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Politisk koldfront mod hjemløse
Hus Forbi har haft tre hjemløsereportere i magtens centrum. De har været på Christiansborg og rapporterer i denne avis om de politiske partiers socialpolitik her i valgåret.
Vores folk blev taget vel imod på Christiansborg. Men i den rå hverdag giver politikerne dem med grovfilen. Et overbevisende flertal på Christiansborg har i den snart forløbne
valgperiode sat hjemløse yderligere udenfor samfundet og forringet deres overlevelsesmuligheder.
Regeringen har gennemført fornuftige socialpolitiske tiltag. Men det onde, de har gjort
mod hjemløse sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, overtrumfer langt det
gode, som ordførerne beretter om i interviewene med vores udsendte hjemløsereportere
her i avisen.
Opfindelsen af begrebet ’utryghedsskabende lejre’ og indførelsen af et zoneforbud, der
kan afskære hjemløse fra at få hjælp i deres hjemkommune, er regulær forfølgelse og stigmatisering af hjemløse og socialt udsatte mennesker.
Dertil kommer indførelsen af en integrationsydelse, som rammer danske hjemløse, der
ikke kan dokumentere, hvor de har opholdt sig de sidste mange år, netop fordi deres liv
er så kaotisk, at de har brug for hjælp. I stedet skærper man kravene og sætter dem ned i
ydelse.
Det er opløftende, at det største parti i Folketinget tilsyneladende tvivler lidt på partiets egen politik, hvad zoneforbuddet angår. ’Vi stemte jo for, men jeg synes regeringen tolker det på en helt vild måde’, siger Socialdemokratiets socialordfører, Pernille RosenkrantzTheil, til Hus Forbis Råbin Bille.
Lovteksten er dog klar. Det kan ikke misforstås, at forbuddet rammer danske hjemløse.
Hvis socialdemokraterne mener, det er en vild måde at agere på, så kom nu med den klare
udmelding om, at partiet har skiftet mening og vil fjerne zoneforbuddet og lejrloven.
Vi tager den lige igen: Politiet havde hjemmel til at rydde lejre, som skaber utryghed
i parker og andre steder i vores byer, før Folketinget vedtog de ændringer i lovgivningen
og politivedtægten, som fratager hjemløse den sidste værdighed og tilknytning til vores
samfund. Der er med andre ord tale om ren symbollovgivning. Regeringspartierne, Dansk
Folkeparti og Socialdemokratiet vil vise, at de ikke giver ved dørene over for udlændinge,
og det går ud over hjemløse.
Sandheden er, at uden udlændinge havde Danmark hverken sundhedsvæsen eller ældrepleje, og erhvervslivet ville være vingeskudt. Fra udlandet kommer læger, sygeplejersker,
sosu’er, forskere, eksperter, stuepiger, håndværkere og ufaglærte.
Der kommer så også nogle, som ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som
bliver udnyttet groft og underbetalt af kyniske arbejdsgivere. De ender med at sove rundt
omkring, samle flasker eller sidde og tigge med en plastikkop.
Det ville da være bedst, hvis det ikke var sådan. Men helt ærligt: I et land, der ikke kan
fungere uden udlændinge, er det simpelthen dårlig regeringsførelse at jagte hjemløse, fordi
der også kommer nogle få fattige til sammen med den store skare af nødvendig arbejdskraft. Lad os få en ny politik nu!

foto: Mette Kramer Kristensen og Mark Knudsen

REDAKTION
ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Poul Struve Nielsen
poul@husforbi.dk
FORSIDEFOTO
Helga C. Theilgaard
KORREKTUR
Simon Malling
LAYOUT
Salomet Grafik

| indhold |

| leder |

8
4

Hus Forbi på Borgen Der skal være folketingsvalg senest i juni, og tre Hus Forbi-vælgere, Cirkeline, Simon og Råbin,

Brandattentat på sovende
Hus Forbi-sælger
Hus Forbi har talt med sælgeren,
som blev vækket af en brændende
sovepose ved Skodsborg Station.
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“

har været på Christiansborg og spørge partierne, hvordan de vil sætte hjemløshed på dagsordenen i valgkampen.

Kommune
ser stort på regler
Ombudsmanden har grebet ind i
en sag, hvor en hjemløs uberettiget
blev sat på den lave integrationsydelse i stedet for kontanthjælp.

Poul Struve Nielsen, redaktør

vil du også støtte?

Jeg hader ordet inklusion.
Det værste, du kan gøre ved
en ordblind, er at blive sat
ind i en klasse med folk,
der er megagode til at læse.
Jonas Rasmussen,
ordblind skuespiller i forestillingen 'Jeg læser falsk'
side 16

22 Kommunerne
spænder ben for hjemløse
Det kommunale hjælpeapparat
passer ikke til folk med komplekse
problemer, viser rapport fra
Rådet for Socialt Udsatte.

24 Udsatte rammes
af tyveri af NemID
Har man ikke styr på sit liv,
kan digitaliseringen blive
en dyr omgang.
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det løber
af sporet
i aarhus
Projekt Sidesporet i Aarhus
er varslet lukket den 1. april. Og
kommunen har ikke anvist brugerne et andet sted at være.
Sporet består af et par containere, som unge mennesker fra
byens subkulturer har indrettet og
bruger til fælles arrangementer og
kulturelle aktiviteter, for eksempel
koncerter. Græsrodsprojektet er
drevet af en gruppe mennesker,
der før holdt til i Mølleparken
mellem åen og det gamle hovedbibliotek. Dengang var der megen
ballade, men Sidesporet har i flere
år fungeret til alles tilfredshed.   
- Vi vidste, det ikke ville være
permanent. Men vi havde håbet på
en anden løsning, siger Eva Hald,
som er en af de aktive på Sidesporet.
- Nu prøver vi at samle vores
folk og folk fra organisationerne
for at presse kommunen til at finde
en løsning på, hvor den her gruppe
mennesker skal placeres. Hvis der
ikke sker noget, ender vi i Mølleparken igen. Eller i Botanisk Have
eller i en anden park, hvor Hr. og
Fru Danmarks synes, vi er trælse. ❙

flere unge
hjemløse er
ludomaner
Tre københavnske herberger
for unge melder, at flere og flere
af deres beboere er afhængige
af spil. Nogle af dem har haft
en bolig, men har mistet den,
fordi huslejepengene i stedet er
brugt på poker, kasino eller andre
netspil.
Det skriver dr.dk. Københavns
socialborgmester Mia Nyegaard
(R) foreslår på den baggrund, at
spilfirmaernes mulighed for at
reklamere begrænses.
- Det er vigtigt, at vi får de her
unge ud i egen bolig så hurtigt
som muligt, så de kommer ud af
hjemløshed. Vi ved, at hvis vi først
taber dem, når de er omkring 1820 år, koster de os rigtigt mange
penge på den lange bane, siger
hun til dr.dk.
Mia Nyegaard vil sammen med
sine partifæller på Christiansborg
undersøge muligheden for at
begrænse spilfirmaernes reklameaktivitet. ❙
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Brandattentat mod
sovende Hus Forbi-sælger
Anstiftet brand i en sovepose kunne være endt fatalt for
en 55-årig mand i Skodsborg. Politiet ser på sagen med stor alvor

Det var tæt på at gå galt for en 55-årig hjemløs.

af Peter Rathmann
Hans strømpe var smeltet sammen med soveposen. Han syntes at
kunne lugte brændbar væske. Det
samme lugtede betjenten fra Nordsjællands Politi, som nu har soveposen til en sporteknisk undersøgelse. Politiet betragter branden
som et forsøg på grov vold.
Den 55-årige Hus Forbi-sælger
lå som så ofte før i sin sovepose
ved Skodsborg Station, da han
vågnede midt om natten den 4.
februar. Der var ild i fodenden af
soveposen.
Hus Forbi møder ham nogle
dage senere hos et ægtepar, som
har givet ham husly i deres hjem
med udsigt til Øresund. Her er han
i sikkerhed. Men tydeligvis stadig
i chok:
- Selvfølgelig er jeg skræmt,
men også vred. Jeg ved ikke, hvilke tosser der gør sådan noget, siger
manden.
Han vil ikke have sit navn i avisen, men indvilliger i at blive interviewet – netop fordi han er vred.
- Jeg bankede løs med mine
handsker og fik det slukket, fortæller han.
Politiet afventer fortsat resultatet af sovepose-undersøgelsen.
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- Vi har oprettet en
sag om grov vold.
Hvis nogen har hældt
brændbar væske på
en hjemløs, som ligger
og sover, og sat ild til
hans sovepose, er det
en utroligt grov sag,
som vi ser på med stor
alvor.
Efterforskningsleder Henrik Gunst
fra Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet i Nordsjællands Politi

Manden havde tre par strømper
på. Den yderste strømpe på højre
fod brænder ind i soveposens vattering, inden han når at slukke.
Han får strømpen af, lige før det
går galt.

Ingen video
Hus Forbi-sælgeren havde lagt sig
til at sove på vestsiden af Skodsborg Station, hvor der ikke er videoovervågning. Men politiet
tjekker den øvrige videoovervågning på stationen, oplyser efterforskningsleder Henrik Gunst

fra Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet i Nordsjællands
Politi.
Efterforskningen er vanskelig på grund af det mennesketomme tidspunkt midt om
natten:
- Manden er heldigvis ikke
kommet til skade. Han siger, at
han kunne lugte brændbar væske, fortæller Henrik Gunst.
- Vi har oprettet en sag
om grov vold. Hvis nogen har
hældt brændbar væske på en
hjemløs, som ligger og sover, og
sat ild til hans sovepose, er det
en utroligt grov sag, som vi ser
på med stor alvor, siger efterforskningslederen.
Det samme gør ægteparret, som har taget manden ind i
deres hjem. De kender ham som
Hus Forbi-sælger. Med tiden
er han blevet en ven. Det var
først, da sælgeren næste dag
fortalte parret om branden, at
de tre besluttede at inddrage
politiet:
- Jeg havde slet ikke overvejet at ringe til politiet. Nu
bagefter kan jeg se, at jeg nok
var i chok, fortæller sælgeren.

Ægteparret er også i chok
- Hvilke sindssyge mennesker kan finde på sådan noget?
Hvem render rundt med tændvæske klokken tre om natten?
Der har været bilafbrændinger i Skodsborg de seneste år
– så sent som for et par måneder siden. Vi kan ikke forestille
os, hvem det ellers kunne være
end de samme gerningsmænd,
men vi kan jo ikke vide det, siger ægteparret.
- Vores ven er rystet, chokeret og nervøs. Vi kender ham
her fra Skodsborg og har købt
hans aviser. Han er et kærligt
og sødt menneske. Derfor har
vi taget ham ind. Vi bryder os
ikke om, at den slags sker. ❙

Digital eller dømt ude
Regeringen er på vej til at afskaffe menneskelig kontakt mellem borgere og myndigheder
af Peter Rathmann
Snart kan du ikke længere ringe til jobcenteret eller besøge din
sagsbehandler. Ikke-digitale henvendelser kan nemlig afvises, hvis
det står til et nyt forslag fra regeringen om at ændre forvaltningsloven.
- Lovforslaget er svært at læse,
men det ser ud til, at al kommunikation fremover skal være digital.
Det vil sige, at ministeren i princippet kan bestemme, at du ikke
længere kan ringe eller komme
forbi, siger digitaliseringsekspert
og chefkonsulent Søren Skaarup
fra Rambøll Management Consulting.
- Det går selvfølgelig slet ikke.

Borgeren skal altid kunne henvende sig for at få en forklaring
på en afgørelse. Nok så gode digitale løsninger kan ikke erstatte
mødet med en kompetent og forstående person. Det gælder ikke
mindst for de mennesker, som Hus
Forbi skriver om, tilføjer Søren
Skaarup.

