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| leder |
Det skal være lovligt
at have det svært
Der er vel ingen medlemmer af de nuværende Folketing, som er uenige med de
konservatives Mai Mercado, når hun i valgkampen skriver på Facebook: ’I et så
rigt samfund som det danske kan vi ikke være bekendt at have hjemløse medborgere.’
I skrivende stund er Mai Mercado Danmarks socialminister. Det kan allerede
have ændret sig, hvis du læser Hus Forbi sidst på måneden – på den anden side af
valget til Folketinget.
Uanset hvem, der får ansvaret for at regere Danmark de næste fire år, er udfordringerne de samme. Sidst på sommeren skal regeringen således forholde sig til en ny
hjemløsetælling. Uanset, om der bliver tale om stigning i antallet af hjemløse, eller
om tallet stagnerer, så er det en udfordring, der skal imødekommes.
Det kan godt være, at vi ikke kan være bekendt at have hjemløse medborgere.
Men når vi har, så skal vi i det mindste behandle dem ordentligt. Den regering, vi
har i skrivende stund, har ført den mest hjemløsefjendske politik i nyere tid ved at
pudse politiet på de hjemløse og udstede bøder og zoneforbud til dem.
Et vigtigt udgangspunkt for at ændre noget og hjælpe folk med alvorlige sociale problemer er at acceptere dem som mennesker og møde dem i øjenhøjde. Uanset
hvilken seksualitet et andet menneske har, uanset om et andet menneske bor i ejerbolig, til leje, i andelsbolig eller ikke har noget sted at bo, så skal det menneske møde
som en ligeværdig samfundsborger.
Det må være en vigtig opgave for regering efter valget at lovliggøre almindelig
menneskelig adfærd – også socialt udsattes adfærd.
Det gælder hjemløses ret til at sove på gaden, og det gælder på andre områder; for
eksempel stofbrugere, hvis liv bliver umuliggjort af, at de har behov nogle stoffer,
som er ulovlige. Det ny Folketing må anerkende, imødekomme og inddrage de mennesker, som på en eller anden måde er havnet på kanten af samfundet.
Ved at lovliggøre det liv, folk nu engang er henvist til at leve, bliver det mere realistisk at løse nogle af de presserende sociale problemer. Så kan regering, kommuner
og regioner – eller hvad der nu vil være fremover – samarbejde om at gøre kommunerne til medspillere i stedet for modspillere, sådan som jobcentrene er det i dag, at
tilvejebringe betalbare boliger for alle, og at reformere sundhedsvæsenet – og især
psykiatrien - så man bedre kan hjælpe socialt udsatte.
I skrivende stund kendes Folketingets fremtidige sammensætning ikke. Men der
er ikke noget i programmer eller ytringer fra de nuværende medlemspartier, som
peger på, at de skulle ønske at gøre andet end en helhjertet indsats for at hjælpe de
mest udsatte i samfundet.
Lad os håbe, det ny Folketing, uanset hvem der danner regering, vil yde den indsats. For i et så rigt samfund som det danske kan vi ikke være bekendt at have hjemløse medborgere, vel?

Poul Struve Nielsen, redaktør

vil du også støtte?
KOMMUNAL
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Slipper de min søn nu, så ryger han ned Carina er Hus Forbi-sælger og mor til en 15-årig dreng, som endelig havde fundet ro

“

på døgninstitutionen Spanager. Men den lukker til sommer, og endnu ved hun ikke, hvor sønnen skal flytte hen.

Sager om lejrforbud
skal genoptages
Hjemløse kan sove lidt mere roligt,
efter rumæner blev frifundet i Østre Landsret.
Hans advokat har bedt om, at
30-40 andre sager bliver genbehandlet.

12 Sygepleje uden fordomme
Louise er socialsygeplejerske i Nykøbing Falster
og bliver interviewet af Jacob, som bor på
forsorgshjemmet Fjordvang og er stofbruger,
psykisk syg og har sukkersyge.

Vi bruger 10 milliarder på
at drive jobcentrene,
heraf er 40 procent til
administration. Og faktisk
kommer kun to procent i arbejde
via deres indsats.
Det må man kunne gøre bedre.

16 Avissælger på ruller
Patricia sælger Hus Forbi
i Aalborg og omegn
– på rulleskøjter og med
avistasken på hovedet.
For det er godt for ryggen,
siger hun.

27 Alternativ rejseguide

Gerth, som sammen med tre andre Hus-Forbi-sælgere
fortæller, hvad de ville gøre, hvis de var politikere

Odd Erling, som sælger
gadeavisen Sorgenfri, afslører
Trondheims hemmeligheder.
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det koster 9.000 kroner årligt at få sit firmalogo med. send en mail til redaktion@husforbi.dk
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Roskilde Kommune har sammen med Røde Kors lanceret
'Hjem Til Dig', der går ud på at
finde værtsfamilier – eller personer – som vil have unge sofasurfere boende i tre-seks måneder.
København og Aarhus Kommuner
har allerede skudt tilsvarende
projekter i gang, og erfaringer fra
England viser, at det midlertidige
ophold giver de unge en periode
med mere ro, hvor de bedre kan
få hverdagen til at fungere med
uddannelse eller job.
- Det giver efterhånden overskud til at søge efter en mere
permanent bolig, som er et af
målene i initiativet, siger Roskildes borgmester Joy Mogensen.
De unge kan være 18-29 år.
De skal ikke betale husleje, men
familier eller enlige, der stiller
et værelse til rådighed, vil blive
kompenseret med kostpenge.
Projektet er finansieret af Røde
Kors, Bikubenfonden og Oak
Foundation Denmark. ❙

overgangsboliger
kan hjælpe
unge hjemløse
En midlertidig bolig kombineret med intensiv social støtte
har hjulpet to ud af tre unge ud
af hjemløshed. Det viser evalueringen af projektet 'Midlertidige overgangsboliger til unge i
hjemløshed', som Socialstyrelsen
iværksatte i 2015 i samarbejde
med fire unavngivne kommuner.
Målgruppen har været udsatte unge, som kommunerne ellers
har svært ved at nå. Og midlet
har været at sørge for, at de hurtigt fik tag over hovedet i form af
en overgangsbolig. Derefter har
de fået bostøtte, samtidig med
at der er blevet arbejdet på at
finde en permanent bolig.
Det har altså virket i to ud
af tre tilfælde. Evalueringen fra
det nationale forskningscenter
for velfærd, VIVE, bekræfter
dog også, at det er vanskeligt
at skaffe permanente boliger til
unge. Opholdet i overgangsboligen skulle efter planen have
varet i højst seks måneder, men
endte på otte måneder i gennemsnit. ❙
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roskilde søger
værtsfamilier
til sofasurfere

København trapper ned
på biblioteksvagter
Lukkede væresteder får hjemløse til at søge ly på bibliotekerne.
De opfører sig generelt pænt, siger biblioteksleder på Vesterbro
af Peter Rathmann
En vagtordning på de københavnske biblioteker fungerer nu
på andet år, og kun i ganske få tilfælde har det været nødvendigt
at tilkalde politiet. Derfor har Københavns Kommune da også valgt
at trappe ned på antallet af vagter
i den selvbetjente åbningstid.
- Det er gået godt. Der kommer
stadig hjemløse, men størstedelen af dem ved godt, hvordan man
skal opføre sig på et bibliotek og
kan sagtens være der. Jeg oplever
også ret stor tilfredshed med vagtordningen, når jeg taler med mine
kolleger på de øvrige biblioteker,
siger biblioteksleder Lars Becher
fra Vesterbro Bibliotek.

Varme og tryghed
Et større rykind af især udenlandske hjemløse på bibliotekerne i efteråret 2017 fik partierne bag Københavns Kommunes budget til
at indføre en tre-årig vagtordning
på alle biblioteker, kulturhuse og
kommunale idrætsanlæg.
- På et tidspunkt havde vi på
fornemmelsen, at især udenlandske hjemløse flyttede ind, når vi
gik hjem. Der var eksempler på,
at de satte spritblusset i gang inde
i biblioteksrummet for at varme
mad, fortæller Lars Becher.
Foruden hjemløse skulle vag-
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terne også sætte ind over for unge
ballademagere i flok. Begge grupper skabte utryghed, særligt på
bibliotekerne i indre København
og på Nørrebro. På Vesterbro Bibliotek måtte Lars Becher indsætte
en fast vagt.
- I dag kan vi nøjes med en
vagt, der kommer forbi to-tre gange i løbet af en aften og tjekker, at
alt er stille og roligt. Hvis nogen
ryger eller sover, får de pænt at
vide, at det må de ikke. I nogle tilfælde bliver de bedt om at gå, og
det gør de så 99 ud af 100 gange.
Kun et par enkelte gange har vagterne måttet tilkalde politiet, fortæller bibliotekslederen.
Lars Becher konstaterer, at flere hjemløse søger til det nærmeste
bibliotek i takt med, at væresteder
for hjemløse lukker.
- Det kunne vi se, da et tilbud
til hjemløse på Enghavevej blev
lukket ned. Vesterbro Bibliotek lå
tættest på, så det var oplagt at gå
herover. Nogle tilbud til hjemløse
åbner først klokken 23. Hvis det er
koldt og regner, kan man få varmen på biblioteket – og også tryghed, siger Lars Becher.

Et storbyproblem
Der er afsat 6,5 millioner kroner til
den midlertidige vagtordning. En
del af pengene er sat af til bedre
indretning: mere belysning og la-

vere bogreoler. Lars Becher glæder
sig over, at færre udgifter til vagter nu betyder flere penge til aktiviteter. Vesterbro Bibliotek har for
eksempel en læseklub i Café Klare, som yder rådgivning til udsatte kvinder.
I Danmarks Biblioteksforening
har direktør Michel Steen-Hansen
ikke umiddelbart overblik på antallet af vagtordninger på landets
cirka 450 biblioteker.
- Men det er min fornemmelse,
at der ikke er deciderede vagtordninger ret mange andre steder end
i København. Det er primært et
storbyproblem - men ikke noget
stort problem, har jeg indtryk af,
siger han.

Hus Forbi hjælper også til
Selv om det generelt går bedre
med at holde ro på bibliotekerne
i København, kan der opstå ballade lokalt. Det har man for nylig
oplevet på biblioteket på Blågårds
Plads, og derfor sendte Hus Forbi i
begyndelsen af maj en besked ud
til sælgerne på deres interne Facebook-side:
'Vi har fået besked om, at der
i en periode har været for meget
spektakel på biblioteket Blågårds
Plads i København. Så lad lige ordet sive om, at der skal rettes op
omkring Blågårds Plads. Pas godt
på hinanden derude!'. ❙

Hus Forbi-sælger slået bevidstløs
Bette Jens fik kæbebrud, da han blev sparket ned foran Fakta i Bording.
Nu er han klar til at sælge aviser igen

Sparket brækkede kæben
og slog ham bevidstløs. Efter
en operation og en uges indlæggelse er Hus Forbi-sælger Jens Bøtker – bedre kendt
som Bette Jens – klar til at
sælge aviser igen.
- Det gør kun ondt, når jeg
griner, siger han – og griner
hæst og besværet.
Bette Jens tog til Bording
søndag den 5. maj for at sælge
aviser foran Fakta, da han
blev opsøgt af overfaldsmanden, som sprang ud fra passagersædet i en bil.
- Det var noget med, at jeg

skyldte ham 500 kroner for
en knallert. Men jeg har ingen gæld til ham. Han ramte
mig i hovedet med et karatespark og slog mig bevidstløs.
Jeg har fået at vide, at han
også sparkede mig, da jeg lå
på jorden; det kan jeg godt
mærke i dag, fortæller Bette
Jens.
Han blev bragt til sygehuset i Herning og siden til
Aarhus Universitetshospital,
hvor han blev opereret. Men
endnu en operation venter:
- Jeg har en metalplade
på størrelse med en cigaretpakke udenpå kæben og en
på størrelse med en tændstik-

æske inde i munden. Nu skal
jeg også have opereret hagen.
Hus Forbi fanger Bette
Jens hjemvendt fra hospitalet
og igen på vej til Bording:
- Jeg har 30 aviser tilbage
og trænger til at komme lidt
ud efter den uge på hospitalet. Jeg vil også sige undskyld
til personalet i Fakta. Det var
første gang, jeg solgte aviser
dér, siger han.
Politiet kender gerningsmandens identitet:
- Så ham skal vi nok få fat
på, forsikrer Bent Smedegaard, faglig koordinator i Midtog Vestjyllands Politi. ❙

arkivfoto: Mette Kramer Kristensen

af Peter Rathmann

Bette Jens fotograferet - før han fik brækket kæben.

