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Tre europæiske aber
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Hus Forbi sætter i denne måned fokus på valget til Europa-Parlamentet, som finder
sted den 25. maj. Selvom det er fristende at tage det i fugleperspektiv, når man skal
overskue en størrelse som Den Europæiske Union, så fastholder vi frøperspektivet. Vi
ser tingene fra neden.
Vi stiller spørgsmål til fire danske spidskandidater – det er desværre ikke muligt at
nå hele partirækken rundt. Men vores udgangspunkt og perspektiv er gadens folk, og
dem er der kommet flere af som følge af udviklingen i EU.
Sælgere af den græske hjemløseavis var før finanskrisen familiefædre og -mødre,
som havde job i fabrikker, landbrug og serviceerhverv. Nu er er de gået fra hus og hjem.
I Danmark og andre rige, vesteuropæiske lande er der kommet nye grupper af indvandrere fra andre EU-lande til blandt gadens folk.
Set i et fugleperspektiv giver arbejdskraftens fri bevægelighed og det indre marked
fantastiske muligheder. Vi kan søge job i Madrid og Bruxelles, Bukarest og Stockholm.
Vi kan sælge vores produkter i hele unionen.
Men det ser dystert ud i vores frøperspektiv. Når erhvervsfolk, politikere og teknokrater roser arbejdskraftens fri bevægelighed, glemmer de, hvad arbejdskraft er:
Mennesker, som arbejder for at opfylde deres drømme, ambitioner og behov, hvis det
står godt til – og blot for at forsørge sig selv og familien, hvis det kniber. Og det kniber
for rigtig mange i Europa.
Har mennesker ikke muligheder det ene sted, så har vi en indbygget selvopretholdelsesdrift, som får os til forsøge andre steder.
Sådan har det altid været i Europa – også i den del, der nu for de fleste føles rig. Den
rige onkel fra Amerika tog altså derover, fordi familien var fattig, og der ikke var muligheder her. Ligesom Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren.
Set i fugleperspektiv kommer der mange indvandrere, som klarer sig fint, betaler
skat og bidrager til vores samfunds udvikling. Men i europæisk frøperspektiv lever
mennesker i landsbyslum uden el og vand i Rumænien, og de bliver flaskesamlere og
hjemløse, når de forsøger sig her.
Det er et problem, og det kræver handling. Men i kommunerne slår de ud med armene og henviser til regeringen. Regeringen henviser til EU. Dansk Folkepartis medlem
af Europa-Parlamentet ønsker et nyt EU-forbehold for at sikre vores velfærdsstat. EU’s
kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion kritiserer en uacceptabel
behandling af EU-indvandrere som en andenrangsarbejdsstyrke i Danmark.
Det uacceptable er, at ingen tager et ansvar. Ansvarsfordelingen er ellers rimeligt
klar. Ingen, Hus Forbi har spurgt, var i tvivl om, hvad der var medlemslandenes ansvar,
hvilke opgaver kommissionen har, og hvor parlamentarikerne tager over.
Alligevel minder kommunen, staten og EU om de tre aber, der intet ser, intet hører
og intet siger, når talen falder på den sociale nød. De spiller den videre til hinanden,
og ingen gør noget. Så får EU en slagside, den ikke behøver få, fordi den får rollen som
noget, man bare kan tørre ansvaret af på og undskylde enhver forkert udvikling med.
Og det dur ikke.
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Håbet under Ringgadebroen
Brugere af det nye hjemløsetelt
i Aarhus arbejder sammen med
kommunen om at udvikle kulturgaden Håbets Allé. Hus Forbi
besøger de unge – og en af dem
interviewer den ny socialrådmand
i Danmarks næststørste by, Thomas Medom.

Det fattige Europa
Dansk Folkeparti kræver et nyt
EU-forbehold om sociale ydelser,
og EU’s kommissær for sociale
forhold kritiserer Danmark for at
behandle EU-indvandrere som
en andenrangsarbejdsstyrke
uden lige rettigheder. Optakt til
Europa-Parlamentsvalget.

22

29
Der kom aldrig et postkort
Sandra Corfitz mistede kontakten
til sin far, der var narkoman. Hun
ville ønske, han havde sendt et
postkort. Først da han kom på
metadon, blev Hus Forbi-sælger og
fik bedre styr på sin tilværelse, fik
de kontakt igen.
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SEAS truer folk på boligen
En dag ad gangen
Vikar-X og Dusaduku
Ny sælger
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“

Tandhjulet kører
Hjemløse Henning Elsner er
Hus Forbi-sælger og cykler nu
Danmark rundt. Han samler ind
til socialt udsatte menneskers
tandpleje. Journalist Reimer Bo
Christensen, som har skrevet
cykelbogen ’På mestrenes asfalt’,
dækker turen for Hus Forbi.

I Danmark er der for eksempel nogle mennesker, som
ønsker at behandle EU-indvandrere som en andenrangsarbejdsstyrke uden lige rettigheder. Dette er naturligvis ikke acceptabelt i Den Europæiske Union, som
vi ønsker at bygge sammen til gavn for alle borgere.
László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

Poul Struve Nielsen, redaktør

vil du også støtte? Send en mail til redaktion@husforbi.dk
Det koster 9.000 kroner at få sit firmalogo med.

KOMMUNAL

v/Annemette Lyngh
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VÆR MED TIL AT HJÆLPE HJEMLØSE
EFTER HOSPITALSOPHOLD

Bolighjælp rammer
ved siden af

For kommunen
er en elregning
på 3.000 kroner
en lille udgift i
sammenligning
med en plads på
et forsorgshjem,
som koster cirka
30.000 kroner om
måneden, siger
Stine Juul Larsen
fra Perronen.

Støtte til unge, som kan blive hjemløse, løser ikke problemerne
af Peter Andersen

Røde Kors Hovedstaden sørger dedikerede frivillige til at
opstarte og drive nyt omsorgscenter for socialt udsatte,
som udskrives fra hospitalet.
Disse socialt udsatte borgere, må ofte udskrives til gaden til
en ganske uholdbar situation. I centret vil de nyudskrevne
borgere modtage omsorg, hvile samt sund og tilstrækkelig
ernæring.
Du behøver ikke have en sundhedsfaglig baggrund for at
blive frivillig på centret.
Centret bliver placeret i Arbejde Adlers hus på Thorsgade
på Nørrebro.
Din opgave som frivillig:
•
Omsorg og samvær med borgerne under deres 2 ugers
ophold.
•
Motivere borgerne til at benytte nogle af centrets andre
tilbud, særligt caféen Oasen.
Interesseret? Kontakt Thomas på:
thman@rodekors.dk
tlf: 4177 5827.

rødekors.dk

Den
Mobile
Retshjælp
En retshjælp der ved noget om
hjemløse og andre udsatte mennesker...

Regeringen vil oprette en særlig
pulje til unge, som er i fare for at
ryge ud af deres bolig. Puljen lyder på 20 millioner kroner om året
i de næste fire år, og unge på kontanthjælp, uddannelsesstøtte eller
revalidering vil kunne få hjælp
til huslejen i op til et halvt år. Det
skønnes, at de unge i gennemsnit
vil blive hjulpet med 2.000 kroner
om måneden.
Puljen vil kunne hjælpe nogle
af de 25-30-årige, som har fået
deres indkomst næsten halveret
som led i kontanthjælpsreformen.
Men puljen vil ikke redde de unge,
der virkelig har brug for pengene,
vurderer de hjemløses landsorganisation, SAND.
- De fleste, der kommer i problemer, vil næsten med garanti
være unge, der har fået et midlertidigt fradrag i kontanthjælpen,
hvis de for eksempel er udeblevet
fra en samtale på jobcentret. Men
der står tydeligt i lovforslaget,
at huslejehjælpen ikke må kompensere for en sanktion, så de
kan ikke få hjælp. Man burde i
det mindste levne mulighed for at
kunne bruge puljen til unge, der
har klaget over en sanktion – altså
mens deres klagesag behandles,
siger SAND's sekretariatsleder,
Ask Svejstrup.
Ifølge SAND tager forslaget
ikke fat om de reelle problemer:

Manglen på billige boliger og den
store gruppe unge, som ikke kan
administrere at bo i en lejlighed.

Lappeløsning
- Det er en redningskrans, som
man så lukker luften ud af efter
et halvt år. I det tidsrum skal
de unge prøve at finde en varig
løsning, det vil sige en billigere
lejlighed, men det har de jo prøvet,
siger Ask Svejstrup.
Rådet for Socialt Udsatte og
Foreningen af Socialchefer siger
samstemmende til Altinget.dk, at
der er tale om en lappeløsning. Og
Enhedslistens ordfører kalder det
’et babyplaster på en styrtblødning.’
Der er dog ingen tvivl om, at
puljen bliver vedtaget, da bevillingen er en del af den seneste
finanslovsaftale. Men det bliver
ikke nødvendigvis i den nuværende form, siger Venstres socialordfører, Eyvind Vesselbo.
- Vi sætter spørgsmål ved
begrænsningen på et halvt år,
for hvad sker der så, når de seks
måneder er gået? Desuden er vi
utilfredse med, at forslaget først
træder i kraft den 1. juli. Dermed
er der 10 millioner kroner i 2014,
der ikke bliver brugt, og jeg vil
godt have garanti for, at de penge
ikke bare forsvinder i systemet,
men bliver brugt inden for området – for eksempel til at hjælpe
hjemløse, siger han. |

Hvordan hjælper Den Mobile Retshjælp?
Frivillige medarbejdere giver gratis, juridisk hjælp pr. telefon, e-mail
eller ved direkte henvendelse på adressen
Store Torv 9, 8000 Aarhus C.
Enhver henvendelse er anonym – du skal ikke opgive
personnummer eller adresse.
Det kan du f.eks. spørge om:
• Har kommunen mulighed for at tage min kontanthjælp?
• Må min ekskone hindre børnene i at besøge mig?
• Kan jeg få hjælp til en lejlighed?