Kritisk
Retspolitisk Forening er også kritisk:
'Det er afgørende for borgerne,
at digitaliseringen ikke sker på
bekostning af et smidigt samarbejde med det offentlige og vores
grundlæggende retssikkerhed. En
ministerbemyndigelse til at afvise
ansøgninger, som ikke er digitale,

bryder med dette princip,' skriver
foreningen i et høringssvar.
Regeringen vil også afskaffe en
del af partshøringen – at en borger
får mulighed for genmæle forud
for en afgørelse om for eksempel
kontanthjælp. Fremover skal både
tilbuddet om partshøring samt
myndighedernes afgørelse fremgå
af én og samme – digitale – henvendelse.
- Lovgiverne bruger en forklaring i digitaliseringens navn til at
afskaffe en borgerrettighed og bare smide en afgørelse i hovedet på
folk, som de har maksimalt en uge
til at reagere på. Det er en finansministeriel skriveøvelse foretaget
af bureaukrater, som ikke har nogen som helst anelse om, hvor-

dan borgernes verden ser ud, siger
chefkonsulent Søren Skaarup.
Justitsminister Søren Pape
Poulsen (K) har i et skriftligt svar
til Politiken understreget, at den
nye lov ikke må skade retssikkerheden:
'Lovforslaget skal, uden at gå
på kompromis med retssikkerheden for borgere og virksomheder,
skabe bedre rammer for digitalisering i det offentlige, sådan at myndighederne kan yde en hurtigere
service. Nu vil vi nøje læse høringssvarene igennem, naturligvis
med øje for om vi har fundet den
rette balance.' ❙
Læs mere om digitalisering side 24
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Politisk aftale om rydning af pirathavn i København åbner nye muligheder
for mennesker og fugleliv, siger beboer
af Peter Rathmann
Der skal ryddes op i Erdkehlgraven i Københavns Havn. I alt omkring 90 fartøjer, sunkne vrag og
hjemmebyggede anlæg skal fjernes
fra området, som også kaldes Fredens Havn eller Pirathavnen.
Det har længe været en rød
klud i hovedet på mange politikere. Og nu har miljø-og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen
(V) indgået en aftale om rydning
med Københavns overborgmester Frank Jensen (S). Oprydningen forventes at koste 25 millioner
kroner: Ministeriet leverer 15 millioner, mens Københavns Kommune leverer ti millioner.
- Min tålmodighed er brugt op,
siger miljøministeren i en pressemeddelelse.
Beboernes ophold svarer ifølge
Jakob Ellemann-Jensen til, at han
selv flyttede ind i Kongens Have i
en campingvogn:
- Jeg har bedt Kystinspektoratet om at varsle nye påbud til
anlæggenes ejere om, at de skal

6

fjernes nu. Man kan godt betragte
det som et ultimatum. Enten fjerner de selv anlæggene, eller også
gør myndighederne, siger miljøministeren.

Godt for ænder og blishøns
Kasper Hedegreen har boet i sin
egen båd i Pirathavnen i fire år. Og
han betragter ikke politikernes beslutning som en krigserklæring,
men som en mulighed for dialog.
- Det er helt fantastisk, at politikerne har sat de penge af, så vi
endelig kan få ryddet op. Jeg kan
love dig for, at jeg står klar med arbejdsbukserne på for at hjælpe til,
siger han til Hus Forbi. Og tilføjer:
- Ingen ønsker mere end os at
få ryddet op. Jeg er da helt enig
i, at det er forkasteligt med slum
midt i København, men vi har ikke
selv ressourcerne til at gøre det.
Kasper Hedegreen glæder sig
også på fuglelivets vegne. Og han
minder om, at en rydning ikke i sig
selv løser problemerne.
- Svaner, ænder, blishøns og
mange andre fugle bygger reder
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i sivene, men de bliver ødelagt af
hækbølger fra turisternes kanalrundfarter og skrald fra hele Københavns Havn, som med strømmen ender her i Pirathavnen og
lægger sig i sivene, når højvandet
trækker sig tilbage.
Ifølge Kasper Hedegreen vil det
være fatalt at fjerne alle både.
- Pirathavnen udgør en fysisk
beskyttelse mellem fuglene og kanalrundfarten. Vi har også lagt en
barriere til at opsamle skraldet, inden det når ind i sivene. Jeg håber,
at der nu kan bygges en installation, som giver fuglene fred til at
yngle, siger Kasper Hedegreen.

Foretrækker sin båd
Kasper Hedegreens kutter har
både motor og redningsvest, og
hans ophold i Pirathavnen er lovligt.
- Danmark er en søfartsnation,
hvor det er lovligt at ligge for anker langs kysten med en båd, der
bliver brugt til sejlads. Dette gælder også i Pirathavnen, siger han.
Andre både og anlæg i området

er dog ulovlige. Desuden er mange
efterladte både fra hele Københavns Havn med tiden endt der.
Overborgmester Frank Jensen
har længe ønsket at få området
ryddet, men har ikke haft lov, da
det hører under Kystdirektoratet.
Den tilladelse har han nu fået via
aftalen med miljøministeren.
Frank Jensen er opmærksom
på, at der også er nogle beboere at
tage hensyn til – flere af dem med
officiel folkeregisteradresse.
- Erdkehlgraven har de seneste år været et voksende problem
både socialt og miljømæssigt i form
af skrald og møg. Hovedparten af
områdets beboere er socialt udsatte, og vores hjemløseenhed vil
være klar med akut hjælp og vejledning til de beboere, der ønsker
det i forbindelse med en rydning,
siger overborgmesteren.
Kasper Hedegreen foretrækker
dog at bo på sin båd:
- Her kan jeg klare mig med
solceller og en dunk vand. Lad os
få gjort rent. ❙

Ombudsmanden har grebet ind i en sag, hvor en hjemløs, dansk statsborger uberettiget var sat på den
lave integrationsydelse
foto: Mette Kramer Kristensen

foto: Mette Kramer Kristensen

bådejer glæder sig til at rydde op

Kommune ser stort på regler
af Tine Sejbæk
Mange hjemløse har siden 2015
oplevet at blive sat på integrationsydelse i stedet for kontanthjælp, fordi de ikke har kunnet
bevise, at de har opholdt sig i Danmark i de krævede syv ud af de
seneste otte år.
Integrationsydelsen udgør nu
6.072 kroner om måneden før skat
for enlige uden børn – cirka 5.400
kroner mindre end kontanthjælpen.
Nu kommer Folketingets ombudsmand de hjemløse til undsætning. Han har grebet ind i afgørelse fra Ankestyrelsen, hvor en
hjemløs, dansk statsborger var
tildelt integrationsydelse, selv om
hans pas var udløbet i 2004.
Den hjemløse havde ingen
skriftlige beviser for, at han havde
været i Danmark. Men han havde
tre vidner, som Ankestyrelsen
imidlertid afviste at høre, fordi
erklæringer fra 'bekendte eller familie' ikke i sig selv er tilstrækkelig dokumentation. Det burde Ankestyrelsen imidlertid have gjort.
'Som hjemløs kan det i sagens
natur være svært at dokumentere,
at man har været i Danmark. Derfor er det vigtigt, at hjemløse ikke
på forhånd afskæres fra at fremlægge den dokumentation, som
de i deres livssituation nu engang
kan fremskaffe,' siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en
udtalelse.

Københavnerfænomen
I den konkrete sag har Ankestyrelsen ændret sin afgørelse, så den
hjemløse har fået kontanthjælp.
Men det betyder ikke nødvendigvis, at der vil blive ændret praksis.
Gadejuristen, som yder retshjælp til hjemløse og socialt
udsatte, beretter om en næsten
identisk sag. Også her er der tale
om en hjemløs uden pas, hvor kun
et familiemedlem kan dokumentere hans ophold i Danmark. Og
igen har først kommunen og siden
Ankestyrelsen fastholdt, at den
hjemløse kun er berettiget til integrationsydelse.

Hus Forbi fortalte sidste år om Franz, som uberettiget blev sat på integrationsydelse. Efter avisomtalen ændrede Københavns Kommune dog beslutningen.

- De (forvaltningen i
København, red.) skal
– ifølge loven – vejlede
de hjemløse i, hvordan
de via regelsættet kan
opnå kontanthjælp
i stedet for bare at
sætte dem på integrationsydelse. Men vores
erfaring viser, at det
gør de i stort omfang
ikke.
René Nielsen, der er socialrådgiver
i de hjemløses landsorganisation
SAND

Hos Gadejuristen har man også
set eksempler på, at hjemløse har
fået kontanthjælp i provinsen,
men er blevet sat på integrationsydelse ved flytning til København. Og ifølge René Nielsen, der
er socialrådgiver i de hjemløses
landsorganisation SAND, er det

især et københavnerfænomen.
- Det skyldes, at forvaltningen
i København er så rigid og ikke
tager højde for deres særlige vejledningsforpligtelse i forhold til
hjemløse. De skal – ifølge loven –
vejlede de hjemløse i, hvordan de
via regelsættet kan opnå kontanthjælp i stedet for bare at sætte
dem på integrationsydelse. Men
vores erfaring viser, at det gør de
i stort omfang ikke.
Hus Forbi har tidligere beskrevet, hvordan hjemløse har svært
ved at fremskaffe den dokumentation, kommunerne efterspørger.
De har måske hverken haft indtægt, folkeregisteradresse, været
ved lægen, en bankkonto, betalt
regninger, en telefon med abonnement eller ligget på hospitalet.
- Vi ser for eksempel en del
grønlændere, danske statsborgere, som kommer i klemme, fordi
de i mange år har levet fra hånden
til munden. Som måske har boet i
en bygd i Grønland og derefter er
rejst til Danmark og ikke kan dokumentere deres færden, forklarer René Nielsen. ❙

HUS FORBI

Ydelse
nedsættes
trods advarsler
Enlige forsørgere på integrationsydelse vil fremover
få 2.000 kroner mindre om
måneden. Det har et flertal
i Folketinget besluttet som
led i finanslovsaftalen – trods
advarsler fra en række organisationer om, at det vil føre til
endnu mere fattigdom.
'Modtagere af integrationsydelsen er allerede nu på
en nedsat ydelse sammenlignet
med almindelig kontanthjælp.
Ifølge Institut for Menneskerettigheders rapport om 'Familier på Integrationsydelse' fra
2018 har de fleste familier på
integrationsydelsen i forvejen
en indkomst, der er lavere end
Rockwool Fondens minimumsbudget', skriver Rådet for
Socialt Udsatte for eksempel i
et høringssvar.
Den nye, lavere ydelse for
enlige forsørgere lyder på
7.498 kroner om måneden før
skat. For par, hvor begge er på
integrationsydelse, vil ydelsen
blive sænket med 1.000 kroner
per person.
For enlige uden børn bevares ydelsen på 6.072 kroner om
måneden. Til sammenligning får
man 11.423 kroner om måneden
i kontanthjælp.
  Fra 1. januar er kravene for
at kunne opnå kontanthjælp
desuden strammet yderligere.
Man skal nu kunne dokumentere at have haft ophold i Danmark, Grønland eller Færøerne
de sidste ni ud af ti år – hidtil
har det været syv ud af otte år.
Fra årsskiftet 2020 skifter
integrationsydelsen i øvrigt
navn. Man kommer enten på
'selvforsørgelses- og hjemrejseydelse' eller – hvis man for
eksempel er dansk statsborger
og ikke kan bevise sin færden –
på 'overgangsydelse'. ❙
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ordførere fra otte af de ni partier i Folketinget.
Desværre lykkedes det af forskellige, praktiske
årsager ikke at få en aftale i stand med SF.
De tre journalister har hver deres vidt forskellige historier:
Simon havde et godt job som erhvervsfisker,
indtil han kom til skade med sin hånd og siden for så meget vild i systemet, at han i fire år
valgte at melde sig helt ud. Da han med støtte
fra gadeplansarbejdere i København forsøgte at
melde sig ind igen, blev han sat på integrationsydelse, fordi han ikke kunne dokumentere, at
han havde opholdt sig i Danmark. Simon lever i
dag som gadehjemløs.
Råbin blev hjemløs som 16-årig, men selv om
hun ikke har haft et fast hjem, lykkedes det
hende sidste år at få en HF-eksamen. Når hun
blev trukket i SU på grund af for højt fravær,
tjente hun til de daglige fornødenheder ved at
sælge Hus Forbi. I det sidste halve år har hun
delt et kollegieværelse med en anden studerende i Aarhus, mens hun forbereder sig på at søge
ind på lærerseminariet.

Cirkeline kom hjem fra Afghanistan for ti år
siden med PTSD i bagagen og har ikke været i
stand til at arbejde siden – ud over at sælge Hus
Forbi, for så kan hun selv bestemme mødetiderne. Hun holder fortsat fast i sin lejlighed i
København, men det er med det yderste, fordi
kontanthjælpsloftet kostede hende 3.000 kroner om måneden. Hun har en datter på syv år,
som er anbragt, og som hun kun må se fire timer om måneden. Til gengæld lukker hun andre hjemløse ind i sit hjem for at have nogen at
være mor for. ❙

Hvert år i februar holder hjemløseaviserne i hele
verden en international sælgeruge, hvor der sættes
fokus på sælgerne. De kan for eksempel stå og
sælge sammen med kendte mennesker, som støtter
aviserne. I anledning af, at det er valgår, har Hus
Forbi i sælgerugen sendt tre politiske hjemløsereportere ind på Christiansborg for at lave valgreportage.

foto: Mark Knudsen

jemløse og socialt
udsatte i det hele
taget fylder normalt
ikke meget, når der
er valgkamp, og det
gælder for så vidt
både folketingsvalg
og valg til kommuner og regioner.
Inden for de senere år har et flertal i Folketinget vedtaget de
såkaldte fattigdomsydelser: Kontanthjælpsloft,
225-timersregel og integrationsydelse, og de
har indført henholdsvis lejr- og zoneforbud,
som bevisligt har gjort det kriminelt at sove
på gaden, hvis politiet i den pågældende kommune finder, at en eller to hjemløse i soveposer
udgør en 'utryghedsskabende lejr'.
Samtidig er antallet af hjemløse steget kontinuerligt de sidste ti år, selv om der har været
afsat millioner af satspuljekroner til alle mulige initiativer. Indsatser, som nok har virket,
men ikke virket nok.
Er politikerne så parate til at sætte hjemløshed på dagsordenen? Hus Forbis tre hjemløsejournalister på Christiansborg har talt med

foto: Mette Kramer Kristensen

foto: Mette Kramer Kristensen

H
af Peter Andersen

hus forbi
på borgen

Vi er blevet dovne demokrater
Fattigdomsydelserne er symbolpolitik, der ikke virker, mener Marianne Jelved, Radikale Venstre
interview: Cirkeline
foto: Mette Kramer Kristensen
tekst: Peter Andersen

her at gøre, og sige, at jeg vil have
svar på, hvorfor vi ikke kan bruge
de steder.