HUS FORBI

| nr. 6 juni 2019 | 23. årgang | 5

Da Klubben blev reddet
Klubben i Helsingør var truet af lukning, men så trådte en af værestedets brugere i aktion
af Peter Andersen
foto: Isaac Musoke
Værestedet Klubben i Helsingør
vil fortsat holde åbent for byens
mest udsatte borgere – i hvert fald
i halvandet år endnu. Det står klart
efter et byrådsmøde i slutningen af
april, da et enigt byråd vedtog en
ny spareplan.
Som Hus Forbi skrev i maj-udgaven, havde et flertal i kommunens social- og beskæftigelsesudvalg ellers indstillet at fjerne bevillingen til det kommunale værested
som led i en samlet spareplan på 40
millioner kroner. Men de konservative og Socialdemokratiet, som
tilsammen har flertal i byrådet,
ombestemte sig, og det kan en af
Klubbens brugere, Dorte Ø. Christensen, tage en del af æren for.
Hun satte gang i en underskriftindsamling med opfordring
til ikke at tage 'det sidste' fra kommunens udsatte.
'Vi har vores værested Klubben,
som er for udsatte, hjemløse, ja alle
er velkommen. Jeg er en af dem,
der er kommet der i 25 år, og nu vil
kommunen tage det sidste fra os.
Vi har vores netværk i klubben, vi
kan få hjælp til mere eller mindre

Brugere fra Klubben og andre af værestedets støtter var på plads - både
i og uden for rådhuset.

alt, når der skal skrives ellers
ringes rundt forskellige steder.
Det er nogen supermedarbejdere, vi har, de står der altid til en
snak, med et forslag, de er der
bare for os, og dem vil vi heller
ikke miste,' skrev hun blandt

andet i sit opråb til politikerne.
- Det lykkedes os at samle
500 håndskrevne underskrifter, og desuden fik vi 500 protester på Facebook. Dem afleverede jeg om formiddagen inden
byrådsmødet, så de lå på alle

medlemmernes pladser, fortæller Dorte
Ø. Christensen til Hus Forbi.
På det tidspunkt var redningen af
Klubben forhandlet på plads på udvalgsmøder. Men brugerne valgte at følge
sagen til dørs, så der var arrangeret minidemonstration foran rådhuset, og en
halv snes af dem fulgte afstemningen
fra tilhørerpladserne.
- De sprang en masse punkter over,
så vi ikke skulle sidde og vente, og så vi
kunne komme ud at nyde det gode vejr,
som der blev sagt. Måske var de også
bange for, at vi ville begynde at larme,
men jeg havde sagt til alle sammen på
forhånd, at 'vi skal til byrådsmøde, så
det kan ikke nytte noget, I sidder og råber og skriger. Så kommer jeg personligt
rundt og smider hver og én af jer ud,'
fortæller Dorte.
Ifølge Helsingør Dagblad skal de
penge, der ellers skulle være sparet på
Klubben, findes på kulturområdet. Men
Dorte Ø. Christensen er forberedt på,
at forslaget om at lukke Klubben kan
dukke op igen.
- Vi har fået 200.000 kroner til resten af året og 800.000 til at dække
næste år. Vi er kun fredet det næste
halvandet år, så kampen er ikke slut,
siger hun. ❙

Hjemløse samler pant på festival
arkivfoto: Mette Kramer Kristensen

For andet år i træk er det Hus Forbi-sælgere, der står for at indsamle tomme dåser og flasker på Copenhell

af Peter Andersen
40 Hus Forbi-sælgere skal i år
stå for indsamlingen af tomme
flasker og dåser på musikfestivalen Copenhell, der finder sted

6

for tiende gang fra 21. til 23. juni.
Festivalen er helliget hård rock
og metal, og blandt musiknavnene er Scorpions, Slipknot og danske Pretty Maids.
Det er andet år, Hus Forbi
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samarbejder med Copenhell om
pantindsamlingen. Og man har lært
af erfaringerne fra første år, fortæller Allan Andersen. Han er hjemløs,
Hus Forbi-sælger og skal stå for koordineringen blandt sælgerne.
- Copenhell var rigtig glade for
vores indsats, og vi har fået meget
bedre vilkår i år. Da stod vi med vores egen lille pavillon, og vi måtte
køre sækkene med pant til Hus Forbis gård i Vanløse. I år har Copenhell sørget for et telt på 60 kvadratmeter, vi kan være i. Desuden
bliver der et indhegnet område til at
opbevare og sortere panten, som bliver hentet direkte af Dansk Retursystem.
I 2018 var 12 sælgere involve-

ret – det antal er altså mere end tredoblet.
- Sidste år var vi helt færdige
sidste dag, og vi måtte droppe at
samle det sidste. Men i år er campingarealet også dobbelt så stort,
så der er også et større område at
dække, siger Allan.
Med den udvidede bemanding
håber han at få hørt lidt mere musik, end det lykkedes i 2018.
- Men ellers spiller de jo så højt,
at vi sagtens kan høre det, derfra
hvor vi står. Vi, der var med sidste år,
glæder os i hvert fald sindssygt meget til at vende tilbage, smiler Allan.
Pengene fra de indsamlede flasker og dåser går til Foreningen Hus
Forbi. ❙

Fotos fra Kofoeds Skoles Facebook-side

Tandfeen
– du

er SMUK, når du smiler

protest mod
boligmangel
Hjemløse grønlændere arrangerede demonstration
af Peter Andersen
Boligmanglen i Grønland
er katastrofal, og i slutningen af april gik hjemløse i
demonstrationstog i hovedstaden Nuuks gader – for ligebehandling, bedre vilkår
og retten til et hjem. Mange
af deltagerne er elever på
Kofoeds Skole i Nuuk, der
fungerer som en slags organisation for de hjemløse i
Grønland.
- Flere af vores elever
er hjemløse og bor enten
på nødherberg eller sover
på sofaer hos venner og
bekendte. Så vi støttede demonstrationen fuldt og helt,
men det var de hjemløses
eget initiativ. Vi har kun
hjulpet med det praktiske
– for eksempel at anmelde
demonstrationen til politiet,
fortæller Gujo Thorsteinsson, som er skolens forstander.
Demonstrationen gik
blandt andet forbi rådhuset i Nuuk. Formanden for
kommunens udvalg for
velfærd og arbejdsmarked,
Charlotte Ludvigsen, kom
ud til deltagerne.
- Vi tager hjemløshed
meget alvorligt. Kommunalbestyrelsen arbejder inten-

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.
Ansøgning om støtte skal indgives til Hus Forbi.
Mail kan sendes til rasmus@husforbi.dk.
Ansøgningsskemaet finder du på www.husforbi.dk.

sivt på at skaffe boliger.
Alene i år tager vi 350
nye offentlige boliger i
brug, sagde hun ifølge
kommunens egen hjemmeside.
Det kan de hjemløse
bare ikke bruge til ret
meget, forklarer Gujo
Thorsteinsson.
- De boliger er ikke
til hjemløse. Situationen
er meget slem, ikke bare
her i Nuuk, men i hele
Grønland, og sådan har

det været i årevis. Vi har
180 hjemløse i Grønland,
og det er mange ud af
en samlet befolkning på
55.000.
- Folk er måske ikke
stofbrugere, men bliver
det, fordi situationen får
dem til at drikke alkohol eller ryge hash som
selvmedicinering. Oveni
kommer risikoen for at
udvikle psykiske sygdomme. ❙

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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sager om lejrforbud
skal genoptages
Hjemløse kan sove lidt mere roligt, efter rumæner blev frifundet i Østre Landsret
arkivfoto: Mette Kramer Kristensen

Viorel-Cristel Stanica blev i
september af Københavns Byret
idømt en bøde på 500 kroner for
at have overtrådt lejrforbuddet.
Stanica kom til Danmark omkring 1. januar 2018 og overnattede i et indgangsparti i Købmagergade i det indre København,
når han var så uheldig at tabe
lodtrækningen om en natteplads
på herberg.
Det blev på skift til 14 dage på
et leje af pap, tæpper, dyne, puder og sovepose i Købmagergade
og syv dage på herberg. Men en
tidlig morgen blev han anholdt af
en politipatrulje i Købmagergade
og sigtet for overtrædelse af lejrforbuddet.
Stanica fik også udstukket et
zoneforbud mod at opholde sig i
området.

Nægt dig skyldig!

af Peter Rathmann

arkivfoto: Peter Rathmann
Viorel-Cristel Stanica (th) sammen med sin advokat Asser Lyngs Gregersen
efter byretsdommen sidste år. Da så de ikke så glade ud.
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Ø

stre Landsrets
frifindelse af en
rumænsk hjemløs for overtrædelse af lejrforbuddet kan betyde, at 445
tidligere sager skal genoptages.
Anklagemyndigheden har
opgivet at anke frifindelsen,
som dermed står ved magt. På
den baggrund har rumænerens
advokat Asser Lyngs Gregersen
bedt politiet om at genoptage
behandlingen af 30-40 andre
sager, han har været forsvarer i.
I alt er der udstedt 445 bøder
– langt de fleste til rumænske
hjemløse.
- De 400 andre bør efter min
opfattelse også overveje at søge
genoptagelse, for nu må det
være tydeligt, at et betydeligt
antal af disse sager er afgjort på
et forkert grundlag, siger Asser
Lyngs Gregersen.

Byretssagen var den første om
overtrædelse af lejrforbuddet og
dermed en principiel prøvesag.
Allerede i byretten hev en tårevædet Stanica en slatten tegnebog frem for at betale bøden,
men Østre Landsret har nu ændret byrettens dom til en pure
frifindelse:
'Under hensyn til karakteren
og varigheden af tiltaltes op-

- Nu søger vi
erstatning for, at han
blev anholdt på
et forkert grundlag
og taget med på
stationen.
Forsvarsadvokat
Asser Lyngs Gregersen
hold i indgangspartiet, der har
været afbrudt i dagtimerne og
af adskillige overnatninger på
herberg, finder landsretten, at
det ikke er bevist, at tiltalte har
etableret eller taget ophold i en
lejr,' lyder begrundelsen i landsrettens dom.

- De 400 andre bør efter min opfattelse også overveje at søge
genoptagelse, for nu må det være tydeligt, at et betydeligt antal
af disse sager er afgjort på et forkert grundlag.
Forsvarsadvokat Asser Lyngs Gregersen

Denne gang var det en glad
Viorel-Cristel Stanica, der forlod
retssalen:
- Nu søger vi erstatning for,
at han blev anholdt på et forkert
grundlag og taget med på stationen, siger forsvarsadvokat Asser
Lyngs Gregersen.
Han repræsenterer også en
rumænsk far og søn, som i marts
ligeledes blev frifundet – i deres
tilfælde allerede i byretten. De
havde sidste sommer lagt sig til at
sove i indgangen til en tøjforretning på Strøget. Statsadvokaten
for København har besluttet, at
frifindelsen i Københavns Byret
ikke skal ankes.
- Det er interessant, at Københavns Politis fortolkning af loven

tydeligvis ikke bliver delt af domstolene, siger Asser Lyngs Gregersen.
- Det er især interessant for
dem, der skal sove på gaden i nat.
De kan sove lidt mere roligt. Hvis
de bliver anholdt af politiet, vil de
stå sig godt ved at nægte sig skyldige, for nu er der en god chance
for, at de vil blive frifundet ved
domstolene.

Loven er noget bras
I alt har Københavns Politi rejst
473 sigtelser for overtrædelse af
lejrforbuddet, siden det blev indført i april 2017. 445 af sigtelserne
har altså resulteret i en bøde, oplyser juridisk chefkonsulent Klaus
Pedersen i Københavns Politi.

