af
den. Men hvis man vil lade være
at kriminalisere hjemløse, sender
man et vigtigt signal. Så må vi se,
hvordan de kommer uden om det.
Ask Svejstrup mener, det er
vigtigt, at den ny regering også
viser vilje til forandring på andre
områder.
- Det må ikke bare blive til

symbolpolitik. Nu må man tage fat
på to områder: Hvad skal der til
for at undgå, at folk bliver hjemløse, og hvordan hjælper vi de
hjemløse, vi har. Det eneste, jeg

- Det er en indsats, der
skal gøres i en masse
forskellige ministerier
og en masse forskellige
kommunale forvaltninger og regioner, og det
har politikerne hidtil
haft svært ved.
Ask Svejstrup, sekretariatschef,
de hjemløses organisation, SAND
har læst, er, at de vil nedbringe
antallet af hjemløse. Men jeg har
ikke hørt antallet 4.000 eller 25
procent sådan som sidste gang, der
var en regering fra det, der kaldes
rød blok, siger Ask Svejstrup. Han

mener, det er vigtigt, at der også
leveres boligpolitisk.
- Vi har brug for en boligpolitik, der tænker socialt udsatte
ind i alle typer boliger. Det nytter
ikke, at de mindste lejligheder er
på 60 kvadratmeter, og det nytter
ikke at lægge små lejligheder sammen, så der kun er store og dyre
lejligheder til rådighed. Der skal
være boliger på 20, 30, 40 kvadratmeter. Der skal også være de
store, så man blander folk.
Ask Svejstrup mener også, den
ny regering må tænke social ansvarlighed ind mere bredt.
- Vi har brug for en socialpolitik, der bakker op om boligpolitik, misbrugsbehandling og psykiatrien. Så det er en indsats, der
skal gøres i en masse forskellige
ministerier og en masse forskellige kommunale forvaltninger og
regioner, og det har politikerne
hidtil haft svært ved, siger sekretariatschefen for de hjemløses organisation. ❙

regeringen og de udsatte
Hus Forbi bringer her en liste over regeringens initiativer i forhold
til hjemløse og socialt udsatte. Nogle er allerede gennemført
Den nye socialdemokratiske regering har sagt undskyld til Godhavnsdrengene, besluttet at genindføre en fattigdomsgrænse og
at undgå ordet 'ghetto' i fremtidig
lovgivning.
Men hvad kan hjemløse og
socialt udsatte ellers forvente de
næste fire år? Her er, hvad regeringen har lovet i den aftale, der
er indgået med SF, de radikale og
Enhedslisten:
■ Der nedsættes en 'ydelseskommission', som inden for 12 måneder
skal fremlægge bud på et mere
enkelt og retfærdigt system. Indtil
det er indført, afsættes 250-300
millioner kroner om året til ekstra
tilskud til børn i familier, der er ramt
af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. De forhandlinger er i
gang og ventes afsluttet i august.
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■ Den sænkning af integrationsydelsen, der skulle være trådt i kraft
til januar, annulleres, og alle øvrige
ændringer i ydelsessystemet sættes i
bero, indtil kommissionen har talt.
■ Lejrforbuddet – og det tilhørende
zoneforbud – afskaffes ikke. Men
det skal præciseres, at loven kun
gælder større, permanente lejre.
■ Tandpleje skal være billigere – eller helt gratis – for de mest udsatte.
■ Et behandlingsråd skal være med
til at afdække uretfærdig forskelsbehandling af patientgrupper i
sundhedsvæsenet.
■ Afgifterne på tobak skal sættes op. Det vender den tunge ende
nedad, da de socialt udsatte ryger
klart mere end befolkningen gene-

relt og er mindre modtagelige for
sundhedskampagner.
■ Der skal oprettes flere sengepladser i psykiatrien, og ordningen med
gratis psykologhjælp skal udvides,
så den omfatter alle mellem seks og
24 år.
■ Et særligt id-kort til de mest
udsatte stofbrugere skal sikre bedre
og mere værdig hjælp.
■ Der skal sættes stopper for
udenlandske kapitalfondes opkøb af
billige lejeboliger.
■ Kommunerne skal kunne give
byggetilladelser, der er betinget af,
at op til en tredjedel af boligerne er
almene – og opføres hurtigt. ❙

Der mangler permanente løsninger
Der er oftest intet alternativ til forsorgshjem for hjemløse
af Poul Struve Nielsen
En arbejdsgruppe i Finansministeriet arbejder på at ændre takststrukturen på herberger og forsorgshjem. Det ventes, at udvalget
kommer med et udspil, som vil
mindske statens refusion.
I dag betaler staten halvdelen
af udgifterne. Prisen varierer fra
sted til sted, men svarer nogenlunde til prisen for at have en ældre
borger på plejehjem: Cirka 40.000
kroner om måneden, selv om der
også er en pæn egenbetaling.
Formålet med at beskære den
statslige refusion skulle være at
give kommunerne incitament til at
få folk ud i egen bolig eller socialpsykiatriske tilbud, som er finansieret 100 procent af kommunerne.
Og i udvalget er der især fokus på
hjemløse, som bor meget længe på

herberger eller forsorgshjem.
Repræsentanter for både de
hjemløses organisation, SAND,
Sammenslutningen af Boformer
for Hjemløse (SBH) og de politisk ansvarlige i Danmarks største
kommuner frygter, at det kan føre
til, at hjemløse udskrives til gaden.
Og det er et problem, at de permanente løsninger, der skal udgøre et
alternativ til forsorgshjem og herberger, ikke er på plads.
Det mener Lars Benjaminsen,
som er seniorforsker i VIVE (Det
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), hvor han
blandt andet forsker i hjemløshed.
- Selvfølgelig kan der være noget variation rundt omkring, men
de lange ophold skyldes, at det er
svært at få folk videre. Der er lange ventetider på boliganvisning, og
nogle steder bruger man slet ikke

- Der er lange ventetider på boliganvisning, og nogle steder
bruger man slet ikke
den kommunale anvisning. Der er mangel på boligtilbud.
Man skal have mere
fokus på de permanente løsninger, der
kan skabe et større
flow.
Lars Benjaminsen,
seniorforsker i VIVE

den kommunale anvisning. Der er
mangel på boligtilbud. Man skal
have mere fokus på de permanente
løsninger, der kan skabe et større
flow, siger han.
Lars Benjaminsen understreger, at der er borgere, som ikke er
på herbergerne så længe. Men der
er også borgere, som bor der uhensigtsmæssigt længe, og der vil en
ny incitamentsstruktur ikke være
nok i sig selv.
- Der mangler permanente løsninger. Hermed mener jeg tilgængeligheden af boliger med den
intensive sociale bostøtte, der skal
til. Desuden er der et mindretal
af borgere, som har brug for mere
botilbudslignende løsninger i form
socialpsykiatriske tilbud, siger
Lars Benjaminsen. ❙
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reform parkerer
syge på midlertidige ydelser
Det var målet, at flere danskere
skulle bevare tilknytningen til
arbejdsmarkedet. Men seks år
efter førtidspensionsreformen
blev rullet ud, havner syge oftere
på midlertidige ydelser som kontanthjælp eller helt uden offentlig forsørgelse, skriver Ugebrevet
A4.
Ugebrevet har nyheden fra
konklusionen af forskning fra
Københavns Universitet, hvor
forskere har undersøgt konsekvensen af førtidspensionsreformen ved at se på helbred og
arbejdsmarkedsstatus for over
5.000 danskere.
Reformen blev indført, da
nuværende statsminister Mette
Frederiksen (S) var beskæftigelsesminister. Den skulle hjælpe
flere personer med at blive på
arbejdsmarkedet og være selvforsørgende. Men i stedet ender
mennesker med moderate eller
svære helbredsproblemer på
midlertidige ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller lignende,
skriver Ugebrevet A4. ❙

penge til
nødovernatning
Socialforvaltningen i Københavns
Kommune har modtaget en enkelt ansøgning til en særpulje på
200.000 kroner, hvilket betyder,
at Kirkens Korshær (Kompasset) bliver tildelt særpuljens
fulde beløb. Det resulterer i,
at Kompasset kan oprette 40
ekstra nødovernatningspladser
i perioden 15. november til 31.
december 2019.
Det fremgår af socialforvaltningens nyhedsbrev.
I slutningen af 2018 blev det
besluttet at afsætte 200.000
kroner ekstra i 2019 til etablering
af flere nødovernatningspladser
for hjemløse i København i de
kolde vintermåneder. Midlerne
skal gå til etablering af de deciderede nødovernatningspladser,
borgerrettet information om
pladserne og transport til pladserne. ❙
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160.000 lever helt uden indkomst
Antallet af danskere, som hverken er i arbejde, under uddannelse eller får
understøttelse, er vokset med 30.000 siden 2010. Formodningen er,
at mange af dem er faldet igennem sikkerhedsnettet
af Peter Rathmann
Hvem er de 160.000 danskere, som er uden for arbejdsmarkedet, uden for uddannelsessystemet, uden offentlig understøttelse
– og altså uden officiel indkomst?
Det vides ikke, men der er al mulig
grund til at finde ud af det.
Meget tyder nemlig på, at
mange af dem er røget helt ud
over kanten og befinder sig i frit
fald mod samfundets bund. Siden
2010 er gruppen af såkaldt selvforsørgende – og det dækker altså
ikke over folk, der driver egen
virksomhed – vokset med 30.000
personer, viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE):
- Både dagpengereformen og
kontanthjælpsreformen kan have
medført, at flere i dag er overladt
til sig selv eller forsørges af familie og venner, siger cheføkonom
Erik Bjørsted i AE.
Hans vurdering deles af forskningsleder Jacob Nielsen Arendt i
Rockwool Fonden:

- Det er en rimelig formodning,
at de mange reformer på dagpenge- og kontanthjælpsområdet
siden 2010 har været med til at
presse flere ud af systemerne, siger Jacob Nielsen Arendt:
- Reformerne lagde et voldsomt pres på de ledige. Men så
længe gruppen af selvforsørgende ikke er kortlagt, er et rigtig
godt spørgsmål, hvem de 160.000
egentlig er.
- Det er oplagt at få belyst,
fordi der er risiko for, at vi efterlader mange mennesker uden det
sikkerhedsnet, som vi egentlig slår
os stort op på at have her i landet
– med grimme skæbner til følge,
siger forskningslederen til Hus
Forbi.
Cheføkonom Erik Bjørsted i AE
er enig i behovet for at identificere
gruppen nærmere. En stor del af
den voksende gruppe af selvforsørgende er unge mellem 20 og
29 år, viser analysen. Hus Forbi
har spurgt beskæftigelsesminister
Peter Hummelgaard (S), om han

vil tage initiativ til at finde ud af,
hvem de 160.000 selvforsørgende
rent faktisk er, og hvordan de klarer sig:
- Nu kender jeg ikke analysen
i detaljer, men der er ingen tvivl
om, at vi skal have set på ydelsessystemet, hvor nogle er økonomisk ramt af kontanthjælpsloftet
og integrationsydelse. Vi skal også
have indført en fattigdomsgrænse, så vi kan måle udviklingen og
sikre et mere lige samfund, hvor
ingen bliver tabt på gulvet, siger
Peter Hummelgaard.
- Vi er begyndt på forhandlinger om et midlertidigt børnetilskud for de familier, som er berørt
af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Der er afsat 250-300
millioner kroner til midlertidigt at
give dem en hjælp, indtil en ydelseskommission kommer frem til et
bud på et mere retfærdigt ydelsessystem, tilføjer beskæftigelsesministeren. ❙