Den Mobile Retshjælp • Store Torv 9, 8000 Aarhus • Tlf.: 72 11 90 77
• mail@mobilretshjaelp.dk
Den Mobile Retshjælp - i samarbejde med
SAND – De hjemløses landsorganisation
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gratis behandling
Dansk MisbrugsBehandling Aalborg tilbyder hjælp til ludomaner og
deres pårørende. Behandlingsleder
Søren Skensved glæder sig ifølge en
pressemeddelelse over, at ludomaner i Nordjylland nu også har mulighed for at modtage gratis behandling for ludomani. Han fortæller, at
Dansk MisbrugsBehandling har et
solidt og velafprøvet behandlingskoncept, som nu kan komme flere
ludomaner i Nordjylland til gode. |

ingen del
i fremgang
Langt størstedelen af danskerne
har fået flere penge mellem hænderne siden årtusindeskiftet, viser
en analyse, som Ugebrevet A4 har
foretaget på baggrund af tal fra
Danmarks Statistik. Over 800.000
personer har imidlertid ikke fået del
i velstandsfremgangen og har mindre end 100.000 kroner til rådighed
om året. Det vil sige, at omkring en
femtedel ikke har fået del i fremgangen. |

SEAS truer folk på boligen
Gammel elregning kan gøre mennesker hjemløse
af Peter Andersen
foto Mette Kramer Kristensen
El-selskaber kan kræve et halvt
års forbrug a conto alene på
mistanken om, at en kunde vil
komme i restance. Det rammer
hjemløse, som har fået egen
bolig, fordi kommunerne ikke må
dække fremtidigt forbrug. ’Helt
tosset,’ mener Rådet for Socialt
Udsatte, som vil have reglerne
ændret.
En hjemløs kan godt få kommunen til at dække 30.000 kroner i
indskud til en lejlighed. Men hvis
man møder op med et krav fra elselskabet om at betale 3.000 kroner a conto, kan kommunen ikke
hjælpe. For loven tillader ikke, at
kommunerne dækker fremtidigt
forbrug.
Det dilemma har ramt flere
brugere af værestedet Perronen i
Nykøbing Falster. Hvis det regionale forsyningsselskab SEAS-NVE
ser en risiko for, at en kunde vil
komme i restance, kan det kræve
et halvt års forventet forbrug betalt forud som ’sikkerhed.’ Årsagen
kan være en gammel, ubetalt elregning, eller at man tidligere har
været bagud med betalingerne.
- Risikoen er jo, at de ryger ud
af lejligheden igen og tilbage på
forsorgshjemmet, eller at de begår
kriminalitet for at skaffe pengene.
Og dermed spænder systemet ben
for sig selv. For kommunen er det
jo en lille udgift i sammenligning
med en plads på et forsorgshjem,
som koster cirka 30.000 kroner om

måneden, siger Stine Juul Larsen,
som er socialkonsulent på Perronen.

Klage til Ankestyrelsen
En af værestedets brugere fik en
lejlighed for fire måneder siden,
men han risikerer at ryge ud af
den igen, fordi han ikke kan hive
3.000 kroner ud af sit månedlige
rådighedsbeløb.
Guldborgsund Kommune har
afvist at hjælpe med henvisning
til, at aktivloven kun giver mulighed for at dække de faktiske
udgifter. Eneste undtagelse fra den
regel er boligindskuddet, som har
en særlig paragraf i loven.
Med hjælp fra Stine Juul Larsen
har brugeren nu formuleret en
klage, og hun håber, at Ankestyrelsen vil tage sagen op, så praksis
kan blive ændret.
- Man kunne for eksempel gøre
det sådan, at det blev muligt at få
dækket et eventuelt a contobeløb
til strøm som en del af indskuddet,
siger Stine Juul Larsen.
I Guldborgsund Kommune bekræfter Karin Bruhn, der er faglig
koordinator i Ydelsesenheden, at
der er kommet en klage.
- Vi fastholder vores afgørelse,
fordi vi ikke mener, at loven levner andre muligheder. Men jeg vil
skrive til Ankestyrelsen og bede
om, at sagen behandles principielt.
Hvis den så kommer frem til, at
vi tager fejl, vil afgørelsen blive
offentliggjort, og så skal alle kommuner følge den. Men det er ikke
sikkert, Ankestyrelsen vil behandle sagen principielt. Det får vi

ikke at vide på forhånd, siger hun.

Brev til ministeren
Jann Sjursen, som er formand for
Rådet for Socialt Udsatte, ser dog
en mulighed for at få ændret reglerne uden at sætte sagsapparatet
i sving.
- Det er jo helt tosset. Der må
være tale om et hul i bekendtgørelsen – noget, man ganske enkelt
ikke har tænkt på. Og det kan ikke
være rigtigt, hvis det skal spænde
ben for, at hjemløse får tag over
hovedet. Så det vil jeg hurtigst
muligt tage op i et brev til beskæftigelsesministeren, siger han.
Dansk Energi oplyser, at langt
de fleste elselskaber har en sådan
passus om ’sikkerhedsstillelse’ som
en del af deres standardvilkår. Og
det er nødvendigt at have muligheden, mener Kristoffer HøstMadsen, som er presseansvarlig i
SEAS-NVE.
- Vi benytter os helst ikke af
det, og vi gør det meget sjældent.
Men da vi er et andelsselskab med
375.000 andelshavere, kan vi ikke
bare tillade os at lade som ingenting og skrive det på tabskontoen.
Vi har pligt til at stille alle lige,
siger han.
Kristoffer Høst-Madsen tilføjer,
at man langt de fleste steder kan
bede om at betale sin elregning
månedsvis i stedet for hvert kvartal.
- Dermed vil kravet om forudbetaling ikke længere være to
kvartaler, men to måneder. Det
kunne måske løse problemet i
nogle tilfælde, siger han. |

kamp mod
fattigdom
Et loft på nedsættelsen af
kontanthjælp og skattetræk på
små indtægter tjent ved siden af
kontanthjælpen, bedre mulighed
for eftergivelse af gæld og en
bedre boligstøtte – det er blot tre
af de forslag til, hvordan man kan
bekæmpe fattigdom, som Rådet for
Socialt Udsatte fremhæver fra en ny
rapport om fattigdomsbekæmpelse,
som CASA (Center for Alternativ
Samfundsanalyse) har lavet for
rådet. |

kun få i arbejde
Der kommer kun meget få i arbejde eller uddannelse, hvis man sænker kontanthjælpen. Sådan lyder
resultatet i en ny ph.d.-afhandling
fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Undersøgelsen
viser, at Danmarks høje ydelsesniveau generelt ikke afholder folk fra
at tage et arbejde eller påbegynde
en uddannelse. |

nyt værested
I samarbejde med Kirkens
Korshær åbner Socialforvaltningen
i Aarhus et nyt værested, som skal
tiltrække gruppen af primært socialt
udsatte grønlændere, der holder til
ved Klostertorv. Det er et område i
Aarhus, hvor mange har klaget over,
at de udsatte opholder sig. |

hjerterummet
i blå kors
Værestedet Hjerterummet i
Aalborg bliver nu en del af Blå Kors.
Stedet har hidtil været drevet af
Foreningen Hjemløse Aalborg, men
det er altså nu overdraget til den
landsdækkende kirkelige, sociale
organisation. |

færre kriminelle
Aldrig tidligere er unge fra Aarhus
Kommune blevet sigtet så få gange
på et år, som tilfældet var i 2013.
Politiet rejste i alt 912 sigtelser
imod 443 af de 26.402 børn og
unge mellem 10 og 17 år. Det svarer
til 1,68 procent af det samlede antal
unge og er det laveste antal sigtelser i nyere tid. Det viser den årlige
handlingsplan for ungdomskriminalitet i Aarhus Kommune. |
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Offentlige datasystemer tager ikke

digitalisering

unge møder unge

Hus Forbi samarbejder med Vallekilde Højskole.
Eleverne på højskolens journalistlinje har lavet artikler om unge hjemløse og socialt udsatte.
Projektleder er journalist Morten Bruun, Redaktionen.dk

hensyn til borgeren som menneske
Tidligere borgerservice-chef forstår borgernes bekymringen for ditigaliseringen
tænkemåde og krav. Det er langt
fra alle, som kan det, siger Søren
Skaarup.
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Borgerrådgiver Johan Busse i
Københavns Kommune har igennem længere tid modtaget mange
henvendelser fra bekymrede
borgere:
- Mange frygter, at de ikke vil
kunne klare sig på computeren,
når de selv skal finde frem til den
rette selvbetjeningsløsning. Vi
risikerer at stille borgerne over
for et valg, der ville svare til at
møde op på skadestuen med en
flænge i låret og selv skulle tage
stilling til, om man vil have den
limet eller syet.
- Søger du en forsørgelsesydelse, som du og familien skal leve

- Det var en farce,
på trods af at jeg er
it-konsulent. Det tog
40 minutter at komme
igennem systemet.
Pierre Baad, it-konsulent
af, skal du fremover selv finde
frem til den specifikke ydelse på
internettet. Mange er ængstelige
for, at noget vil gå dem tabt, siger
Johan Busse.
- Desuden modtager borgeren
ofte ingen kvittering for ansøgningen, når han eller hun har
udfyldt skemaet. Det kan give
en følelse af, at ansøgningen er
havnet i den store intethed, siger
borgerrådgiveren.
Johan Busse mener også, at
mange er nervøse for at skulle
undvære menneskelig dialog med
kommunen i fremtiden:

Intetheden
- Der sker jo noget andet, når du
afleverer et ansøgningsskema i
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Personlig kontakt forpligter
- Loyaliteten og forpligtelsen skabes i den personlige kontakt, men
der kommer til at mangle brobyggere til systemet, fordi beslutningstagerne tilsyneladende tror,
at det i mødet mellem borger og
borgerservice alene handler om
datafangst, udveksling af information og lidt hjælp til at trykke
på knapperne. Det er en grov
forsimpling.
- Der burde være tale om at
lade teknologien træde i servicens
tjeneste. Men som det er i dag, er
der tale om teknologi i systemets
tjeneste. Det er teknologi først og
sidst, men de gode teknologiske
løsninger er der ikke endnu, siger
Søren Skaarup.