Marianne Jelved begynder med
at bede Cirkeline om gode råd.
- Jeg har været herinde i 31
år. Vi har nærmest arbejdet med
hjemløshed hvert år, og der kommer stadig flere, konstaterer den
tidligere minister og nuværende
socialordfører for de radikale.
Ja, den stiger og især blandt de
unge. Det handler blandt andet om
boliger, der er til at betale.
- Vi ved det jo godt. Hvorfor
kan man ikke bygge nogle boliger, som er beskedne med det
højst nødvendige, og så billigt som
muligt? Jeg kører tit med taxa fra
lufthavnen, og man kører forbi
nogle skæve boliger. Det er jeg tilhænger af, hvorfor laver man ikke
noget mere af det?
Der bliver talt om det, men det
sker ikke.
- Hvis Hus Forbi eller andre
kom til mig og sagde: Dér kan stå
nogle skurvogne eller andre skæve
boliger, så kunne politikerne ikke
blive ved at sige nej. Så kunne jeg
gå til de ministre, der har med det

Symbolpolitik
Hvad skal der ske med fattigdomsydelserne, hvis det står til jer?
- De skal afskaffes hurtigst
muligt. Men jeg trækker lidt på
det, for jeg ved ikke, hvor Socialdemokratiet er. De har jo talt om
at lave om på det og vil nedsætte
en ydelseskommission, så jeg har
en forestilling om, at det ikke skal
blive, som det er.
Marianne Jelved refererer til
en ph.d.-afhandling fra Hans Lassen fra Aalborg Universitet, der
har analyseret beskæftigelsen
blandt personer med ikke-vestlig
baggrund.
- Han har fundet data om alle
de ting, hvor man tror, at sådan
ser verden ud, og det gør den bare
ikke. For eksempel nu har man
lavet en kæmpe ghettoplan, men
spørgsmålet er, om det er så stort
et problem, som det bliver gjort til.
- Vi er blevet dovne demokrater ved ikke at være kritiske nok
overfor det, vi får at vide.
Er fattigdomsydelserne på sam-

me måde politik rettet mod de få i
stedet for de mange?
- Ja, og de virker ikke. Da Fogh
blev statsminister, indførte man
de første fattigdomsydelser, og
embedsfolkene vurderede, at det
måske ville give 3.000 i beskæftigelse. Efter nogle år revurderede
de det til 1.000. Vi reagerer på
symboler.

Hvordan står du i forhold til zoneforbuddet?
- Det er jeg lodret imod. Hvordan tror man, at man kan indrette
samfundet ved at skælde ud på
folk? ❙



Cirkeline og Marianne.
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Zoneforbuddet skal væk

Et parti mangler

Kontanthjælpsloft og integrationsydelse bliver dyrt for samfundet på længere sigt,
forudser Torsten Gejl, Alternativet
interview: Cirkeline
foto: Mette Kramer Kristensen
tekst: Peter Andersen
Hvordan vil I sætte hjemløshed på dagsordenen i valgkampen?
- Den dagsorden er den samme, uanset om
der er valg eller ej, kommer det hurtigt fra Torsten Gejl, som er beskæftigelses- og socialordfører for Alternativet.
Han underbygger det med, at partiet er på
vej med et beslutningsforslag om at afskaffe
zoneforbuddet, som giver politiet mulighed for
at udvise hjemløse fra kommunen, hvis de har
sovet på gaden.
- Forslaget kommer sandsynligvis til afstemning allerede før valget. Det er annonceret og godkendt af lovsekretariatet. Jeg ved
ikke, om det bliver vedtaget, men jeg håber, at
flere partier vil sætte handling bag deres ord.
Hjemløsheden stiger, politikerne snakker om
det, men den bliver ved med at stige, især for de
unge. Der er måske brug for en anden type boliger, for de kan ikke betale de boliger, der er i byerne. Hvad gør I ved det?
- Jeg har fået afsat 12 millioner kroner fra
satspuljen til midlertidige boformer, hvor man

Torsten og Cirkeline.

kan få hjælp til de udfordringer, man har. Der
er jo en grund til den hjemløshed, som ikke
bare er mangel på boliger.
- Så kan kommuner eksperimentere med
at skabe en containerlandsby eller måske en
trailerlandsby – et sted, man kan få tag over
hovedet uden at blive isoleret i en lejlighed og
samtidig kan få behandling. Der er så mange
hjemløse, der har fået en lejlighed et sted, og så
sidder de der langt fra vennerne, og så kommer
rudekuverterne, og så falder de tilbage.

Housing first må tænkes om
Alternativet bakker op om den såkaldte housing first-strategi, som har været skiftende regeringers strategi siden 2009 og i korte træk
handler om først at skaffe den hjemløse en bolig og derfra arbejde med årsagerne til hjemløsheden. Strategien fungerer bare ikke, som den
praktiseres nu, mener Torsten Gejl.
- Vi har brugt millioner til hjemløse, og
hjemløsheden stiger alligevel. Så de modeller,
vi har, fungerer åbenbart ikke. Vi er nødt til at
nytænke.
Der er mange tomme boliger i København,
men de er vanvittigt dyre. Det leder mig hen til
fattigdomsydelserne. Kontanthjælpsloftet har ska-

det så mange familier, jeg mistede for eksempel
3.000 kroner, og det er på grænsen hele tiden. Jeg
skralder containere, det er ikke bare at gå ned og
handle.
- Regeringen har besluttet, at i en tid med
god økonomi og lav arbejdsløshed skal der alligevel suges penge op fra bunden af samfundet.
Jeg kan slet ikke få mig selv til at forstå, hvordan man som borgerlig politiker kan synes, det
er en god idé, fordi regningen bliver enorm.
Der kommer en efterregning?
- Masser af dem, som bliver ramt, kan ikke
arbejde, uanset hvor meget du sætter dem ned
i kontanthjælp. Til gengæld er 30.000 børnefamilier kommet under fattigdomsgrænsen.
Børnene ved godt, de er fattige, og undersøgelser viser, at bare ét år i fattigdom kommer til
at præge dem resten af livet. Det kommer til at
koste kassen i sundhed og overførselsindkomster senere hen.
Er det et ufravigeligt krav til en ny regering, at
fattigdomsydelserne skal væk?
- Vi stiller ikke ufravigelige krav i Alternativet. Men jeg har sagt 50 gange fra talerstolen,
at det er en af de ting, der skal gøres noget ved.
Og jeg er ret sikker på, at der bliver lyttet. ❙

Af diverse praktiske årsager lykkedes det
ikke for Hus Forbis hjemløsejournalister
at få en aftale med SF. Men her følger et
kort resume af, hvad partiet har meldt ud
på nogle af de væsentlige punkter i relation til hjemløshed.
SF vil skrotte kontanthjælpsloftet. Det
var meldingen fra partiets formand i december sidste år.
- Kontanthjælpsloftet skal væk. Det er
punkt et, når vi får en ny regering. Men
allerede nu bør ministeren reagere på, at
12.000 flere børn er blevet fattige på bare
et år, lød det fra Pia Olsen Dyhr ifølge Ritzaus Bureau.
SF vil desuden arbejde for at afskaffe
både integrationsydelsen og 225-timersreglen, og partiet stemte også imod zoneforbuddet – sammen med de radikale,
Alternativet og Enhedslisten.
Omvendt stemte SF for ghettoplanen,
som på sigt kan gøre det vanskeligere for
socialt udsatte at finde en bolig, de har råd
til. På partiprogrammet står til gengæld
byggeri af nye almene boliger, der er til at
betale – også i de rigeste boligområder, så
der ikke skabes nye ghettoer. ❙

Ikke et quickfix at sætte en ydelse op
Det er andre redskaber end højere ydelser, der skal hjælpe de hjemløse,
mener Laura Lindahl,Liberal Alliance
interview: Simon
foto: Mark Knudsen
tekst: Birgitte Ellemann Höegh
Liberal Alliances socialordfører Laura Lindahl
har kontor i Ridebane-bygningen på Christiansborg. Hun har inviteret Hus Forbis Simon
Nielsen på en kop kaffe, og han begynder med
at konstatere, at hjemløshed sjældent fylder
meget i partiernes valgprogrammer.
Så tænkte jeg på, om du vil sætte hjemløshed
på dagsordenen til næste valg?
- Hjemløshed kræver et kontinuerligt
arbejde at komme til livs og ikke noget, vi
pludselig sætter i fokus op til en valgkamp.
Det er useriøst.
- Jeg har foreslået, at man skal inddrages tidligere i processen, når det kommer til anbragte
børn. Og så er det jo ikke fordi, vi ikke bruger
penge på hjemløseområdet, men vi ved ikke rigtigt, hvad der virker, og vi er ikke kloge nok på,
hvordan man forebygger social udsathed.
Jeg tænker jo, at 225-timers reglen og kontant-

10

| HUS FORBI | nr. 3 marts 2019 | 23. årgang

hjælpsloftet måske kan have gjort, at der er kommet flere hjemløse.
- Faktisk var tanken jo med 225-timersreglen, at vi skulle prøve at lægge nogle små trædesten ud, så man nemmere kunne komme ind
på arbejdsmarkedet. Jeg tror ikke, at alle mennesker kan tage et 37 timers job fra dag ét, men
at vi kan hjælpe alle mennesker bedst ved, at
de får en krog i arbejdsmarkedet.
- Det er også derfor, at det sociale frikort er
noget, Liberal Alliance har båret ind på Christiansborg, hvor man for eksempel kan gå ned
til den lokale kiosk eller café og tørre borde og
stole af, og så kan det forhåbentligt blive til
mere arbejde.
Jeg er hjemløs og har ikke noget sted at bo. Jeg
vil have meget svært ved at have overskud til at gå
ned og spørge i en café eller kiosk.
- Virksomhederne skal jo heller ikke tage
imod din hjælp, fordi du nødvendigvis er den
mest effektive arbejdskraft, men fordi de gerne
vil tage et socialt ansvar.
Hvor mange socialt udsatte har Liberal Alli-

ance ansat efter det sociale frikort og 225 timerreglen er trådt til? Har I nogle ansatte hos jer?
- Nej, og det er ikke meningen, at det offentlige skal gøre brug af det. Jeg ved ikke engang, om vi kunne. Det skal jeg da undersøge.
Hvis de kan det, er det da værd at se på.
Hvad skal der ske med fattigdomsydelserne?
- Efter min mening skal der ikke ske noget. De skal i hvert fald ikke sættes op. Danmark har nogle af de højeste socialydelser, og
vi synes i Liberal Alliance, at vi skal have et
ydelsesniveau, hvor man kan forsørge sig selv,
men hvor det altid kan betale sig at tage et arbejde. Og i forhold til dig, så vil jeg ikke sætte
din ydelse op, men få dig over i et job, hvor du
tjener dine egne penge. Jeg tror, du får et bedre
liv ved at komme i job. Har du ikke en drøm om
at komme i arbejde?
Simon fortæller Laura Lindahl om sin fortid
med en arbejdsulykke, der kostede ham jobbet
som erhvervsfisker. Efter lang tids kamp med
systemet valgte han at melde sig helt ud, og da
han efter fire år valgte at søge hjælp, kom han

på integrationsydelse, fordi han ikke kunne
dokumentere, hvor han havde boet.
Synes du, det er rimeligt?
- Når man laver lovgivning, er der altid
nogle enkeltstående tilfælde, hvor det kan
virke uretfærdigt. Men det er ikke muligt for
mig at diskriminere, så hvis jeg vil have, at du,
Simon, skal undtages, så skal alle andre også.
Grundlæggende synes jeg, at integrationsydelse er fair, så jeg vil hellere have fokus på at
hjælpe dig over i et job end at afskaffe integrationsydelsen.
Antallet af unge hjemløse er eksploderet, så
der er da noget, som ikke har fungeret!
- Men det er jo ikke bare kommet overnight,
mens vi har haft regeringsmagten. Vi har afsat
flere hundrede millioner til området, og alligevel har man ikke lykkedes med det her.
- Der er en gruppe borgere, som har andre
sociale udfordringer end bare, at de mangler et
arbejde, og det skal man håndtere med nogle
andre redskaber. ❙



Simon og Laura.
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Syge og nedslidte
skal ikke være på kontanthjælp

Sager bør afklares hurtigere
Det er både dyrt for den enkelte og for samfundet, når kommunerne er årevis om at afgøre tildeling af
førtidspension, mener Dansk Folkepartis Karin Nødgaard
interview: Cirkeline
foto: Mette Kramer Kristensen
tekst: Peter Andersen
For ti år siden vendte Cirkeline hjem fra Afghanistan, og som
mange andre var hun psykisk
mærket. Diagnosen hedder PTSD
eller posttraumatisk stresssyndrom, og en af følgerne er, at militæret er den sidste arbejdsgiver,
hun har haft.
Hvad skal der ske med de såkaldte fattigdomsydelser, som desuden
omfatter integrationsydelsen og
225-timersreglen?
- Som udgangspunkt tror jeg
ikke, der kommer til at ske ret
meget. Og det er faktisk, uanset
hvem der kommer i regering, lyder svaret fra Dansk Folkepartis
socialordfører, Karin Nødgaard.
Jeg kom hjem fra Afghanistan
for ti år siden, og jeg landede på
kontanthjælp. Så kommer loftet, og
jeg mister 3.000 kroner om måneden. Jeg havde min datter boende

Karin og Cirkeline.