Pantsamlere er miljøaktivister
Ny forening vil skabe bedre vilkår for pantsamlere og miljøet
af Peter Andersen
Der er ingen medlemslister, og
der bliver heller ikke opkrævet
kontingent. Alligevel betegner den
sociale iværksætter Michael Lodberg sit nye initiativ som en 'fagforening for pantsamlere'.
Han har indenfor de senere år
været med i projekter som Fixelancen, Sexelancen og bladet Illegal. Nu er han medstifter af Forening for Bæredygtig Pant, som
er en fortsættelse af de senere års
arbejde med at give pantsamlerne
større anerkendelse og værdighed.
- I stedet for at se på pantsamlerne som hjemløse eller udsatte,
ser vi dem som miljøaktivister.
Pantsystemet er noget af det mest
unikke inden for genbrug, men 10
procent af panten kommer ikke
retur. Det svarer til 170 millioner
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kroner, som hvert år ender i naturen eller på forbrændingen. Det er
ikke godt for miljøet, og tænk hvis
vi kan få nogle af de 170 millioner
kroner tilbage til gadens folk, siger Michael Lodberg.
Første skridt blev i virkeligheden taget for nogle år siden, da der
blev udviklet en pantholder, man
kan sætte på byens skraldespande.
Den har i dag spredt sig til en snes
byer.
På byens væresteder kan
pantsamlerne i København nu få
udleveret en kraftig og genanvendelig pose, som har været testet
med succes blandt andet 1. maj og
under Distortion. Næste skridt kan
være at gøre noget ved den situation, mange kender fra supermarkedet, hvor kunden med tre dåser
og fem flasker bliver irriteret på
pantsamlere, der står foran i køen

med deres sække.
- Når man står med tre sække i
supermarkedet, forstyrrer det rigtig meget, og pantautomaterne er
i øvrigt slet ikke lavet til så store
mængder. Så vi var på studietur i
Sverige for at se en maskine, hvor
man hælder panten ned i en tragt,
og en stor sort sæk bliver sorteret
på halvandet minut.
Foreningen støttes blandt andet af Roskilde Festival og Københavns Kommune.
- Vi er rundt og hente inspiration, blandt andet fra de store festivaler. Jeg hørte om en festival,
som har indført pant på cigaretskodder, og hvorfor egentlig ikke?
Jeg kender mange, som overlever
på at samle pant, og det vil da være en ekstra indtægtskilde, siger
Michael Lodberg. ❙

Minister lover
ny reformkurs

Tandfeen
– du

I mange år har dansk beskæftigelsespolitik handlet om at få flere
ud i arbejdsstyrken ved at skære
i de offentlige ydelser. Det skal
kunne betale sig at arbejde, har
det lydt. Men den nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard
(S), vil gøre op med paradigmet
om, at økonomiske incitamenter
er det mest afgørende for at øge
arbejdsudbuddet, skriver dagbladet
Information.
- Vi skal selvfølgelig udvise nultolerance over for typer som Dovne
Robert. Men der er folk, som bliver
pisket meget hårdt, som simpelthen
ikke kan arbejde. Måske fordi de
ikke har kompetencerne, eller fordi
de ikke kan arbejde så lang tid, som
vi beder dem om. Derfor vil den nye
regering slå ind på en ny reform-

er SMUK, når du smiler

kurs, der først og fremmest handler
om opkvalificering, siger han.
Forhandlingerne om en hjælpepakke på 250-300 millioner
kroner til de børnefamilier, der er
ramt af kontanthjælpsloftet og
integrationsydelsen, er gået i gang.
Initiativet har mødt kritik fra blandt
andet Venstre og tænketanken
Cepos, som har beregnet, at det vil
mindske arbejdsudbuddet med 400
personer. Den kritik fejer beskæftigelsesministeren af bordet.
- Hvorfor skulle en person stå
mindre til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi der pludselig er råd til
morgenmad, inden børnene bliver
sendt i skole, siger Peter Hummelgaard til Information. ❙

foto: Smukfest foto: Caroline Wedsted Olsen

Hus Forbi relancerer Red Røven med
den nye hjælpefond også kaldet
Tandfeen – du er SMUK, når du smiler
Tandfeens formål er at yde støtte til
personer, der er hjemløse, tidligere hjemløse
eller socialt udsatte.
Uddelinger fra Tandfeen gives som
et rentefrit lån, hvortil der udfærdiges
et gældsdokument. Tilbagebetaling skal
påbegyndes senest tre år fra lånets oprettelse.
Tandfeen støtter tandbehandling.

Hus Forbi på Smukfest
Hvis du er på Skanderborg, så ses vi
Tidligere i år modtog Hus Forbi
en donation på 500.000 kroner fra
Smukfonden, som står bag den årlige Smukfest i Skanderborg. Årets
festival finder sted fra 7. til 11.
august, og der vil Hus Forbi være
til stede med et hold på i alt otte
mennesker.
Det er Smukfondens største
donation nogensinde, og pengene
er gået til at lancere Tandfeen, som

yder lån til hjemløse, tidligere hjemløse og socialt udsatte, der ellers
ikke ville have råd til at få ordnet
deres tænder. Tandfeen vil blive
præsenteret på festivalen, blandt
andet i form af et særligt tillæg til
Hus Forbi, som vil blive solgt på
festivalen sammen med avisen.
Så hvis du er på Skanderborg, så
ses vi! ❙

Ansøgning om støtte skal indgives til Hus Forbi.
Mail kan sendes til rasmus@husforbi.dk.
Ansøgningsskemaet finder du på www.husforbi.dk.
Tandfeen giver særlig prioritet til formål, der har
vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side.
Det skal være rimeligt dokumenterbart, at alle muligheder
for offentlig finansiering skal være udtømte.

HUS FORBI
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ROSKILDE FESTIVAL
Temaet for årets Roskilde Festival var 'unge og solidaritet',
og i lighed med 2018 har Hus Forbi haft et hold af fire unge
sælgere på plads i en uge for at lave anderledes historier
fra festivalen: Josefine, Oskar, Andreas og Caroline.

Pipaluks middag

FORRET: Tatar af kammusling med sauce af havesyrer, syltede æbler og citronmayo. Toppet med urter.

HOVEDRET: Bryst og lår fra poussin, jus med
brunet smør, skilt med ramsløgsolie, syltede bøgehatte, kantareller og toppet med rød skovsyre.

DESSERT: Estragon granité og jordbærmousse,
pyntet med friske jordbær og estragon.

foto: Caroline Wedsted Olsen

P

rojekt Beat er en frivillig forening, som
forsøger at motivere udsatte unge til at
bryde den negative sociale arv. Foreningen blev etableret i 2016 og kom samme
år i kontakt med Pipaluk, som på det tidspunkt var
anbragt på en institution for unge, mens hun var ved
at uddanne sig til kok.
Pipaluk blev selv frivillig i Projekt Beat, og på
Roskilde Festival 2019 var hun parat til for første
gang at servere sin egen menu for et stort selskab
bestående af 50 festivaldeltagere. Undervejs blev
hendes historie serveret i form af tre videoer, der
ligesom menuen var delt i en forret, en hovedret og
en dessert. De tilføjede citater i artiklen er hentet
fra de tre videoer.
Pipaluk har, som navnet antyder, grønlandske aner,
men siger selv, at det eneste grønlandske ved hende
er hendes navn. Hun blev født i Svendborg, og fra
hun var to år gammel stod den på skiftende ophold på
bosteder, institutioner og hos plejefamilier.
Pipaluk er i dag udlært som kok og arbejder på
den nyåbnede restaurant Struktur i Aalborg. Og hvis
nogen tænker, hvordan man tilbereder en gourmet- Josefine, Oskar og Andreas lytter intenst til Pipaluks fortælling. Vi fik forret, og så var der en lille video,
menu et sted som Roskilde Festival, er svaret: Det
hvor hun fortalte om sig selv, og så begyndte man at græde. Så kom der mad og en ny video, og så græd
er sket. Men sådan gør Pipaluk ikke. Maden blev
man igen, sagde Andreas bagefter om oplevelsen i Roskilde Festivals debattelt, FLOKKR.
lavet på hendes arbejdsplads og kørt fra Aalborg til
Roskilde, hvor den sidste tilberedning fandt sted. ❙
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På et eller andet tidspunkt kommer jeg til at kunne sige til mig selv, at jeg godt vil være stolt, siger Pipaluk (th) til Josefine.

Kunsten

at blive ved med at rejse sig
Som barn kunne Pipaluk kun se to muligheder: At gå på druk som sin mor eller blive
en stjerne som Eminem. Men hun fandt en mellemvej, og nu vil hun give andre unge den
inspiration, hun selv savnede. Hus Forbis Josefine interviewer en ægte mønsterbryder
interview: Josefine Skjødt
foto: Caroline Wedsted Olsen
tekst: Peter Andersen

T

ak for mad, det var noget af en oplevelse. Meget
fedt, at du koblede din historie sammen med maden – især desserten. Det var en ret
blød dessert med en lille smule knas
på. Er der noget i det, eller er det
bare mig, der sidder og overtolker?
- Nej, jeg har ikke lige tænkt

- Det er superfedt at være
alene hjemme. Der er ingen,
der fortæller mig, hvornår
jeg skal i seng. Der er heller
ingen, der vækker mig om
morgenen og fortæller mig,
jeg skal i skole. Jeg føler mig
som Pippi Langstrømpe.
Pipaluk, 7 år

på det sådan. Den mad, jeg
lavede, er mad, jeg virkelig
selv godt kan lide, og det er
opskrifter, jeg har sat sammen
på de steder, jeg har været,
og hvor jeg virkelig har været
glad. Jeg har ikke tænkt så
meget over det, andet end at
jeg har taget de gode ting fra
mine læresteder og arbejdssteder.
Men du har ligesom inddraget dit eget liv i maden.

HUS FORBI

-Ja, det er en dedikation
til mennesker i mit liv: Mine
lærere, mine forbilleder i kokkeverdenen, de har været en
familie. En dedikation til mine
tidligere kolleger.
- Det er det første selskab,
jeg kører alene, ellers har jeg
bare været med. Jeg har aldrig
selv stået for menuen, det er
første gang.
Så du er stolt?
- Jeg prøver at være stolt.
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Pipaluk viste sig først på scenen, da middagen var spist. Der fik hun blomster, og hendes nervøsitet
over at være chef for sit første store middagsselskab slog over i et stort grin.

Det burde du være.
- Jeg er på vej. Der er nogle
ting, man skal lære i livet, man
skal arbejde med sig selv, og på et
eller andet tidspunkt kommer jeg
til at kunne sige til mig selv, at jeg
godt vil være stolt. Jeg synes altid,
der er plads til forbedring, og jeg
vil gerne udvikle mig. Det er både
positivt og negativt, for jeg synes
måske ikke, det jeg gør, er helt
godt nok.

Overlevelsesgenet
Du siger i en af videoerne, at man
skal følge passionen og hele tiden
rejse sig op. Hvad er det, der gør, at
du bliver ved med at rejse dig?
- Det er frygten for at ende som
min mor. Jeg elsker hende, det gør
jeg, men nu har jeg fået lov til at
være i nogle plejefamilier, hvor
der var trygt, der var rart. Hvor
jeg kunne være uden at være bekymret for 'Hvor er min mor?'
- Det, at jeg har fået lov til at
prøve noget andet, end det min
mor har givet mig – det her er for
fedt, det her er dejligt. At jeg har
givet mig selv lov til at være en
del af en familie. Det er vigtigt,
at unge mennesker ved det, at du
skal give dig selv lov til det.