Pierre Baad er it-konsulent og
giver et eksempel i Berlingskes
Mediepanel:
- Jeg har hjulpet to selvstændige med at sygemelde sig. Det
var en farce, på trods af at jeg er
it-konsulent. Det tog 40 minutter at komme igennem systemet.
Systemet er fuldt af fejl og siger
for eksempel ikke, at der efter en
registrering skal gå en rum tid,
før du kan fortsætte processen,
hvorfor den stakkels bruger rykker håret af sig selv. Ringer man
efter hjælp, er man nummer 48 i
køen, og går man på kommunen,
får man besked på at ringe, siger
Pierre Baad.

Kynisme
Søren Skaarup oplever en stigende kynisme fra myndighederne:
- Borgeren er ikke længere af
kød og blod, men én, som forstyrrer i arbejdet. Jeg mener, at
myndighed forpligter, men det er
åbenbart en gammeldags opfattelse, siger han.
Borgerrådgiver Johan Busse
gav en påtale til Københavns
Kommune, fordi kommunen på
sin hjemmeside fastslog, at alle
borgere vil blive omfattet af digitaliseringen.
- Det fremgik ikke, at myndighederne regner med undtagelsesløsninger for 20 procent af
befolkningen. Det var brandærgerligt, fordi mange borgere
oplever, at de bliver tromlet ind i
digitaliseringen. Men overordnet
set er digitaliseringen en supergod ide, og der er faktisk mange
gode, alternative løsninger for
blandt andet hjemløse og folk i
fængsel, siger Johan Busse.
Kommunen rettede i første
omgang ind efter borgerrådgiverens kritik, men senere stod den
samme utilstrækkelige vejledning
på nettet igen. Så måtte Johan
Busse endnu en gang tage sagen
op. |

foto: Lars Ertner

Mange vil fare vild i det digitale
virvar, når kontakten mellem borgerne og det offentlige snart skal
foregå via computer og e-Boks
frem for ansigt til ansigt.
- De offentlige datasystemer
er utidssvarende og for svære at
bruge, siger Søren Skaarup, der
har mere end 25 års erfaring med
digitalisering, service og kommunikation i det offentlige, blandt
andet som chef for Borgerservice i
Albertslund Kommune.
Søren Skaarup er i gang med
en erhvervs-ph.d. om ’parforholdet’ mellem borgerne og myndighederne. Han søger svar på,
hvad det kommer til at betyde,
når kontakten fremover i stigende
grad bliver digital. Tendenserne
er klare og nedslående set fra
borgernes side, om de så er socialt
udsatte eller ej.
- De offentlige datasystemer
lever ikke op til moderne brugervenlighedskrav. De er fyldt med
alt for mange store og små banale
fejl, siger Søren Skaarup til Hus
Forbi.
Han forudser, at alt for mange
kommer til at løbe panden mod
digitalmuren, fordi det kræver
ret så mange forudsætninger at
klatre over den:
- Min datter er for eksempel
ganske intelligent. Men hun har
ADHD og sommetider svært ved
at koncentrere sig og bruge sin
viden systematisk, fordi hun er
lidt kaotisk i knolden. Borgeren
skal ikke bare kunne forstå sit
eget problem, men også systemets

Tegning: Colourbox

af Peter Rathmann

Ingen kvittering

hænderne på et menneske frem
for ud i intetheden. I dag søger
mange på nettet, men går så alligevel på kommunen for at være
sikre på, at deres ansøgning er
modtaget og i proces. Dermed
ryger effektiviseringsgevinsten
for myndighederne, siger borgerrådgiveren.
Søren Skaarup har i forbindelse med sin ph.d. besøgt en række
kommuners borgerservice og mener, at den digitale ansigtsløshed
vil gøre mange af de mest udsatte
borgere endnu mere udsatte:
- Jeg så en mand, lad os kalde
ham en ’streetwise bistandsbums’,
blive betjent ved en skranke. Han
havde evnen til at tale og spille
sig selv på banen. ’Jeg kan kringle
dem’, sagde han til mig. Hvis man
tvinger ham til at være digital,
fratager man ham alt det, han
kan, og eksponerer ham for alt
det, han ikke kan.
Omvendt vil det løfte borgeren,
hvis han eller hun får hjælp til at
klare sig digitalt frem for at skulle
stå med hatten i hånden. Men der
bliver skåret ned på menneskelig
hjælp rundt om i kommunerne,
siger Søren Skaarup.

Lige nu er der tomt, men ønsket er en gade, som bugner af aktivitet.

Håbet

findes under Ringgadebroen

Brugere af det nye hjemløsetelt i Aarhus arbejder sammen med kommunen om
at udvikle kulturgaden Håbets Allé. Den skal blandt andet fungere som
et alternativt værested for de hjemløse og socialt udsatte
af Betinna Illemann Larsen
og Cecilie Nisgaard, Vallekilde Højskole

E

n gade fuld af liv. En cykelsmed,
et atelier for kunstnere, boder med
håndværk, en genbrugsbutik og byens
bedste café. Et fristed.
Tankerne kunne falde på Christiania, men vi
befinder os på P. Hiorts Lorenzens Vej i Aarhus.
Drømmen er en gade fyldt med kultur. I dag
står der dog kun små faldefærdige træskure,
hvor brædderne knap nok kan stå oprejst. Til
gengæld er ideerne og visionerne for projektet
Håbets Allé utallige.
Håbets Allé er navnet på gaden, som Aarhus
Kommune i samarbejde med Skiftesporet, Væ-

restedet i Jægergårdsgade og firmaet Playscapes arbejder på at få gjort til virkelighed. Bag
gaden og træskurene finder man hjemløseteltet
under Ringgadebroen. Tanken bag Håbets Allé
er, at brugerne af teltet skal være en stor del af
projektet.

mangfoldighed. Her er alle typer af mennesker
velkomne, understreger Kim Kromann.
Brugerne af hjemløseteltet har været med
til at komme med deres tanker og drømme for
gaden. Man håber, at stedet kan være med til at
give dem alternativer til hjemløseteltet og Mølleparken, hvor de ofte opholder sig.

En gade for alle
- Ideen med Håbets Allé er, at det skal være
for de hjemløse, men også af de hjemløse. De
skal være med til at drive gaden, fortæller Kim
Kromann, som er ansat af kommunen til at stå i
spidsen for projektet.
Han pointerer dog, at det ikke kun er for
hjemløse og socialt udsatte, men at gaden er for
alle byens borgere.
- På Håbets Allé skal der være plads til

Egne praktikpladser
Ét af projekterne, som skal sættes i gang, er Caféværket. Casper Busk, som er tidligere hjemløs, står bag ideen om caféen, som skal være et
mødested for de rodløse unge.
- Mange af de unge, som opholder sig i
hjemløseteltet og i Mølleparken, er kommet
skævt ind på samfundet. I stedet for at sidde
foran tv’et finder de socialt samvær i druk og 
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unge møder unge

unge møder unge

Ikke brug for pædagoger

 joints. Caféværket skal være et alterna-

- For første gang ser jeg mig
selv have et job, jeg virkelig
kan lide at stå op til. Et job
på Håbets Allé, hvor jeg kan
være med til at starte noget
helt nyt op.

Ønsker flere grunde
Tiltagene på gaden bliver dagtilbud.
Derfor vil det ikke være muligt at bo i
gaden.
- Man får et andet tilhørsforhold til
stedet, når man bor der. Der er stor forskel på at eje en butik, arbejde i caféen
eller have et bosted på Håbets Allé. Vi
vil ikke risikere, at nogle tager patent på
gaden. Den skal være for alle, siger Kim
Kromann.
Mange af de hjemløse og de socialt
udsatte ønsker dog, at der på længere
sigt kan blive bygget træhuse eller opsat
skurvogne, som de kan bo i.
Projekt Håbets Allé har lige nu en
grund til rådighed på P. Hiorts Lorenzens Vej. Her fungerer et lille træskur
som mødelokale, og i den dertilhørende
have står en toiletvogn. For at projektet for alvor kan skydes i gang, kræver
det, at man får lov at overtage mange af
grundene på gaden.
- Grundene er lige nu lejet ud. Men
mange af dem står i forfald og bliver
tilsyneladende ikke brugt. Hvis nogle
af lejerne opsiger grundene, håber vi,
at Håbets Allé får tilbudt dem som de
første, lyder det fra Kim Kromann.
Om Håbets Allé bliver en realitet afhænger af, om projektet får tildelt flere
grunde. Det regner man med at få afklaret inden for den nærmeste fremtid.
Ønsket er en gade, som skal bugne af
aktivitet, liv og mangfoldighed. Holdet
bag Håbets Allé satser på, at gaden vil
udvikle sig allerede inden for de nærmeste år. Planen er, at den skal stå klar før
2017, hvor Aarhus er udvalgt til at være
europæisk kulturhovedstad. |
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Marie Paaske, 36 år, Århus:
- Jeg har ikke brug for væresteder med pædagoger,
der smører min mad. Det kan jeg godt selv. Men
frisk luft og mine venner kan jeg ikke være foruden. Derfor er hjemløseteltet det perfekte sted for
mig. Jeg er ikke hjemløs, men jeg kommer meget i
hjemløsemiljøet. Her finder jeg min omgangskreds,
og der har de altid været. Lige nu er jeg erklæret
fleksjobparat, men har ikke noget flexjob. Jeg keder mig derhjemme og opholder mig derfor meget i
teltet. Her har jeg mulighed for at skabe noget selv.
Her er der fred og ro. Det er tæt på centrum, men
alligevel væk fra byen. På mange af værestederne
føler jeg mig ikke hjemme. For der er mange seriøse
misbrugere, og gennemsnitsalderen er meget høj.
Sådan er det ikke i teltet. Her er der plads til både
unge og gamle, og man drikker øl, men ikke hård
spiritus. Vi er mange forskellige brugere af teltet,
derfor har vi mange forskellige holdninger og ambitioner for teltet. Nogle vil bare have lov at passe sig
selv og være i fred. Sådan har jeg det ikke. Jeg vil
gerne have, at teltet bliver en del af noget større.
Mit ønske er derfor, at teltet kobles sammen med
Håbets Allé. For første gang ser jeg mig selv have
et job, jeg virkelig kan lide at stå op til. Et job på
Håbets Allé, hvor jeg kan være med til at starte
noget helt nyt op. |
Bettine Illemann Larsen, Vallekilde Højskole