– men når jeg har betalt husleje, er
der faktisk ikke noget tilbage. Nu er
hun anbragt hos en plejefamilie. Der
er Nettos container, hvis jeg vil have
grønsager, og der bliver flere og
flere hjemløse på den konto.
- Det er jo beskæftigelsesområdet, og jeg ved, der pågår nogle
drøftelser.
Men hvis du ikke er arbejdsdygtig, er du ikke arbejdsdygtig.
- Det er jeg fuldstændig enig
med dig i. Hvis man kan se, at folk
ikke kan noget mere, er der førtidspension.
Men det er jo fuldstændig umuligt. Jeg har søgt i næsten ti år.
- Det er jo virkelig forskelligt fra kommune til kommune,
og jeg ved godt, at det kan være
op ad bakke især i København. Så
man må hive fat i de kommunalt
valgte.
- Generelt er det dog min holdning, det der med at trække ting
ud i årevis skader alle. Det er dyrt
menneskeligt, og samfundsøko-

nomisk er det heller ikke særlig
smart, lyder meldingen fra Karin
Nødgaard.
Dansk Folkepartis socialordfører er bekymret over, at hjemløsheden især stiger blandt de unge.
- I et velfærdssamfund skulle
vi helst ikke se flere unge blive
hjemløse. I min barndom var
det skærsliberen, og det er ikke
dem, man ser i dag.
Dengang var det romantisk, det
er det ikke mere. Hvad gør man så
ved, at tallet stiger?
- Spørgsmålet er, hvad årsagerne er. Der kan være masser
af løsningsmodeller, og for os er
forebyggelse utrolig vigtig. Så
unge mennesker på kanten, der
har været anbragt flere steder,
har nogle muligheder, når de
bliver 18. Der må de ikke bare
blive sluppet, der skal være en
form for efterværn. Vi har afsat
satspuljepenge til det, og vigtigt
at man stadig har fokus på det,
selv om satspuljen nu lukkes. ❙

Tro på housing first
Der er afsat penge til 8.000 billige boliger, men det er mindst lige så vigtigt
at få stabiliseret de hjemløses situation, mener de konservatives Brigitte Jerkel

Brigitte og Simon.

interview: Simon Nielsen
foto: Mark Knudsen
tekst: Birgitte Ellemann Höegh
De konservatives socialordfører,
Brigitte Jerkel, er uddannet socialrådgiver og har i mange år arbejdet med anbringelse af børn og
unge. Hun beder Simon Nielsen
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fortælle sin historie.
Simon fortæller om sit liv som
hjemløs gennem de sidste otte år
og fortsætter:
I konservative siger jo, at hjemløshed er en mærkesag. Vil du sætte
hjemløshed på dagsordenen?
- Ja, det vil vi gerne, for vi skal
have knækket den kurve, som har
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vist, at der har været en stigning i
hjemløsheden, især blandt de unge
under 30 år. Det er også derfor, vi
blandt andet har afsat 154 millioner til den her handlingsplan for
at komme hjemløshed til livs.
- Samfundet skal kendes på,
hvor god man er til at tage sig af
de svageste. Vi har blandt andet
afsat 640 millioner kroner til, at
kommunerne kan opføre 8.000 billige boliger. Noget af det vigtigste
er at få stabiliseret livet omkring
den enkelte. Men en forebyggende
indsats er også vigtig.
Hvad skal der så ske med kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og
integrationsydelsen efter valget?
- Vi har ikke planer om at ændre noget. Hvis man tager udgangspunkt i en enlig mor med to
børn, så kan hun få udbetalt over
18.000 kroner om måneden, og
det synes vi er en udbetaling, man

godt kan klare sig med. Og hvis de
offentlige overførselsindkomster
er for høje, så kan det ødelægge
incitamentet til at tage jobbet.
Hvor skulle jeg arbejde henne?
Når jeg ikke har mulighed for at gå
i bad og få vasket tøj, så bliver det
meget svært at få en dagligdag med
at møde fra syv til fire.
- Det er jeg enig i. Og derfor
synes jeg, man skal skille det lidt
ad, for de offentlige ydelser har jo
ikke noget at gøre med, om du har
en bolig eller ej. Jeg synes, man
skal bruge housing first-strategien, hvor det handler om at få bolig
og stabiliseret et netværk.
- Men hvad tænker du, du
skal? Har du kontakt til Københavns Kommune nu? Støtter de,
eller hjælper de med noget?
Den sagsbehandler, jeg har nu,
er en af de bedre. Jeg har godt nok
også været igennem mange. Alting

er rimelig bøvlet, når man er under
40, i forhold til at få et fleksjob.
- Hvad er dine fysiske udfordringer nu?
Min ryg, hånd og nakke. Og så
har jeg en masse psykisk. Jeg er
selvmedicinerende i form af hash og
alkohol, så hvad for et job kan jeg
have?
- Hvad vil du gerne have for et
job?
Nok gerne et eller andet, hvor
det gav noget mening?
- Jeg håber, du får noget hjælp,
så du kan få dig en bolig og et job i
det antal timer, du kan klare.
Ja, jeg har jo faktisk en gang
sovet i indhakket nedenfor Christiansborg.
- Det har jo selvfølgelig ikke
været bedre for din ryg!
Nej, men der var tørt, og så kunne jeg sælge aviser til politikerne om
morgenen. ❙

Kommunerne har masser af muligheder for at gøre mere ved hjemløsheden,
mener Venstres Martin Geertsen
interview: Råbin Bille
foto: Mette Kramer
Kristensen
tekst: Peter Andersen
Venstres Martin Geertsen
gjorde sidste år comeback i Folketinget som afløser for Søren
Pind. Socialordførerposten er
ikke fremmed for ham, da han
tidligere også var socialordfører i Københavns Borgerrepræsentation.
Råbin er kommet med tog
fra Aarhus, hvor hun er aktiv i
hjemløseorganisationen SAND.
Og hun vælger at køre lige på:
Jeg har hjulpet en grønlænder,
der er endt på integrationsydelse, og vi oplever det samme med
mange hjemløse, der er født og
opvokset i Danmark. Den ydelse
er alt for lav til at finde en bolig.
Og nu vil I sænke den?
- Ja, for nogle grupper. Integrationsydelsen er sat i værk,
for at det skal kunne betale sig
at arbejde, og så er den altså
også en del af regeringens udlændingepolitik. Lovgivningen
skal være lige for alle, og så
kan der være steder, hvor man
tænker, at det er helt urimeligt.
Jeg synes, vi skal have en stram
udlændingepolitik, og derfor
kommer vi ikke til at rykke os
på integrationsydelsen.
Hvad så med kontanthjælpsreformen?
- Kontanthjælpsloftet og
225-timersreglen står vi også
bag. Der skal være rimeligt forhold mellem det at være på passiv forsørgelse og i arbejde.

Principielt uenige
Tænketanken Kraka og det nationale center for velfærd har påpeget en direkte forbindelse mellem
de lave ydelser og den stigende
ungdomshjemløshed. Vi har over
400 i Aarhus, hvor jeg kommer
fra. Er man på ungeydelsen, kan
man ikke finde en bolig, så man
kan komme ud af hjemløshed. Det
motiverer ikke nogen.
- Der er vi to nok princi-

Råbin og Martin.

pielt uenige. Jeg synes ikke, det er
særlig respektfuldt at købe socialt
aflad ved at have høje ydelser. Vi
har styrket hjemløseindsatsen i
satspuljeaftalerne i 2019 og 2018,
Der er mange andre udfordringer
end de økonomiske forbundet med
at være hjemløs. Mødet med en
kommune kan være et møde med
utroligt mange forvaltninger og
personer. Derfor har et bredt flertal i Folketinget lagt op til en mere
helhedsorienteret indsats. Den
type indsatser er mere interessante
end høje ydelser.
Vi er det eneste land i Norden,
hvor hjemløsheden stiger. Kan man
så sige, at I har lavet en masse?
- Det er jo kommunernes ansvar
at sørge for, at der er boliger til rådighed. Når jeg kigger på rækken
af initiativer, er der myriader af
åbninger, så kommunerne nemmere kan skaffe boliger til hjemløse
end tidligere.

Flere på førtidspension
Hvor meget tjener du?
- Ha ha ha. Vederlaget i Folke-

tinget er vist godt 60.000 kroner
om måneden før skat.
Så kan jeg godt forstå, at du har
svært ved at begribe, at det kan være
svært at leve for 4.000 kroner om
måneden, når du kalder uddannelseshjælp for en høj ydelse.
- Jeg har ikke påstået, at det er
en høj ydelse. Mit synspunkt er
bare, at der skal være en rimelig
afstand mellem det at være i arbejde og på passiv forsørgelse.
- Så kan der være nogle mennesker, som ikke kan arbejde, fordi
de er nedslidte eller syge. De skal
ikke være på kontanthjælp. De
skal være på seniorførtidspension
eller regulær førtidspension. Når
det handler om førtidspension, har
man været meget restriktiv, men
det er mit indtryk, at der blandt
andet her i København er kommet
en lidt mildere praksis.
Så færre skal være på kontanthjælp?
- Hvis man er så syg og nedslidt, så man overhovedet ikke kan
arbejde, skal man ikke være på arbejdsmarkedet. ❙
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Pusterum til hjemløse

Drop alle krav til de mest udsatte

Enhedslistens Pernille Skipper vil fjerne fattigdomsydelserne,
bygge flere billige boliger og give hjemløse en pause fra jobcentret

Kontanthjælpen skal afhænge af, hvor man bor, mener Socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz-Theil

interview: Simon Nielsen
foto: Mark Knudsen
tekst: Birgitte Ellemann Höegh
Simon møder Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper i
Vandrehallen på Christiansborg.
Hun laver kaffe til ham, mens han
får en cigaret i en rygeboks sammen med et par politikere, inden
hun inviterer indenfor på sit kontor i Provianthuset.
Hjemløse fylder sjældent meget i
en valgkamp. Vil du sætte hjemløshed på dagsordenen?
- Det vil vi vildt gerne. Dér,
hvor jeg tror, at vi har den største
chance for at få det på dagsordenen, er i diskussionen om zoneforbuddet og tiggerloven. Det er fordi,
det er meget konkret, fordi folk er
sure på det, og så fordi det er meget symbolsk for et bestemt syn på
mennesker, som jeg synes er meget
forkert. Når man kriminaliserer
alle de ting, man gør, når man er

hjemløs – at tigge og ligge og sove
på gaden – så er det jo reelt kriminelt at være hjemløs.
Men hvad synes du er det vigtigste?
- At der bliver flere unge hjemløse. Det synes jeg er helt vanvittigt. Det har aldrig gået bedre for
Danmark, end det gør nu, men
i den anden ende har det aldrig
været mere skævt. Hvor de unge
kunne have haft et godt liv, ender
det måske med selvmord, stofmisbrug – alle mulige hårde ting, som
ikke er det bedste for et ungt menneske.