10

Give dig selv lov til at tage imod?
- Lige præcis. Det er vigtigt for
mig, at unge mennesker ved det.
Jeg har mange venner, som har
haft nogenlunde samme historie, og hvor vi bare er endt i hver
vores retning. De har været sådan
'Fuck dem, det er ikke min rigtige
mor'. Nej, det er nogen, der aldrig
vil kunne fylde ud, som var de din
rigtige mor og far, men de prøver.
Og så må man tage imod det, man
kan få.
- Jeg er nødt til at være realist,
min mor bliver ikke ædru, og det
er jeg virkelig ked af. Jeg får det
til at lyde, som om jeg ikke tror på
min mor, men jeg er 24 år gammel,
og jeg har ikke set det ske i de 24
år. Jeg tror på hende, jeg hepper
på hende, men jeg skal også videre
og indse, at min mor ikke kan levere det her. Så må jeg finde et andet sted, fordi det er et menneskebehov, et overlevelsesgen.
Hvordan har du det i dag?
- Jeg har det godt. Jeg startede
for to måneder siden med at sige
til mig selv, at jeg har det faktisk
godt. Jeg har et arbejde, jeg er glad
for, jeg bor sammen med nogle
dejlige kammerater, jeg har venner og familie. Og når jeg en gang i
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- Jeg finder
nogen, der vil
drikke med mig,
jeg finder
nogen, der vil
tage nogle stoffer
med mig. Og så
tænder jeg den
her joint. Fuck,
det var sgu'da
sådan her, min
mor duftede,
da jeg var lille.
Pipaluk, 13 år

mellem ikke kan finde ud af at passe på mig selv og ikke har det godt,
er der nogen, der siger 'Skal du ikke
lige tage dig sammen?'
Nogle mennesker, som støtter dig
og bliver ved med at holde dig oppe?
- Ja. Og når de så har prøvet det,
og jeg stadig ikke gør det, så løfter
jeg mig selv op.

Hvis hun kan, kan jeg også
Jeg havde en samtale med en veninde, der spurgte mig, hvorfor jeg ikke
har givet op. Og jeg sagde, at det er
fordi, jeg ikke ved, hvordan man giver op. Men der er jo stor forskel på
bare at fortsætte, som man plejer. Du
overlever ikke bare, men du går efter
dine passioner. Og det er meget inspirerende.
- Jeg håber i hvert fald, at folk
lader sig inspirere, for det manglede
jeg. Da jeg var 12 år, troede jeg vitterlig, jeg skulle ende som min mor.
Jeg ville gerne på en HF, 'og det kan
jeg jo ikke, fordi alle, jeg kender, er
stofmisbrugere'.
- Jeg havde ikke set nogen gøre
noget andet. Kun Eminem, og jeg
vidste godt med mig selv, at jeg ikke
kan blive en kæmpestjerne. Det var
sådan: Enten var du min mor, eller
du var Eminem. Jeg manglede mel-

lemleddet. For mig var det enten eller.
Hvem eller hvad skabte mellemleddet?
- Det gjorde min plejemor i Nordjylland. Hun sagde: 'Jeg har en pige, du skal
møde, hun har boet her, og hun er lige
blevet færdig med en HF.' Og jeg sagde:
'Hvad? Det er løgn. Du lyver!'. Men jeg
mødte hende, vi fik en sludder, og jeg
tænkte, at 'hvis hun kan, kan jeg også'.
Er det også det, der har gjort, at du gerne
vil inspirere andre?
- Ja, fordi jeg selv manglede inspiration. Jeg har måske givet op en kort periode, hvor jeg har haft det hårdt, men så
kigger jeg på mig selv og siger: 'Det her er
jo ikke sjovt.' Og så rejser jeg mig op og siger: 'Vil du det her? Ja, jeg vil!' Det er ok,
hvis du vælter, bare du rejser dig og stadig
tror på det.
Der er en stærk drivkraft i dig. Det er i
hvert fald det, jeg hører og ser. Du bruser jo
frem.
- Jeg vil gerne frem, fordi jeg har prøvet det her liv, og det har været træls til at
starte med. Jeg har stadig så megen tid tilbage og alligevel så lidt. Jeg ved ikke helt,
hvor jeg er på vej hen, men nu prøver vi at
se, om det virker.
Nu har du så opfyldt drømmen om at

-Pludselig går
det op for mig,
det her det er
min mulighed.
Jeg vil det her,
jeg skal det her.
Det er en helt ny
mig, der kommer
i skole. Jeg vil
vise overfor alle
andre, overfor
min skole, at jeg
kan det her. Og
jeg gør det.
Pipaluk, 17 år

blive kok, og du har været her på Roskilde.
Nyder du det, eller er der begyndt at danne
sig nye drømme?
- Jeg er begyndt at tænke 'Hvad så
nu?' Jeg er slet ikke færdig med Projekt
Beat. Jeg synes, det er det fedeste i hele
verden.
- Næste mål er, at vi skal ud på nogle
opholdssteder, det glæder jeg mig allermest til. Jeg synes, det her var kampfedt,
men jeg glæder mig til at komme ud og
møde en masse mennesker og høre, hvad
deres drømme er.
Så din drøm er at høre, hvad andre unge
mennesker drømmer om?
- Ja. Jeg synes, kokkefaget er superfedt, og det har været en dør til nogle
ting, men jeg ved også, at jeg ikke skal
være kok resten af livet. Jeg er begyndt at
overveje andre muligheder, hvordan kan
jeg være noget for andre unge, uden det
bliver for hårdt for mig. Unge mennesker,
som kan komme og spise, måske lære at
lave noget mad. Give et frirum til nogle
unge mennesker.
Måske også bruge dit engagement til at
engagere dem?
- Ja, det er det, jeg håber kan lade sig
gøre. ❙

Kontantløst
forhindringsløb
Roskilde Festival fungerer helt uden kontanter,
og det er ikke altid så nemt, som det lyder
af Josefine Skjødt
Den kontantløse Roskilde Festival er noget af
en udfordring, hvis man hverken har et bankkort eller MobilePay. Festivalens nye løsning i år
var, at man kunne sætte penge ind på en chip i
sit armbånd. Nemt? Nej, ikke altid.
Du skal have et bankkort at knytte chippen
til. Men mange hjemløse har ikke et bankkort,
fordi de ikke har en adresse. Og i øvrigt kan du
lige så godt have mistet dit kort i din brandert på
festivalen. Det er heller ikke alle, der har MobilePay. Og det kræver også en smartphone, som
du heller skal miste i en brandert.
Det er ikke fordi, der ikke findes løsninger.
Som mange andre ting her i livet, skal du have et
godt netværk for at få en bekymringsfri festival.

Mistede sit kort
Vi var fire unge Hus Forbi-sælgere, som var til
Roskilde Festival som mediehold, og Hus Forbi
sørgede for, at vi havde penge at leve for.
Caroline har MobilePay, og Oskar har et
bankkort, eller nærmere: Han havde, for han
mistede det allerede om mandagen. Andreas har
ingen af delene.
Caroline fik både sine og Andreas' penge via
MobilePay. Så kunne Caroline overføre lidt ad
gangen til Andreas' armbånd. Oskar fik overført
sine madpenge på sin konto, så han kunne betale
med sit kort. Jeg selv fik sat mine penge direkte
ind på armbåndet via chefens konto.
Oskar mistede så sit kort på festivalens tredje
dag og havde ikke lagt penge ind på armbåndet.
Han havde heller ikke fået tilknyttet nogen andres kort, og han havde ikke NemID med, så han
kunne overføre madpengene til en anden.
Så der var ingen anden udvej: Oskar måtte
tage en tur i banken med det pas, som han heldigvis havde med, og hæve kontanter.

Kontanter mellem 12 og 18
Derfra gik turen til det ene sted på festivalen,
hvor man kunne sætte kontanter ind på sit armbånd. Det var heller ikke ligetil.
- Først vidste jeg ikke, hvor man kunne gøre
det. Da jeg endelig fandt ud af det, kom jeg for
sent, for man kunne kun gøre det mellem klokken 12 og 18. Så det lykkedes først om fredagen,
fortæller Oskar.
Han mødte på et tidspunkt en kammerat på
festivalen og fik sine forældre til at overføre
penge til ham. Idèen var så at tilknytte hans
konto til Oskars armbånd.
- Men der var bøvl med app'en. Det er ikke
muligt at overføre penge fra en anden konto end
den, der er registret i deres system i forvejen,
siger Oskar. ❙

HUS FORBI
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MODIGE STEMMER
PÅ FESTIVAL
Ungdommens Røde Kors havde fået ti unge til at fortælle, hvordan det er leve bag lukkede
døre. Festivaldeltagerne måtte selv bag lukkede døre for at høre deres fortællinger
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af Josefine Skjødt
foto: Caroline Wedsted Olsen

V

i mødte Reiner og Kim
hos Ungdommens Røde
Kors, hvor de begge er
frivillige og har deltaget i et podcastprojekt. Disse fortællinger handler om dele af deres liv, hvor de oplevede at føle sig
marginaliseret i samfundet.
Der var opstillet to lyttebokse,
hvor man kunne høre ti forskellige
podcasts. Lytteboksene havde en
spejllignende facade udenpå, men
det var muligt at se ud indefra.
Det var et bevidst valg for
at kunne skabe en oplevelse af,
hvordan det føles at være isoleret fra omverdenen. Når du sidder inde i den, kan du se resten
af Roskilde Festival passere forbi,
men ingen lægger mærke til, at du
sidder lige der.
Kim og Reiner har begge haft
en oplevelse af svigt, stået meget
på egen hånd og manglet deres
forældres nærvær. Men fraværet
er kommet til udtryk på forskellige måder.
De har også begge søgt den
socialfaglige vej i deres uddannelse og begge fundet en styrke i at
være frivillige hos Ungdommens
Røde Kors.

Mere end Børnehjems-Kim
Som barn boede Kim på børnehjem, fordi hans mor havde et alkoholmisbrug.
Han er i dag uddannet pædagog og arbejder på et opholdssted, hvor han prøver at hjælpe
andre, som sidder med nogle af de
samme problemstillinger, han selv
har haft.
- Jeg var en usikker ung mand.
Jeg kom ud i min egen lejlighed og
havde svært ved at være der alene, så jeg havde hele tiden venner
på besøg. Men det var måske ikke
det bedste selskab altid, så derfor
var det godt at møde nogle andre
gennem Ungdommens Røde Kors.
Han fandt ligesindede og dannede et stærkt fællesskab, ligesom
han fik større sikkerhed i sig selv.
- Først var jeg i en lektiecafé,
hvor jeg næsten ikke turde sige
noget. Men det endte med, at jeg
blev formand for lokalbestyrelsen. Bagefter tog jeg til Grønland
et halvt år i praktik, på egne ben,
fortæller Kim.
Derefter blev han spurgt, om
han ville være med i en podcast,

som skulle optages foran et publikum.
- Mit hjerte bankede, det var
lidt angstprovokerende, men også
led i en proces. Jeg sagde til mig
selv, at nu skal jeg blive bedre til
at fortælle uden at være nervøs,
jeg pressede mig selv ud på den
der scene.
Det er inspirerende at høre, når
Kim fortæller, hvordan han fandt
veje til at overvinde de følelser,
som lå i vejen for hans drømme.
- Man bygger ligesom bro mellem barndommen og den, man
er i dag. Hvis der er nogen børn i
dag, der har det svært, håber jeg,
at de hører det, så det måske kan
hjælpe dem.
En af pædagogerne fra hans
gamle børnehjem har også haft
stor betydning. Kim fik den vej
omsorg og forståelse ud over det
sædvanlige.
- De tog mig ud i skoven, ud at
sejle, og det gav mig følelsen af at
blive lukket ind. Jeg ser dem stadig. Dengang havde de en lille datter, nu har de flere børn, og jeg var
det nærmeste, de kom en storebror.
Det var en slags ekstrafamilie.