Hjemme er godt
– men teltet er bedst
18-årige Johanne Vinding finder ro, overskud
og en følelse af at høre til i Hjemløseteltet
af Søren Dahl og Julia Friis Jørgensen,
Vallekilde Højskole
- Det var her jeg første gang oplevede følelsen
af at være accepteret.
Sådan siger 18-årige Johanne Vinding, som
Hus Forbi har sat stævne på den trætrappe, der
leder ned mod Aarhus Å.
Her står hun sammen med en stor gruppe
af de unge, der siden november har holdt til
omkring den båltønde, der er placeret ved
hjemløseteltet under Ringgadebroen. Men nu er
det blevet forår, og de unge har rykket musikken og håndbajerne op i Mølleparkens grønne
omgivelser. Her er de i gang med at fejre, at

- Jeg håber, at det bliver ved
med at stå, men også, at det
udvikler sig. For lige nu er det
meget medtaget efter vinteren,
og der er ret klamt derinde.
ugen går på hæld, og at weekenden er nær - en
begivenhed, der i folkemunde er kendt som
Lille Fredag.
- Første gang jeg tog ned til teltet, var på
grund af en fest, der blev holdt dernede, fortæller Johanne.

Stressende som sofasover
Hun har været med i miljøet omkring teltet,
siden det første gang blev rejst tilbage i november.
Dengang var hun lige flyttet fra sin mor i

Mad og et sted at være
Mathias Wøbbe, 19 år, Århus:
- Jeg er bruger af Hjemløseteltet ved Godsbanen i
Århus. Jeg kommer herned ofte, alt efter hvordan
tiden lige er til det. Nogle uger er jeg mere at
finde ved båltønden end andre.
- Jeg er tilflytter og har boet i Århus siden
den 1. december sidste år. Jeg var hjemløs,
så mine første nætter i den nye by blev brugt
under teltets dug. Her fandt jeg hurtigt varmen
blandt andre brugere af teltet. Jeg kunne ikke få
bevilget kontanthjælp, da jeg ikke havde nogen
adresse. Til mit held var en ven af teltet i stand
til at hjælpe mig. Han betalte derfor indskuddet til en etværelses lejlighed i Løgten. Jeg kom

i kontakt med kommunen, og de erklærede mig
ikke-uddannelsesparat. Derfor står jeg lige nu lidt
i venteposition, da jeg skal sættes i aktivering.
- Så indtil videre lønner de mig for at spille
computer. Hvor frit det end lyder, kan tiden godt
blive lidt lang. Derfor er det rart, at teltet ligger der. Jeg glæder mig altid til at komme ned
til Grønlænder-Lars og alle de andre. Her er altid
nogle at snakke med, og der er plads til alle. Det
er i sandhed et mangfoldigt sted. Jeg tror, teltet
giver os en ro. Man skal ikke bekymre sig om, hvor
man skal finde ly for natten, eller hvor sulten man
skal gå rundt og være. |
Bettina Illemann Larsen, Vallekilde Højskole

Ebeltoft og flakkede rundt i Århus som sofasover.
- Det var vildt stressende. Man har aldrig ro
til at koble af og samle tankerne og intet sted,
man kan kalde sit eget, noterer Johanne.
Derfor blev teltet hurtigt til et tiltrængt
frirum i de få af døgnets timer, der ikke var
optaget af den evige søgen efter en seng.
- Jeg har fundet et fællesskab ved teltet,
et sted, hvor jeg kan være mig selv. Det er lige
meget, om der sidder en hel gruppe eller kun
en enkelt. Bare der er en, jeg kan snakke med,
siger Johanne.
Men hvor det i begyndelsen var behovet for
en fest, der drev værket, er der nu langt mere
på spil for Johanne. Hun bruger størstedelen af
sine vågne timer ved teltet:
- Jeg håber, at det bliver ved med at stå,
men også, at det udvikler sig. For lige nu er det
meget medtaget efter vinteren, og der er ret
klamt derinde, siger hun.

Tror på Håbets Allé
Johanne er også positivt stemt over for samarbejdet med Håbets Allé, men understreger, at
det er vigtigt, at kommunen ikke tager styringen.
- I teltet er det brugerne, der skal bestemme, hvad teltet skal udvikle sig til, siger den
18-årige østjyske pige – og bliver afbrudt af en
noget ældre fyr.
Han er en smule beruset og er blevet provokeret af noget af det, Johanne siger. Efter en
kort meningsudveksling falder han ned igen.
Johanne, der har håndteret det lille optrin med
forbløffende ro, siger:
- Man glemmer, at der er mange mennesker,

Foto: Julia Friis Jørgensen

tiv til dette. Her skal man kunne mødes
over en enkelt øl og noget god musik,
siger Casper Busk.
Drømmen er også, at stedet skal
være med til at hjælpe de unge og socialt
udsatte med at komme ind på arbejdsmarkedet. Der skal derfor oprettes
praktikpladser på de forskellige caféer
og butikker i gaden. Her kan de unge få
lov at arbejde og have ansvar i et kendt
miljø.
Ambitionerne for gaden er mange, og
Kim Kromann fortæller, at man er klar
til at gøre visionerne til virkelighed.
- Allerede nu har vi kontakt til en
række mennesker, der er klar til at
indtage gaden. De taler om at åbne små
butikker med genbrugsvarer, en advokat vil tilbyde retshjælp, og der er sågar
tilbud om billig tandpleje. Derudover har
vi skurvogne og en bus, som vi tidligere
har anvendt som kørende café, til rådighed, fortæller Kim Kromann.

Johanne Vinding er 18 år og tidligere hjemløs. Men
det nære fællesskab, hun fandt ved teltet under
Ringgadebroen, har hjulpet hende til at komme
videre. - Jeg er godt klar over, at jeg skal forlade
miljøet på et tidspunkt. Men lige nu er det mit
hjem, siger hun.

som står i en utroligt presset situation, enten på
grund af misbrug eller psykiske problemer, og
at det engang imellem fører til, at de opfører sig
aggressivt eller truende.

Teltet skal blive
Lige netop derfor mener hun også, at det er
vigtigt, at teltet bliver stående. Enten i sin
nuværende form – eller i form af en række
beboelsesvogne med el og vand.
- Det er vigtigt, at der er et sted, hvor folk
kan få lov til at være i fred. Hvor man kan få
en pause fra stofferne og den hårde druk, som
ellers præger mange af de andre væresteder, og
bare være sig selv.
Og selvom Johanne netop er flyttet i egen
lejlighed, og ’hjemme er godt’, så er teltet stadig
bedst:
- Jeg er ret dårlig til at være hjemme. Hvis
jeg er alene i for lang tid af gangen, bliver jeg
rastløs, og der opstår en masse ubehagelige
tanker i mit hoved. De tanker forsvinder, når
jeg sidder nede ved teltet. |

Vi er bare desperate
Kevin Petersen, 34
- Jeg er hjemløs på sjette år. Men i hjemløseteltet
har jeg fundet et hjem. For at få til dagen og vejen
samler jeg flasker, og ellers klarer jeg mig med min
kontanthjælp. Jeg er nok, hvad mange vil kalde
for uegnet, og så er jeg fuldstændig antiautoritær.
Før hjemløseteltet kom, stod jeg tit alene i
regnen under et halvtag med en six-pack. Det
var ensomt og meningsløst. Med teltet opstod et
fællesskab. Det er meget mere end et sted, hvor
man bare kan sove. Teltet er lidt ligesom en stor
familie. Vi passer på hinanden.
Jeg har det svært med kommunen. For de

snakker bare, men de handler aldrig. Hvis de vil
hjælpe os, så må de komme ned i teltet. De må
prøve at stå om båltønden, hjælpe med at reparere teltet eller give os noget dåsemad. Teltet er
blevet et symbol for os. Det har skabt fokus på de
problemer, vi har. Derfor er jeg heller ikke modstander af Håbets Allé. Jeg er glad for, at der er
nogen, der ønsker at gøre noget. Men det eneste,
der rigtig betyder noget for mig, er, at vi får et
sted, hvor vi kan opholde os lovligt. Vi har brug
for et sted, hvor vi kan samles. Vi er ikke autonome, vi er efterhånden bare desperate. |
Bettina Illemann Larsen, Vallekilde Højskole
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- Hvis man vil, så kan man jo få en seng at
sove i, for eksempel i Nattjenesten. Jeg er med
på, at der er et ønske om andre ting. Det er små
ting, vi kan forfølge, og lige nu er det væresteds- eller værkstedstanken, hvor man kan få
lov at være.
- Skurvogne kan være en løsning for nogen, men i forhold til, hvor få af dem der rent
faktisk er reelle hjemløse, og så begynde at
tilbyde mennesker, der har et sted at bo, et sted
mere at bo... Der er over 600 mennesker, der er

fra gaden til rådhuset
Hus Forbi vil holde en dialog i gang
mellem livet på gaden og arbejdet på
rådhuset.
Derfor sætter vi fokus på de socialpolitiske beslutningstagere rundt omkring
i Danmark ved at lade hjemløsejournalister og professionelle to og to interviewe rådmænd, socialudvalgsformænd
og måske borgmestre.