- Jeg har foreslået Københavns
Politi, at de selv undersøger, om
de har begået fejl i disse sager, siger Asser Lyngs Gregersen.
Det har ikke været muligt at
få en kommentar til advokatens
forslag fra senioranklager Marlene
Beynon. Men Københavns Politi
oplyser, at man vil gennemgå frifindelsesdommen 'for nærmere at
vurdere, hvilken betydning den
vil få for andre sager på området.'
Ifølge Asser Lyngs Gregersen
bunder det hele i, at loven om lejrforbud er 'noget bras'.
- På den ene side er det ikke
kriminelt at være hjemløs, på den
anden side må du ikke ligge i lejr.
Loven definerer ikke hjemløshed,
og definitionen på en lejr er hen-

tet fra et ordbogsopslag. Denne
sløsede lovgivning betyder, at politikerne har skubbet ansvaret fra
Christiansborg ud til den enkelte
betjent. Det betyder igen, at vi nu
står med ret mange formentligt
forkerte afgørelser, siger Asser
Lyngs Gregersen.
Viorel-Cristel Stanica opholder
sig så vidt vides fortsat i København. Politiet har ikke rejst nye
sigtelser for overtrædelse af lejrforbuddet siden hans frifindelse.
'Det skal dog bemærkes, at
dette ikke har sammenhæng med
den afsagte landsretsdom,' skriver juridisk chefkonsulent Klaus
Pedersen i Københavns Politi i en
e-mail til Hus Forbi. ❙

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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HUNDEN MED PÅ HERBERG
Kasper Svamp, 28 år og landevejsridder. Opholder sig mest i
Esbjerg. Har solgt Hus Forbi siden februar 2018

arkivfoto: Caroline Olsen.

Hvis jeg var politiker, ville
jeg straks indføre ensartede
sociale indsatser i alle landets kommuner. Så der for
eksempel var nødherberg og
fixerum alle steder.
I morgen skal jeg brevstemme til både Folketinget
og EU-valget. Hvis ikke jeg
stemmer, kan jeg jo heller ikke
brokke mig. Mange er nødt til
at forlade deres kommune for
at få hjælp. Hvis man lavede
en ensartet indsats, kunne
man undgå 'flygtningestrømmen' af socialt udsatte fra
de mindre kommuner til de

større.
Jeg sover selv i shelters og
på gaden. Jeg ville indføre, at
man måtte have sin hund –
eller generelt sine dyr – med
på herberg. Jeg har en boxer,
og den kan ikke stå ude om
vinteren. Forsorgshjemmet
i Esbjerg har lavet en hundegård. Men en hund som
min kan man ikke efterlade
ude i sådan en kold gård om
vinteren.
Jeg ville også indføre en
overlevelsesydelse til landevejsriddere og andre, der ikke
bor fast i samme kommune. I

gamle dage kunne man godt
gå på kommunen og få penge
at overleve for, men der er
ikke længere mulighed for
kontanthjælp, hvis man drager
rundt i landet og ikke 'står til
rådighed'. Jeg kan for eksempel ikke få kontanthjælp, så
jeg er tvunget til at leve af at
sælge Hus Forbi.
Jeg ville slå hårdere ned
på mappedyrs-tyveknægtene
og indføre, at de skulle aflevere deres 'gyldne håndtryk'
som en bøde i statskassen. Og
jo, så skulle zoneforbuddet
selvfølgelig sløjfes. ❙

Hvis jeg var politiker...
Hvis du havde helt frit slag – og var politiker – hvad ville du så gøre?
Op til folketingsvalget har vi bedt fire sælgere af Hus Forbi om deres bud på,
hvad der er brug for i dansk politik
interviews: Tine Sejbæk

BOLIGGARANTI TIL HJEMLØSE
Christina Strauss, 39 år, Aarhus, sælger stadig Hus Forbi i ny og næ.
Formand for de hjemløses landsorganisation, SAND, og næstformand i Rådet for Socialt Udsatte
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og det var ikke lige den støtte,
jeg havde brug for. Der skal være
mulighed for, at støttepersonen gør
andet end det, der står i papirerne.
Det kan være at se sig om og sige:
'Skal vi ikke kigge på al din uåbnede
post?', eller 'Lad os tage opvasken
sammen'.
Jeg ville også stoppe fattigdomsydelser som integrationsydelse og
kontanthjælpsloft og sørge for, at
kommunerne lavede mere langsigtede budgetter.
Jeg er tidligere hjemløs og fik en
bolig sidste år. En af grundene til, at
jeg har valgt bostøtte fra, er, at man
skal søge om det hvert halve år. Og

| HUS FORBI | nr. 6 juni 2019 | 23. årgang

arkivfoto: Mette Kramer Kristensen

Som politiker ville jeg stoppe
kriminaliseringen af hjemløse i
form af zoneforbud og lejrforbud.
Og så ville jeg lave en boliggaranti for hjemløse, så de kunne få den
bolig, de har brug for. Det kunne
være i form af en såkaldt skæv bolig, en campingvogn eller blot en
grund, da mange hjemløse ikke
kan holde ud at være inden døre.
Eller naturligvis en almindelig bolig. Folk skal have det tilbud, de
har brug for. Og med den bostøtte,
de eventuelt har behov for.
Jeg har selv haft bostøtte fra
den lokale psykiatri, men personen
kom kun for at snakke sygdom,

det er for hårdt at starte forfra og
fortælle hele sin livshistorie igen så
tit. Så er jeg hellere fri.
En mærkesag ville være at give
folk mulighed for pauser fra jobcentrenes aktivering. Desuden ville jeg

sørge for, at sagsbehandlerne ikke
har så mange sager, at de ikke har
tid til den enkelte. Og at man får
mulighed for at beholde den samme
sagsbehandler i stedet for at skifte
hele tiden. ❙

ENLIGE MØDRE SKAL HAVE RÅD TIL DERES BØRN
Gerth, 61 år, har solgt Hus Forbi i otte-ni år. For øjeblikket i Odense
arkivfoto: Mette Kramer Kristensen

Hvis jeg var politiker, ville jeg
gøre noget ved klimaet. Blandt
andet ved mindre brug af kul og
mere brug af brint. Og jeg ville samarbejde med EU om det, for
det kan Danmark ikke klare alene.
Jeg er selv begyndt at spise mere
grønt, og jeg er holdt op med at
spise køer,
Derudover ville jeg skynde mig
at afskaffe kontanthjælpsloftet, den
lave integrationsydelse og 225-timersreglen. Man behøver ikke skære
så meget ned, når bankerne og
mange offentlige institutioner har
masser af penge. De enlige mødre
er hårdt ramt af loftet over kontanthjælpen, og det er vigtigt, at de igen
får råd til deres børn.

Jeg har i mange år været interesseret i politik, også udenrigspolitik.
Jeg skriver tit til de grønlandske politikere i Landstinget og Folketinget.
Jeg ville arbejde på, at jobcentrene gjorde mere gavn. Vi bruger
10 milliarder på at drive jobcentrene,
heraf er 40 procent til administration.
Og faktisk kommer kun to procent i
arbejde via deres indsats. Det må man
kunne gøre bedre. Jeg ville også sørge
for, at der blev bygget mindst 10.000
nye boliger i Grønland. Det allerstørste
problem i Grønland er boligmanglen.
Hvis der var boliger, ville vi holde op
med at komme herned.
Og til sidst: Siriuspatruljen skulle
overtages af grønlænderne selv.❙

- Vi bruger 10 milliarder på at drive jobcentrene,
heraf er 40 procent til administration.
Og faktisk kommer kun to procent i arbejde
via deres indsats. Det må man kunne gøre bedre.

PENSION TIL DE NEDSLIDTE
Britta, 64 år, bor på gaden og har været sælger af Hus Forbi i 14 år.
De sidste to-tre år på Østerbro i København
foner. Når man sidder med sin telefon og er nummer
37 i køen til et offentligt kontor, og telefonen løber
tør for strøm, så er man på den. Det hjælper ikke,
at jeg bruger 1.000 kroner på taletidskort, hvis jeg
ikke har strøm.

Jeg ville også lave flere offentlige lokummer.
Det koster 1.000 kroner i bøde at tisse i det offentlige rum – og sikkert det samme at skide. Hjemløse
er også mennesker, der skal spise, drikke og på
lokum. ❙
arkivfoto: Mette Kramer Kristensen

Hvis jeg var politiker, ville jeg som det
første indføre lettere adgang til førtidspension til nedslidte. Og vi på gaden bliver
hurtigere slidt op end andre.
Jeg har levet 14 år på gaden og står selv
midt i en sag om førtidspension. Jeg bliver
slidt ned af at skulle igennem det system. Jeg
har sagt til dem, at jeg ikke har ressourcerne
til at gå igennem et ressourceforløb. Jeg
bruger i forvejen alle mine ressourcer på at
overleve på gaden. Især når jeg nu også skal
have politiet på nakken på grund af det nye
zoneforbud. Jeg får nok først min førtidspension dagen før, jeg alligevel skal have folkepension.
Jobcentrene skulle ikke kunne se bort fra
lægernes udtalelser. Hvis lægen skriver 'Han
dør om to dage', skal jobcentret ikke sige 'Det
er vi ligeglade med, nu sætter vi ham i 14
dages arbejdstræning'. Jobcentrene skal ikke
spille læger.
Jeg ville også holde op med at bruge
milliarder på konsulenter. Hvad skal alle de
veluddannede mennesker dog med konsulenter? Det er da sådan en som mig, der har brug
for en konsulent.
Jeg ville lave stikkontakter på væggene på
gaden, så hjemløse kunne oplade deres tele-
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- Næste gang du skal på insulinambulatoriet, kan du ringe og bede mig om at tage med som støtte,
siger socialsygeplejerske Louise Grothe Hemmingsen til Jacob Fabricius.

sygepleje uden fordomme
Jacob Fabricius bor på forsorgshjemmet Fjordvang i Sakskøbing.
Louise Grothe Hemmingsen er socialsygeplejerske på sygehuset i Nykøbing Falster.
De mødtes til en samtale om vejen frem for udsatte i sundhedsvæsenet
interview: Jacob Fabricius
foto: Hanne Loop
tekst: Peter Rathmann

J

acob Fabricius
og Louise Grothe
Hemmingsen står
i forårssolen uden
for Fjordvang, som
ligger i Sakskøbing og hører under forsorgshjemmet Saxenhøj. De
taler om hans diabetes. Solskinnet
blinker i Louises perlesunde, hvide tænder. Jacob suger på en fladtrykt smøg.
Louise er på femte måned socialsygeplejerske i en nyoprettet
stilling på sygehuset i Nykøbing
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Falster. Jacob har på femte år sit
hjem her på Fjordvang.
Senest måtte han en tur på sygehuset i Nykøbing på grund af
bivirkninger fra et nyt insulinpræparat.
- Mine nyrer var ved at stå af.
Det er mit eget ansvar, at jeg ikke
reagerede noget før, men det havde
været rart at blive holdt i ørerne.
Nu endte jeg så på sygehuset, siger
Jacob.
Louise svarer: - Næste gang, du
skal på insulinambulatoriet, kan
du ringe og bede mig om at tage
med som støtte. Det er din rettighed som patient. Jeg kunne muligvis i en samtale med lægen stille de
spørgsmål, du måske ikke selv får
stillet. Hvis jeg ikke har tid, kan
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du give mig lov til at læse din journal. Så kan jeg også se din næste
tid på ambulatoriet og planlægge
at være til stede.
Det er Jacob med på. Han er 42
år og dobbeltdiagnosticeret med
ADHD og alkoholisme og stofbrug.
Jacob har prøvet hjemløshed, indlæggelser på psykiatriske afdelinger, bortvisninger fra herberg på
grund af druk og omkring 130 afrusninger. Så det er nemt at forstå,
når Jacob siger:
- Jeg er glad for at være her.
Fjordvang er mit hjem. Bare det
at stå op uden at være fysisk syg
eller gå i seng om vinteren og
trække dynen over sig. Det kan jeg
stadig blive helt høj over, når jeg
tænker tilbage på de vintre, hvor

jeg tøffede rundt i København i
for lidt tøj og ledte efter et sted at
sove, forfrossen, sulten og bange.