Ramt af depression

- Man bygger ligesom
bro mellem barndommen og den, man er i
dag. Hvis der er nogen
børn i dag, der har det
svært, håber jeg, at de
hører det, så det måske kan hjælpe dem.
Kim,
frivillig i Ungdommens Røde Kors

Reiners historie adskiller sig fra
Kims: Han voksede op i en forstad
til Aalborg i et flot hus. Da hans
far flyttede til København, boede han sammen med sine søskende og mor, som arbejdede 60-70
timer om ugen og derfor ofte var
fraværende.
- De følgende år faldt mit forhold til min mor fuldstændig fra
hinanden. Vi endte med kun at
kunne råbe ad hinanden. Jeg begyndte at bruge mere og mere tid
hos kammerater og forsøgte at
undgå de der konfliktsituationer.
Da han var 15 år, droppede han
ud af gymnasiet efter et par måneder, og før han fyldte 16, kom han
kortvarigt i familiepleje. Derefter
flyttede han til et bosted i Aalborg,
til han var 18 år, hvor kan lærte at
ryge hash på daglig basis.
- I den periode fik jeg taget en
HF, lige på falderebet. Jeg havde
en meget nådig rektor, som hev
mig ind til en snak, da jeg havde
et fravær på 35 procent. Jeg fik
lov at blive, hvis jeg ville være så
venlig at møde op, hvilket jeg så
gjorde det sidste halve år.
Reiner havde en idé om, at

Minister
var med
på en lytter
Socialminister Astrid Krag
var på lynvisit på Roskilde Festival
og besøgte blandt andet
Ungdommens Røde Kors

tekst og foto:
Peter Andersen
En af gæsterne, de to
lyttebokse var den nye
socialminister Astrid
Krag (S). Hun hørte
blandt andet Kims fortælling om at være alene i lejligheden, mens
mor sidder nede på
værtshuset. Det gav en
klump i halsen, fortæller ministeren.
- Jeg ved godt, at
mange børn har den
hverdag i vores vel-

færdssamfund, som ellers skulle være trygt for
alle børn. Det er klart
min ambition, at det er
noget af det, vi skal lykkes bedre med.
Hvad kan du bruge et
besøg som det her til?
- For mig som menneske er det sindssygt vigtigt at møde de mennesker, der gemmer sig bag
tallene og statistikkerne.
Det er fantastisk at have
mulighed for at tale med
unge mennesker fra tre
forskellige steder i lan-

det med tre forskellige
former for svigt i deres
barndom. Det er et vigtigt bagtæppe for mig,
når jeg skal sidde og forhandle på Slotsholmen
med alle regnearkene og
tabellerne.
Unge udsatte og hjemløse har været meget på
dagsordenen i de senere
år. Kan du sige noget konkret om, hvilken retning du
vil gå?
- Selvfølgelig har vi
helt grundlæggende brug
for flere billige boliger i
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vores storbyer, men når
vi snakker om de unge,
som ender med at selvmedicinere sig med alkohol og stoffer på grund af
svigt i barndommen, er
der også brug for nogle
mere skæve tilbud. Det
er ikke altid den rigtige
løsning at sidde helt alene, og det giver risiko for
tilbagefald.
Så du skal snakke med
boligministeren?
- Det har jeg allerede
gjort, og vi har snakket
om unge hjemløse. ❙
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Det er en ommer…
Byg din egen solcelleoplader! Det var et tilbud, vi ikke kunne afslå,
men det gik ikke helt efter planen
af Oskar og Andreas
foto: Caroline

Da Reiner var midt i 20'erne, blev han tilbudt en
førtidspension. Han sagde nej tak.

med huen på kunne han knipse med fingrene, få en juradannelse, tjene en masse
penge, og så ville livet være nemt. Desværre var det ikke tilfældet. Han droppede ud
af jurastudiet på grund af depressioner.
- Jeg endte med at flytte tilbage til Aalborg, men fik det endnu værre og kom i
kontakt med psykiatrien. Jeg fik en diagnose som bipolar (maniodepressiv, red.) og
fik en masse medicin, en masse medicin.
Jeg har været indlagt seks gange på åbne
afdelinger, og der var naturligt nok ikke så
megen studie- eller arbejdsaktivitet i den
periode.

Pillerne i lokummet
Det stoppede ham ikke i at stå ved sig selv
og blive ved med at kæmpe.
- Jeg sidder over for en sagsbehandler i
kommunen som 23- eller 24-årig. Hun kigger på min historik og siger, at det her dur
ikke – du skal indstilles til en førtidspension. Jeg kunne mærke, at 'det giver ikke
mening'. Jeg var helt nede på skjoldet, men
der var et eller andet, der skurrede, jeg
kunne ikke stå inde for det. Så det sagde jeg
nej tak til.
Reiner smed sine piller i lokummet og
kom ind på psykologistudiet.
- Jeg tror, jeg var 26-27 år, da det gik op
for mig, at det ikke var normalt at gå rundt
og overveje selvmord.
Studiet gjorde godt, Reiner tog en bachelor og arbejder i dag på fuld tid som socialpædagog på et opholdssted.
Han har desuden fået et godt forhold til
sin mor og har stor forståelse for de udfordringer, hun havde.
- Mennesker er, som de er. Har jeg lyst
til at have en mor eller ikke? Så må jeg acceptere fejl og mangler, som vi alle har. Men
jeg har selv to børn, og jeg har ikke lyst til
at give den dårlige dynamik videre.
- Jeg ønsker ikke at blive dømt på, at
jeg har været anbragt, psykisk syg og røget
hash. Definerer det mig? Det synes jeg ikke,
det gør, ligesom min mors fejl ikke definerer
hende. ❙

14

| HUS FORBI | nr. 8 august 2019 | 23. årgang

En af nyhederne på årets festival var Science Pavilion,
som Den Europæiske Organisation for Højenergifysik,
CERN, og Niels Bohr Instituttet stod bag. Her kunne deltagerne lære om fysikkens
mysterier og for eksempel få
en selvbygget solcelleoplader
med hjem.
Sådan én kunne være god
at have, hvis man er hjemløs
og ikke lige har en stikkontakt i nærheden, og Oskar er
ferm med en loddekolbe, så
det skulle nok kunne lade sig
gøre. Men det gik ikke helt
efter planen.
OSKAR: Det var sådan noget
alu-tråd med dårligt tin på,
og du havde ikke noget ekstra tin at putte på, så det gad
jeg simpelthen ikke at klistre sammen. Hvis du gad sidde der i rigtig, rigtig lang tid,
kunne du være blevet færdig.
De havde tænkt sig, du skulle

lave én række (med otte lodninger i hver, red.), men du
skulle lave tre rækker for at
have til en solcelleoplader.
ANDREAS: Vi kunne ikke få
det til at sidde sammen, og så
fik vi en af dem til at hjælpe
os, og han kunne heller ikke
finde ud af at få det til at sidde sammen. Så fik vi en anden én, og han kunne heller ikke. Så fik vi en tredje til
at hjælpe os, og han kunne
lige akkurat få det til at sidde
sammen. Men hvis det virker
så dårligt, hvad så?
OSKAR: De prøvede at gøre
det helt vildt forsimplet. I stedet for at man sidder med en
loddekolbe i den ene hånd og
loddetin i den anden hånd,
får du sådan noget tråd, hvor
der sidder halvt loddetin på
i forvejen. Du skal opvarme
det og håbe, at der er nok loddetin på det, men fordi fluxen (et stof, der tilsættes loddetin, red.) brænder af med
det samme, kan du ikke bru-

Andreas med en solcelle - men en oplader blev det aldrig til.

ge det til en skid. Hvis du har
opvarmet det én gang, er det
svært at få til at sidde.
ANDREAS: De bør gøre det
igen næste år. Sådan er det
med mange af tingene på
Roskilde: Når det er første
gang, ved de ikke helt, hvordan de skal gøre det.
OSKAR: Det var lidt øv, at vi
fik alle instruktionerne om,
hvad vi skulle gøre, samtidig
med at de forklarede, hvad
for en type solceller det var.
Det var organiske solceller, og
det ville jeg gerne have fulgt
lidt mere med i.
ANDREAS: Det var problemet. Imens du sidder og laver det her og skal koncentrere dig om finmekanik, tynde
ting du skal rense med alkohol og lodde på, foregår der
et foredrag. Og det ville man
måske godt have hørt. Men
det kan du ikke koncentrere
dig om imens. ❙

Indløb på
Roskilde
En af de unge hjemløse på
Hus Forbis hold, Andreas, er
erfaren Roskilde-gæst. I år
oplevede han det legendariske indløb fra den anden
side af hegnet
af Andreas
Vi fik at vide, at festivalpladsen skulle være tom, når
deltagerne løb ind. Men som
presseakkrediteret var det bare
om at være blandt de første
til at få en vest, der gav særlig
tilladelse til at være der sammen med en medarbejder fra
pressecentret. Så kunne jeg
opleve indløbet. Igen. For jeg
har prøvet det før.
Men efter ti år på Roskilde var det anderledes at se
indløbet indefra pladsen som
presseakkrediteret. Det var
ikke det samme som at løbe
ind selv.
Da jeg var her og selv løb
for at nå først frem til Orange,
da løb vi. I år var det kun ti
ud af rigtig mange mennesker, der løb. Kun de to første
rækker spurtede, resten gik
ind. Jeg stod langs med stien
for at give folk high fives,
men dem fik jeg kun tre af. Til
gengæld var de security-folk
og politi, der var med for at
hjælpe os fra medierne, rigtig
flinke.
Jeg ville ønske, at festivalen lavede en eller anden form
for informationsindsats for at
få traditionen til at fortsætte.
Alle os, der har været her for
ti år siden, husker traditionen
med indløbet. Men det er,
som om de yngre fra publikum
ikke har taget det til sig.
De unge kæmper selvfølgelig for at få den bedste
plads på camp'en om lørdagen, når de kommer og skal
slå deres telt op. Det er også
en slags indløb. Men det gjorde vi jo også for ti år siden.
Så mit råd til festivalen er
at sprede et budskab til folket
om indløbet, og budskabet er:
Løb. ❙

Andy Eddles er englænder, men har boet i Polen i 28 år.

Gademad til gadens folk
Smile Warsaw er en gruppe frivillige, som uddeler gratis mad, hårklipninger og smil til hjemløse i
Polens hovedstad

polsk, og han kommer da også fra
Portsmouth i England, men har
boet i Warszawa i 28 år og er for
nylig blevet gift med Mata – også
en af de 14 frivillige, der har taget
turen til Roskilde.
Smile Warsaw startede i 2017
som en Facebook-gruppe med det
formål at lave mad til de hjemløse om søndagen. På de to år
har siden fået over 5.300 følgere,
og 200-300 frivillige står for at
servere maden, der blandt andet
bliver lavet i samarbejde med et
halvt dusin restauranter.
- Nu kommer 150-200 hver
søndag for at få et måltid. Men
det er ikke kun derfor – det er også for at få en snak. Vi giver hinanden hånden og siger 'Hej, jeg er
glad for at møde dig'.
Folk mødes og får en lille samtale?
- Præcis. De hjemløse bliver
ofte ignoreret, man går forbi dem.
Så det bliver et lille øjeblik af
glæde og smil, siger Andy.

1.000 flasker shampoo

Mata Eddles (th) sammen med Smile Warsaws danske kontakt, Elin Witschas
Thomassen.

af Andreas, Oskar, Josefine og
Peter
foto: Caroline

P

å årets Roskilde Festival er
de med som frivillige og har
ansvaret for et campingområde. Men normalt går deres
frivillighed ud på at forsøde tilværelsen bare en lille smule for hjemløse i
Polens hovedstad, Warszawa.
- Der er megen velgørenhed i Polen, men der er næsten altid en bagside ved den på grund af religionen.
For eksempel er alle herberger tørlagt
– de lukker dig ikke ind, hvis du er
fuld. I Polen bliver det ned til minus
30 grader om vinteren, og mange
må bo udenfor i grupper eller alene i
telte, fortæller Andy Eddles.
Hans navn lyder ikke særlig

- Nu kommer
150-200 hver
søndag for at få
et måltid. Men det
er ikke kun derfor
– det er også for at
få en snak. Vi giver
hinanden hånden
og siger 'Hej, jeg
er glad for at møde
dig'.
Andy Eddles, frivillig i Smile Warsaw