- Vi har en smuk vision om et
sted, der hedder Håbets Allé
nede ved Godsbanen. En vej
med en masse gamle parceller,
som skal udvikle sig til et sted
med væresteder, værksteder
og små kreative virksomheder,
institutioner og skoler.

Rådmand
vil give
unge
udsatte
nyt håb
Hjemløsejournalist spørger
Aarhus-rådmand
Thomas Medom om teltet
ved godsbanen, psykiatri
og misbrugsbehandling
af Carina Dahl Jensen
og Helle Horskjær Hansen
foto Claus Sjödin

D

et fik stor politisk bevågenhed, da en
gruppe unge hjemløse sidste efterår slog
et telt op mellem Godsbanen og Ringgadebroen i midten af Aarhus. Hus Forbi har
besøgt rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Thomas Medom (SF), til en snak om de
unges fremtid. Han var en af dem, der talte de
hjemløses sag under valgkampen.
Mødet med rådmanden finder sted på hans
kontor med hjemløsejournalist Carina Dahl
Jensen som interviewer. Hun er en af de unge,
der har været med i teltet.
Først og fremmest tak, fordi vi måtte komme.
Nu har jeg lagt mærke til, at du også er en af dem,
der træder frem i debatten omkring hjemløseteltet
og udtaler dig. Heldigvis positivt fra vores side. Og
før valgkampen, der råbte du også op i forhold til
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selve politikken i det. Der blev sagt en masse ting,
og der kom ideer på banen, men hvad sker der nu?
Hvor er I henne i forhold til idéfasen?
- Vi er kommet et godt stykke, synes jeg.
Det fik jo en noget uheldig start med politianmeldelse, og det var nok også derfor, at der
kom meget offentlig opmærksomhed på det. At
politianmelde mennesker, der er i den situation,
er jo bare rigtig, rigtig usympatisk og dumt.
Men det er vi jo heldigvis langt forbi nu. Vi har
ansat en medarbejder, hvis hovedansvar er at
skabe dialogen og nogle løsninger med målgruppen. Både med de hjemløse, der er dernede,
og de andre unge, der ikke er 'klassisk' hjemløse, men som holder til i og omkring teltet.
- Og det, vi hører jer sige, er, at I ønsker et
sted, som kan opleves som jeres eget. Et sted,
hvor I kan være med til at bestemme, som ikke
nødvendigvis er et klassisk værested, hvor
miljøet til tider kan være ret råt. Og det har vi
mødt jer på.

Skurvogne
- Vi har en smuk vision om et sted, der hedder
Håbets Allé nede ved Godsbanen. En vej med
en masse gamle parceller, som skal udvikle sig
til et sted med væresteder, værksteder og små
kreative virksomheder, institutioner og skoler.
Vi nu lejet de to første parceller, og flere unge

fra teltet ved Godsbanen har været med til at
rydde op og arbejdet med at gøre det til deres sted. Der er lang vej endnu, men håbet og
drømmen er, at det kan udvikle sig til deres.
Eller jeres.
Det lyder jo godt, men det telt, de unge sover
i, er vådt og kan ikke tørre. Der er svamp i teltet
og toiletforholdene er ikke i orden. Og når vi nu
har fået lov at være i teltet, hvorfor så ikke sætte
godsvogne op?
- Det er jeg også positiv overfor, men der er
mange udfordringer i det. Blandt andet at det
er et område, hvor der er rigtig mange andre
interesser. Der ligger også en politisk kamp for
at få lov til, at der også kan være skæve grupperinger nede på Godsbanen. For at det ikke
bare skal strømlines.
- Skurvogne kan være en del af paletten.
Det vil være endnu bedre at få bygget flere boliger. Vi står med et behov for at bygge mellem
60 og 120 nye boliger om året, som er målrettet
grupper, der er hjemløse. Det er umiddelbart
det, jeg hælder mest til. Vi skal have lavet en
mere ambitiøs boligplan.

hjemløse i Aarhus, så jeg er ikke helt overbevist om, at det er den rigtige måde at bruge
ressourcerne på.
- Men jeg har ikke noget principielt problem
med at sige, at vi laver en midlertidig bolig, og
jeg er helt med på, at det kan være svært at
være i egen bolig.
Nattjenesten bliver jo valgt fra af os, fordi vi
ikke har lyst til at blive vækket om natten, blive
stjålet fra, truet med kanyler og tisset på. Der er
en grund til, at man vælger et vådt telt fyldt med
svamp – det er trygheden. Der er stadig et behov.
Jeg har altid set teltet som et middel til et nyt mål,
ikke som et mål.

Fællesskab
Nu er det jo ikke alle, der er interesseret i at have
sin egen bolig, men det er vigtigt for dem at være
en del af et fællesskab.

Carina Dahl Jensen er en af de unge, der har været
med i teltet ved godsbanen.

- Så må vi jo i dialog om, hvad der er mål og
behov. Det, jeg hører, er, at det er et sted, I kan
være i dagtimerne.
Håbets Allé dækker over mange af vores
behov. Et sted, hvor vi kan gå hen, hygge os og
skabe sociale relationer og ikke mindst blive accepteret som dem, vi er. Og det, der tiltaler mange
af os, er, at der er lagt op til et samarbejde mellem
teltets brugere og Håbets Allé.
- Ja, dem, der er med i det, er med til at
forme det. Visionen er smuk, fordi den taler
mennesket op. Man kigger på ressourcer frem
for begrænsninger. En legeplads, hvor de unge
kan realisere deres mål og drømme. Der er lang
vej, inden Håbets Allé for alvor blomstrer, men
jeg er meget begejstret for visionen. Vi er ved
at skrive de første ord i handlingsplanen, vi
skal holde møder og lave lokalplan. Og vi skal
kigge budget. Vi bygger lidt hen ad vejen, og vi
er på vej.

Psykisk syge
Der er mennesker dernede, som også er psykisk
syge. I Aarhus er der gadesygeplejersken, men det
er jo ikke psykiatri som sådan. Jeg er selv én, der
er blevet kastet rundt i psykiatrien i en del år og
ikke kan placeres i en kasse. Og lige netop sådan
noget som gadepsykiatri i Aarhus vil jo være et
rigtig godt sted at starte. Hvad sker der på det
område i Aarhus, gadepsykiatri?
- Godt spørgsmål! Jeg skal starte med at
sige, at jeg kun har været rådmand i kort tid,
så jeg har ikke 100 procent overblik over alle
de mangfoldige indsatser, der er i kommunen.
Men jeg tror, at der er et stort behov for at
styrke det arbejde, der handler om gadepsykiatrien. Psykologerne, der var på Fristedet og
de andre brugerstyrede væresteder, de røg jo i
nogle af de store sparerunder, der var for nogle
få år siden. Og det behov, som de udfyldte, tror
jeg ikke, er fyldt ud endnu i Aarhus.
- Der er et behov for en indsats til dem, der
ikke lige er visiteret til et større tilbud eller
kan gå til et mere klassisk tilbud i lokalpsykiatrien. Og hvad der så er af muligheder for
at udfylde det på den korte bane i forhold til
budgettet, det har jeg ikke det fulde overblik
over endnu.
For at opnå et samarbejde mellem instanserne og
de mennesker, det drejer sig om, skal der sættes
ind med et samlet tilbud. Behovene bliver ikke
dækket.
- Nej! Selvom loven ikke er der, kunne man
godt fra regionens og kommunens side sige, at
nu tager vi vores budget og lægger i en fælles
pulje, hvor psykiatri- og misbrugsbehandling
er fælles. Jeg en drøm om, at vi kan få skabt
noget, hvor systemerne taler bedre sammen.
Det har været en problematik i mange år, hvorfor er der ikke blevet gjort noget?
- Jeg har råbt op om det i mange år. Der er
behov for, at man skaber en fælles organisering. Når der nu ikke er lovgivning på området,
skal vi lokalt selv i gang med at finde nogle løsninger. Vi har lige vedtaget en ny samarbejdsaftale med regionen, hvor vi siger, at det her

Thomas Medom er ny rådmand for Sociale Forhold
og Beskæftigelse i Aarhus.

er et område, hvor vi ikke gør det godt nok. Vi
har en forpligtelse til at gøre det bedre i fremtiden. Lad os nu sætte os ned ved det samme
bord og finde en løsning på at gøre det bedre.
Den ambition har Aarhus Kommune og Region
Midt nu. Det er da en start, at begge systemer
anerkender, at arbejdet ikke bliver gjort godt
nok. Det er en start, for den anerkendelse har
ikke været der altid.
- Jeg håber, at vi inden for et års tid kan få
et mindre forsøgsprojekt op, hvor vi prøver at
lægge puljemidler sammen for begge områder.
Og hvor vi siger: Nu har vi en fælles organisation, hvor vi tager udgangspunkt i borgeren. |

hus forbis hold i aarhus
Carina Dahl Jensen er 37 år og fra Nordjylland.
I øjeblikket bor hun på et lille værelse i udkanten
af Aarhus. Hun har siden teenageårene været
plaget af depressioner og har forsøgt at begå
selvmord flere gange. Ofte har hun oplevet at
løbe panden mod en mur, når hun har kontaktet
de offentlige myndigheder for hjælp. Carina kommer i teltet ved Godsbanen så ofte, hun kan og
magter det psykisk, men overnatter hjemme på
sit værelse.
Helle Horskjær Hansen er 38 år og freelancejournalist. Helle har skrevet om sundhed, sport og
sociale forhold, siden hun blev uddannet journalist i 2006. Det var også i 2006, at hun begyndte
at skrive for Hus Forbi.
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Den 25. maj skal vi vælge medlemmer til Europa-Parlamentet.
Hus Forbis sætter fokus på det fattige Europa.