Madrassen på gulvet
Socialsygeplejen er et supplement
til behandlingen på sygehusene
og et forsøg på at dæmme op for
den stigende ulighed i sundhedsvæsenet. Mange har fordomme
om socialt udsatte patienter. Derfor er cirka halvdelen af en socialsygeplejerskes arbejdstid afsat til
at undervise og 'prikke til' sygehuspersonalet, fortæller Louise:
- Patientens oplevelse af at
blive mødt, hørt og forstået på sygehusene bliver stadigt mere udfordret. Jeg hører socialt udsatte
blive mødt med, at de råber op, er

misbrugere og bare kan lade være og selv er
skyld i deres situation.
Jo tak, den kender jeg. Der må være noget
grundlæggende galt i systemet, hvis man ansætter en person, der skal bruge halvdelen af sin tid
på at prikke til andre ansatte.
- Ja, men undersøgelser de seneste mange
år viser, at der er et stigende behov. Vi skal
sørge for at gøre sygehusopholdet mere udholdeligt og gå i dialog med personalet om at forstå patienten bedre end den generelle opfattelse. Der er mange måder at leve livet på.
- Det kan måske være befordrende for
et godt ophold, at fjernsynet gerne må være
tændt hele natten, madrassen gerne må ligge
på gulvet, og at du gerne må gå ned under
trappen for at ryge din pibe hash. Vi skal ikke
pille ved, at du får metadon eller benzodiazepiner, hvis det kan betyde, at du en anden
gang vender tilbage, hvis du får brug for sygehuset.
Dén griber Jacob i luften:
Det sker hver gang, at sygehuslægerne fuldstændigt ændrer i min faste medicin, som jeg har
taget igennem ti år. 'Dét skal du ikke have, dét

sundhedssystemets nye helte
I dag er der ansat 75 socialsygeplejersker
i det danske sundhedsvæsen, og flere er
på vej. De udfylder rollen som brobygger
eller bindeled mellem patienten på den
ene side og på den anden side sygehus,
kommune, misbrugsbehandling, psykiatri,
bosted og andre instanser, der kan finde
på at blande sig, når man er socialt udsat
med et skrantende helbred.
Eller som det blev udtrykt lidt mere
populært på Rådet for Socialt Udsattes sundhedskonference i slutningen af
april: Socialsygeplejerskerne fungerer som
'oversætterkorps' mellem patienter og
overlæger.
På konferencen blev socialsygeplejerskerne i øvrigt rost af samtlige oplægsholdere. En af dem var Henrik Thiesen, der er
leder af Københavns opsøgende sundhedsteam. Han udtrykte det på denne
måde:

- En læge alene på gaden er ingenting
værd.
Mange socialt udsatte kæmper både
med stofbrug, psykiske lidelser og dårligt
fysisk helbred, og her kan socialsygeplejerskerne sørge for bedre sammenhæng
mellem de tre behandlingssystemer. Ofte
er socialt udsatte længere om at søge
lægehjælp end andre, fordi de opfatter
deres dårlige helbred som et grundvilkår.
Der kan socialsygeplejersker hjælpe til, at
de udsatte rent faktisk kommer i behandling – for eksempel via opsøgende arbejde
på forsorgshjem som Fjordvang eller på
gaden.
Og så har socialsygeplejerskerne en
nok så væsentlig funktion: De kan vejlede
og undervise kollegerne på sygehusene i,
hvordan de tackler patienter med komplekse problemstillinger.



- Jeg har ikke
oplevet koordination
mellem min
sundhedsbehandling
og den sociale
bearbejdning,
det har krævet,
for at komme videre.
Jacob Fabricius
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der har du heller ikke brug for, og dét
der fjerner vi lige, mens du er her.'
Senest jeg blev udskrevet, måtte jeg
vente flere dage på, at institutionslægen her på Fjordvang kom på arbejde
og ændrede medicinlisten tilbage til
den faste.
- Selvfølgelig er det frustrerende at få saneret i sin medicin.
Det kunne socialsygeplejersken
måske være med til at forhindre.
Derfor har Region Sjælland valgt
at ansætte socialsygeplejersker
på samtlige akutsygehuse og på
psykiatrihospitalerne i Slagelse og
Vordingborg. Det er starten på noget godt.

Det lyder så nemt
Louise bruger den anden halvdel
af arbejdstiden på patienten. Det
gælder om at se ud over den aktuelle anledning til sygehusopholdet
og at få et overblik over patientens
sociale problemstillinger. Socialsygeplejersken er brobygger til patientens netværk, både det private
– hvis det findes – og det professionelle.
- Det er kendetegnende for sygehusophold, at de er kortvarige,
og at man ikke forholder sig til
andet end den konkrete diabetes.
Men der er ikke fokus på alt det

andet, som fylder lige så meget:
Stofbrug, mangel på bolig, spinkelt
netværk.
Eller gæld.
- Ja, det hele er hvirvlet ind i
hinanden. Socialsygeplejersken
vil opsøge dig og spørge, om vi må
inddrage dit netværk og prøve at
koordinere en møderække med dig
som ligeværdig deltager, for eksempel sammen med din mor, din
læge, din misbrugsbehandler og en
medarbejder fra forsorgshjemmet.
- Vi skal så samarbejde om at
hjælpe dig videre. Det lyder så
nemt at samarbejde, men det er
svært og tidskrævende at koordinere, fordi alle arbejder isoleret i
hver sin retning og ikke altid ved,
hvad de andre kan bidrage med.
Når du er i sundhedssystemet, er
der ingen kommunikation med kommunen. Når du sidder på socialcenteret, er der intet fokus på sygehusdelen. Jeg har ikke oplevet koordination mellem min sundhedsbehandling
og den sociale bearbejdning, det har
krævet, for at komme videre. Når jeg
for eksempel havde været på sygehuset i en måneds tid og været ædru og
fået Risolid, så var det ud af vagten
og direkte tilbage i de samme problemer, jeg kom fra.

- Vi skal så samarbejde om at hjælpe
dig videre. Det lyder
så nemt at samarbejde, men det er svært
og tidskrævende at
koordinere, fordi alle
arbejder isoleret i
hver sin retning og
ikke altid ved, hvad
de andre kan bidrage
med.
Louise Grothe Hemmingsen,
socialsygeplejerske på sygehuset i
Nykøbing Falster
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De svære følelser
Jacob og Louise er enige om, at det
ikke altid er lige nemt at betro sig
til en fremmed.
- Der er mange ting, vi ikke
kan sige højt, selv om vi egentlig
gerne vil have hjælp. Det kan være
en uoverstigelig gæld, 500 uåbnede rudekuverter derhjemme i et
uoverskueligt virvar, bytten rundt
på nat og dag og misligholdte tider
på diabetesambulatoriet eller misbrugscenteret.
Da Jacobs far døde af kræft,
følte han skyld.
Fordi jeg havde været en lorteunge, der havde givet ham stress igennem hele min opvækst. Det tog mig
rigtig lang tid at formulere, at jeg følte ansvar for hans død. Den skyld og
skam havde jeg ikke lige plapret ud
med til Louise, hvis hun var troppet
op ved min hospitalsseng.
Det er svært at åbne op for helt
grundlæggende følelser. Jeg bliver i
tvivl, om andre kan acceptere mig.
For det handler om følelser, ikke en
kognitiv tankegang. Jeg tænkte jo
ikke 'nu sætter jeg mig ned i tre timer og drikker to flasker vodka'. Jeg
gjorde det, fordi et eller andet hev i
mig. Alle de ting kommer du ikke ud
med på et sygehus.
- Nej, men hvis vi inddrager dit

netværk, kan vi samlet bevæge os
derhen, hvor du føler dig tryg ved
en af os og kan give udtryk for din
skyld og skam.
Hvis jeg nu var abstinent og i
dårligt humør og ikke modtagelig for
din hjælp, hvor langt kan du så gå for
at hjælpe mig alligevel?
- Så vil jeg spørge, om jeg må
spørge dig igen om nogle dage eller
ringe til din kontaktperson her på
Fjordvang. Det gælder om, at dialogen fortsætter, når du er udskrevet. Jeg kan være insisterende og
vedholdende, men véd også, hvornår jeg skal trække mig. Så kan det
være, vi mødes igen på sygehuset
om et stykke tid. Men jeg vil hellere møde dig her på Fjordvang.
Bare at høre din historie – eller en
andens historie – gør en forskel.
Du får godt nok travlt med både
at undervise personale og tage dig
af patienter. Men nu skal du lige
have lov til at sætte dig ind i dit nye
job. Jeg er glad for, at der findes sådan nogen som dig. Welcome to the
funny farm! ❙

bro til bedre sundhed
Lolland-Falster vil af med uligheden i sundhed – også for socialt udsatte
foto: Hanne Loop

Jacob Fabricius er en af dem, der
er i målgruppen for 'Sammen om
min vej' – et projekt, der begyndte som et forsøg i Lolland og Guldborgsund Kommuner, men som nu
er gjort permanent og snart bliver
et tilbud i Vordingborg Kommune også.
For resultaterne har været
gode. Målet er helt kort en mere
sammenhængende behandling af
patienter, der som Jacob både slås
med både stofbrug, psykiske problemer og fysiske lidelser. Og på
den måde forhindre, at behandlere
i de forskellige systemer uden at
vide det modarbejder hinanden.
På den måde kan man også
få mere sundhed for de samme
penge, fortalte Annette Palle Andersen fra Region Sjælland på en
sundhedskonference i april arrangeret af Rådet for Socialt Udsatte.
Hun er programchef for 'Broen til
Bedre Sundhed', som går ud på at
skabe større lighed i sundhedsindsatsen.
- Vi kunne konstatere, at 30
procent af sundhedsudgifterne i
Lolland og Guldborgsund Kom-

muner blev brugt af én procent af
borgerne – blandt andet på grund
af hyppige indlæggelser. Og vi
tænkte, at det kan vi gøre bedre,
sagde hun på konferencen.

Stop kassetænkning
Borgerne i de to kommuner dør
tidligere end i resten af landet
og ligger generelt i den nederste
ende, når det gælder sundhed, ud-

dannelse og indtægter. Målet er,
at forskellen skal udlignes inden
2040. Det betyder, at den gennemsnitlige levealder skal hæves godt
tre år for borgere i Lolland Kommune og godt to år for borgere i
Guldborgsund.
Som i resten af landet er det de
socialt udsatte, der har den korteste levetid. Derfor var 200 udsatte
borgere fra Lolland-Falster med i

forsøget 'Sammen om min vej', der
altså nu er gjort permanent.
I praksis blev alle deltagerne
tilbudt et besøg i hjemmet for at
skabe et overblik på den enkeltes
ressourcer, udfordringer og behov.
Dernæst blev der lagt en plan for
deres fremtid, som altså ikke var
defineret på forhånd.
- Vi ser på det som en treenighed mellem økonomi, sundhed og
kvalitet i behandlingen. Og her
handler det ikke mindst om den
brugeroplevede kvalitet, sagde Annette Palle Andersen.
Hun mener dog ikke, det er nok,
at sundhedssystemet bliver bedre
til at koordinere internt. Jobcentre
og kommunale sagsbehandlere skal
tænkes med i ligningen.
- Vi skal have serviceloven og
sundhedsloven integreret, og vi
skal have Kommunernes Landsforening og Danske Regioner til
at lave en tværgående analyse af
økonomien, så vi slipper for kassetænkning. Så socialchefen kan se,
hvad det koster i den anden del af
systemet, hvis han siger nej til en
lille ydelse. ❙

sundhedssystemet diskriminerer
Udsattes dårlige helbred er ikke kun selvforskyldt
af Peter Andersen
Når socialt udsatte møder hvide kitler, er det ofte som 'to verdener, der crasher'. Det udtryk brugte Pia Vivian Pedersen, da hun fremlagde resultaterne af
en rapport om udsattes møde med sundhedsvæsenet på Rådet for Socialt Udsattes konference.
Hun er forsker ved Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet og har
primært udarbejdet sin rapport på baggrund af interviews med socialt udsatte
og sundhedsansatte, der arbejder med
socialt udsatte.
På den ene side er der fordomme hos

personalet (især i forhold til stofbrugere),
udsatte, der udskrives for tidligt (både i
psykiatrien og fra somatiske afdelinger)
og modvilje i forhold til udsattes behov
(for eksempel med hensyn til rygning).
Og på den anden side udsatte, som sjældent (eller måske aldrig) går til lægen,
som forlader venteværelset, før det bliver
deres tur, og som har en følelse af, at de
alligevel bliver ignoreret af personalet
eller bare ikke undersøgt grundigt nok.
- Stigmatiseringen og diskriminationen er ikke systematisk, men personbåren. Det er enkelte i personalet, der for
eksempel ikke kan tolerere, at patienten
vil ud at ryge, og at socialsygeplejersken

oven i købet kommer med en pakke smøger, fortalte Pia Vivian Pedersen med udgangspunkt i et konkret eksempel.
Som flere andre på konferencen efterlyste hun en mere sammenhængende
sundhedsindsats i forhold til socialt udsatte – 'det specialiserede sundhedssystem fordriver al menneskelig omsorg,'
som hun udtrykte det.
- Sundhedssystemet harmonerer meget dårligt med det at være multisyg. Det
lægger op til, at man er i stand til at tage
vare på sin egen situation, og det kan
socialt udsatte ofte ikke. Der er socialsygeplejerskerne nøglepersoner, sagde Pia
Vivian Pedersen. ❙
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Patricia tager Aalborg i fin balance
HUS FORBI
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- Det er bedre at have tasken på hovedet.
Så bærer jeg den ikke på en skæv måde,
og jeg får ikke ondt i ryggen.