HUS FORBI

Den store tilslutning har givet
Smile Warsaw mulighed for at udvide aktiviteterne. Hjemløse bliver hjulpet med tøj, telte og andet udstyr, og en frisør, som selv
er hjemløs, står for gratis hårklipning.
Andy fortæller, at en af de
fornemste gastropubs i byen tager
sig af opvasken, så Smile Warsaw
slipper for engangstallerkener og
plastikbestik. Og han fortæller
om en bankmand 'uden en venlig
tanke i hovedet', som blev omvendt og købte 1.000 små flasker
hotelshampoo, de frivillige kan
dele ud.
- Man bliver hurtigt afhængig
af frivilligt arbejde, når man kan
se, at det faktisk gør en forskel,
siger Andy, som selv har fuldtidsarbejde ved siden af.
Som tak for indsatsen har Roskilde Festival doneret et beløb til
Smile Warsaw, svarende til et års
udgifter til søndagsmåltider. Og i
2020, når festival nummer 50 på
Dyreskuepladsen finder sted, håber den polske NGO at sende 50
frivillige afsted.
- Vi vil gerne have flere frivillige med herop, også gerne frivillige, der selv er hjemløse. Hvorfor
ikke frisøren? Vi vil gerne vise,
at polakker er andet end katolske
drukkenbolte, siger Andy med et
grin ❙
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HUS FORBI-SÆLGER
LUKKET UDE
FRA JOBCENTER
Daniel Høybye skulle være hjemløsejournalist for Hus Forbi
og besøge Københavns nye kæmpestore jobcenter
for et interview til avisen.
'Ellers tak, det er vi ikke trygge ved', svarede kommunen

16
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- Vi kalder det ikke sikkerhed, men tryghed.
Det skal være trygt at gå på arbejde.
Hvis der opstår en episode med en vred
og frustreret borger, har medarbejderen
en alarmknap bag på sit id-kort.
Niklas Oxenvad Brøndum, kontorchef, Københavns Kommune

- Vi har forsøgt at indrette det så
lidt kommunalt og institutionsagtigt
som muligt og så rart og hjemligt
som overhovedet muligt. Det håber
jeg, at I kan se.
Niklas Oxenvad Brøndum, kontorchef, Københavns Kommune

af Peter Rathmann
foto: Helga C. Theilgaard

U

de på Gammel
Køge Landevej
ved indgangen
til Valby ligger Københavns
nye 33.000 kvadratmeter store jobcenter. Det er landets største. De 900 medarbejdere har en
alarmknap bag på deres id-kort.
Så kan de tilkalde vagter, hvis en
borger gøre sig ud til bens.
Episoder kan forekomme, for
her kommer 2.500 borgere hver
eneste dag, fordi de skal på et
beskæftigelseskursus eller til en
jobsamtale, forklarer kontorchef
Niklas Oxenvad Brøndum fra Københavns Kommune.
Kontorchefen har brugt de
seneste tre år af sit arbejdsliv på
at være projektleder for indretningen af jobcenteret på Gammel
Køge Landevej. Det huser nu de
seks jobcentre, der tidligere var
spredt ud over otte adresser i København.

18

- Vi har forsøgt at indrette det
så lidt kommunalt og institutionsagtigt som muligt og så rart og
hjemligt som overhovedet muligt.
Det håber jeg, at I kan se, siger
Niklas Oxenvad Brøndum og nævner tæppebelægning, bløde stole,
gratis kaffe, dæmpet akustik,
vægudsmykning og planter.
- Det virker alt sammen nedtrappende og afdæmpende på en
borgers samtale med en sagsbehandler. Vi er jo en myndighed,
som er lovmæssigt forpligtet til at
være lidt hårde en gang imellem.
Man skal gøre forskellige ting for
at få sin ydelse, og det kan godt
være konfliktoptrappende i nogle
tilfælde, siger han.

Mandsopdækket
Udenfor på Gammel Køge Landevej står Daniel Høybye. Han må
nemlig ikke komme med ind. Daniel Høybye er kontanthjælpsmodtager, tidligere hjemløs og har i
mange år haft sin gang på jobcentrene i København. Daniel er Hus
Forbi-sælger, bestyrelsesmedlem i
de hjemløses organisation, SAND,
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'Vi kommer ikke til
at deltage i projektet.
Vi føler os ikke sikre
på, at dit (Hus Forbis) setup kommer til
at forløbe, så vores
medarbejdere får en
god og tryg oplevelse'.
Beskæftigelsesforvaltningen, Københavns Kommune, til Hus Forbi

og bisidder for unge hjemløse, som
kan bruge hans erfaring i samtalerne
med en sagsbehandler.
Daniel har sagt ja til at bidrage
med sin ekspertise til at optræde i rollen som journalist og stå for at lave
et interview med en repræsentant for
det nye jobcenter.
Men det vil Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning ikke være med til.
'Vi kommer ikke til at deltage i
projektet. Vi føler os ikke sikre på, at
dit (Hus Forbis) setup kommer til at
forløbe, så vores medarbejdere får en
god og tryg oplevelse', hedder det i en
mail fra forvaltningen til Hus Forbi.
Vi får dog lov til at sende en fotograf, som bliver mandsopdækket af
en sød og venlig pressemedarbejder
fra beskæftigelsesforvaltningen. Med
det yderste af neglene får journalisten
også lov til at komme med på rundvisningen. Men vi må absolut ikke
tale til nogen, hverken borgere eller
medarbejdere!

Tryghed
Kontorchefen fortæller om sikkerheden:

- Vi kalder det ikke sikkerhed,
men tryghed. Det skal være trygt
at gå på arbejde. Hvis der opstår
en episode med en vred og frustreret borger, har medarbejderen
en alarmknap bag på sit id-kort.
Så kommer en af de venlige vagter. Det er som regel udramatisk.
Man kan blive frustreret og hidsig og god igen på 20 sekunder.
- Andre gange er det lidt mere
konfliktfyldt, og borgeren bliver
bedt om at forlade centeret. Heldigvis har vi ikke haft alvorlige
episoder de første måneder, siger
Niklas Oxenvad Brøndum.
Jobcenteret fører omkring
200.000 jobsamtaler om året.
Kontorchef Niklas Oxenvad
Brøndum viser os et af de mange
samtalerum. Et billede af en slags
sumpplante fylder ikke meget
på de ellers tomme hvide vægge.
Her er ikke noget at kaste med,
hvis man bliver sur. Skrivebordet
er helt bart ud over to computerskærme, så borgeren kan følge
med i sin sag på den ene. Dertil
stole og et lille cafébord, hvis en
bisidder eller et familiemedlem er
med til samtalen.
Hvert samtalerum har to døre,
således at sagsbehandleren kan
forlade rummet uden at skulle
passere borgeren:
- Det kan også være borgeren, der bliver vred og frustreret
over situationen og har brug for
at komme ud og køle af. Så er det
ikke sjovt at skulle gå forbi den
anden. Det handler om ikke at
føle sig trængt op i en krog, siger
kontorchefen.
Det kræver et adgangskort for
at komme ind til medarbejdernes
egne kontorer, men det skyldes
mere datasikkerhed end medarbejdernes mulighed for at skærme
sig fra borgerne:
- Borgernes sager må ikke
ligge og flyde og kunne ses af andre. Derfor har vi valgt at adskille
medarbejdernes kontorer fra samtalerum og undervisningsområder, siger Niklas Oxenvad Brøndum.

Samtalerum
De skrabede samtalerum er ifølge kontorchefen et 'neutralt og
jævnbyrdigt' sted at mødes. Væggene er præcist så tykke, at man
ikke udefra kan høre, hvad der
bliver sagt i en almindelig samtale
- men det kan høres, hvis der bliver råbt.
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En glasvæg adskiller samtalerummet fra venteområdet på
den anden side. Et mønster af
uigennemsigtig folie er trukket
hen over midten af glasvæggen
med et par glughuller til vagten, som altså ikke behøver at
strække eller bukke sig for at
kigge ind.
- Hvis en borger er følelsesmæssigt påvirket af en samtale, skal dem udenfor ikke kunne se det. Omvendt skal vagten
kunne se ind. Glasvæggen kan
også virke dæmpende på borgeren, fordi den signalerer, at
det er et offentligt område. Vi
har brugt timer og atter timer
på at ramme det rigtige niveau
af dels diskretion i forhold til
borgeren, dels tryghed i forhold til medarbejderen.
- Der er bred enighed om,
at vi har ramt nogenlunde rigtigt, og at det er rare lokaler at
være i, siger Niklas Oxenvad
Brøndum.
Kontorchef Niklas Oxenvad
Brøndum siger også tak for i
dag og viser vej til jobcenterets café, hvor aktivitetsparate
praktikanter – unge endog meget langt fra arbejdsmarkedet
– arbejder gratis og serverer
mad, som selv kontanthjælpsmodtagere har råd til. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia LonningSkovgaard (V) har selv været
praktikant i caféen i nogle
timer. Stemningen er fin og
afslappet som under hele rundvisningen:
- Folk lægger mærke til, at
jobcenteret er et rart sted at
komme, siger kontorchef Niklas Oxenvad Brøndum.
Udenfor jobcentret møder
Daniel Høybye en medarbejder
fra Københavns Kommunes
hjemløseenhed:
- De vil ikke snakke med
os. Vi er lukket ude, fortæller
Daniel med et stort smil.
- Hvad har du nu lavet?
griner medarbejderen og giver
ham en krammer.
Daniel Høybyes telefon ringer. Han tager den. Det er en
hjemløs, som har brug for en
bisidder, og Daniel må afsted. ❙
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RAMT AF UPERSONLIGHEDEN
Daniel Høybye tager ikke udelukkelsen personligt.
Tværtimod er han taget hele turen gennem byen for at stå udenfor
og sige sin mening
af Daniel Høybye
tekst: Peter Rathmann
foto: Helga C. Theilgaard

J

eg har haft sekssyv sager som bisidder i det nye jobcenter, og jeg synes, det
er forvirrende. Den
eneste forskel er, at
du nu bliver sendt
rundt i de samme bygninger og
ikke i hele byen. Det er fint nok,
men hvis du ikke aner, hvem du
skal møde, hvis du skal fortælle
din historie til en ny sagsbehandler hver evig eneste gang – så får
du den samme, gamle følelse af, at
det ikke handler om dig, men om
procedurer.
Det giver ingen mening, at de
ikke vil tale med os. Medarbejderne vil gerne, det véd jeg, men
de må bare ikke. Ledelsen burde
være stolt og sige: Kom og se! Nu
har vi slået jobcentrene sammen,
så I ikke skal løbe rundt i hvert
et hjørne af byen! Alting bliver
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nemmere og bedre! Hvorfor vil de
ikke tale med os om det?
Helt så hjerteligt, som det kan
være at møde en gadeplanmedarbejder, som er i øjenhøjde, er det
ikke altid på jobcenteret. Jeg har
oplevet folk gå amok.
Engang så jeg en mand, der
ikke kunne få sine penge, fordi
hans sagsbehandler var syg. Så

Det giver ingen
mening, at de ikke
vil tale med os.
Medarbejderne vil
gerne, det véd jeg,
men de må bare ikke.
brændte han sammen. Vagterne
smed ham ud. En anden gang så
jeg en kvinde blive trukket ud, så
benene hang efter hende.
Når jeg er bisidder for gadens
folk, prøver jeg at sørge for, at det
foregår på en pæn måde. Hvis det
bliver for overophedet, tager vi en
time-off. Hvis sagsbehandleren er
mere efter den hjemløse end nødvendigt, siger jeg det samme: Vi
går lige udenfor og ryger en smøg.
Det er hårdt at sidde til de samtaler. Som regel kan sagsbehandleren godt forstå det.