Menneskelige succeskriterier
Der er jo i det hele taget kommet flere hjemløse, og der er kommet flere, der er under fattigdomsgrænsen.
Mener I, det har sammenhæng med
kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen?
- Hvis du i forvejen har problemer, du bakser med, og har svært

ved at få tingene til at hænge sammen, og så ovenikøbet får en lav
ydelse, som gør, at man ikke kan
blive i sin bolig, så er det en rutsjebane nedad. Og der er 225-timersreglen, kontanthjælpsloft og
integrationsydelse de helt store
syndere.
Hvad vil Enhedslisten så gøre for,
at hjemløsheden kommer til at falde
igen?
- Stop for fattigdomsydelserne, få bygget billige boliger, og så
tror jeg, at housing first-indsatsen
virker for nogle. Selvfølgelig skal
man have en bolig, men der skal
følges op. Nogle gange bliver det til
housing lonely, og det nytter ikke
noget.
- Og så har vi slået til lyd for en
pusterumsparagraf i serviceloven,
som skal betyde, at man kan blive
undtaget fra beskæftigelseskrav i
en periode, hvis man er hjemløs eller har store sociale problemer. Så
skal man ikke møde op til samtaler

hos sin beskæftigelsesrådgiver og
bliver ikke trukket, hvis man ikke
møder op. I stedet kan man koncentrere sig om at få for eksempel
misbrugsbehandling op at køre eller styr på problemerne på hjemmefronten.
Jeg har haft vildt mange sagsbehandlere. Det kan man jo godt køre
sur i, når man skal op og tale om
jobparathed og sådan noget med et
nyt menneske hver gang.
- Ja, og for os er det også
skævt, at det eneste succeskriterie
er, at du får et arbejde, og ikke, at
du for eksempel holder op med at
drikke. Måske skulle man interessere sig for nogle menneskelige
succeskriterier - og så findes der
altså heller ikke SÅ mange rummelige arbejdspladser, som regeringen tror. ❙

interview: Råbin Bille
foto: Mette Kramer
Kristensen
tekst: Peter Andersen
- Jeg tror, det bliver svært at
komme gennem valgkampen uden
at tale om hjemløshed, lyder svaret fra Pernille Rosenkrantz-Theil
på det første spørgsmål fra Råbin Bille: Om hun har tænkt sig at
sætte hjemløshed på dagsordenen.
Hvad er det så, der skal på dagsordenen?
- Lige nu og her er der zoneforbuddet. Vi stemte jo for, men jeg
synes, regeringen tolker det på en
helt vild måde. Meningen var at
undgå meget store lejre i de store
byer, men jeg synes, det bliver
brugt til noget andet. Jeg er stillet
op her i København, så det kommer vi til at drøfte.
- Vi kommer også til at diskutere, om der er plads nok på
herbergerne, og hvad det er for
en type pladser, der er brug for.
Vi satte penge af til skæve boliger, og så viser det sig, at vi ikke
kan komme af med pengene, fordi
kommunerne ikke vil have dem.
- Og så vil vi gerne have, at
den allermest udsatte del af befolkningen kan blive visiteret ud
af alle paragraffer. Så man dropper kravene i serviceloven og beskæftigelsesloven og slipper for
at blive sanktioneret, men også
i forhold til fikserummet, så folk
selv kan bestemme, hvordan de
vil have deres skud. Det skal være
hele paletten rundt, og det glæder
jeg mig meget til at diskutere med
de andre partier.

Nyt velfærdssamfund

Simon og Pernille.
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Jeg kender en Hus Forbi-sælger,
som er over 60, og hun har alle sine
ejendele på sin cykel. Hun bliver revet rundt i aktivering.
- Jeg bliver helt dårlig over
det. Vi har konstrueret et velfærdssamfund, som er supergodt,
hvis man skal have skrevet sit
barn op i daginstitution eller skal
til lægen, når man har halsbetændelse. Men det fungerer utrolig
dårligt for de ti procent, der har
allermest behov. Jeg synes, vi
skal bruge de næste ti-20 år på at

Pernille og Råbin.

konstruere et velfærdssamfund,
der fungerer for dem, der har mest
brug for det.
Jeg håbede, du ville sige noget
om ungeydelsen i forhold til valgkampen.
- Jeg synes, selve lovgrundlaget er godt: Unge, som hverken
har sociale problemer eller psykiske vanskeligheder, skal ikke have
flere penge for at ligge hjemme på
sofaen, end de kan få på SU. De,
der har problemer, skal selvfølgelig have den høje ydelse.
- Men vi oplevede så, at en
kommune erklærede 16 procent
uddannelsesparate, mens en anden sagde 80 procent. Og vi ser det
stadigvæk. Så hvis man læser den
reform, som Fanden læser Biblen,
er den hjerteløs og en social katastrofe.
Vi oplever mange, som kommer
over i den forkerte gruppe.
- Ja, problemerne kommer i

praksis. Og de kommuner skal ind
i ministeriet og over knæet.
Hvordan tænker du, vi får de
unge hjemløse i uddannelse?
- Det handler meget om huspriser. Om hvordan vi får skabt nogle
storbyer, der kan indeholde alle
mennesker. Og det handler om,
at vi som politikere tør gå ind og
sige: Det er ikke et frit marked.

Integrationsydelse for lav
Med hensyn til ydelserne, I stemmer
for at sænke integrationsydelsen.
- Vi er imod, at den ydelse bliver sat ned, men regeringen har
lavet et bunkelovforslag. Det er,
som når man stemmer for finansloven, så er man heller ikke enig i
alle detaljer.
Hvad skal der så ske, hvis I kommer i regering?
- Vi skal afskaffe kontanthjælpsloftet. Men vi vil ikke tilbage til det gamle system, for det

var et kontanthjælpssystem, der
ikke tog højde for, at huslejen er
meget højere i København end i
Nakskov eller Vordingborg. Vi vil
have et system, hvor man tager
højde for huslejeforskelle. Derfor
vil vi have en ydelseskommission.
Så er der integrationsydelsen.
Der er mange sager med hjemløse,
der ikke kan dokumentere, at de har
været i Danmark
- Den er meget sværere, fordi
jeg mener, der er en sammenhæng
mellem ret og pligt. Men det er
for lavt nu, og det bliver hjernedødt lavt, når ydelsen sættes ned.
Ydelsen skal være lavere end kontanthjælp, men ikke så lav, som
den sættes ned til nu. ❙
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hellere være god socialt
end kunne skrive

Kasper er ordblind, og han er langt fra eneste Hus Forbi-sælger med det handicap.
Han overværede Edison-teatrets 'Jeg læser falsk' og talte bagefter med Jonas
– en af de 13 unge ordblinde, som medvirker i forestillingen.
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interview: Kasper Svamp
foto: Helga C. Theilgaard
tekst: Peter Andersen

E

t spil Scrabble kommer
frem, og de små, kvadratiske bogstavbrikker væltes ud på bordet. Kasper og Jonas går
i gang og leder efter de
rigtige brikker til at stave 'elefant'.
- Dér er en joker, den
bruger vi, griner Kasper.
- Lad os prøve med 'social'. Jeg ved, der er
'c' med, siger Jonas.
Lidt efter står der 'socal' på brættet, og de
to er enige om, at det ser rigtigt ud.
- Kammeraterne synes, det er guld, når jeg
sender en sms. For så skal de sidde og gætte,
fortæller Kasper, som tilføjer, at han aldrig
skriver 'undskyld', men 'sorry'.
- For dén har jeg fundet ud af.
- Jeg skulle engang skrive 'super'. Men jeg
skrev 'supper' i stedet, indskyder Jonas med et
smil.
Kasper Svamp er Hus Forbi-sælger, mens
Jonas Rasmussen har en vagtuddannelse og
arbejder for et firma, der kører værditransporter. De er begge ordblinde og har begge måttet
kæmpe med deres handicap, både i og udenfor
det danske skolesystem.
Kasper har tidligere taget en uddannelse
som væksthusgartner, mens Jonas først uddannede sig som pædagogisk assistent. Han
skiftede dog livsbane, fordi det ville kræve for
meget at læse videre til pædagog.

Mangel på selvtillid
De to sidder overfor hinanden på scenen i teatret Edison på Frederiksberg, hvor Jonas netop har optrådt i forestillingen 'Jeg læser falsk'
sammen med 12 andre, ordblinde unge. Fra scenen fortæller de hver deres historie, og Kasper
kan genkende rigtig meget fra sit eget liv: Følelsen af at du ikke bliver til noget, at hade hver
eneste skoledag og at blive opfattet som dum.
På Brugernes Bazar, som er de socialt udsattes årlige folkemøde i Odense, har han rejst
sig op og argumenteret for, at ordblindhed
er en psykisk sygdom, fordi det kan føre til
en depression. Og uden at have tal på det er
Kasper overbevist om, at ordblinde er overrepræsenteret i gruppen af hjemløse og socialt
udsatte. Han siger:
Der er mange andre faktorer, men det kan helt
sikkert være en medvirkende årsag.
- Og selvtilliden, det må du også kende. I
folkeskolen har du ikke ret megen selvtillid.
Du er ikke som de andre, du bliver trukket ud
til specialundervisning. Du er dum i forhold til de
andre.
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'Socal' skriver Jonas og Kasper med Scrabble-brikkerne. Men hellere være det end at kunne stave til det, er de enige om.

- Ja, du er ikke god til at læse og skrive, og
så er du heller ikke god til at køre bil på grund
af vejskiltene, og heller ikke til at tage på ferie. Jeg kan ikke stave til 'Thailand'.

Man laver sine egne regler
Jonas fortæller, at han på sin første dag i en
daginstitution blev bedt om at skrive børnenes

- Man laver sine egne regler.
Du bliver rigtig god til
at være ekstra opmærksom.
Jonas, ordblind skuespiller

navne på nogle glas. Det lykkedes ham at lave
snigeren med den undskyldning, at han ikke
kunne stave til de udenlandske navne.
- Et par dage efter måtte jeg så fortælle, at
jeg er ordblind. Men første dag siger man ikke
noget, vel?
Jeg var ærlig overfor min chef, da jeg skulle
uddannes som væksthusgartner. Jeg havde sagt
det på forhånd.
- Mit arbejde ved det ikke endnu. De

spurgte, om jeg har nogle svagheder, og jeg
sagde nej. Jeg var bange for at miste jobbet.
Nu står jeg så offentligt frem, men jeg har også
været der i tre år. De havde de nok fyret mig
før, hvis det var et problem.
Man bruger så megen energi på bare at læse,
og det er der ikke forståelse for på arbejdsmarkedet, for 'det er jo bare noget, man gør'.
- Da jeg begyndte på mit arbejde, skulle jeg
læse ti sider for at lære sikkerhedsreglerne. Jeg
kiggede dem bare igennem og tænkte, at det
må jeg lære på en anden måde. Og så måtte jeg
bare høre ekstra godt efter, da det blev gennemgået. Nogle gange må man lyve sig gennem systemet.
Ikke lyve, gebærde sig.
- Man laver sine egne regler. Du bliver rigtig
god til at være ekstra opmærksom.
Og du bliver god til at forstå andre mennesker,
der har det svært.
- Ja det tror jeg du helt ret i. Man bliver god
til at forstå andres situation, for vi har et handicap, du ikke kan se.

Hader inklusion
Kasper blev testet ordblind i 5. klasse, men
først i 7. klasse kom han ind på en efterskole for ordblinde. Jonas' mor og søster er også
ordblinde, men alligevel måtte han vente til
5. klasse med at skifte folkeskolen ud med en
ordblindeskole.

- Du kender nok også den her: Jeg er nummer tre i rækken, og vi skal læse fem linjer
hver, så jeg tæller lige fem linjer ned og sidder
så og terper. Og så er der én, der får en ekstra
linje, og så får man en linje, man ikke har terpet, og der begynder man bare at svede og får
den der angst.
Jeg ved ikke, hvor tit jeg sagde til min mor, at
jeg ikke har lyst til at komme i skole. 'Det er pjækkesyge,' fik jeg at vide, og så kom man af sted.
Det var bare de bedste dage, når man fik lov at
blive hjemme.
- Derfor det er så vigtigt med ordblindeskoler, for der forstår folk hinanden. De fem værste år i mit liv var fra 0. til 4. klasse.
Jeg gik på skole for talehandicappede og kom
så i folkeskolen i 3. klasse. Den måtte jeg så tage
om, og alle vennerne går pludselig en klasse over
én.
- Jeg hader ordet inklusion. Det værste, du
kan gøre ved en ordblind er at blive sat ind i
en klasse med folk, der er megagode til at læse.
Jeg forstår dem egentlig godt. De sidder og
siger 'kom nu, mand', men du hakker bare endnu mere, når du bliver stresset.
Jeg giver dig fuldstændig ret: En normal klasse med en speciallærer, der står og kigger dig over
skulderen. Så føler man sig til grin.
- Vi er jo gode til alt andet. Vi skal ikke
lære at være sammen med andre.
Men hvis man ikke får den rigtige hjælp, kan
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det udvikle sig til, at man ikke kan sammen
med andre.
- Det er lige præcis der, det kan gå galt.
Jeg blev mobbet og kom kun op igen på
grund af ordblindeskolen. Det gav mig
styrke til at kunne sige, at jeg er normal.
Det er den eneste grund til, at jeg står på
benene i dag.
Det var det samme på efterskolen. Der oplevede jeg, at det ikke var så slemt igen.
- Jeg er god til så meget andet. Jeg er så
god socialt. Tænk hvis jeg skulle miste det
og så til gengæld lære at skrive. Så vil jeg
hellere være god socialt. ❙

på turné
‘Jeg læser falsk' er produceret af C:NTACT,
som bruger teaterforestillinger til at formidle
menneskers egne historier. En af de tidligere
forestillinger var 'Hjem svære hjem', hvor
skuespillerne var hjemløse. Opsætningen af
'Jeg læser falsk' er støttet af Egmont Fonden
og instrueret af Inger Eilersen. Den vil komme
på turné rundt i landet, hvor folkeskoler for
eksempel vil kunne bestille en forestilling.
Yderligere oplysninger på www.contact.dk.