D

er er fuld fart på, når Hus Forbi-sælger Patricia Egas drøner gennem
Aalborg. På rulleskøjter. Og med Hus
Forbi-tasken på hovedet.
Hun balancerer med den som en
afrikanske kvinde, der har hentet
vand i en krukke ved brønden og er
på vej tilbage til landsbyen i vuggende gang med krukken på hovedet. Her går det en del
hurtigere. Men Patricia vugger også fra side til side, når
hun går ned i knæ først med højre ben, så med venstre
ben, for at skøjte afsted på asfalten langs Limfjorden.
Det er fantastisk balancekunst, at tasken bare bliver liggende der på hovedet. Patricia plejer at sælge Hus Forbi ved
Grønttorvet og Frederiks Torv. Men hun er selvfølgelig ret
mobil og har en pæn rækkevidde på grund af rulleskøjterne.
En forbipasserende kommenterer, mens hun kommer
løbende i Louisegade:
- Det er hun god til. Hun kommer tit forbi mit kontor.
Og hun kommer vidt omkring, jeg har set hende helt ude i
Svenstrup.

Tagbagagebæreren

af Poul Struve Nielsen
foto: Lars Horn

Der er mange i Aalborg, som har lagt mærke til hende. Da
hun senere kommer gående ved Nytorv på vej mod Boulevarden, hilser hun på en mand, som havde forsøgt at få
hende til at standse, da hun kom løbende forbi ham forleden dag.
Han hedder Bruno Pedersen.
- Jeg har altid gerne villet hilse på hende, fordi jeg synes, hun er så pisse sej. Så en dag tænkte jeg: 'Nu stopper
jeg hende'. Hun er sej, fordi hun kommer på rulleskøjter og
bærer tingene der på tagbagagebæreren, fortæller han.
- Hvis man er lidt anderledes end andre, lægger folk jo
mærke til det. Jeg kører selv på gamle motorcykler, som folk
også vender sig om og kigger efter, tilføjer Bruno Pedersen.
Han er Hus Forbi-læser.

- Men jeg har nu aldrig købt avisen af hende. Jeg køber
avisen foran Meny i Skalborg eller foran Salling, fortæller
han.
Patricia har nu også solgt Hus Forbi foran Salling, endda for bare få timer siden.
- Jeg stod og solgte i skyggen ved Salling, men det var
for koldt, så jeg flyttede ud i solen på Nytorv.

Huse så langt øjet rakte
Men hvor kommer Patricia fra? Hun er egentlig hollænder
og var rejst til Letland.
- Jeg kom til Danmark i 2014. Jeg blev anbefalet at tage
til Aalborg, fordi der skulle være arbejde at få. Jeg troede,
det var en lille by med tre huse og en fiskefabrik. Jeg blev
lidt overrasket, da jeg pludselig befandt mig i sådan en stor
by, fortæller Patricia.
Efter en lang rejse over Østersøen og gennem Sverige,
endte rejsen med toget på Aalborg Station. Fiskefabrikken
fandt hun aldrig, og der var en del mere end tre huse, da
hun pludselig stod på John F. Kennedys Plads.
- Jeg gik først den ene vej, og så den anden vej. Der
blev ved at være huse, så langt øjet rakte.
Patricia er faldet til i Aalborg. Men det siger lidt sig
selv, at hun har nogle problemer med i bagagen, når hun i
Aalborg lever af at sælge Hus Forbi og får støtte af medarbejderne i Parasollen og andre sociale tilbud i Aalborg.
- Her i Aalborg får jeg så mange komplimenter. Når jeg
følger mig syg og har det dårligt, kommer folk og hjælper
mig og siger pæne ting, fortæller hun.

Én euro
Sprogøre har Patricia. Hun taler ganske glimrende dansk,
som hun har lært sig gennem de fem år, hun har boet heroppe nordpå. Hun har også gået i sprogskole.
- Jeg havde én euro på lommen, da jeg kom. Jeg fandt
et hønseskur i Skurbyen, hvor jeg sov. Jeg kom i Frelsens
Hær og i varmestuen. Jeg fandt ud af, at jeg godt måtte
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- Det gjorde
ondt at gå, så
jeg valgte at køre
på rulleskøjter
i stedet for.
Som hjulene
bevæger sig, er
det faktisk dejligt.
Det er godt for
kredsløbet at køre
på rulleskøjter.

samle flasker og sælge dem som pant. Når jeg
gjorde det i Holland, blev der ringet efter politiet. Men det levede jeg af fra oktober til januar,
og så fik jeg et Hus Forbi-kort, fortæller Patricia.
Med kortet i en keyhanger om halsen får hun
også øvet sit dansk, og hun kommer mere ud
blandt folk, når hun sælger aviser. Hun synes
klart, hun har fået det bedre.
- Jeg vejede 60 kilo i Holland, 50 kilo i Letland, men jeg var oppe på 73 kilo, da jeg var med
Kofoeds Skole i svømmehallen, fortæller hun.
I den tid, hun har boet i Aalborg, har hun
også fået opgraderet sin boligsituation fra hønsehus til kolonihavehus. Men fremtiden er usikker.
- Ejeren af huset er lige død, og det er jeg ked
af, for han har hjulpet mig, Nu ved jeg ikke rigtigt, hvor jeg skal være.

Styrt i spagat
Det med rulleskøjterne begyndte med, at Patricia blev påkørt af biler – fem gange. Egentlig
skulle hun have amputeret benet, men hun slap.
- Det gjorde ondt at gå, så jeg valgte at køre
på rulleskøjter i stedet for. Som hjulene bevæger
sig, er det faktisk dejligt. Det er godt for kredsløbet at køre på rulleskøjter, fortæller hun og
tilføjer:
- Om sommeren altså. Om vinteren, når der
er vejsalt, sten og grus er det ikke helt så sjovt.
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Politiet vil have, at jeg kører på fortovet, men
jeg ville helst køre på cykelstien.
Hun har også haft et uheld på rulleskøjterne.
- Det var om vinteren. Der var is på vejen.
Jeg faldt ned og gik i spagat. Det kan jeg ellers
ikke.
Som det fremgår, er noget af det karakteristiske ved Patricia, at hun ruller afsted med
Hus Forbi-tasken på hovedet. Årsagen er ganske
simpel.
- Det er bedre at have tasken på hovedet. Så
bærer jeg den ikke på en skæv måde, og jeg får
ikke ondt i ryggen, fortæller hun.
Der er ting, som er besværlige, når man lever hjemløst i et andet land. For eksempel tog
det seks måneder at få et nyt pas, og hun havde
brug for fire menneskers hjælp.
Patricia har tidligere levet et andet liv – på
godt og ondt. Hun har været udvekslingsstudent
i USA. Hun har fire voksne børn, der – så vidt
hun ved – alle er i Holland. Og en af grundene
til, at hun ikke vil tilbage dertil, er dårlige erfaringer med tvang i psykiatrien.
Men det er ikke den historie, vi fortæller her.
Det er historien om en speciel kvinde, som spreder smil og glæde på gaden i Aalborg, når hun
kører rundt i byen med sin taske på hovedet, og
som møder dem, der køber et Hus Forbi af hende, men godt humør og et glimt i øjet. ❙
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Slipper de min søn nu,
så ryger han ned
Carinas 15-årige søn skal for fjerde gang
flytte anbringelsessted, siden han som 4-årig
blev frivillig anbragt uden for hjemmet

C

arina Kreutzmann Rossen Lundegaard står og venter på sin sommergarderobe i Hus Forbis foreningslokaler i Vanløse. Den tunge
og varme vinterjakke skal skiftes
ud med en T-shirt og korte bukser.
I tre år har hun solgt Hus Forbi først i
Nordjylland og siden hen i Storkøbenhavn.
Hun er født på Nørrebro, opvokset i Greve, har
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tidligere boet på et forsorgshjem i Næstved, og
bor i dag på Blå Kors' behandlingssted og pensionat i Taastrup.
Carina blev mor for første gang på sin 18års fødselsdag, og to børn er senere kommet til.
Alle tre er anbragt udenfor hjemmet. Særligt
Carinas mellemste søn, har haft besværlige
anbringelser, der ikke har styrket hans udvikling. Efter et ophold i Skodsborg og dernæst i
Næstved endte han for fire år siden på Spanager
Skole- og Behandlingshjem ved Køge. Og det
har været en stor succes, fortæller Carina:

- Han har udviklet sig rigtig godt. Der er
kommet styr på ham. Han bliver mindre hidsig
og tænker mere, før han går amok for at sige
det rent ud.

Skolen lukker
Men efter sommerferien er det slut. Institutionen i Lille Skensved drives at Københavns
Kommune, som har besluttet at lukke den. Årsagen er et millionstort underskud, placeringen langt fra København og for få anbragte
børn fra selve Københavns Kommune.

Illustration: Adam O

af Iben Bjørgulf Antonsen
foto: Mette Kramer Kristensen

- Det største problem er, at han ikke ved, hvor han skal hen.
Det stresser ham. Uvisheden. Han ved ikke, hvor han skal være,
og der er heller ikke nogen uddannelsesplan for ham.
Tilbage står frustrerede forældre og børn,
der ikke ved, hvad fremtiden bringer. En af
dem er Carina, som har en altoverskyggende
frygt for, at sønnens gode udvikling går i stå,
fordi der ikke er lagt en plan for ham i tide.
- Jeg er bange for, at han bliver tabt på gulvet med uddannelse og arbejde, hvis det her
ikke bliver gjort ordentligt og hurtigt.
- Jeg tror godt, at han vil kunne klare sig
selv, hvis han får den rigtige støtte og vejledning nu. Han vil godt kunne blive selvhjulpen
uden støtte, men slipper de nu, så ryger han
ned. Der skal ikke ret meget til for at vælte
ham, og hans udvikling stopper. Og jeg kan
ikke klare det her alene, forklarer Carina.

Første gang min søn oplever at få en ven
Carinas søn blev frivillig anbragt sammen
med sin lillesøster, da han var fire år gammel.
Han har autistiske træk og et stort temperament, der har gjort hans sociale relationer næsten umulige. På Opholdsstedet Skraverup Hus
i Næstved var samarbejdet upåklageligt, men
fordi han var voldelig overfor sin lillesøster, der
var anbragt samme sted, blev han flyttet.
- Han var farlig for sin lillesøster og var lidt
voldsom ved hende med slag og spark. Det er
blevet bedre nu, og han kan være sød ved lillesøster. Det kunne han ikke før. De har fået
et godt søskendeforhold, efter han er flyttet til
Spanager, siger Carina.