Stresset og udstillet
Jeg er bestemt ikke enig i, at lokalerne på jobcentret lyder rare.
Hvordan fanden kan man tro, at
man kan hjælpe nogen inde i et
glasbur? Selv som bisidder bliver jeg ramt af upersonligheden.
Folk går frem og tilbage udenfor,
mens du sidder udstillet og bliver
spurgt om dit privatliv. Det virker
som en avisredaktion i en amerikansk film, hvor telefonerne kimer fra alle bokse: Stressende. De
skulle hellere komme ud og møde
folk på gaden.
Når det er kommet dertil, at
der skal være vagter, og man sætter folk i glasbure, så er det sgu
nok ikke borgeren, men behandlingen det er galt med.
Når man tager alt fra folk, kan
de blive så hjælpeløse, at de kun
kan råbe og skrige eller kaste med
ting. Nogle af gadens folk må ikke
komme her, men skal møde sagsbehandleren på politistationen,
fordi de er blevet smidt ud fra
jobcenteret. Det er jo ikke voldspsykopater, men gode folk som

bare har følt sig forkert behandlet.
Jobcenteret har et ansvar for at tage
sig af de svage, så de føler sig værdigt behandlet og kan komme videre. Men her
minder det lidt om et fængsel. Du har en
vagt, som ånder dig i nakken. Selv om det
handler om hele dit liv, må du ikke råbe og
skrige, mens du sidder og bliver kigget på
som et dyr eller en fange i et bur. ❙

...her minder det lidt om et fængsel.
Du har en vagt, som ånder dig i nakken.
Selv om det handler om hele dit liv, må
du ikke råbe og skrige, mens du sidder og
bliver kigget på som et dyr eller en fange
i et bur.
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venskaber

&

godt humør
Hus Forbi-sælger René på FerieCamp
for fjerde gang
af Rene Bundgaard Nielsen
foto: Sebastian Løndal, LVS

J

eg har været på FerieCamp tre gange, første gang
var i Bøgeskoven ved Fredericia. Det er anden
gang, jeg er med som frivillig. Som deltager er du
bare feriegæst. Som frivillig så træder du til, hvis
der er brug for dig det ene eller det andet sted.
Jeg er holdleder for varmestuen Håbet i Næstved og
har været på holdlederkursus og er med, når der er holdledersamling. I år nåede jeg kun én samling. Sidste år var
jeg med to gange. Du lærer at sætte ting op og at arrangere
en turnering. Og du er holdleder for dem, du er der sammen med, og du fortæller dem om, hvornår der er morgenmad, om konkurrencerne, og hvad de ellers har brug for at
få at vide af information.
Sidste år om lørdagen blev jeg lige pludselig kaldt ind
og fik at vide, jeg skulle gå nattevagt. Det skal jeg også i år.
Jeg sad i Jam-teltet, hvor Frank Clifforth fra X Factor har
sit karaoke-udstyr, og det holdt jeg så øje med.
Jeg deltager selv i petanque, stigegolf og krolf, som er
en blanding af golf og kroket.
Det bedste ved FerieCamp er at møde den stemning,
der er, og knytte venskaber. Jeg nyder det dejlige humør,
som deles af 1.700 mennesker, der er samlet på det samme
sted. Mange af dem, jeg kender, møder man kun den ene
gang om året.
Jeg glæder mig til at møde de mennesker, jeg har lært
at kende de sidste fire år. Og dem fra LVS (Landsforeningen af VæreSteder, som arrangerer FerieCamp). De er
fantastiske mennesker, man bliver i godt humør, når man
er sammen med dem. De spreder en eller anden livsglæde. Jeg tror, det er den måde, de arbejder på, når de laver
kurser. Nogle af dem kender selv til at være udsatte, og
de ved, at os, der kommer fra Hus Forbi, skal have vores
funktionspromille, og det tager de også højde for.
De er der altid med en snak, hvis man er lidt nedtrykt.
De kender selv til at være udsat. Det er det, der gør, at man
bare glæder sig tilsat komme at møde dem igen. Hus Forbi
og LVS er de to organisationer, der gør, at det kan fungere,
og at jeg kan leve mit liv nu. ❙
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Hus Forbi og LVS er de to organisationer, der gør, at det kan fungere, og at jeg kan leve mit liv
nu, siger René, som er frivillig og deltager i FerieCamp.

Verdens største værested
1.700 holder ferie sammen i Randers
af Poul Struve Nielsen
foto: Sebastian Løndal,
LVS

M

ere end 1.700
mennesker
deltog i årets
FerieCamp for socialt udsatte på Langvang Stadion i Randers. Men det var
ikke kun et værested. FerieCamp er netop kendetegnet ved mange gøremål.
- Der er mange muligheder for at udfolde sig,
og det er grobunden for al
udvikling af sociale fællesskaber. Skal man have
et fællesskab, skal man
have noget at være fælles
om, og jo flere forskellige
ting der er, jo nemmere er
det at finde nogle fællesskaber, siger Cliff Kaltoft,
sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder.
- Man får et andet
perspektiv, og når man er
på ferie, er man også i en
tilstand, hvor man er åben

for nye impulser. Når det
hele bliver blandet sammen, giver det en fantastisk mulighed for ikke
bare at have en god ferie,
men også at finde nye fællesskaber og opleve nye
ting, der gør en motiveret
til at vende tilbage og leve
videre på livet. Vi skal jo
alle sammen finde inspiration til at få ny motivation
hver dag, tilføjer han.

670 børn
Der er 670 børn, det er
en tredjedel. De kommer
sammen med deres forældre, og det er ikke lige naturligt for dem alle.
- FerieCamp er for familier, der ikke har mulighed at give børnene en
ferie, så de har noget at
fortælle, når klassekammeraterne fortæller om
turen til Maldiverne.
- Men det er også for
forældre, som ikke har
deres børn hele tiden. Så
kan de være samen med

de børn, de måske ikke er
sammen med i dagligdagen, fordi de er skilt, eller
børnene er anbragte. Her
er de alle sammen med
deres forældre, og det er
bedre, end at børn ikke er
sammen deres forældre,
fortæller Cliff Kaltoft.
Han tilføjer, at FerieCamp er et sted, man
kan være uden de daglige
konflikter og udfordringer.
- Det er en stor glæde,
men det er også behæftet
med nogle udfordringer.
Der skal også være nogle
forhold, der er i orden for
børnene. Der har vi mange
dygtige frivillige, og vi er
selv meget opmærksomme
på, at der er familier, som
har udfordringer. Ikke
mindst har vi et meget
omfattende program for
børnene, blandt andet i
vores krea-telt og i vores børnetelt så de har en
masse ting, de kan beskæftige sig med. ❙

- Man får et andet perspektiv,
og når man er på ferie, er man
også i en tilstand, hvor man er
åben for nye impulser.
Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsforeningen af
VæreSteder

om feriecamp
Deltagerne er socialt udsatte
voksne og deres børn. FerieCamp
afholdes hvert år. I år var det fra
den 8. til den 14. juli. Deltagerne fik
en uge med masser af sport, musik
og socialt samvær. Tirsdag stod den
på udflugt til Djurs Sommerland, og
Udsatte Legene blev skudt i gang
om aftenen. Udsatte Legene fylder
ti år, og er en idrætsbegivenhed,
der indgår i FereCamp - hvert år
med nye spændende discipliner på
programmet.
Desuden var der teaterforestilling,
skattejagt, Børne-MGP, karaoke,
cirkus, musikalsk underholdning og
meget, meget mere. ❙
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Særlige idrætstilbud til udsatte
Socialt udsatte føler sig ikke hjemme i almindelige idrætsklubber
foto: Mette Kramer Kristensen

af Poul Struve Nielsen

S

ocialt udsatte føler sig ofte
ikke hjemme i foreningsdrevne eller kommercielle
idrætstilbud af sociale eller økonomiske grunde. Men en ny
rapport konkluderer, at med de rette organisatoriske rammer og aktører er det faktisk muligt at skabe
inkluderende idrætstilbud, der formår at nå ud til målgrupper, som er
udfordrede på uddannelse, indtægter, boligforhold eller misbrug.
Rapporten 'Idræt for socialt udsatte – et blik på udøverne' kom lige
før Udsatte Legene, som er en del af
den årlige FerieCamp og arrangeres
af Sport for LIVET. Rapporten er den
tredje og sidste delrapport i projektet 'Idræt for socialt udsatte', som
Idrættens Analyseinstitut har gennemført med støtte fra TrygFonden.
Instituttets vicedirektør, Maja
Pilegaard, fortæller, at der er stor
forskel på børn og voksne.
- Børnene er ikke selv udsatte,
men lever under udsatte vilkår på

Det vigtigste er at deltage og have
gode oplevelser, siger Cliff Kaltoft,
som er sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder

grund af forældrene. Det kan give
god mening at hjælpe dem økonomisk med at komme ind i de almindelige idrætsklubber og blive en del
af fællesskabet der, fortæller hun.
Hun roser det frivillige arbejde,
organisationen Broen gør for børnene fra udsatte familier.
- Broen arbejder frivilligt med
at skaffe midler til at hjælpe med
økonomi og kontingentbetaling og
hjælpe børn ind i det etablerede

idrætsliv. Det bliver en anden relation, end hvis der kommer en fra
kommunen, og fokus er 100 procent på udsathed.
De voksne udsatte har derimod
svært ved at klare sig i almindelige
idrætsklubber.
- Men man kan jo sagtens lave
foreningstilbud, som er på de udsattes præmisser. Og her giver Ombold og Sport for LIVET de udsatte
mulighed for at være sammen med
ligesindede og være der på egne
præmisser, siger Maja Pilegaard.

Voksne kan komme videre
Cliff Kaltoft, som er sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder, fortæller, at udsatte kan blive
en del af den etablerede idræt, selv
om det kan være svært at deltage i
tredje halvleg og skulle sige nej til
den øl, man bare ikke drikker længere efter at have kæmpet sig ud af
et voldsomt misbrug.
- Der er masser af folk, som er
med hos os og også dyrker firmaidræt og for den sags skyld den

etablerede idræt, så det er ikke et
ukendt fænomen. Men når man
skal i gang med idræt, er det en
fordel at begynde blandt ligestillede, for de udsatte føler sig ikke rigtig hjemme i de etablerede idrætsklubber. Dels har de næppe fysik
til det med det samme, dels føler
de nok ikke, de hører til, siger han.
Cliff Kaltoft tilføjer, at for alle
socialt udsatte er der en normaliseringsproces, som kan føre frem
til et vendepunkt.
- De har brug for at afsøge mulighederne eller træne sig lidt op.
Vi har nogle, der er startet med at
have en funktionspromille og finder ud af, de spiller bedre fodbold,
hvis de ikke drikker, og derfra kan
det udvikle sig, siger Cliff Kaltoft
og understreger, at i Sport for LIVET, behøver sigtet ikke være at
komme videre til etableret idræt.
Det vigtige er at deltage og have nogle gode oplevelser.
- Vores regler er tilpasset den
her gruppe. Vores krav er nogle,
brugerne selv formulerer. ❙

klip ud og hæng op der hvor du køber dit hus forbi

KÆRE KØBER

TAK FOR DIN STØTTE
HUSK AT FÅ FREMVIST

SÆLGERKORT INDEN DU
KØBER HUS FORBI
Få en snak med din
Hus Forbi-sælger
En lovlig sælger
kan altid rimelig
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Gadens hemmeligheder, afsløret af gadens folk

Månedens guide, Lee Welham, er
34 år og fra Great Yarmouth, men
efter et sammenbrud i familien flyttede han til Cambridge for at få en
frisk start. Han har solgt The Big
Issue uden for rundkirken The Round
Church siden sommeren sidste år og
bliver hyppigt omringet af fodgængere, som stopper for at høre hans
Big Issue-inspirerede vittigheder.

Den er verdens hovedstad for lærdom. Der
er så mange steder at se, masser af gode ting.
Alle kollegerne, alle de forskellige kulturer,
som er her. Jeg har lært at sige tak på mindst
25 sprog. Min favorit er afrikaans. Det udtales ‘baie dankie', men jeg husker det som ‘buy
a donkey'.

Den bedste historie
Der er sket mange store gennembrud her i
Cambridge, og der er mindetavler overalt. Der
er oceaner af historie: Oliver Cromwell, som
forsøgte at slippe af med hele den kongelige
familie. Efter de havde sat hans hoved på en
stage ved Westminster Hall, bragte de det tilbage hertil og begravede det ved Sidney Sussex College.

Min favoritpark
Christ's Pieces er blevet kåret som den femte
bedste park i Storbritannien. Den er vidunderlig og så velplejet. Det er ret slemt med affald
klokken fire om morgenen, men de kommunalarbejdere, som rydder op, fortjener en medalje.
For turisterne ser Cambridge altid pæn ud.

Bedste café
Jeg får min te fra Bould Brothers Coffee. De
har lige været i bladet Vanity Fair, der bliver talt om dem i hele verden – dette lille tehus lige ved min hjemmebane. De er rigtig
søde mod mig. Det samme er medarbejderne
hos Toni & Guy, hvis du har brug for at få klippet håret.