Kriminelt at være hjemløs
I Ungarn er hjemløshed blevet kriminaliseret og strafbart med hjemmel i landets
forfatning. En måde at løse et socialt problem, siger regeringen. Landets hjemløse
og EU er dog enige om, at tiltaget er angreb mod hjemløse, ikke mod hjemløshed

Sjælen lider et knæk
Jutka Lakatosné er en af de hjemløse i Budapest – hun bor ulovligt i et skur
af Joakim Medin
foto Thorkil Rothe
En kold vintereftermiddag i det
centrale Budapest stiller en lille
flok aktivister sig til rette omkring
et medbragt bord. Ved bordet sætter sig en advokat, og der går ikke
længe, før de første skikkelser
træder ud af pladsens mylder og
gør hende selskab.
Aktivisterne og advokaten er
fra A Város Mindenkié (Byen
tilhører os alle, red.) – en græsrodsorganisationen, hvis medlemmer er hjemløse, tidligere hjemløse
samt en bred vifte af frivillige.
Organisationen har siden grundlæggelsen i 2009 støttet hjemløse
og advokeret for deres rettigheder.
Juridisk rådgivning er blevet
vigtig for Ungarns hjemløse, og
som minutterne går, stimler flere
og flere sammen omkring bordet.
Hjemløshed har været et stort
problem i Ungarn siden Sovjetunionens kollaps. I 2010 kom det
national-konservative parti Fidesz
til magten med over halvtreds procent af stemmerne, og diskriminationen af hjemløse institutionaliseredes i 2013 gennem en ændring af
landets grundlov.
Blandt de hjemløse aktivister
møder vi Jutka Lakatosné, der
har været hjemløs siden 1989.
Ansigtet viser tegn på et hårdt liv
med mange udfordringer, men den
stolte kropsholdning og øjnenes liv
tilhører ikke et knækket menneske. Hendes liv som hjemløs
startede med lukningen af fabrikken Lenin Iron Works i landets
fjerdestørste by, Miskolc. Hjertet
i Ungarns stålindustri, hvor hun
boede med sin mand.
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- Vi arbejdede det samme sted
og blev begge fyret på samme tid,
fordi jobbet simpelthen forsvandt.
Derefter kunne vi ikke betale
husleje.
Sammen med tusinder af ungarske arbejdere stod Lakatosné
uden penge til huslejen og uden
udsigt til et nyt job i den smuldrende sovjetindustri.
Det frie markeds indtog i starten
af halvfemserne bragte ikke det
økonomiske opsving, som mange
havde håbet på og forventet.
Parret besluttede at prøve lykken i Budapest, men fast arbejde
var der ingen steder, og den eneste
beskedne indtægt kom fra indsamling af anvendeligt skrald i
hovedstadens gader. En indtægtskilde, som også er kriminaliseret
siden 2010.

- Jeg bor i et skur med min
mand, hvilket er strafbart ifølge
den nye lov, forklarer Jutka. En
vred beslutsomhed får hendes
stemme til at dirre.
- Herbergerne er overfyldte,
selvom overborgmesteren siger,
der er nok plads. Jeg vil ikke bo
på et herberg, om de så dømmer
mig til fængsel på livstid. Der er
beskidt og inficeret med kakerlakker og lus.
Ifølge A Város Mindenkié skal
Budapests mindst 10.000 hjemløse
deles om 6.000 sengepladser.
Mens ulvetimens tusmørke og
kulde ruller ind over Budapest,
lyser Jutkas ansigt op, da hun
beretter om sit arbejde i organisationen.
- Når man bliver hjemløs, lider
sjælen og ånden et alvorligt knæk.

Jutka Lakatosné har været hjemløs siden 1989.
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De unge mennesker her i organisationen er villige at gå langt i
kampen for hjemløses rettigheder.
Samtidig hjælper de med at genopbygge det, der gik i stykker inde
i os, da vi blev hjemløse. De ved,
hvordan det skal gøres, og ingen
bliver ladt i stikken, siger Jutka.
Nu rygtes det, at lokale myndigheder vil nægte velgørenhedsorganisationer at uddele gratis mad
på de samme steder. De er bange
for at vise det sande Ungarn, mener Jutka Lakatosné. Hun skutter
sig og kigger opgivende op i den
mørke vinterhimmel.
- Der er en ting, de burde
forstå, i stedet for at feje det ind
under gulvtæppet: Uanset hvor
grimme, fattige, lugtende og pjaltede, vi er, eksisterer vi stadig. |

Regeringen
slås mod
de fattige

Regeringen kan ikke skjule, at der er hjemløse i Ungarn.

Hjemløse kan fratages
deres levebrød
af Joakim Medin
foto Thorkil Rothe
'Beskyttelse af den offentlige orden, sikkerhed, sundhed og kulturelle værdier.’
Sådan lyder regeringens forsvar for hjemløseloven. Offentlige områder på UNESCO’s
verdensarvsliste og metrostationer, hvilket
betyder størstedelen af Budapests indre by, er
ulovlige områder for hjemløse at sove og opholde sig i længere tid. Nogle af byens distrikter har gjort brug af muligheden for at udvide
forbuddet til skoler, hospitaler, busstationer og
hovedgader.
Ikke lang fra Blaha Luzja Tér, som er et
trafikalt knudepunkt i Budapest, sidder Gyula
Balog på avisredaktionen for bladet ’Hjemløse
uden Husly.’ Han bidrager regelmæssigt med
artikler og påtager sig samtidig rollen som
talsmand for A Város Mindenkié.
- Regeringen slås ikke mod fattigdom, men
mod den fattige. I et land med fire millioner
mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen, er det en selvmorderisk politik, påpeger
Balog.
De hjemløse modtager først en advarsel,
men risikerer siden både bøde og fængselsstraf, hvis de overtræder forbuddet flere
gange. Hvis en person ikke kan betale bøden,
må denne sone sin brøde gennem samfundstjeneste.
- Da har folk ingen chance for at samle returflasker og metal for at samle de penge, som
deres overlevelse beror på, hvilket på sin hvis
er en dødsstraf, siger Gyula Balog.
Siden jordskredssejren ved valget i 2010
har regeringspartiet Fidesz haft mandat til at
ændre grundloven i kraft af sin 'supermajoritet' på to tredjedele i parlamentet. Et flertal,
der blev styrket ved valget i april.

- Regeringen slås ikke
mod fattigdom, men mod
den fattige. I et land med
fire millioner mennesker,
der lever under fattigdomsgrænsen, er det en
selvmorderisk politik.
Gyula Balog,
talsmand for The City Is For All
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Græsrodsaktivister må også sørge for sundhedspleje til hjemløse.

Så er der tøjudlevering.

Regeringen ignorerer resolution
Europa-Parlamentet har prøvet at hjælpe Ungarns hjemløse, men ignoreres af regeringen
af Joakim Medin
FN’s særlige udsending for ekstrem fattigdom og menneskerettigheder, Magdalena Sepulveda, har
kritiseret lovgivningen for at være
en krænkelse af hjemløses basale
rettigheder til frihed, privatliv og
personlig sikkerhed.
Og EU stemmer i. En rapport forfattet af det portugisiske
medlem af Europa-Parlamentet,
Rui Tavares, dannede i juli 2013
grundlag for Europa-Parlamentets
såkaldte Tavares-resolution. Den
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slår fast, at den ungarske lovgivning skal ændres ’hurtigst muligt’,
og anbefaler, at regeringen vedkender sig ansvaret for hjemløse
og udsatte, som beskrevet i både
den internationale og europæiske
menneskerettighedskonvention.
Men fra sit kontor i Budapest
afviser Ferenc Kumin, statssekretær for international kommunikation, kritikken som misforstået.
Der er i virkeligheden tale om en
mindre kriminalisering i stil med
trafikforseelser. Faktisk ligger der
udelukkende humane intentioner
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til grund for lovgivningen.
- Hensigten er at give de hjemløse en ny chance. Med denne lov
kan politiet flytte dem til herberger, og de kan komme i kontakt
med socialrådgivere og institutioner, der kan hjælpe dem.
De gode intentioner afspejles
dog ikke i ekstra ressourcer til
socialområdet. Statssekretæren
ved ikke, om kontakten mellem
de hjemløse og socialarbejdere
faktisk er steget, men påpeger,
at en holdbar løsning ikke kun er
regeringens ansvar.

- Der eksisterer stadig et levn
fra kommunismen, som gør, at
ungarere forventer, at staten løser
alle problemer.
Da landets forfatningsdomstol
dømte loven grundlovsstridig,
var regeringen dog ikke sen til at
løse det problem. Grundloven blev
ændret, og hjemløses soveposer
skæmmer nu ikke længere offentlige pladser, metrostationer og
monumenter. |

Sociale rettigheder til debat i EU
Før valget til Europa-Parlamentet brydes opfattelserne
Dansk Folkeparti ønsker et nyt EU-forhold.
- Jeg ønsker et velfærdsforbehold, så
det er Folketinget og ikke EU, der afgør,
hvem der får sociale ydelser i Danmark,
siger Europa-Parlamentsmedlem Morten
Messerschmidt fra Dansk Folkeparti til
Hus Forbi.
Det er dog ikke sådan et forbehold,
danskerne stemmer om, når de den 25.
maj vælger nye medlemmer af EuropaParlamentet. For det har parlamentet ingen

indflydelse på. Men debatten præges af de
voldsomme sociale forskelle, der er både
internt i EU-landene og landede imellem.
EU’s kommissær for sociale anliggender, László Andor, mener, at der her i landet er problemer med at forstå de sociale
rettigheder.
- I Danmark er der nogle mennesker,
som ønsker at behandle EU-indvandrere
som en andenrangsarbejdsstyrke uden
lige rettigheder. Dette er naturligvis ikke

acceptabelt i Den Europæiske Union, som
vi ønsker at bygge sammen til gavn for alle
borgere, siger han til Hus Forbi.
László Andor er også kritisk over for
regeringen i sit hjemland, Ungarn, som ved
lovgivning har gjort det ulovligt at være
hjemløs.
- Det bør være klart for alle, at hjemløshed er et socialt problem, og jeg er ikke
enig i at gøre det strafbart, siger han.