Især sønnens sociale kompetencer har udviklet sig under opholdet på Spanager, forklarer
hun.
- På grund af hans temperament og autistiske træk har det været svært for ham at få
venner. Han kan nemmere være sammen med
andre nu, og han har fået en kammerat. Det er
første gang, han oplever at få en ven. Han er
blevet mere omsorgsfuld, rolig, og hans sociale
kompetencer er begyndt at blive bedre.
Carina mener, at det skyldes personalet
på Spanager, der har skabt trygge, stabile og
forudsigelige rammer. Samtidig har de været i
stand til at håndtere hans store temperament.
- Personalet er kompetente, og han er også
begyndt at udvikle sig meget i skolen. Han er i
en klasse, hvor han fungerer rigtig godt i forhold til, hvad jeg har oplevet før.

Børn er ikke postpakker
Carinas 15-årige søn har ikke haft kontakt til
sin far, siden hun blev skilt fra ham i 2011, og
Carina har i dag den fulde forældremyndighed
over ham og lillesøsteren..
Carina ønsker ikke at få ham i en plejefamilie, men derimod på en efterskole, der kan tackle hans problematikker. Hun har aldrig overvejet at få ham hjem til sig selv – af flere årsager:
- For det første er min egen boligsituation på
Blå Kors uholdbar, for det andet har han ikke
boet hjemme, siden han var fire år, og for det

tredje har min søn og jeg et perfekt forhold,
som det er nu. Det er ikke sikkert, det vil fortsætte, hvis han boede hjemme, og så har han
slet ikke et ønske om at komme hjem.
I samarbejde med en sagsbehandler fra Københavns Kommunes Handicapafdeling skal
Carina finde et nyt anbringelsessted, og det har
været svært, fortæller hun.
- Jeg har kun haft rosende ord om Københavns Kommune og har generelt ikke noget
dårligt at sige om dem i forbindelse med mine
børns anbringelser. Tværtimod faktisk, er jeg
en af dem, der altid har forsvaret dem. Men lige
her, der er det for meget. Jeg har kimet sagsbehandleren ned og endte med at kontakte centerledelsen, men jeg har stadig ikke hørt noget.
Vi har gået i uvished siden midten af marts. Det
er for dårligt!
- Der skulle have været en løsning til os allerede på det tidspunkt, vi får at vide, at Spanager lukker. Man kan ikke kaste rundt med den
type børn, som du smider rundt med en postpakke og putter et frimærke på ryggen. Det er
faktisk det, de gør.
Uvisheden er den største stressfaktor i hele
forløbet, forklarer Carina.
- Det største problem er, at han ikke ved,
hvor han skal hen. Det stresser ham. Uvisheden. Han ved ikke, hvor han skal være, og der
er heller ikke nogen uddannelsesplan for ham. ❙



- Jeg tror godt, at han vil kunne klare sig selv, hvis han får
den rigtige støtte og vejledning
nu. Han vil godt kunne blive
selvhjulpen uden støtte, men
slipper de nu, så ryger han ned.
Der skal ikke ret meget til for at
vælte ham, og hans udvikling
stopper. Og jeg kan ikke klare
det her alene.
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Anbragte børn og unge i uvished
Nogle børn og forældre ved stadig ikke, hvad der skal ske efter sommerferien, når døgninstitutionen Spanager
lukker. Det kan få store konsekvenser for børnenes fremtid, vurderer eksperter
af Iben Bjørgulf Antonsen
illustration: Adam O.

I

naturskønne områder ti
kilometer vest for Køge
ligger en gammel herregård med store fodboldbaner, crossbane, gokartbane
og en park med gennemløb af Køge Å. Her bor i øjeblikket
16 børn på Spanager Skole- og Behandlingshjem, hvoraf mange har
neuropsykologiske vanskeligheder,
for eksempel mental retardering,
ADHD eller autisme.
Børnene har svært ved at opbygge sociale relationer og har
brug for en struktureret hverdag,
der er overskuelig og forudsigelig.
Siden 1923 har institutionen
Spanager i Lille Skensved eksisteret, men nu vil Københavns Kommune lukke døgninstitutionen.
Kommunen står for driften af Spanager, men andre sjællandske kommuner har tilkøbt pladser. Derfor
er sagsbehandlere fra forskellige
kommuner i samarbejde med forældrene ansvarlige for at få børnene
godt videre.
Nogle af børnene har fået anvist
eller har selv fundet et nyt sted,
men flere fra Københavns Kommune står tilbage uden at vide, hvad
der skal ske om mindre end en måned. Det er pinligt, mener Christine
Hemme, der er lektor ved VIA Uni-
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versity College og ekspert i udsatte
og anbragte børn og unge:
- Det er interessant, at netop
Københavns Kommune endnu ikke
har fundet pladser. Når de selv lukker institutionen og bagefter ikke
finder en anden plads, så burde de
måske have ventet med at melde
ud, til de havde fundet ud af, hvad
der skulle ske. Det er rigtig uhensigtsmæssigt og pinligt, hvis du
spørger mig.

Uvished har konsekvenser
Der findes ingen konkret lov om,
hvor hurtigt en kommune skal finde et nyt anbringelsessted. Og
uvisheden kan have konsekvenser
for både børn og forældre, mener
Mette Lausten, der er seniorforsker i Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd, VIVE.
Hun har specialiseret sig i udsatte og anbragte børn og unge og
fortæller, at børnene påvirkes, når
de får at vide, at de flyttes til et nyt
sted.
- Når roen og stabiliteten bliver
brudt, stopper udviklingen. Det giver en større uro ikke at vide, hvor
man skal hen. Hvis man som forældre kan sige til sine børn, at 'jeg
ved, du kommer et sted hen, som er
lige så godt, som hvor du er nu,' så
kan det skabe ro. Men når forældrene ikke kan sige det, bliver børnene
endnu mere urolige, siger hun.
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- Det er interessant,
at netop Københavns
Kommune endnu
ikke har fundet
pladser. Når de selv
lukker institutionen
og bagefter ikke
finder en anden
plads, så burde
de måske have
ventet med at melde
ud, til de havde
fundet ud af, hvad
der skulle ske.
Christine Hemme, lektor ved VIA
University College

Spanager er en af 14 institutioner i projektet 'Styrket Indsats',
der på forskellig vis har arbejdet
målrettet på at forbedre især skolegangen hos anbragte børn og unge.
Institutionen fremhæves som et
stærkt, fagligt fyrtårn, der skaber god udvikling, fortæller Mette
Lausten.
- Jeg plejer at fremhæve Spanager, når jeg taler om at forbedre
skolegang og livsduelighed, fordi
de har gjort en kæmpe indsats på
det område.

Kommunen: Kompleks proces
Mette Lausten bakkes op af Landsorganisationen for Sociale Tilbud
og af Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for Udsatte Børn og Unge.
I Københavns Kommune er
der forståelse for forældrenes og
børnenes frustration over uvisheden. Hallur Thorsteinsson er chef i
Københavns Kommunes Center for
Socialpædagogik og Psykiatri og
dermed chef for Spanager:
- Vi arbejder så hurtigt som
overhovedet muligt i denne sag. I
nogle tilfælde kan det tage noget
tid at finde det rette tilbud, som
matcher børnenes behov, og det er
en kompleks proces, fordi mange
parter skal indover. Jeg forstår
fuldt ud, at det er meget svært for
forældre og børn.
Han forklarer, at de fra social-

- Når roen og stabiliteten bliver brudt,
stopper udviklingen.
Mette Lausten, seniorforsker i
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE

forvaltningens side har orienteret de involverede parter
rettidigt og stillet ressourcer til
rådighed for at finde en løsning
hurtigst muligt.
- Jeg vil gerne opfordre forældrene fra Københavns Kommune til at kontakte mig direkte. Så vil jeg følge op på det, hvis
der er nogen, der oplever, at der
ikke sker noget, siger centerchefen.

Frygter tilbageskridt
I et forsøg på at forhindre lukningen har en stor del af forældrene dog allerede kontaktet
både Københavns Kommunes
centerledelse, Socialforvaltningen, socialborgmester Mia Nyegaard, Folketingets Ombudsmand og socialminister Mai
Mercado – uden held.
Forældrenes største frygt er,
at den positive udvikling, deres
børn har oplevet på Spanager,
stopper eller i værste fald sættes
tilbage. Christa G. Rasmussen er
mor til en pige på 14 år, der efter
flere mislykkede anbringelser
endelig oplevede en god udvikling på Spanager.
Christa, der hører under Københavns Kommune, ved endnu
ikke, hvor hendes datter skal
hen efter sommerferien.
- Min pige har været i pleje-

- Vi arbejder så
hurtigt som overhovedet muligt i denne
sag. I nogle tilfælde
kan det tage noget
tid at finde det rette
tilbud, som matcher
børnenes behov, og
det er en kompleks
proces, fordi mange
parter skal indover.
Jeg forstår fuldt ud,
at det er meget svært
for forældre og børn.
Hallur Thorsteinsson,chef i
Københavns Kommunes Center
for Socialpædagogik og Psykiatri
og dermed chef for Spanager.

familie, og de kastede håndklædet i ringen. Hun har været på et
andet opholdssted, og der lærte
hun ikke noget i skolen, og derfor er det trist for mig og hende,
fordi hun aldrig har været så
glad som nu på grund af pædagogerne og lærerene.
Forældrenes bekymring er
velbegrundet i forskningen. Helt
konkret betyder det, at udviklingen bliver ødelagt, forklarer
Christine Hemme fra VIA University College.
- Deres relationer bliver
brudt, og det er rigtig dårligt
for børn, som i forvejen har det
svært – uanset baggrunden for
anbringelsen. Det vil kunne
bryde den gode udvikling og
sætte dem tilbage med fare for,
at de ender et galt sted. Børnene
og de unge kan få en mistillid til
voksne, fordi de oplever, at nu
havde de netop knyttet sig til
nogen, som forsvinder igen. Det
er jo lige præcis det, man gerne
vil undgå ved anbringelser.

Begrundelsen er alene økonomisk
Forudsigelighed er en del af formålet med en anbringelse uden
for hjemmet, påpeger Christine
Hemme.
- En af grundene til, at man
anbringer, er for at opnå stabi-

litet og kontinuitet. Det er paradoksalt, at når man kommer ind i
systemet og bliver anbragt, så bliver man flyttet rundt. Det er jo lige
det, der ikke er brug for, siger hun.
Ifølge centerchefen i Københavns Kommune er beslutningen
om at lukke Spanager ikke begrundet i kvaliteten af tilbuddet. Den
handler om økonomi.
- Det handler ikke om kvaliteten af indsatsen på Spanager, som
er rigtig god. Problemet har været,
at institutionens tilbud ikke er blevet efterspurgt tilstrækkeligt de
senere år, og derfor er det en forsvarlig beslutning at lukke institutionen nu, da vi ikke kan drive et
tilbud med så stort et underskud,
siger Hallur Thorsteinsson.
Christine Hemme kritiserer, at
der ikke er en faglig begrundelse
for lukningen, men udelukkende
en økonomisk:
- Det er ret banalt, at det selvfølgelig ikke er godt med nye skift
for børn, og det er ikke hensigtsmæssigt på nogen måde, når der
ikke er nogen faglig begrundelse
for lukningen. Normalt når anbringelser bryder sammen, og man må
flytte, er det fordi, der er noget, der
ikke fungerer fagligt. Når det ikke
er tilfældet, er det rigtig uheldigt,
at man som system er med til at
gøre det endnu sværere for de anbragte børn. ❙
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Lukninger koster viden og ekspertise
Billigere familiepleje erstatter døgninstitutioner

M

ange institutioner landet
over lukkes,
fordi flere og
flere udsatte
børn og unge anbringes i plejefamilier i stedet for døgninstitutioner og opholdssteder. Det
kan give bagslag, mener eksperter.
Der findes ingen præcise tal
for, hvor mange døgninstitutioner og behandlingshjem, der
er lukket, siden man i forbindelse med kommunalreformen i
2007 iværksatte socialreformen
'Barnets Reform'. Men den har
resulteret i, at kommunerne anbringer udsatte børn i billigere
familieplejer frem for i dyre institutioner.
Det Nationale Forskningsog Analysecenter for Velfærd
(VIVE) anslår dog, at hvor der
i 2007 var lige mange anbragt i
henholdsvis familiepleje og på
institution, så er to ud af tre i
dag i familiepleje. Mange institutioner er derfor lukket, og det

kan være problematisk, mener seniorforsker Mette Lausten, der har speciale i udsatte og anbragte børn og unge.
- Jeg er bange for, at den udvikling, vi har set siden 2007, på et tidspunkt vil give bagslag. Vi kommer til
at mangle de gode, gamle og velrenommerede institutioner, der kan sikre en stabil hverdag for de børn, som
har behov for det, siger hun.