Ordblinde i farezonen
Det er meget sandsynligt, at ordblinde er overrepræsenteret
blandt socialt udsatte, vurderer forsker
af Peter Andersen
Hus Forbi-sælger Kasper
Svamp har en klar fornemmelse af, at der er flere ordblinde
blandt hjemløse end i befolkningen som helhed. Og det er
meget sandsynligt, at han har
ret, mener Anna S. Gellert,
som er lektor ved Center for
Læseforskning på Københavns Universitet.
- En undersøgelse viser, at
de ordblinde har lavere uddannelsesniveau og lavere
indkomst, og så er der rigtig
mange flere arbejdsløse. Jeg
kender ikke til undersøgelser
om ordblindhed blandt socialt
udsatte, men jeg finder det
sandsynligt, at der er en sammenhæng. Blandt de socialt

udsatte er det jo almindeligt,
at de ikke har uddannelse og
ikke har arbejde, siger hun.
Anna S. Gellerts fornemmelse bekræftes til dels i organisationen Lær For Livet, som
står bag et læringsprogram for
anbragte børn – igen uden der
kan føres et videnskabeligt
bevis.
- Procentuelt er der flere
ordblinde blandt de børn, der
deltager i vores programmer,
end der er i befolkningen.
Men det er jo kun blandt dem,
der visiteres til os, og vi kan
ikke vide, om sagsbehandlerne
i kommunerne sender os flere
anbragte børn, som tilfældigvis er ordblinde, siger Dorthe
Pihl, der er kommunikationschef i Lær For Livet.

I den foregående artikel er
Kasper og Jonas rørende enige
om, at folkeskolereformen har
været skidt for de ordblinde,
der nu skal inkluderes i de almindelige folkeskoleklasser.
Jonas siger direkte, at han 'hader inklusion', og det kan Anna S. Gellart fra Københavns
Universitet godt forstå.
- Inklusion er normalt ikke
en fordel for ordblinde, fordi
lærerne ved ikke noget om
ordblindhed og så også skal
tage sig af de 25 andre. Det lyder fint på papiret, at man ikke bliver stemplet ved at blive
taget ud af klassen, men man
mister den målrettede undervisning. Og i stedet for at blive
inkluderet, bliver de i virkeligheden hægtet af. ❙

- Jeg ved ikke, hvor tit jeg sagde til min mor, at jeg ikke har lyst til at komme i skole.
'Det er pjækkesyge,' fik jeg at vide, og så kom man af sted. Det var bare de bedste dage,
når man fik lov at blive hjemme.
Kasper, ordblind Hus Forbi-sælger

vi er tørlagte
Hus Forbis Sanne Jørgensen møder Michael Falch til en snak om at være ædru
efter mange år på druk. De har fået det meget bedre
interview: Sanne Jørgensen
foto: Mette Kramer Kristensen
tekst: Peter Rathmann

H

us Forbi spørger, om jeg
vil interviewe Michael
Falch om at være ædru
alkoholiker, for det er vi
begge to. Jeg bliver helt nervøs og
får sommerfugle i maven. Men jeg
bliver også rørt, for det er stort for
mig at få lov til at møde Michael
Falch. Jeg har pralet af det lige siden.
Jeg elsker hans musik. Hans
stemme er ubeskrivelig. Jeg har
set film som 'Mord i mørket' med
Michael i hovedrollen og følger
ham på Facebook. Vi har børn i
samme aldre – han tre piger, jeg
tre drenge.
Så selvfølgelig siger jeg ja. Det
havde jeg nok ikke gjort for tre år
siden, da jeg stadig drak. Men siden har jeg været ædru, og der er
simpelthen sket så meget godt i den
tid. Min selvtillid er kommet igen,
og jeg tør stille mig op foran andre
mennesker og vise, hvem jeg er.
Folk kan slet ikke kende mig igen.
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Jeg er faldet i et par gange, men
kun en dags tid eller to. Jeg besluttede at holde op, fordi min 51-årige
krop ikke længere kan holde til
det. Til sidst tog det tre-fire dage at
blive menneske igen efter en druktur. I dag giver lugten af øl mig
kvalme.

Forældrene drak
Nu kommer Michael Falch. Han ser
endnu bedre ud i virkeligheden.
Hej Michael, hvor lang tid tog det
for dig at blive ædru?
- Det tog en evighed. Men det
er 16-17 år siden nu, og jeg har
været ædru siden. Jeg havde et
forbillede i Jacob Haugaard. Han
var et symbol for mig, dengang jeg
tumlede rundt og var fordrukken
og depressiv. Jeg tænkte, at når
Jacob kunne blive ædru, så kunne
jeg faneme også, og sådan blev det
heldigvis.
- Jeg ved udmærket, at mange alkoholikere ikke er så heldige, som jeg var. Jeg blev hørt, da
jeg rakte fingeren i vejret for at
få hjælp. Det er så svært at finde
styrken til at nå det punkt, hvor

man siger til sig selv: Nu skal det
ske.
Hvordan bar du dig ad?
- Dengang i 2002 kunne jeg
mærke, at jeg var begyndt at ligne
mine forældre. De var dejlige mennesker, men de kunne simpelthen
ikke styre deres alkoholforbrug.
Det var et svært barndomshjem at
vokse op i for mig og mine søskende. Jeg havde lovet mig selv, at jeg
aldrig ville byde mine egne børn
noget lignende. Men nu var jeg ved
at gøre netop dét.
- Det ville for mig have været den største katastrofe, så jeg
tænkte: Så er det nu, hvis jeg skal
redde min egen røv og dermed
mine børns. Jeg fik henvendt mig i
et anonymt fællesskab for alkoholikere, men efter et halvt års tid
hang jeg stadig med klarinetten og
gennemgik en Minnesotakur.

Mediterer efter koncerter
Hvordan gik det?
- Det gik skidegodt. Jeg fik mit
liv tilbage. Mine børn har nærmest
glemt, at jeg var ham, der pimpede
i gamle dage. Jeg troede aldrig, at

jeg skulle vende tilbage til musikscenen, for jeg brugte i den grad
alkohol både op til en koncert,
men især til at komme ned igen
bagefter.
- I dag bruger jeg meditation.
Sidste sommer spillede jeg flere
festivalkoncerter end nogensinde
før. Men hvad med dig, Sanne?
Hvordan gjorde du?
Jeg klarede det selv fra den ene
dag til den anden. Det er over 30
måneder siden nu. Mine forældre
drak også, men det gør mine børn
heldigvis ikke.
- Du skulle tage at gå til møder
sammen med os andre. Har du ikke
lyst til det?
Jo, jeg vil da gerne være med i et
ædru fællesskab.
- Så har vi en aftale. Pøj-pøj
indtil da.
Nu krammer jeg Michael Falch,
som om vi har kendt hinanden i
mange år. Det har vi måske også på
en måde i vores skæbnefællesskab.
Jeg glæder mig til at møde ham i
Anonyme Alkoholikere. ❙
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- ... tillidsrelationerne bliver først bygget op, der hvor
mennesker tager hinanden alvorligt. Hjemløse ved ofte,
hvor skoen trykker, og hvad der er bedst for dem. Men
de bliver ikke lyttet til. Der er brug for at lytte og have
tid til et møde.
Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte

kommunerne
spænder ben for hjemløse
Sagsbehandlere står til både gule og røde kort, viser undersøgelse fra Rådet for Socialt Udsatte
af Poul Struve Nielsen
illustration: Peter Pedersen

B

enspænd og god
praksis i arbejdet
med hjemløse borgere' er titlen på en
ny rapport fra Rådet for Socialt Udsatte. Rapporten undersøger fagpersoners oplevelser og erfaringer.
Hvis rapporten med ordet benspænd i titlen var et referat fra en
fodboldkamp, så ville den fortælle
sensationen om en kamp, der blev
aflyst, fordi hele sagsbehandlerholdet ville have set rødt på grund
af det ene grove benspænd efter
det andet.
Men i virkelighedens verden
er det kun de hjemløse, der bliver
straffet, uanset hvordan de bliver
behandlet.
'Det overordnede benspænd
for hjemløse borgere, og det mest
centrale ud fra interviewmaterialet at dømme, er, at borgerens be-
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handling og sagsbehandling ikke
nødvendigvis er tilrettelagt ud fra
hensynet til borgerens komplekse
problemstillinger', hedder det i
rapporten.
Den beskriver, hvordan hjemløse borgere simpelthen ikke passer til den måde, de kommunale
hjælpeapparater er skruet sammen på.
Derfor byder kommunen ofte
ind med et benspænd i stedet for
hjælp, når hjemløse henvender sig,
fordi deres udfordringer er 'relateret til misbrug, psykisk og fysisk
sygdom, forsørgelse og bolig. Det
vil sige udfordringer, der går på
tværs af myndigheder og behandlingsinstitutioner.
Disse beskæftiger sig hver især
med at løse enkelte af borgernes
problemstillinger – isoleret fra
borgerens andre problemstillinger.
Det kan i værste fald føre til, at
hjælpen bliver nytteløs, og at borgerens situation forværres,' som
det hedder i rapporten.
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- ...kommunen byder ofte
ind med et benspænd i
stedet for hjælp, når hjemløse henvender sig, fordi
deres udfordringer er 'relateret til misbrug, psykisk
og fysisk sygdom, forsørgelse og bolig. Det vil sige
udfordringer, der går på
tværs af myndigheder og
behandlingsinstitutioner'.
Uddrag af rapporten 'Benspænd og
god praksis i arbejdet med hjemløse borgere' fra Rådet for Socialt
Udsatte

Rapporten viser med al tydelighed, at der heller ikke er sket
nævneværdige fremskridt med
hensyn til at sikre den gode løsladelse, så folk, der afsoner, ikke
løslades til hjemløshed, eller at
hjælpe psykiatriske patienter
med hjemløshed som et socialt
problem til at stå på egne ben.

Jobcentret er et problem
Især Jobcentret, som for de fleste
er indgangen til systemet, udgør
et problem, fordi Jobcentret 'ikke
nødvendigvis beskæftiger sig
med at håndtere borgeres andre
udfordringer – der i øvrigt kan
stå i vejen for en beskæftigelsesrettet indsats.'
Ifølge flere af de interviews,
rapporten bygger på, kan det
endda føre til, at borgeren mister
sin ydelse efter sanktioner, eller
at borgeren vender sig bort fra
myndighederne, fordi vedkommende ikke føler sig støttet og
hjulpet.

Der er mange eksempler på
benspænd i rapporten.
En medarbejder i en privat organisation fortæller om en 19-årig
mand, som gik i pænt tøj, var veltalende, ikke havde noget misbrug og læste HF Enkeltfag. Hans
far var kommet fra Syrien og led
af posttraumatisk stresssyndrom
i en grad, så den unge mand ikke
kunne være hjemme.
Den unge mand boede i en
kælder uden lys og varme og havde fået lungebetændelse. Medarbejderen fra den private organisation var med den unge mand på
socialforvaltningen og henviste
til paragraf 80 i serviceloven, som
giver mulighed for at hjælpe en
uforskyldt husvild midlertidigt.
Men socialforvaltningen var ifølge rapporten ikke interesseret i at
hjælpe, selv om den unge mand
hverken havde noget netværk eller andre steder at få hjælp.
'Den unge mand bliver så desperat, at han siger: 'Så kan I lige

så godt ringe efter politiet, for så
har jeg i det mindste et sted at
sove,' hedder det i rapporten.
Selv om han sagde det grædende, blev det opfattet som en
trussel.
'Vi blev eskorteret ud af vagter og fik at vide, at vi ikke skulle
komme igen. Og det er sådan noget, der avler unge hjemløse', siger
medarbejderen fra den private
organisation i rapporten.

Beskæftigelse overskygger alt
En gadesygeplejerske med tilknytning til et herberg eller et
forsorgshjem leverer et eksempel på, at beskæftigelsesmålene
overskygger det sociale arbejde.
Formålet med den socialpædagogisk bistand på forsorgshjem og
herberger er at yde hjælp til selvhjælp, således at borgeren kan
leve et liv på egne betingelser.
Gadesygeplejersken mødte 'unødigt lang tid og besvær' med at få
bevilget bostøtte (også kalder pa-

ragraf 85-støtte) til en borger. På
et tidspunkt lykkes det. Men på
et helt andet grundlag, end der
blev søgt om.
'Så bliver han faktisk bevilliget paragraf 85 støtte to-tre timer
om ugen men fra den forkerte
vinkel. For den støtte er bevilliget
med henblik på, at han skal i job.
Han kan ikke få pension, selvom
der er gået halvandet år, siden
sagen startede. De har bevilliget
ham en rollator nu efter halvandet år, for han kan ikke gå. Men
de mener stadig, at han er klar til
arbejdsmarkedet. Han kan ikke
selv skære sin mad ud, han kan
næsten ikke putte den i munden.
Det er trist at se på, at et menneske går så meget i forfald, uden
at man kan få den hjælp, man
har brug for. Og så er det meget
frustrerende at se, at der faktisk
bliver bevilliget hjælp, men på det
forkerte grundlag', siger gadesygeplejersken i rapporten.
Hus Forbi har spurgt formanden for Rådet for Socialt Udsatte,
Jann Sjursen, om han mener, at de
medarbejdere, der beskrives, bare
følger loven, eller om de kunne
gøre det bedre i kommunerne indenfor den lovgivning, der er?