Mit yndlingssted
Trinity Hall er et af mine favoritsteder, fordi
det er det mest prestigefyldte kollegium. Der
er dejligt. Du kan spadsere rundt, og på grunden står Newtons æbletræ. Det er en direkte
efterkommer af det selvsamme æbletræ, som

hjalp Isaac Newton med at finde ud af det med
tyngdekraften.

Ikke i turistbrochurerne
Allama Muhammad Iqbal er krediteret som
'Pakistans åndelige far'. Først vidste jeg ikke,
hvem han var, men jeg kan ikke tælle det antal
mennesker, der har spurgt: 'Hvor er Portugal
Place? Det vil vi tjekke ud.' Det eneste, de kan,
er at se på en mindetavle, men det er et sted,
de ikke reklamerer for i brochurer og foldere.

Besøg mit sted
Mit salgssted er uden for The Round Church.
Det er den ældste rundkirke i Storbritannien,
bygget i 1130'erne. Den er rund, så man ikke
kan skjule djævlen i hjørnet. Efter korstogene skulle alle kirker så have form af et kors, så
Gud kunne se det kristne kors, når han kiggede ned. Den gamle ærkebiskop af Canterbury,
Rowan Williams, er en strålende mand. Han
kommer og besøger mig to gange om ugen og
spørger, hvordan jeg har det.
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I samarbejde med INSP.ngo / The Big Issue UK bigissue.com @BigIssue

Hvorfor jeg synes
om Cambridge

interview: Simon
foto: Markus Eg Schwarz-Nielsen
Det specielle ved årets folkemøde på Bornholm var, at
det fandt sted umiddelbart efter folketingsvalget, men
inden der var dannet en ny regering. Så Hus Forbi-sælger Simon tog på rundtur og spurgte nogle af de politikere, der sad med i regeringsforhandlingerne, hvad de
har tænkt sig at gøre ved hjemløsheden.
Der blev også tid til et lille klimabattle mellem Simon
og udvalgte politikere. Da deltagerne blev spurgt om,
hvordan de opvarmer deres bolig, lukkede Simon kampen med ordene: 'Jeg har ikke nogen bolig, jo.'
Hvorefter Venstres Tommy Ahlers slog op i et stort
grin:
- Det er en sand klimaforkæmper. Fed pointe.

MED SIMON PÅ FOLKEMØDET
Simon: Hvordan kan det være, at vores nabolande kan
finde ud af at knække koden, når hjemløsheden stiger i
Danmark?
Pia Olsen Dyhr (SF): Et af vores forslag er, at kommunerne skal forpligtes til at bygge boliger til unge, som er
til at betale. Udfordringen er, at mange af de boliger, der
er, jo ikke er til at betale.

Simon: Kan I finde på at sige til Mette Frederiksen, at 'vi
vil godt have dig til at kigge på de allersvageste i vores
samfund?'
Pia Olsen Dyhr: Det har vi allerede sagt. Vi har sagt, at
de svageste skal mærke, vi får en ny regering. Og faktisk
tror jeg, Mette er enig i det. Det er min meget stærke
fornemmelse, at hendes sociale kompas ser helt fornuftigt
ud.

Simon: I Finland har de lavet herbergerne om til permanente boliger.

Liselott Blixt (DF): Jeg synes, hjemløse skal have et retskrav på en bolig. Hvad det så er for boliger, må vi se på. Men
det handler jo ikke kun om bolig, nogle har sociale problemer og udfordringer.

Simon: Det handler jo blandt andet også om alle de reformer, der er kommet.

Liselott Blixt: Det gør det også. Dem er jeg heller ikke glad
for, og jeg har heller ikke været med i dem alle sammen.
Vi mangler at lave en plan for det område. Jeg kan da godt
forstå, når vi taler klima, at I tænker 'Jeg har jo hverken det
ene eller andet'.
Simon: Ja, det kunne da være meget fedt at have et indeklima også.
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Simon: I Norge har de sat socialt
boligbyggeri højt på dagsordenen,
og det har fået hjemløsheden til at
rasle ned. Kunne du forestille dig,
at det kunne hjælpe i Danmark
også?
Morten Østergaard (Rad.): Ja.
Desværre sker der det i øjeblikket, at man planlægger at rive en
masse almene boliger ned, og hvis
man skal bygge nyt, bliver det
med en højere husleje. Men et af
vores valgønsker var lige netop, at
vi kan gå ind og sikre ikke mindst
unge hjemløse adgang til billige
boliger, blandt andet i kollegierne
– reservere nogle pladser til unge
hjemløse, som så kan komme ind
på et studie.

- Vi skal sikre, at man rent faktisk bliver hjulpet,
hvis man har det svært, og ikke bare bliver pisket
rundt i systemet.
Pernille Skipper (Enh.)

Simon: Hvad vil du gøre for at der kommer færre hjemløse i Danmark i næste
regeringsperiode?

Pernille Skipper (Enh.): For det første
skal vi have afskaffet kontanthjælpsloftet
og 225-timersreglen. Vi skal sikre, at man
rent faktisk bliver hjulpet, hvis man har
det svært, og ikke bare bliver pisket rundt
i systemet. For det andet skal vi have
afskaffet zoneforbuddet.
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hus forbi søger
journalist til hus forbis
nye digitale satsning
97 procent af alle danskere kender til brandet Hus Forbi, men
ikke alle køber avisen. Aviser er i
disse år under pres og alle trykte
medier udforsker de digitale muligheder – også Hus Forbi. Men uden
at miste fokus på, at det handler
om mennesker og mødet imellem
os. Hus Forbi forsøger at gøre en
forskel for såvel den enkelte som
for fællesskabet. Kan man det digitalt – kan du?
Vi søger en journalist til at arbejde og eksperimentere med digitalt
indhold og formidling primært via
radio og dertil video, tekst og billeder.
Du er en af den slags journalister, som fornemmer en god historie, selv om den ligger søbet
ind i en genopstået Whopper eller
sidder i vinduet på Hovedgaden
i Brande. Samtidig skal du være
inddragende og pædagogisk i selve
produktionen og rap på fingrene i
redigeringsprocessen. Du har ikke
nødvendigvis et kilometerlangt
journalistisk CV, men du ved, hvad
der rører sig indenfor digitale medier.
Redaktionen er ny, og du vil få en
afgørende rolle i at designe indhold. Du skal have et godt tag på
podcastproduktion og have en god
fornemmelse for, hvilket indhold
potentielle lyttere vil høre. Derudover vil du være med til at supplere
med andet digitalt indhold som
video, tekst og billedproduktion.
Den digitale redaktion vil have
selve avisen som spejl, og en væ-
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sentlig del af indholdet skal spille
op til avisen. Men vi vil også skabe
indhold til nye digitale målgrupper,
og samtidig arbejde for at sikre et
øget salg af avisen på gaden.
Du skal være iderig, kreativ og
have lyst til udfordringer. I det daglige arbejde skal du producere indhold sammen med en fast redaktion
bestående af et lille hold Hus Forbi
sælgere og en digital redaktør. Det
kræver, at du kan anerkende folks
forskellighed, men samtidig have
ben i næsen og kunne skære igennem. Det er således en fordel med
erfaring indenfor det socialfaglige
område, da sælgerne har mange
forskelligartede problemstillinger.
Det er ikke noget minus, hvis du
har en mediefaglig videregående
uddannelse, men vigtigst er, at du
har erfaring med journalistik, og
at du kan tænke i digitale formater
og koncepter for lyd, video, billede
og tekst. Måske gemmer der sig
også en fotograf i dig, måske er du
autodidakt på Instagram, Youtube,
Snapchat. Eller også kan du få selv
et stykke kul til at skinne som en
diamant. Uanset hvad du byder ind
med, skal du have mod til at udstikke en retning og gøre det, du er
brandgod til. Du vil derfor få stor
indflydelse og point på den faglige
creditkonto for, at det digitale Hus
Forbi og podcastproduktionerne
bliver et hit.
Den digitale redaktion ligger plantet midt i Hus Forbis hus i Vanløse.
I Vanløse sidder avisredaktionen,
der hver måned udgiver en ny avis.

Derudover vil du arbejde klods op
ad salgsafdelingen, som understøtter sælgere og distributører på
landsplan.
Salgsafdelingen og avisredaktionen er de to søjler i Hus Forbi,
og du vil arbejde i tæt relation til
begge. Dagligt er der mellem 40-60
sælgere forbi huset, hvilket gør det
til et livligt hus med forskelligartet
aktivitet, og din dagligdag vil blive
viklet ind i det hele. Foreningens
mantra er 'Ingen over Fællesskabet'.
Startdato er den 1. oktober eller
hurtigst muligt. Lønnen er ikke så
tosset, men den er ikke stor nok til
at være den primære drivkraft (så
ville vi alligevel sende dig videre
ud i jobjagten). Stillingen er deltid
på 22 t/u for en projektperiode på
11 måneder. Der er mulighed for
forlængelse efter projektperioden.
For interesserde og potientielle
ansøgere afholder vi informationsmøde om stillingen
mandag den 12 august kl. 18 i
Hus Forbi Jernbane Allè 68, 2720
Vanløse. Det er ikke nødvendigt
at tilmelde sig og uforpligtende at
deltage.
Vi ser frem til at modtage din
ansøgning, dit CV og andre relevante dokumenter snarest og senest
den 16. august kl. 12,
på mail til Markus@husforbi.dk
(tlf 53730490)
Vi afholder ansættelsessamtaler
den 22. og 23. august.

foreningen hus forbi søger

ny socialfaglig kollega
til salgsafdelingen
Hus Forbi er et økonomisk
uafhængigt socialt projekt, hvis
kerneydelse er at udgive hjemløseavisen Hus Forbi. Hus Forbi er
en medlemsstyret organisation.
Hus Forbi har siden 1996 skabt
sig både et markant 'brand' i offentligheden og en stærk position
på hjemløseområdet som talerør
for de socialt udsatte.
Vil du være med til fortsat at
præge denne udvikling og samtidig
være i daglig, direkte kontakt med
socialt udsatte?
Du bliver en del af et team på fire
medarbejdere i salgsafdelingen, og
vi forventer, at du sammen med
disse vil være med til at skabe et
rummeligt miljø, hvor vores nuværende og kommende sælgere kan
føle sig velkomne, respekterede og
værdsatte.
Vi søger en ildsjæl med et stort
socialt engagement, der har viljen
og evnen til at indgå i et tæt arbejde
med sælgergruppen, hvor omgangstonen kan være upoleret og direkte.
Vi har et omfattende netværk af
distributører, som salgsafdelingen
har tæt kontakt med. Det er salgsafdelingens opgave at sikre, at disse
relationer styrkes og udbygges. I
forbindelse med relations arbejdet
med distributører og sælgere, og
med henblik på deltagelse i arrangementer sammen med disse, er det
en vigtig del af stillingen, at du kan
arbejde systematisk med skabelse og
bevarelse af netværk og er udadvendt og troværdig. At bidrage til, at
Hus Forbi's salgsafdeling er nærværende i hele landet, er en central del
af teamets funktion.
Arbejdet indebærer endvidere en
del fysisk arbejde i forbindelse med
blandt andet håndtering af aviser, og
det er derfor en forudsætning, at du
kan og har lyst til at også at påtage
dig fysisk krævende opgaver.
Arbejdsstedet vil overvejende være i
Hus Forbi's sekretariat i Vanløse.
Salgsafdelingen har endvidere
ansvaret for logistikken, det vil sige
transport af aviser, registrering af

salg, lagerstyring og bestillinger
med mere. Det er i forlængelse heraf
vigtigt, at du besidder omhyggelighed og sætter en ære i at udføre
administrative opgaver, og at opgørelser stemmer. IT-kompetencer på
brugerniveau er nødvendigt. Så hvis
du brænder for en stilling, hvor det
overvejende indhold består i at være
i direkte kontakt med vores sælgere,
men også en stilling der indeholder
en del administrative funktioner, har
du chancen nu.
Dine socialfaglige kompetencer:
Du er udviklingsorienteret, med
styrke og personlig evne til at agere
i en travl hverdag. Du evner at være
faglig sparringspartner for dine kollegaer. Du er fagligt velfunderet, har
personlig udstråling, er troværdig,
tydelig og præget af ordentlighed
i alle menneskelige relationer - og
med lyst og evne til at skabe dit
virke gennem dialog.
Det vil være en stor fordel, hvis
du har viden og erfaring fra arbejdet
med socialt udsatte og har kendskab
til det sociale system. Det er en absolut nødvendighed, at du er robust
og har personlig gennemslagskraft.
Vi opfordrer et bredt udsnit af socialfaglige personer, sygeplejersker,
socialrådgivere, pædagoger med
videre til at søge stillingen
Den ugentlige arbejdstid er 30
timer. Tiltrædelse snarest muligt.
For interesserede og potentielle
ansøgere afholder vi informationsmøde om stillingen onsdag
den 28. august kl. 17 i Hus Forbi
Jernbane Allè 68, 2720 Vanløse.
Tilmelding ikke nødvendig.
Yderligere oplysninger om Hus Forbi
findes på vores hjemmeside
www.husforbi.dk
Ansøgning med CV og relevante
bilag sendes til sekretariatsleder
Rasmus Wexøe: rasmus@husforbi.dk
og forventes modtaget senest den 9.
september 2019.