Udbud og efterspørgsel

Illustration: Adam O

Med 'Barnets Reform' blev der sat
fokus på at styrke plejefamiliernes
kompetencer og viden, så de i højere
grad kan tage hånd om belastede børn
og unge. Plejefamilien kan være den
rigtige løsning for mange, men lukningen af specialiserede institutioner
er også et tab af ekspertise, forklarer
Mette Lausten.
- Når man lukker gode, specialiserede institutioner som Spanager, der
har masser af ekspertise i forhold til
mental retardering og ADHD, så mister vi en stor del af den viden, der er
samlet dér. Og så er 'vi' som samfund
ikke helt så gode til at tage hånd om
børn med de udfordringer, siger hun.

Ifølge Søren Skjødt, som er formand for Foreningen af Døgn- og
Dagtilbud for Udsatte Børn og Unge,
kan lukningen af institutioner resultere i, at nogle behov helt enkelt ikke
opfyldes.
- Det kan være forebyggende for
nogen at komme på døgninstitution.
Plejefamilierne er ikke altid i stand til
at håndtere alt, og det er afgørende, at
vi som samfund har de rigtige tilbud
til barnets behov. Mange børn kan
placeres i en plejefamilie, men hvis vi
bliver ved med at lukke tilbud, rummer vi til sidst ikke alles behov.
Hallur Thorsteinsson, der er centerchef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, ser lukningerne
som en konsekvens af, at indsatsen på
det specialiserede børneområde har
forandret sig.
- En konsekvens er, at behandlingshjem som Spanager bliver mindre
og mindre efterspurgt og derfor må
lukke, fordi de ikke kan løbe rundt.
Hvis tilbuddet blev efterspurgt, så var
situationen givetvis en anden, siger
han. ❙

Frustration over orientering om lukning
Forældre og børn var adskilt, da ledelse og personale fra Spanager orienterede om lukningen
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enkelte instans og myndighed.
Hus Forbi-sælger Carina, som
har er 15-årig dreng på Spanager,
kalder det en forkert beslutning, at
børn og forældre var adskilt, da de
blev informeret.
- Det er okay at orientere os
forældre på et stormøde. Det, der
ikke er okay, er, at man vælger, at
pædagogerne orienterer børnene,
uden vi er til stede. Der knækker
filmen. De skulle have informeret
forældrene først og bagefter børnene, siger hun.
Carina valgte at få sin søn akut
hjem dagen efter nyheden om lukningen.

Velovervejet og planlagt
Centerchef i Københavns Kommune, Hallur Thorsteinsson, forklarer, at beslutningen om at orientere forældre og børn hver for sig
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F

orældrene til børnene på
Spanager blev i slutningen af marts indkaldt til
stormøde i Vanløse ved
København, hvor de af
Socialforvaltningen i Københavns
Kommune blev orienteret om, at
institutionen skal lukke efter sommerferien. Samtidig informerede
personalet på Spanager ved Køge
børnene om den kommende lukning.
Det har givet anledning til stor
frustration blandt forældrene, at
de ikke var sammen med deres
børn. Socialforvaltningen forsvarer derimod fremgangsmåden med
udgangspunkt i børnenes tarv.
Der findes ingen lov eller regler om, hvordan forældre og børn
skal orienteres i forbindelse med
lukning og fraflytning af et anbringelsessted. Det er op til den

De skulle have informeret forældrene
først og bagefter børnene, siger Carina.

var yderst velovervejet og planlagt.
- Grunden til, at vi gjorde det på
den måde – og vi ville gøre det på
samme måde igen – er, at i sådan en
situation vil der komme stærke reaktioner fra forældrene. Det er helt
naturligt, og det skal der være plads
til. Men vi ønskede ikke, at børnene
skulle være en del af det. Børnene

skulle have informationen
overbragt på en alderssvarende
måde og i trygge og rolige rammer, siger han.
Personalet på Spanager
orienterede børnene ud fra en
vurdering af, hvordan de bedst
kunne håndtere oplysningen.
- Børnenes tarv har været
første prioritet i denne proces;
dernæst forældrenes tarv. En
del medarbejdere var kaldt ind
på deres fridag for at være med.
Nogle børn fik beskeden alene
sammen med deres kontaktpædagog, andre var sammen med
deres bedste ven og nogle i små
grupper. De fik informationen i
en ramme, der passede til dem
– af nogle, de var trygge ved,
og som kunne svare på alle
spørgsmål, siger Hallur Thorsteinsson. ❙

Gadens hemmeligheder, afsløret af gadens folk

Hvorfor jeg kan lide
at bo i Trondheim?
Nordmænd kan virke lidt lukkede, men generelt er vi meget gæstfrie mennesker. Vi har
masser af natur omkring Trondheim. Hvis du
går langs kysten, er der naturstier gennem
bjerge og skove. Vi har skov næsten helt op
til bygrænsen. Nogle gange farer skovens elge
vild og ender midt i byen. Sidste år var der en
næsten i centrum. Politiet måtte komme og
jage den væk, fordi de er farlige og kan veje
600-700 kilo.

Hvor skal man spise?
Der er masser af god lokal mad her. Mange
nordmænd spiser laks og rensdyr. En anden
fremragende ret er kød med kartofler, ærtemos
og brun sauce. Nogle af de større hoteller som
eksempelvis Radisson har rigtigt gode restauranter af høj klasse, men min favorit er en lille
italiensk i centrum af byen: Ristorantino, næsten ved siden af Vor Frue Kirke. Meget, meget god.

Odd Erling har solgt gadeavisen
Sorgenfri i seks år.
Han blev en lokal berømthed i år
efter at have optrådt i en musikvideo for at fremme området.
Søg efter Trøndelag på YouTube du vil ikke fortryde det.

Bedste steder at besøge?
Vi har landemærker fra Anden Verdenskrig,
da tyskerne besatte Norge. Nogle af de største
kanoner, der nogensinde er placeret på land,
ligger lige uden for Trondheim. De tog dem
fra slagskibet Gneisenau. Og på havnen har vi
Dora I, en gammel ubådsbase, som i dag bliver
brugt til bowling og gokart.

Hvor skal man fejre jul?
Nidaros-katedralen blev grundlagt for 1.000 år
siden. Den har været der siden Vikingetiden.
Det var Olav den Hellige, en norsk konge, der
indførte kristendommen i Norge. Men det var
ikke særlig rart: Enten var du kristen, ellers
lagde du hovedet på blokken – også din families hoveder. På det tidspunkt var Trondheim
hovedstaden i Norge, dengang var byen kendt
som Nidaros.

Hvordan klarer man sig
om vinteren?
Om vinteren kan det nemt blive ned til minus 20-30 grader. Du skal klæde dig ordentligt
på, ellers fryser du ihjel. Det kan være meget
smertefuldt at stå udenfor. Det er ikke en sjov
situation. Vi har færre kunder, folk kører næsten forbi dig. Men som vi siger i Norge: 'Der
findes ikke dårligt vejr, kun forkerte klæ'r'.

Min favorittid på året
Da jeg var ung, var det vinter, men nu er det
sommer. Da jeg var ung, kunne jeg godt lide
at bygge snemænd og store snehuler. Vi havde
meget mere sne dengang. Man kan virkelig se
effekten af den globale opvarmning her i Norge. Da jeg var ung i midten af 1980'erne, havde
vi på det her tidspunkt omkring en meter eller
halvanden meter sne. Nu har vi et lille lag sne,
men slet ikke som før.
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I samarbejde med INSP.ngo / The Big Issue UK bigissue.com @BigIssue

Alternativ rejseguide: Sælgere af hjemløseaviser fra hele verden fortæller,
hvordan de oplever deres hjemby. Tak til britiske The Big Issue for initiativet og
kollegerne i det internationale netværk af hjemløseaviser (INSP) for samarbejdet.
Her fortæller Odd Erling om Trondheim.

HUS FORBI-SÆLGER DIRK BESØGER KULTUR & FRIVILLIGHUSET I HOLSTEBRO

foto: Mette Kramer Kristensen

fantastisk sted for frivillige

På sin vej rundt
at besøge de steder,
hvor Hus Forbi-sælgerne
køber aviser, er Dirk Semay
nået til Holstebro

Jeg var i Holstebro for at hente
aviser hos Kultur & Frivillighuset i
går. Det er her, de sælger Hus Forbi i byen, og jeg benyttede lejligheden til at få en samtale i den anledning. De er nogle søde og rare
mennesker, synes jeg. Et sted jeg
altid har haft et godt indtryk af.
Det er et lidt anderledes sted
end de steder, vi mest henter aviser. De støtter samtlige frivillige
foreninger, inklusive væresteder, i
Holstebro og omegn.
SAND Vestjylland (den lokale
afdeling af de hjemløses landsorganisation, SAND) holder også til
her med deres foreningsaktiviteter.
Jeg talte med en af medarbejderne, Anne Lise. Hun fortalte,
at Kultur & Frivillighuset har været distributør af Hus Forbi siden
2011.
- De sælgere, som kommer, har
tit 'her og nu problemer', som for
eksempel at de mangler en sovepose, har brug for tøj, mad til hunden og et måltid mad, siger hun.
Men der kører også et projekt,

hvor man bliver inkluderet i frivillige fællesskaber, det kan være
som bruger eller som frivillig.
Det, Anne Lise oplever, når
mennesker går fra 'isolation', det
vil sige at sidde på en bænk i byen
eller være hjemløs, og til at få et
sælgerkort og blive en del af Hus
Forbi, er, at de åbner op og bliver
udadvendte – ja, bliver mennesker
igen. Der kommer lys i øjnene på
dem.
Det, synes hun, er meget iøjnefaldende.
Her stopper samtalen, for ind
ad døren kommer Hus Forbi-kollega Kasper, som har fået tilnavnet
Svamp, fordi han har en fortid som
væksthusgartner. Svamp skal hente aviser, og han var på forsiden af
Hus Forbi i marts, mens jeg var på
forsiden i april. Han har en anelse
travlt, for han er på vej rundt i
landet med sin makker Michael
med tilnavnet Omvendt. Michael
venter på Kasper sammen med de
farende svendes to hunde på Limfjordsøen Fur. ❙

Anne Lise foran Kultur & Frivillighuset i Holstebro.