Mangel på tillid
- Hvis der ellers var ressourcer
nok til at tale med hjemløse om
deres situation, når de møder systemet, og hvis viljen var der til at
finde en løsning på problemerne,
så kunne man leve med den lovgivning, der er. For med den nuværende lovgivning er der ikke
noget, der forbyder folk at bruge

deres sunde fornuft.
Kan hjemløse overhovedet have
tillid til et system, som i den grad
spænder ben for dem?
- Der skal gives tid og plads til
den sunde fornuft og tid til det
gode sociale arbejde. Men tillidsrelationerne bliver først bygget op, der hvor mennesker tager
hinanden alvorligt. Hjemløse ved
ofte, hvor skoen trykker, og hvad
der er bedst for dem. Men de bliver ikke lyttet til. Der er brug for
at lytte og have tid til et møde,
siger Jann Sjursen.
Han tilføjer, at måden, systemet er indrettet på, ikke kun går
ud over hjemløse.
- Det er også hr. og fru Danmark, der bøvler med systemet,
hvis de får en sag. Tilliden til, at
man får den hjælp, man har brug
for i tilfælde af sygdom og arbejdsløshed, er svækket. Og det
er en bombe under hele vores velfærdssamfund, slutter formanden
for Rådet for Socialt Udsatte.
Rapporten er udarbejdet for
Rådet for Socialt Udsatte af Analyse & Tal. Den bygges på interviews med 25 personer, der arbejder professionelt med hjemløse
som myndighedspersoner i socialforvaltninger, gadeplansmedarbejdere, bostøttemedarbejdere,
forstandere og medarbejdere på
såkaldte paragraf 110-institutioner (herberger og forsorgshjem),
repræsentanter fra de private
organisationer Projekt Udenfor
og SAND samt medarbejdere fra
kriminalforsorgen, behandlingscentret Opus og den opsøgende
distriktspsykiatri. ❙
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FORSKEREN

udsatte rammes
af tyveri af NemID
Svindlere, narkohandlere og voldelige kærester driver rovdrift på udsattes digitale identitet

af Peter Rathmann

E

t kærestepar med
narkogæld i Odense blev bogstaveligt
talt strippet fra inderst til yderst og
gennembanket af
pusherne. Narkohandlerne røvede nøglekortet og
koderne til deres NemID. Parret
turde ikke melde det til politiet.
- Vi måtte hente dem og få noget tøj på dem. Det er en hverdagsforeteelse for hjemløse, misbrugere
og udsatte i Odense at få røvet
deres NemID, siger Helle Sibbersen
fra hjemløseorganisationen SAND.
Hun tilføjer, at NemID er blevet
en nem adgang til andres penge.
- De kriminelle bruger nøglekort og koder til at købe ting på
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nettet. Vi må ofte følge vores brugere til kommunen for at få nyt
NemID eller i banken for at få lukket en konto, siger Helle Sibbersen
til Hus Forbi.
Som udgangspunkt hæfter
man ikke for en digital signatur,
som man ikke selv har sat. Men
Højesteret har for nylig afgjort, at
to socialt udsatte mænd alligevel
hæfter for lån, der blev optaget
af henholdsvis en pusher og en
svindler. De havde nemlig udvist
uagtsomhed ved at udlevere nøglekort og kode.
Ofrene for tyveri og misbrug
af NemID har reelt ingen retssikkerhed, siger advokat Jeanette
Gjørret, som er juridisk leder i Den
Sociale Retshjælp i Aarhus:
- I dag skal ofrene selv bevise,
at de har været udsat for en for-
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brydelse. Det kan de jo ikke. Lovgivningen bør laves om, så man
som udgangspunkt ikke hæfter for
misbrug af sit NemID, siger Jeanette Gjørret til Hus Forbi.

Ikke tjek på tingene
Hvor er nøglekortet blevet af?
Det kan være svært at holde
styr på nøglekort og koder i en
kaotisk hverdag. De kan nemt ryge
i de forkerte hænder, siger chefkonsulent Søren Skaarup, som er
Rambøll Management Consultings
ekspert i digitalisering:
- Det er en udfordring for mange hjemløse og socialt udsatte, at
de ikke altid har helt tjek på tingene, siger Søren Skaarup.
Mange kvinder i krisecentre
har oplevet, at ægtefællen på deres
vegne har godkendt en skilsmisse

eller afskrevet forældremyndigheden:
- Det sker ofte. I to af vores sager opdagede kvinderne sågar, at
partneren drev virksomhed i deres
navn, da politiet indkaldte dem til
afhøring om svindel, der var begået i 'deres' firma, fortæller Flora
Ghosh, direktør for krisecenteret
LivaShelter, til Politiken.
Voldelige partnere har fulgt
med i kvindernes sundhedsjournaler. Andre kvinder er blevet nægtet adgang til kontanthjælp, fordi
de til deres egen overraskelse står
som ejer af en dyr bil.
Hus Forbi har her på siderne
spurgt en række aktører om det
stigende tyveri og misbrug af NemID. ❙

Tyveri og misbrug af NemID er et 'reelt
problem' for udsatte samfundsborgere,
siger lektor Peter Kruize ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.
Han er ved at lægge sidste hånd på en
rapport til Offerfonden:
- Misbruget foregår systematisk og i
organiseret form. Især mennesker i gademiljøet eller med misbrugsproblemer
er i farezonen. De har typisk narkogæld
eller et andet udestående og bliver truet
til at udlevere deres NemID-oplysninger.
- Det foregår også i nære forhold,
hvor ekskærestens NemID bliver misbrugt. Ofte går det ud over de lidt mindre begavede. Alle oplysninger tyder på,
at der er tale om et reelt problem, især i
og omkring København, siger Peter Kruize til Hus Forbi. ❙

POLITIET
- Vi ser en stigning i antallet af udsatte mennesker, som bliver udsat for id-tyveri på forskellige måder, siger vicepolitiinspektør Peter
Reisz fra Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet i Københavns Politi:
- Nogle bliver presset eller truet, hvis de
har noget ude at hænge, for eksempel en gæld.
Så kan de betale af ved at udlevere deres
NemID.
Og så skalter og valter de kriminelle med disse
oplysninger til deres egen fordel?
- Ja. Det er ofte pårørende, som anmelder
misbruget til politiet på ofrenes vegne, siger
vicepolitiinspektøren.
Hvordan går det med at opklare disse sager?
- Det går meget godt – i nogle af sagerne,
siger Peter Reisz.
Trine Møller er chef for Rigspolitiets nyoprettede Landsdækkende Center for IT-Relateret
Økonomisk Kriminalitet:
- Vi er i gang med at få et overblik id-misbruget på landsplan. Vi skal dykke ned i, hvem
de forurettede er? Hvad er de blevet udsat for?
Hvordan skal vi kommunikere en forebyggelsesindsats?
Har du i mellemtiden gode råd til ofrene?
- Man kan jo i dag på borger.dk lægge en
kreditadvarsel via sit cpr-nummer, så man ikke umiddelbart kan købe på kredit eller optage
kviklån. Det kunne måske også være en mulighed for udsatte borgere i forhold til NemID,
siger Trine Møller.
Centerchefen i Rigspolitiet opfordrer til at
passe godt på sine koder:
- Men det er nemt nok for mig at sige. Det
er noget andet, hvis man står og bliver truet –
eller hvis udlevering af NemID er den eneste
måde at få dét, som man har brug for, for eksempel narkotika. Så er det svært, siger Trine
Møller ❙
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BANKDIREKTØREN

EKSPERTEN

Internetbanken Basisbank havde i 2017 milliontab
som følge af en markant stigning i antallet af besvigelser (bedragerisager), specielt kriminelt misbrug
af NemID.
Politiet fortæller om sager, hvor indehaveren af
et NemID sælger sine oplysninger til andre – og derefter melder oplysningerne stjålet. Imens bliver der
for eksempel optaget lån via det solgte NemID. Det
genkender bankdirektør Tom Rattleff i Basisbank:
- Da vi var ramt i 2017, var det ofte med store
tab til følge. Selv om gerningsmændene kommer i
fogedretten, er det jo ikke sikkert, at de nogensinde
betaler. Det er typisk yngre, lidt naive mænd, som
sælger deres oplysninger og efterfølgende påstår, at
de er blevet stjålet.
- Det er enormt svært at svare på, om man har
været i ond tro eller ej. Som udgangspunkt må vi
tro på, at en låntager er den, som vedkommende giver sig ud for via sit NemID, siger Tom Rattleff.
Trine Møller, chef for Rigspolitiets Landsdækkende Center for IT-Relateret Økonomisk Kriminalitet:
- Vi ser ofte, at personer fra udsatte grupperinger enten sælger deres NemID eller bliver presset
til det, hvorefter det bliver misbrugt. Dermed er de
medvirkende til kriminalitet og risikerer at blive
dømt for det. Hvis man bliver presset, skal man
selvfølgelig rette henvendelse til politiet, siger Trine
Møller. ❙

Det er ulovligt at udlevere sine NemID-oplysninger til andre. Men netop udlevering af koder og nøglekort til en betroet ven kunne måske være en løsning på at undgå misbruget:
- Vi ved jo godt, at de, der hjælper hjemløse, gør ting,
som de ikke må: De opbevarer nøglekortet i en boks og tager det ud, når indehaveren har brug for det. Så sætter de
to sig ned sammen og ordner det, siger chefkonsulent Søren
Skaarup fra Rambøll Management Consulting.
- Man kunne jo godt finde en sådan praktisk løsning
for at gøre det trygt og sikkert for den enkelte: Når du har
brug for nøglekortet, kan du gøre det på et værested eller
lignende, hvor det er låst inde i et skab. Det skulle selvfølgelig være en frivillig ordning, hvor borgeren altid kan
trække sit tilsagn tilbage, siger Søren Skaarup.
En sådan ordning ville ifølge digitaliseringseksperten
svare til, at nogle i dag frivilligt vælger at lade sig registrere i Ribers Kredit Information for at forhindre sig selv i at
optage kviklån:
- Sådan kunne du af egen drift vælge at være under administration, når det gælder NemID.

- Hvis du tilmelder dig en sådan ordning, skal du sidde
sammen med en anden for at bruge dit NemID. Du vil ikke
kunne blive franarret dit nøglekort, ikke kunne smide
det væk og ikke kunne blive tvunget til at overlade det til
andre. Lovgiverne kunne godt indføre en sådan ordning –
hvis de vil, siger Søren Skaarup.
- Man har i NemID-halløjet overset de personer, som
ikke ønsker den umiddelbare adgang til at gøre alting selv
digitalt, men foretrækker at gøre det under betryggende
forhold sammen med et andet menneske.
- Digitaliseringen er baseret på den antagelse, at borgeren som udgangspunkt har styr på sit liv. I gamle dage
kunne det også være et helvede at udfylde en blanket –
men man kunne altid møde op ved skranken og få hjælp. I
dag handler mødet mellem borger og myndigheder udelukkende om udveksling af data, siger Søren Skaarup.
Landsforeningen SINDs formand, Knud Christensen,
foreslår i Politiken, at psykisk sårbare mennesker, som er
i risiko for at blive franarret deres NemID, kommer under
værgemålsloven, hvorefter deres økonomi bliver varetaget
af en værge. ❙

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

KÆRE KØBER

ADVOKATEN
Manden lod engang sin kollega optage et lån i sit
navn. Det var en vennetjeneste over en kop kaffe,
som nu har kostet manden en halv million kroner
og et hus på tvangsauktion.
For kollegaen blev nemlig ved med at låne penge - en halv million - via mandens NemID, fortæller advokat Jeanette Gjørret, juridisk leder af Den
Sociale Retshjælp i Aarhus.
Kollegaen indrømmede det hele i retten. Men på
grund af det oprindelige, aftalte lån konkluderede
byretsdommeren, at manden havde været uagtsom
og dermed selv var skyld i miseren. Sagen er anket
til Vestre Landsret.
- Alene det faktum, at kollegaen har id-oplysningerne, gør, at långiveren har handlet uagtsomt
og hænger på lånene, fortæller Jeanette Gjørret.
- Vi taber samtlige retssager, hvor gerningsmanden – på en eller anden måde, som ofret ikke
kan forklare – har taget en kopi af nøglekortet og
skaffet sig koderne, siger advokaten.
- Så hvis andre har dit NemID, kommer du til at
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hæfte. Vi har rigtigt mange sager om id-tyveri. Når
vi ser på omfanget, kan det jo ikke passe, at ofrene
i alle disse tilfælde har handlet uforsigtigt. Det er
nemt for en gerningsmand at franarre dig dit NemID, hvis du er presset eller har en psykisk lidelse.
Desuden har gerningsmændene typisk ingen
penge, når sagerne kommer for retten, hvorefter
ofret igen hænger på regningen. Et tredje problem
er ifølge Den Sociale Retshjælp overhovedet at
melde sager om id-misbrug til politiet:
- Politiet siger til anmelderen, at kreditor er offeret, ikke anmelderen. Ud fra det må tabet ligge
hos kreditor, men det synspunkt er jeg heller ikke
kommet igennem med, siger Jeanette Gjørret.
- Vi har også sager, hvor ekskæresten har hævet det hele og derefter er smuttet. Ofrene skal
søge om fri proces for at stille dem til ansvar i retten. Specielt for vores socialt udsatte klienter er
det ikke nemt at få en advokat. Derfor fører vi dem
pro bono (gratis), fordi det er så grotekst, siger Jeanette Gjørret. ❙

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

HUS FORBI
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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'.