EU kan hjælpe,
blandt andet med penge
Interview med EU-kommissær for
beskæftigelse, sociale anliggender
og inklusion, László Andor, fra Ungarn
af Poul Struve Nielsen
Når EU-borgerne går til valgurnerne i denne måned for at vælge
nye medlemmer til Europa-Parlamentet, vil en af opgaverne for det
nye parlament blive at godkende
formanden for den næste kommission i efteråret. Europa-Kommissionen er det udøvende organ i EU,
og det er kommissionen, som stiller
lovforslag, gennemfører lovningen,
værner om EU's traktater og har
ansvaret for unionens daglige drift.
På den baggrund har Hus Forbi
fået mulighed for at interviewe
EU-kommissær med ansvar for
beskæftigelse, sociale anliggender
og inklusion, László Andor fra
Ungarn, i anledning af valget.
Er løsningen på sociale problemer
nationale, eller har EU en rolle at spille?
- Det primære ansvar for at
bekæmpe hjemløshed og fattigdom
ligger hos medlemslandene, men
EU kan hjælpe, blandt andet med
penge.
- EU har afgjort en rolle at

spille, når det kommer til at hjælpe
med at finde løsninger. I februar
2013 sendte kommissionen en
vejledning til medlemslandene i at
bekæmpe hjemløshed ved at fokusere på årsagerne til, at folk bliver
hjemløse, og på forebyggelse. For
eksempel ved at fokusere på udsættelser af folk fra deres boliger
og styrke den sociale inklusion.
- Kommissionen supplerer de
nationale myndigheders arbejde,
for eksempel ved at fremme udveksling af god praksis og hjælpe
med at forbedre den tilgængelige
viden om årsagerne til hjemløshed.
Kommissionen er i øjeblikket ved
at indsamle data om udsættelser,
juridiske rammer og forebyggelse,
og vi analyserer den indvirkning,
disse ting har på hjemløshed.
- Desuden er kommissionen
ved at indsamle yderligere viden
om sammenhængen mellem socialt
arbejde og at få folk i boliger,
så vi kan identificere effektive
genhusningsmetoder og de mest
effektive politikker med henblik

Foto: Europa-Kommissionen

Resultatet har været en omfattende politisk
forandring af landet, og en skarp international
kritik har været rettet mod premierminister
Viktor Orbán, der beskyldes for at føre en
reaktionær, diskriminerende og udemokratisk
politik.
Ifølge FN lever i dag godt 35.000 som hjemløse i Ungarn. Gyula Balog har selv figureret i
statistikken i 15 år og mener, at tallet dækker
over folk med forskellige sociale baggrunde.
Mange er vokset op på børnehjem, andre har
været arbejdsløse eller ekstremt fattige siden
Sovjetunionens fald. Hertil kommer misbrugere, handikappede, pensionister, der har mistet
eller brugt deres pension, og kvinder, der er
flygtet fra voldelige forhold. I statistikken
gemmer sig også ekspatienter fra det nedlagte
National Psychological and Neurological Institute i Budapest, der lukkede i 2007.
De afsete offentlige ressourcer har vist sig
utilstrækkelige til at løse problemet. En halv
million mennesker lever i uegnede boliger, og
staten støtter dem med sølle ti euro om måneden, lyder det fra Gyula Balog.
I byens ottende distrikt ligger et af landets største private herberger. I 24 år har en
metodistkirke drevet stedet, som tiltrækker
hundredvis af hjemløse hver nat. Den største
sovesal er beregnet til 280 personer, men giver
hver nat husly til mange flere. Folk hviler sig
eller læser i køjesenge. Rundt om ved bordene
småsnakkes der. Enkelte sover med overkroppen hvilende på bordpladen. I sygeafdelingen
for kroniske lidelser serveres suppe, mens en
sygeplejerske snakker opmuntrende og joker
med vågne patienter.
Hver torsdag uddeles gratis tøj fra herberget, og den ungarske vinterkulde sørger for, at
der er nok at se til for de frivillige i tøjlageret. |

Medlemslandene skal bekæmpe hjemløshed og fattigdom, men EU kan hjælpe,
siger László Andor.
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Trafikken i en rumænsk landsby.

Trafikken i Bukarest.

på at forebygge og bekæmpe, at
folk sættes ud af deres boliger, og
udviklingen på området overvåges
nøje. De bedste politikker vil blive
delt online via en vidensbank.
- EU har også en ramme til at
fremme den sociale integration af
romaer.
- Endelig overvåger kommissionen både nationalt og på EU-plan
nøje, hvordan det går med at nå de
europæiske 2020-mål, som går ud
på at reducere antallet af mennesker, der lever i fattigdom eller er
socialt udsatte, med 20 millioner
inden 2020. Heri indgår også, at vi

- Det bør være klart
for alle, at hjemløshed
er et socialt problem,
og jeg er ikke enig i at
gøre det strafbart.
vil have fokus på boligmarkederne
og bekæmpe hjemløshed.

Hjælp til fattige migranter
Kan du på vegne af EU give et råd
til de fattige indvandrere, der har
forladt deres hjem og familier, fordi
de ikke kan overleve i Rumænien
og andre sydlige og østeuropæiske
lande. Hvordan kan de forbedre
deres levestandard?
- For det første vil jeg gerne
understrege, at det store flertal af
EU-borgere, der flytter til et andet
medlemsland, gør det for at arbejde. Og adskillige undersøgelser
viser, at de yder et meget værdifuldt bidrag i de lande, de flytter
til. Når det er sagt, er jeg klar over,
at der har været intense diskussioner om fattigere migranter i nogle
få lande. De problemer opstår, når
der pludseligt kommer en større
gruppe fattige indvandrere, som
ikke let kan få arbejde. Vi er nødt
til at arbejde på to fronter:
- For det første ved at give
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disse mennesker den umiddelbare
hjælp, de har brug for. Der er EUmidler til rådighed til at hjælpe de
nationale og lokale myndigheder
med dette. Der er især midler fra
Den Europæiske Socialfond (ESF),
som nu for første gang afsætter
mindst 20 procent af de tilgængelige midler til social inklusion.
- For det andet må vi arbejde
på at forbedre den økonomiske
situation i oprindelseslandene, så
deres borgere ikke føler sig tvunget til at flytte. Desværre er dette
blevet gjort vanskeligere af lande
som Sverige og Storbritannien, der
sidste år insisterede på at skære
ned på EU’s budget.

at forebygge social nød og på at
gribe tidligt ind. Politikkerne udvikles i samarbejde med partnere
både nationalt, regionalt og lokalt.
Nye strategier til bekæmpelse af
hjemløshed i flere medlemslande senest i Irland , Danmark (hjemløsestrategien), Spanien og Tjekkiet
- afspejler dette. Dette viser, at vi
kan støtte medlemslandene i at
reformere politikkerne, og at vi
kan støtte landene med at udvikle
politikker for social inklusion, som
omfatter børnefattigdom, ældre
og langvarig pleje, aktiv inklusion
samt politikker, der skal hjælpe
romaer med at blive integreret i
samfundene.

Nye strategier

Udviklingen følges nøje

Kan du på vegne af EU give et råd til
de hjemløse og socialt udsatte mennesker i de vest- og nordeuropæiske
lande? Hvordan kan de forbedre
deres levestandard ?
- Alt afhænger af deres familier
og lokalsamfundene. EU har flere
muligheder for at yde økonomisk
støtte til indsatsen i lokale kommuner, der virkelig ønsker at
bekæmpe social udstødelse. Den
Europæiske Socialfond, som jeg
nævnte før, er en mulighed. Fra i
år er der også den nye Europæiske Fond for de dårligst stillede
(FEAD). Den er målrettet folk,
der er langt fra arbejdsmarkedet,
og kan bruges til at hjælpe med
materielle nødvendigheder som
mad eller tøj i kombination med
indsatser, der skal fremme social
inklusion. Medlemslandene kan
altså også anvende midlerne på andet end materiel hjælp. Mens Den
Europæiske Socialfond skal hjælpe
folk tættere på arbejdsmarkedet,
er fonden for de dårligst stillede et
supplement til dem, der har lang
vej til at kunne få et job.
- Med hensyn til vores politikker er der behov for at tænke
strategisk og bruge vores kræfter