RAP SÆLGER

hus forbi-sælger medvirker i alternativ valgvideo
af Peter Andersen
Udenfor stråler solen skarpt, men
indenfor er der kunstig tåge og lilla neonbelysning, som får den nedlagte malerhal til at fremstå som alt
andet end forårsfrisk. Vi er på den
tidligere flyvestation i Værløse, der
i dag er delvist omdannet til filmstudier, og her er rapperen Nikoline
ved at optage sin nye 'valgvideo' til
nummeret 'Danskhed'.
Den begynder med en twerkende kvinderøv med dannebrog
malet hen over ballerne, og så går
det ellers derudad, indtil Lars Løkke
Rasmussen og Mette Frederiksen
danser med klædt ud som prostituerede – eller i hvert fald to personer
med papmasker med billeder af deres ansigter.
Nikoline, som var på forsiden af
januarudgaven af Hus Forbi, siger
selv til Politiken, at hun med videoen vil udstille splittelsen i det
danske samfund, og at hun i øvrigt
synes, hun fremviser politikerne
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mere ærligt, end de selv gør i deres
valgvideoer. Hun vil sætte spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet
har et demokrati.
En af de medvirkende i videoen
er Hus Forbi-sælger Niels, som har
det fint med, at videoen er provokerende.
- Nogen skal jo provokere, som
han siger.
I en af scenerne får han zoneforbud og bliver bogstaveligt talt
sparket ud af København af en politimand. Det er selvfølgelig ikke en
ægte repræsentant for ordensmagten, men en statist, men når politiet
udlåner uniformer, er det fast procedure, at der følger en rigtig politibetjent med til at sikre, at alt udstyr
kommer med hjem igen. Og den havde christianitten Niels luret:
- Jeg gik hen til én af dem og
sagde: 'Det er dig, der er den rigtige,
ikke?' 'Jo, det var det,' sagde hun og
spurgte, hvordan jeg vidste det. 'Jo,
jeg kan kende dig ude fra Staden.' ❙

| mindeord |

hus forbi-sælger
hans mouritsen
er død
Holstebro har mistet en af sine
mest trofaste Hus Forbi-sælgere,
Hans Mouritsen, sælgernummer
1272, som er død af kræft. Han vil
blive savnet i Kultur & Frivillighuset,
hvor han hentede sine aviser, som
han ofte solgte på gågaden.
Foruden at være Hus Forbisælger sad han i mange år i bestyrelsen i hjemløseorganisationen
SAND's afdeling i Vestjylland. Og til
det sidste var han også medlem af
Udsatterådet i Holstebro.
Hans skrev også digte. To af dem
blev læst op i kirken ved bisættelsen, og vi bringer her det ene. Det
handler netop om at stå på gågaden
i Holstebro og sælge aviser.

Værkets titel: Køn plante

ET TEGN

I BAGHAVEN
Jeg er kørt af sporet
Jeg forudsagde at dette
ville ske
Så man kan sige at
Jeg tog mig selv på ordet
Det giver ikke altid glæde
At få ret
Og søvn hjælper ikke altid
Når man er træt
Træthed kan sætte sig
Helt ind i benet
Men hvis du ikke har tid at
stoppe op
Ja så har du problemet
Jeg ligger her
Føler mig skør
I baghaven sludrer
en sygeplejerske og en
portør
Dagen er slut

Om lidt går aftenen igang
Så kommer mørket
Og natten så lang
Marens ridt
Vil næppe være blidt
Det er selvskrevet
Og jeg har sagt det så tit
Men til Maren man sig
aldrig vænner
Alene i mørket
Hvor alle er fjender
I morgen tidlig rejser jeg
mig igen
Og jeg vil ikke bære nag
Hører I allesammen
Der vil komme en dag

Himlen ser våd ud
Indeni i mig er der også regn
Jeg lider af en evig sult
Og jeg har brug for et tegn
Et tegn der fortæller
At jeg bevæger mig ad den rigtige sti
Et tegn der giver mig styrke
Til at kæmpe denne krig
Ja jeg har brug for et tegn
Så jeg ikke går i blinde
For den næste kamp
Bliver jeg nødt til at vinde
Der er næppe nogen
Der lytter til mit sludder
Men det er nu I skal vise jeres styrke
Hører I guder
Tænd min gnist
Tænd min ild
Lad den ældgamle psykose
Give mig styrke
Så jeg ikke farer vild
Vis mig for himlens skyld
Den rigtige vej
Og I skal ikke høre mere pis fra mig
Kærlig hilsen Nikolaj

HOLSTEBRO
Gågaden vågner, henad kl. 10
Så bliver der liv igen
Jeg er klar med Hus Forbi
og hilser lige på en ven
Folk dukker op lidt efter lidt
Solen skinner, måske en is
Jeps sådan en dag er det bare
fedt
At stå og sælge sin avis
Maren (Giacomettis Kvinde på
kærre) er kommet op
som altid lige til tiden
Her gør mange folk et stop
og hører eller læser sig til lidt
viden.
Caféerne fyldes med folk og kaffe

NIKOLAJ BRIE PETERSEN er kunstner og digter.
Hans værker bærer blandt andet præg af hans fortid som stofbruger og retspsykiatrisk
patient.
Man kan læse flere af Nikolaj Brie Petersens digte og få et indtryk af hans kunst på
Facebook-siderne 'En af mig' og 'Maskine Maskine'.

foto: Omar Ingerslev

nikolaj brie petersens verden

Barnevogn en masse
Pænt parkeret, masser af plads
En har fødselsdag der bliver
flaget
Et kig opad vi ser kunst på taget
Vandet hvirvler gennem byen
Solen sir goddag gennem skyen
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Tonny Rimsmeds hjørne
arkivfoto: Lars Ertner

Så er der valg og statskassen er til salg
Så stem på noget nyt I bli'r alligevel snydt
For Løkke eller Mette så heller' Søren Spætte
For Mette og så Løkke de spiller samme stykke
De si'r de elsker landet men jeg ved det er noget andet
Jeg ved de elsker magt det ses i første akt
Så når krydset I skal sætte så stem på Søren Spætte
© Hus Forbi-sælger Tonny, nummer 0081 E-mail: tonny.rimsmed@gmail.com www.tonnyrimsmed.dk

30

| HUS FORBI | nr. 6 juni 2019 | 23. årgang

4.200 købte 'Jul På Borgen'
Midt i en valgkamp er det værd at notere, at én ting kan politikerne i hvert
fald blive enige om på tværs af partier: At bidrage til 'Jul På Borgen' – en bogudgivelse, hvori folketingspolitikere fortæller deres egne julehistorier til fordel for
Hus Forbi.
Det er fjerde gang 'Jul På Borgen' udgives. Redaktør er Pia Kjærsgaard (DF),
og i begyndelsen af maj var en lille delegation fra Hus Forbi på besøg i folketingsformandens lejlighed på Christiansborg for at modtage en check på 80.000
kroner – overskuddet fra salget af de 4.200 eksemplarer, der er solgt.
Bidragyderne er Mette Abildgaard (K), Yildiz Akdogan (S), Liselott Blixt (DF),
Trine Bramsen (S), Karen Ellemann (V), Eva Flyvholm (EL.), René Gade (ALT),
Magnus Heunicke (S), Jan E. Jørgensen (V), Eva Kjer Hansen (V), Peter Kofod
(DF), Rune Lund (EL), Roger Courage Matthisen (ALT), Carolina Magdalene
Maier (Alt), Holger K. Nielsen (SF), Karin Nødgaard (DF) og Nikolaj Villumsen
(EL).
Desuden har folketingssekretær Claus Dethlefsen skrevet en julehistorie, og
som i de tidligere år er der også en historie fra en Hus Forbi-sælger: denne gang
Stine Andersen. En del af bidragyderne er med på fotoet, som er taget ved udgivelsen af bogen før jul. ❙

| 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. juli
Mrk. kuverten 'OFFLINE'
Navn _____________________________________

Adresse ___________________________________
Postnr ____ By _____________________________
vinderne får tilsendt deres præmie direkte
og offentliggøres på hus forbis facebookside
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| hvad betyder hus forbi for mig? |

Vi er jo én stor familie
Hus Forbi-sælger René Wagner Kristensen, fortæller sin historie

3

spørgsmål

hvad fik du at spise
til aftensmad i går?
- Spaghetti Carbonara – nede
på pizzeriaet, for jeg havde ikke
mere gas til mit gasblus. Ellers
laver jeg mad på det. Jeg har det
hele i min barnevogn og laver
mad til alle dem, der kommer
forbi. Jeg har aldrig fået at vide,
at det smager skidt. Jeg har
været i lære som kok, men mest
arbejdet som jord- og betonarbejder. Om sommeren laver jeg
grillmad – og ellers hvad folk
kan lide. Der er mange, der siger
stegt flæsk og persillesovs. Jeg
har to gasblus, så dem kan jeg
sagtens lave både kartofler og
sauce på.

fortalt til
Birgitte Ellemann Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen

L

ige nu er jeg på vej ind
og hente nogle aviser
hos Hus Forbi i Vanløse,
som jeg skal sælge ved
Bellahøj sammen med en kammerat, som også er min fætter. Der
er kræmmermarked hele weekenden, så der burde være masser
af salg. Jeg har solgt der to gange før, ellers står jeg ved Irma på
Østerport.
- Jeg har boet på Østerport i
mange år - seks år i kælderen og
fire år oppe ved elevatoren. Min
barnevogn og alle mine ting er
der fast, men nogle gange holder
jeg mig væk i nogle dage. Så har
jeg fået tilbudt et sted at sove,
hvor jeg kan komme ind i varmen.
- Østerport er et dejligt sted at
sove, rigtig behageligt. Men hvis
jeg ikke havde haft min hund,
Pumba, havde det ikke været
særlig sjovt. Han passer på mig,
når jeg sover. Folk respekterer
det, og når jeg vågner, ligger der
ind imellem en skilling eller noget morgenmad eller aftensmad.
Jeg er næsten ved at få fór mange
stamkunder. Allesammen ken-
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der mig oppe ved Irma. Hvis de
ser Pumba alene, så går de ind på
kontoret på stationen og afleverer
ham, for de ved, hvor han hører
til.
- Det er også dér ved Irma på
Østerport, jeg sælger aviser. Jeg
kan se, at folk er glade for mig,
og Irma er rigtig, rigtig, RIGTIG
glade for mig. Jeg hjælper dem,
når jeg står og sælger aviser.
Kommer der butikstyve, så stopper jeg dem, og hvis de skal have
kørt blomster ud, så hjælper jeg.
Det er blevet min arbejdsplads, og
de kommer med hundeposer til
Pumba og frikadeller til mig.
- Hus Forbi betyder alt. Det er
dét, der holder mig oppe. I stedet
for at gå ud og lave tyveri, vil jeg
hellere lave pengene ærligt, så
jeg ikke behøver at se mig over
skulderen hele tiden efter en politibil. Og så betyder det også, at
min datter ved, at jeg ikke laver
en masse lort, men noget ordentligt. Jeg elsker at stå på gaden og
sælge aviser. Det er mit ét og alt
at stå dér og snakke med nogle
folk. Så får jeg deres livshistorier,
og de får min.
- Det er ved at være en vanesag at bo på gaden. Jeg har gået
uden for siden 1998, og det hand-
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ler om de dér almindelige problemer. Efter jeg i flere omgange
kom ud af fængslet for tyveri og
checkfalskneri, kunne jeg ikke
overskue andet.
- Nu er der gået mere end 20
år. Jeg har fået en masse gode
venner gennem Hus Forbi, som
støtter mig meget. Hvis jeg har
problemer eller har det skidt, vil
Jimmy fra Hus Forbi (fra salgsafdelingen, red.) altid høre på mig,
selv om han også altid driller mig.
Han vil jo gerne have, jeg skal
komme op at stå på benene og
komme i gang med noget andet.
- Mine behov har også ændret
sig. Jeg er begyndt at håbe på at
kunne få et sted sammen med
min hund, hvor jeg kan slappe af,
og hvor min datter kan komme og
besøge mig og overnatte. Jeg møder hende altid en dag ad gangen.
Hun er 22 år nu. Jeg har også været hjemme hos hende. Hun har
en dejlig lille lejlighed.
- Jeg hører til i Gladsaxe Kommune, hvor jeg var i to måneder
og fik en adresse, men har jo ellers altid boet i København. Så nu
har jeg prøvet med lidt hjælp fra
Gadejuristen at blive borger i København igen, så jeg kan søge en
bolig her. ❙

hvad interesserer
dig ellers?
- Jeg elsker fjernstyrede biler.
Det har bare siddet i hovedet på
mig, lige siden jeg var lille. Jeg
har godt nok brugt mange af
mine penge fra avissalget på biler, som jeg har kørt rundt med
mellem folk inde på Strøget. Så
kan de ikke finde ud af, hvor den
kommer fra, og så sidder jeg og
griner.

hvad har gjort størst
indtryk på dig som
hus forbi-sælger?
- Det er det dér sammenhold.
For eksempel på sælgermøderne, når vi samles allesammen. Vi ligger jo i samme båd
alle sammen og har det svært
alle sammen på en eller anden
måde, så man kan ikke nedgøre
hinanden. Vi støtter hinanden
og står der for hinanden. Vi er jo
én stor familie.

Hver måned spørger vi en
sælger, hvad det betyder for
ham/hende at sælge Hus Forbi.