220 I TIMEN

Jeg tror ik på noget
Men noget lever inde i mig
Jeg er blind
Men noget viser mig vej
Jeg kan ikke finde mig til rette
Ordets betydning
Er så svagt
I forhold til det jeg prøver at berette
Prøver at finde den hurtigste vej
Jeg bruger mine sanser
220 kilometer i timen
Mens jeg danser
Hvad var det?
Jeg standser
Var der noget som jeg overså
nok bare noget man ikke skal forstå
Men jeg forstår godt det uforståelige
Og jeg jagter det uopnåelige
Leder efter noget der aldrig er blevet fundet
Jeg kæmper en kamp
Der nok aldrig bliver vundet
Men at det ikke er fundet
Betyder ik' at det ikke findes
Og at en krig synes at blive ved og ved
Er ik' ensbetydende med at den ik' ka' vindes
Jeg drømmer en drøm
Hvor røgen på slagmarken letter
Jeg drømmer med 220 i timen
Så jeg fortsætter

Til koncert
med Lukas Graham
af Peter Andersen

'Redemption' eller 'frigørelse' står der på den T-shirt, man kunne
købe til Lukas Graham-koncerterne i København og Herning.
Her er fire af de fem salgshold fotograferet.
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I januar og februar spillede det
danske verdensnavn Lukas Graham fem
udsolgte koncerter i Royal Arena i København og Boxen i Herning, og hver
aften var et hold af Hus Forbi-sælgere
med. De solgte dels den vinylplade, Lukas Graham har indspillet sammen med
hjemløse musikere og et kor af Hus
Forbi-sælgere, dels en særlig T-shirt,
bandet og Hus Forbi har fået trykt i
anledning af koncerterne.
Der blev solgt mere end 400 Tshirts før og efter de fem koncerter.
Og så er der singlepladen, som er en
historie i sig selv. Den er indtil nu solgt i

cirka 6.000 eksemplarer, og det er mere
end 30 år siden, en vinylsingle sidst er
købt af så mange i Danmark.
Hus Forbi-udgaven af 'You're Not
The Only One (Redemption Song)'
fra Lukas Grahams seneste album er
kun udgivet på vinyl og kan altså ikke
streames eller fås på CD. En af de unge
musikere på indspilningen er Kasper
Hedegreen, og på B-siden af singlen
finder man hans egen 'I've Got No
(Home)'.
Der er fortsat Hus Forbi-sælgere,
der har pladen med i tasken. Den koster
100 kroner. Halvdelen går til sælgeren,
mens resten er med til at dække produktionsomkostningerne. ❙

foto: Omar Ingerslev

nikolaj brie petersens verden

hus forbi
har du lyst
til at lave
mad i
hus forbis
café?

SKRIV

Hva er der Nikolaj?
Skriv!
Jeg har ikke noget at sige
Hvis jeg skriver er det nærmere tidsfordriv
Skriver jeg nu er det for at fylde et tomrum
Da jeg vågnede her til morgen
Følte jeg mig lille og dum
Savl i skægget hold i nakken
Men du har ret
Skriver jeg ik går snakken
Men sådan er det med snak
Den bliver ved at gå
Men det er faktisk ikke alt jeg skriver
Man skal prøve at forstå
Nogen gange skriver jeg
For at bekæmpe min egen ensomhed
Andre gange bare for at glemme
At jeg føler jeg altid ligger ned
Skriver for at abstrahere
Prøver dumme tanker at parkere
For at slippe væk
For en stund at glemme
For at lukke røven på en stemme
Men skriver jeg nu
Er det bare fordi
Og når jeg har drukket min kaffe
Så fortsætter min krig

Maleriet hedder
'KARAKTER'. En patient
slæber sin ødelagte båd
op ad vejen mod fabrikken, men på fabrikken
er der stadig stilladser.
Udsigten er nok, at han
ikke finder hjælp. Vejen
gennem psykosen synes
uendeligt lang. Maleriet
har været med på Orion,
den sociale virksomhed,
som er et botilbud i Hillerød.

I Hus Forbi-caféen kan
sælgerne købe aviser,
få et varmt måltid mad og
møde andre sælgere.
FRIVILLIG I HUS FORBIS
KØKKEN: Du kan lide at
lave mad og vil bruge
fire-fem timer om ugen i
caféen, du har overskud
til at rumme de hjemløse
og har lyst til at være del
af Hus Forbis fællesskab.
Sælgerne, der kommer i
caféen, har ofte få muligheder for at lave egen
mad. Den forskel, vi gør
ved at lave mad til dem, er
derfor værdsat. I selskab
med en anden frivillig vil
du lave middagsmad til
30-40 sælgere og være
med til at skabe et rummeligt og rart miljø i vores
hus. Køkkentjansen er
fra kl. 8.00 til 13.00 med
madlavning, oprydning og
opvask. Vi tilstræber at
have to frivillige i køkkenet dagligt, som selv
aftaler mødetid og menu.
Kontakt Hanne
tlf. 52409089 eller
hanne@husforbi.dk

du kan læse mere
om hus forbi på
www.husforbi.dk
foreningen
hus forbi
jernbane allé 68,
2720 vanløse
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foto: Real Change

foto: Big Issue Australia
En helt i habit. Bruce Cooper, som er partner i den australske advokatvirksomhed Clayton Utz,
trak sælgervesten over sin egen uniform og gik som erhvervsleder ud for at sælge The Big Issue
Australia sammen med sælger Marcus.

| off-line |

Stone Gossard fra Pearl Jam var ude at sælge RealChange.

Hjemløseaviser fejrede sælgere i hele verden
Den internationale sælgeruge forløb på forskellig vis

Hvert år er der en international
sælgeruge, hvor hjemløseaviser i
hele verden sætter fokus på sælgerne i hele verden. I år har Hus Forbi
i anledning af valgåret valgt et politisk fokus – vi sendte tre politiske
hjemløsereportere afsted til Christiansborg for at tale med politikere
fra forskellige partier (se side 8-15).
Andre steder i verden har vores kolleger valgt andre måder at
sætte fokus på avisernes arbejde
og sælgerne på.
The Big Issue in the North, som
udkommer i Nordengland og har
hovedkvarter i Manchester, fik
borgmestrene fra nogle af de store

byer i området til at indgå en lille
kappestrid om, hvem der kunne
sælge flest aviser, og så gik de ellers på gaden sammen med nogle
af sælgerne.
The Big Issue, som udkommer
i Sydengland og Skotland, har lavet et rejsetillæg med rejseguides
til byer i hele verden – i samarbejde med andre hjemløseaviser.
Hus Forbi har også bidraget med
en guide fra København med Hus
Forbi-sælger og Gadens Stemmerrundviser Csaba Setet. Vi planlægger at bringe det løbende som en
rejseguide for læserne.
L'Itinéraire , som udkommer i

den fransk-talende canadiske by
Montreal, har holdt åbent hus i anledning af sælgerugen.
The Big Issue Australia, der
som navnet antyder udkommer i
Australien, fik erhvervsbosser fra
store australske virksomheder til
at trække sælgertøjet over habitten og gå ud og sælge aviser sammen med sælgerne.
I Seattle har hjemløseavisen
RealChange et forhold til rockgruppen Pearl Jam, der kunne minde om
Hus Forbis relation til Lukas Graham, så her var Pearl Jams guitarist Stone Gossard med ude at sælge
aviser.

Hus Forbi har tidligere fået
støtte fra kendte danskere, som
var med sælgerne ude at sælge aviser, og sidste år besøgte redaktøren fem forskellige læseres familier sammen med forskellige sælgere
og lavede mad til læserne.
I år kom det altså til at falde
sammen med valgdækningen. Så
har vi i hvert faldt været rundt i
det politiske landskab inden den
valgdato, som det i skrivende
stund kun er statsministeren, der
kender. ❙

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. april
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? |

Det har været det bedste job i hele mit liv
Hus Forbi-sælger Peter Olesen fortæller sin historie

3

spørgsmål

hvad er
dine fremtidsplaner?
- Jeg vil gerne have et sted at
bo, så jeg kan bygge mit liv op
igen. Jeg har søgt ind på et
pensionat på Vesterbrogade og
på Kollegiet Gl. Køge Landevej
(herberg, red.). Der er venteliste, så nu må vi se. Får jeg en
lejlighed, skal det være til en
husleje, jeg har råd til. Under
5.000 kroner. Jeg hører til under
Københavns Kommune, og jeg
vil sgu hellere snakke med en
tyndskidslort end med dem.

hvad interesserer dig?
fortalt til Birgitte Ellemann
Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen

K

lokken er 10.00, og jeg
sidder her på Grusgraven (bodega i København, red.), fordi jeg har
måttet tjekke ud fra Saga Hotel, og
så skulle jeg lige have en morgenbajer og tænke mig lidt om. Jeg har
sovet der fem nætter, men fra i dag
er alt booket. Du kan ikke komme
ind fra gaden og få et værelse længere. Så nu skal jeg finde på et nyt
sted at sove.
- Nogle nætter køber jeg en
busbillet og sætter mig og sover
på bagsædet i bussen. Det er en
løsning, men for at sige det lige
ud noget rigtig lort. Jeg har jo alle
mine ting med mig, som jeg skal
holde øje med, og hvor skal man
gå på toilettet henne? Sommetider
har jeg lånt en sofa hos en kammerat, men det er også problematisk i længden.
- For fem år siden fik jeg en
blodprop over øjet og måtte ikke
køre bil i et år. Så mistede jeg mit
job som varmemester, ja faktisk
ALT i den forbindelse. Jeg havde
en lejlighed i Høje-Taastrup, og
da jeg kom hjem efter 14 dage på
hospitalet, kunne jeg se, at nogen
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var brudt ind og havde boet der,
og så vendte jeg mig om og gik.

gaden. Det ved jeg godt, folk ikke
tror, men så må de prøve det selv.

Væltet af kontanthjælpsloftet

Nettos hundekrog

- Derfra flyttede jeg på forsorgshjemmet Roskildehjemmet, hvor
jeg havde en pragtfuld tid i 22
måneder. Men så ringede HøjeTaastrup Kommune og tilbød mig
en lejlighed med tilskud, som jeg
ikke kunne tillade mig at sige nej
til, selvom jeg syntes, det var alt
for dyrt.
- Jeg var der i et år, og så kom
kontanthjælpsloftet og væltede
hele mit liv. For alle de tilskud, de
havde tvunget mig til at tage imod
for at have råd til at bo der, blev
trukket tilbage. Der blev lukket
for tv og internet, og jeg sad bare
dér og tænkte: 'Hvad faen skal jeg
bruge strøm til, når jeg ikke engang har penge til at putte mad i
køleskabet?' Og så blev jeg kold på
samfundet og gik på gaden.
- Det var i sommeren 2017. Jeg
havde lagt mærke til, at der lå en
hjemløs og sov i en søjlegang ude
på Bispebjerg Hospital. Dér tog jeg
ud, for så var vi da to, der kunne
passe på hinanden. Han solgte
Hus Forbi og foreslog mig det
samme. I løbet af weekenden blev
jeg klar over, at jeg nok var nødt
til det. For det er dyrt at leve på

- Med mit sælgerkort i hånden tog
jeg ud til mit barndomskvarter på
Blegdamsvej og begyndte at sælge
aviser ved Netto. Min første kunde var Noller fra Brødrene Olsen.
Han købte en avis og gav mig 40
kroner, og så gik det slag i slag. På
et tidspunkt sov jeg på et værelse på Nygårdsvej på Østerbro og
valgte at rykke ned til den Netto,
der ligger der.
- Nu er der gået 13 måneder, og
det har været mit livs oplevelse.
Jeg har mødt så megen venlighed, selv fra Netto, der inviterer
mig indenfor, når det er koldt. De
kommer også ud med mad til mig
og ved lige, hvad jeg kan lide. Jeg
rydder til gengæld op ude foran,
så Netto har givet mig en kost, og
så er jeg blevet 'Nettos hundekrog'
og passer på alle stamkundernes
hunde.
- Hver dag er der 40 til 100
kvinder, der smiler til mig. Det
har jeg aldrig prøvet før. Det har
været det bedste job i mit liv. Jeg
er åbenbart heldig. Og så er jeg
jo en viking på 66 år, så jeg giver
ikke op over for noget som helst. ❙
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- Jeg har dyrket sport hele mit
liv og spillet fodbold på højt plan
sammen med Laudrup (Finn,
red.) i KB i 1970'erne. Jeg stoppede først helt med at spille, da
jeg var 61 og fik en blodprop.
Og så har jeg haft antikforretninger i Ravnsborggade. Men
til sidst arbejdede jeg nærmest
27 timer i døgnet. Så tog jeg
en uddannelse som ejendomsserviceteknikker. Så hvis jeg får
en lejlighed, kan ejendommen jo
også bruge mig til noget. For jeg
kan både skovle sne og klippe
hæk.

hvor skal du
sove i nat?
- Der kan du lave sådan et stort
et her (Peter Olesen tegner et
stort spørgsmålstegn med sin
pegefinger ned i bordpladen,
red.). Som hjemløs kan du ikke
gøre andet end at leve ét minut
ad gangen. Så … det ved jeg
ikke endnu.

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