hus forbi
indkaldelse til ordinær

generalforsamling

i foreningen hus forbi 2019
Der indkaldes hermed
til ordinær generalforsamling i
Foreningen Hus Forbi.
tid:
Torsdag den 26. september 2019
kl. 12.00-15.00
sted:
Rosenbækhuset, Rosenbæk Torv 30
5000 Odense C.
forplejning:
Hus Forbi byder på en let frokost fra
kl. 11.00, samt kaffe og eftermiddagskage
transport:
Der vil være bustransport fra og til Ålborg
med opsamling i Århus og Fredericia, samt
bustransport fra København med opsamling i Slagelse. Rejseudgifter til nærmeste
opsamlingssted i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen vil blive refunderet ved fremvisning/fremsendelse af DSB
billet til:
Hus Forbi's sekretariat, Jernbane Alle 68,
2720 Vanløse
dagsorden ifølge hus forbi's
vedtægter:
● Valg af dirigent og referent
● Godkendelse af bestyrelsens beretning
● Godkendelse af budget og regnskab
for foreningen
● Fastsættelse af kontingent
● Godkendelse af årsplan for det
kommende år
● Behandling af indkomne forslag
● Valg af bestyrelse og suppleanter
● Valg af revisor
● Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal sendes til
Hus Forbi, Jernbane Alle 68, 2720 Vanløse,
eller mailes til formanden på
formand@husforbi.dk
senest den 5. september 2019

Samtaler forventes afholdt i uge 38.
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Metallica
hjælper
unge
hjemløse
I anledning af deres koncert
i Parken i København, støttede bandet Metallica, som har
danske Lars Ulrich på trommer,
forsorgshjemmet PotentialeHotellet, som er for unge hjemløse
og blandt andet har huset flere
unge Hus Forbi-sælgere.
- Vi kan slet ikke få armene
ned. Metallica og 'All Within
My Hands' (Metallicas godgørende organisation, red.) har
valgt at støtte vores arbejde
og kamp mod hjemløshed i
Danmark. Vi mødte bandet
backstage inden koncerten i
Parken i aftes, og her overrakte de en check på 300.000
kroner til PotentialeHotellet. Vi
kan slet ikke beskrive det her
med ord. Vi er så taknemmelige
og beærede. Vi vil gøre vores
bedste for, at pengene kommer
til at hjælpe rigtig mange unge
hjemløse med at finde fodfæste i livet, skriver forstander
Sisse Fjord Nielsen på PotentialeHotellets hjemmeside. ❙

Pris for Fakta-samarbejde
Den internationale sammenslutning af gadeaviser har hædret Hus Forbi for 'Bedste partnerskab'
Hus Forbi-sælgerne Steen Rosenquist og Kim Allan Jensen var
med til at modtage INSP-prisen i
Hannover.

af Peter Andersen
foto: Selim Korycki
I knap fire år kunne Faktas
kunder støtte Hus Forbi, når de
afleverede deres tomme flasker
og dåser i pantautomaten. Det
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samarbejde stoppede tidligere
i år efter at have indbragt Hus
Forbi en samlet ekstraindtægt
på i alt 6,5 millioner kroner.
Penge, som er brugt på særlige
initiativer til gavn for sælgerne
og andre udsatte: Gratis mad på

varmestuer, lån til mennesker med
akut behov og hjælp til tandbehandling – blandt andet.
Lidt på efterbevilling har samarbejdet kastet hæder af sig, idet
Hus Forbi vandt prisen for 'bedste
partnerskab', da den internationale
sammenslutning af gadeaviser,
INSP, holdt sin årlige konference i
Hannover i juni.
Som det fremhæves i indstillingen, betød partnerskabet også, at
sælgerne fik lov at rykke indenfor i
Faktas butikker, når det var koldt.
Og den del af samarbejdet fortsætter: Sælgerne er fortsat velkomne
i Fakta, selv om der ikke længere
står 'Hus Forbi' på pantautomaterne.
Hus Forbi var også indstillet for
'Bedste kampagne' for samarbejdet
med Lukas Graham. Det resulterede blandt andet i indspilningen af
en vinylsingle, som til dato er solgt
i cirka 7.000 eksemplarer. I denne
kategori gik prisen dog til Faktum i
Göteborg, som via en særudgave af
avisen har åbnet svenskernes øjne
for det stigende antal hjemløse
børn i Sverige. ❙

| off-line |

VIL DU VINDE

X ER KREERET AF HANNE REFFELT
alle rigtige besvarelser deltager i lodtrækningen om boggaver – fra vores helt egen verden.

SEND LØSNINGER på mail til:
xord@husforbi.dk
eller med post til:
Hus Forbi, Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse
senest den 5. september
Mrk. kuverten 'OFFLINE'
Navn _____________________________________

Adresse ___________________________________
Postnr ____ By _____________________________
vinderne får tilsendt deres præmie direkte
og offentliggøres på hus forbis facebookside

HUS FORBI
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| hvad betyder hus forbi for mig? |

Da jeg blev sælger, kom jeg ud af alt det kriminelle lort
Hus Forbi-sælger Daniel Eliasen fortæller sin historie

3

spørgsmål

hvad fik du at spise
i går aftes?
- Lasagne – i et kæmpe spisetelt,
hvor der var plads til alle 1.700. På
gaden er min livret også lasagne,
spaghetti og kødsovs og den slags.
Men det er dyrt at bo på gaden.
Du skal købe din mad hver dag.
Folk forstår ikke, at man ikke har et
køleskab, man kan sætte tingene
ind i. Det koster cirka 250 kroner
om dagen med mad og drikke, og
så kommer misbrug oveni. Så det er
ret dyrt.

har hjemløselivet
ændret sig i de 20 år, du
har været på
gaden?
fortalt til
Birgitte Ellemann Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen

J

eg er på FerieCamp i Randers. Det er for udsatte,
jo, og jeg er frivillig her.
Vi har gået og gjort klar
til gæsterne. Telte skulle fyldes op
med møbler, og så var der nogle
fugtige steder, der skulle have noget flis. Vi er 1.700 mennesker nu.
I går var vi i Djurs Sommerland rundt og prøve ting og bare hygge. Det bliver man dejlig træt af.
- Ellers kommer jeg mest
rundt omkring i København og
i Hus Forbi (i Vanløse, red.). Det
er dér, vi mødes og ses og køber
aviser og spiser og har sammenkomst med dem, man kender. Og
så kommer jeg hos kammerater
rundt omkring, men for det meste
er jeg mig selv på gaden.
- Jeg har ikke haft noget sted
at bo i meget lang tid og heller
ikke haft lyst til det. For mange år
siden, da jeg var 18 til 21, nåede
jeg at have fire-fem lejligheder,
men jeg kunne bare ikke finde
ud af at bo der, og så måtte jeg jo
finde på noget andet, og det var så
på gaden. Det er gået ganske fint.
- Jeg er 41 nu. Så jeg har alt
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i alt været på gaden i lidt over
halvdelen af mit liv. Det er det,
jeg kan, og det er det, jeg gør.
Det har nok noget med min PTSD
(posttraumatisk stressyndrom,
red.) at gøre. Væggene bliver mindre og mindre i en lejlighed for
hver dag, der går, og så skrider jeg
til sidst - tager min rygsæk med
de vigtigste ting. Det handler jo
om min barndom. Jeg blev fjernet
allerede som halvanden-årig fra
min mor. Siden har jeg været på
børnehjem og i plejefamilier, og
jeg skal komme efter dig, og det
har givet nogle ar på sjælen.
- Jeg har for meget lort oppe i
hovedet til at slappe af og få noget ordentlig søvn. Jeg sover dér,
hvor jeg føler, jeg er træt nok til
at kunne sove. Så folder jeg min
sovepose ud i et busskur – eller hvor som helst. Frederiksberg
Metrostation er det sidste sted,
jeg sov. Jeg gik bare om bag stationen, hvor der var et lille indhak,
og tænkte: 'Her er sgu da meget
fredeligt, godnat, vi ses i morgen.'
- Jeg har vel solgt Hus Forbi i de sidste ni år, og først for
halvandet år siden begyndte jeg
at modtage kontanthjælp. Tidligere gik jeg rundt og samlede
flasker. Det var mange kilometer,
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jeg skulle gå for at finde flasker
nok til at overleve. Men efter jeg
startede som Hus Forbi'er, har
jeg ikke manglet noget, hverken
smøger, bajere eller mad. Det var
en socialrådgiver-studerende, vi
havde i praktik på Hus Forbi, der
en dag spurgte, om hun kunne
hjælpe mig med at søge kontanthjælp, og så lykkedes det. Nu kører vi videre med førtidspension,
for jeg har aldrig haft et rigtigt
arbejde, og så er det også svært,
når man bor på gaden, at møde op
et sted klokken syv om morgenen. Det vil klart være en forbedring, for så slipper jeg for de dér
psykologer og psykopater, der roder op i alt lortet. Bagefter er man
så træt af at åbne helt op.
- Hus Forbi har reddet mit
liv, for da jeg blev sælger, kom
jeg ud af alt det kriminelle lort.
Nu behøvede jeg ikke længere
at stjæle for at få råd til de ting,
jeg skulle købe. Og så er der rigtig mange dejlige mennesker, jeg
kan snakke med. Om lidt skal jeg
spille kongespil, klokken 13 skal
jeg spille stigegolf, og klokken
19 skal mange af os være med til
noget høvdingebold. Det bliver
skide sjovt. ❙

- Der er kommet flere hjemløse, og
der er mange, der siger, du ikke kan
sove trygt udendørs, for der kommer
folk og sparker til dig, tænder ild til
dig eller hælder vand ud over dig.
Det har jeg aldrig oplevet. Jeg tror,
det har noget at gøre med, hvad
man har gjort, inden man har sovet.
Hvis man har provokeret lidt, kan
man jo godt få problemer med hr. og
fru Danmark og de andre typer.

har du en interesse,
du dyrker?
- Hvis jeg har penge nok og ikke
skal være på gaden og sælge aviser,
så tager jeg gerne på biblioteket og
læser en bog. Sidst var det på biblioteket i Lyngby, for det er dejligt
stort. Så forsvinder jeg helt ind i
bogen. Jeg kan godt lide eventyr og
fantasy-halløj, drager og troldmænd,
Harry Potter, Ringenes Herre, Lene
Kaaberbøls 'Skammerens datter',
Dragonlands og ting og sager. Den
genre er lige mig. Så ser jeg filmene
samtidig med, jeg læser, og det viser
sig ikke at være så langt fra de film,
der siden er blevet lavet.
Hver måned spørger vi en
sælger, hvad det betyder for
ham/hende at sælge Hus Forbi.