Hvis vi tager Rumænien som eksempel: I 2011 blev kun fire procent
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af de penge, der var afsat til social
udvikling fra EU, faktisk udbetalt.
Dette kan have at gøre med det faktum, at korruption fører til forkerte
beslutninger, og Rumænien er i øjeblikket nummer 69 på Transparency
Internationals liste. Det betyder
meget korrupt. Desuden vedtog man
i Rumænien to ændringsforslag til
straffeloven, således at politikere og
embedsmænd ikke længere ville være
strafferetligt ansvarlige for korruption. De må have haft noget at frygte.
Hvordan vil kommissionen gribe ind
over for korrupte regeringer, der ikke
lever op til de standarder, sociale og
menneskeretlige, der er i det europæiske og traktater?
- Dit spørgsmål refererer til
to forskellige ting. Den ene er
korruption og det kan naturligvis
aldrig accepteres. Rumænien er

under overvågning af Europa-Kommissionen. Vi har registreret væsentlige fremskridt i 2013, og vi forventer
fortsat fremgang. Ændringsforslaget
til straffeloven var beklageligt, men
det blev annulleret af den rumænske
forfatningsdomstol i december 2013.
- Det andet spørgsmål er den manglende kapacitet i den nationale administration til at anvende EU-midler. Dette
må ikke forveksles med korruption. I
Rumæniens tilfælde har Europa-Kommissionen arbejdet tæt sammen med de
rumænske myndigheder på at forbedre
anvendelsen af midlerne fra Den Europæiske Socialfond. Der har allerede
været en betydelig stigning, og sidste
år gik Rumænien fra at anvende 12,6
procent i januar til at anvende omkring
30 procent i december.
- EU-midler er underlagt streng
kontrol. Myndighederne i medlemslandene, som får udbetalt støtten fra de
europæiske struktur- og investerings-

- Jeg vil gerne understrege, at det store
flertal af EU-borgere,
der flytter til et andet
medlemsland, gør det
for at arbejde.
fonde, herunder fra Den Europæiske
Socialefond, er underlagt EU-regler
for at sikre en forsvarlig økonomisk
forvaltning i hele gennemførelsen af
indsatsen. Både de nationale statsrevisorer og Europa-Kommissionen,
som skal sikre, at medlemslandene
overholder EU-lovgivningen, reviderer
anvendelsen af midlerne.

Værn om sociale rettigheder
- I dit eget land, Ungarn, kriminaliserer
lovgivningen hjemløse på en måde, som
eksperter kalder uacceptable overtrædelser af grundlæggende rettigheder.
Det må være smertefuldt for dig at være
vidne til dette som kommissær for sociale
anliggender og inklusion for alle borgere
i EU. Hvordan føles det? Og hvordan vil
Kommissionen handle, når en regering
vedtager lovgivning, som er så antieuropæisk og krænker de grundlæggende
menneskerettigheder og sociale rettigheder, der er hjørnestene i udviklingen af
Den Europæiske Union?
- I de seneste år har EU-institutionerne ført til tider meget intense debatter med de ungarske myndigheder

for at sikre overholdelsen af EU-lovgivning og værdier i landet. Spørgsmålet
om hjemløshed har ikke været nogen
undtagelse. Det er et spørgsmål, jeg
personligt har diskuteret i Ungarn med
ombudsmanden, regeringens kommissær, socialarbejdere og repræsentanter
for de hjemløse.

Socialt problem
- Det bør være klart for alle, at
hjemløshed er et socialt problem, og
jeg er ikke enig i at gøre det strafbart.
Kommissionen har understreget i
forbindelse med den sociale investeringspakke, at det, at medlemslande
gør det kriminelt at være hjemløs, er
ineffektivt, dyrt, stigmatiserende og
ingen løsning på de sociale problemer,
der er sagens kerne.
De traktater, som EU bygger på, giver
ikke Kommissionen beføjelser til at
gribe ind over for medlemslandene på
området for grundlæggende rettigheder.
Inden for rammerne af sine beføjelser
er Kommissionen fortsat forpligtet til at
sikre, at de rettigheder og friheder, der
er nedfældet i chartret om EU's grundlæggende rettigheder, særlig artikel 34
(3), der giver ret til social bistand og
boligstøtte, bliver overholdt.
- Jeg vil også gerne understrege, at
Den Europæiske Socialfond i Ungarn
er med til at finansiere projekter, der
har til formål at inkludere hjemløse på
arbejdsmarkedet og i samfundet. Der
er afsat to milliarder ungarske forinter, og for at give bare et eksempel har
et af projekterne hjulpet 30 hjemløse
gennem boligydelser og erhvervsuddannelse og dermed forbedret deres
chancer for at komme ind på arbejdsmarkedet.
- I den nuværende periode, 20142020, vil hjemløse få gavn af nogle af
de planlagte projekter. I programudkastet indgår støtte til boliger og rehabilitering, men den endelige støtte er ikke
tildelt endnu. Og Den Europæiske Fond
for de dårligst stillede har en ramme på
37,3 millioner euro, som kan bruges på
at hjælpe mod hjemløshed samt til mad
og andre basale fornødenheder.
- Når vi nu har nævnt Rumænien
og Ungarn, så lad mig slutte af med at
sige, at de langt fra er de eneste lande i
Europa, der har problemer med at forstå de sociale rettigheder. I Danmark er
der for eksempel nogle mennesker, som
ønsker at behandle EU-indvandrere
som en andenrangsarbejdsstyrke uden
lige rettigheder. Dette er naturligvis
ikke acceptabelt i Den Europæiske
Union, som vi ønsker at bygge sammen
til gavn for alle borgere. |

det fattige europa

Dansk velfærdsmodel
er ikke indrettet
til fri bevægelighed
Professor: Hvis arbejdskraften skal kunne
bevæge sig frit, vil det være bedre, hvis en
større del af velfærdsydelserne var bundet
op på forsikringsordninger
af Poul Struve Nielsen
Hus Forbi har spurgt professor Marlene Wind, som er
leder for Center for Europæisk Politik, om Danmark er nødt til
at opgive nogle af sine velfærdsydelser for at tilpasse sig EU.
- Der er ikke noget krav om tilpasning. Det eneste, EU
fortæller os, er, at vi skal overholde det grundlæggende princip, at man ikke må diskriminere på baggrund af nationalitet.
Det gælder også, når danskere rejser til udlandet for at bo eller arbejde. Vi må indrette vores velfærd, som vi vil, men altså
ikke diskriminere andre EU-borgere, siger hun.
Men hvis nu en dansker rejser til Rumænien, så er der jo
ikke mange sociale ydelser at hente der?
- Det er det, der er princippet: Man har ret til de samme
ydelser, som folk i Rumænien kan få, hvis man i øvrigt arbejder og betaler skat. Hverken mere eller mindre.
Tror du, Danmark vil have råd til at bevare det velfærdssystem, vi har?
- Indtil videre er det ikke noget stort problem. Det er godt
nok blæst sådan op. Men de mennesker, der kommer her,
tjener penge og betaler skat. Det har vi faktisk brug for. Hvis
vi skal blive ved med at tiltrække højtuddannede mennesker,
er vi nødt til at gøre mere for, at det bliver attraktivt.
- Men problemet er måske, at vores system er indrettet til,
at man ikke bevæger sig nogen steder hen. Det understøtter
ikke, at folk rejser ind i landet og ud igen. Det er noget af en
udfordring for folk, der søger arbejde i forskellige lande.
Men er det så nødvendigt at justere de danske velfærdsydelser for at tilpasse os EU?
- Vi kommer nok til tænke over, hvordan vi i årene, der
kommer, kan indrette vores velfærd. Vi kan få behov for at
indføre en højere grad af forsikringsordninger i stedet for
nogle af velfærdsydelserne, hvilket i realiteten betyder, at vi
så i stedet for at betale en høj indkomstskat skal betale til
en individuel konto, som vi så kan tage med os. I Tyskland
har man en større tradition for sådan et system, hvilket ikke
betyder, at man så ikke har et velfærdssystem. Der er masser
af kollektive velfærdsydelser, men med en højere grad af
selvforsikring, så man kan rejse rundt i andre lande og selv
tage sine forsikringer med. Det er langt mere fleksibelt. Der
er dog stadig et stort sikkerhednet, som er kollektivt og skattebetalt.
Vil et sådan system ikke alt andet lige ramme de mennesker i Danmark, der er dårligst stillet og har størst brug for
offentlig hjælp?
- I Tyskland er der også en masse arbejdsløse og folk, der
er på kontanthjælp. De er ikke dårligere stillet, de bliver også
hjulpet af fællesskabet. Der er bare et krav om, at dem, der er
på arbejdsmarkedet, skal betale mere i forsikring i stedet for i
skat. Vi har bare indrettet os forskelligt, siger Marlene Wind.|
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Hus Forbi spørger

4

andre lande må
tage deres fattige hjem

3

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti
- Medlemslandene skal have ansvaret for den
aktive socialpolitik. Jeg ønsker et velfærdsforbehold, så det er Folketinget og ikke EU, der afgør,
hvem der får sociale ydelser i Danmark, siger
Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. I
Europa-Parlamentet er han medlem
af Gruppen for
Europæisk Frihed
og Demokrati.
- Når tingene
ligger på Christiansborg i Folketinget,
er det nemmere at
komme i kontakt
med politikerne. Det er vigtigt, at det er sådan
med de borgernære områder som socialpolitikken.
Når det så er sagt: De penge, der bruges
i Danmark, skal først og fremmest bruges på
danskere og ikke på østeuropæiske borgere, der
kommer her som fattige og subsistensløse.
- Vi skal se til, at herberger og andre ikke skal
sige nej til danske hjemløse, fordi udlændinge
tager pladserne. Det kan vi ikke have. De andre
lande må tage deres borgere hjem igen. De kan
komme som arbejdere, men ikke som betlere og
subsistensløse.
- Regulært tiggeri er forbudt i Danmark. Det
håber jeg, at der strammes op på. Et medie som
Hus Forbi, hvor folk tjener lidt ved et stykke
arbejde, er godt. Men egentligt tiggeri hører
ikke hjemme i et samfund som det danske, siger
Morten Messerschmidt.
- Vi kan i lovgivning understrege, at regler for
fri bevægelighed kun gælder, hvis man sælger
arbejde. Det er realistisk, at man siger: Hvis en
østeuropæisk kriminel er i fængsel i Danmark,
skal den pågældendes hjemland tage vedkommende hjem, siger Morten Messerschmidt.
Han mener, EU's institutioner bør være mere
direkte over for medlemslande, der ikke lever op
til de indbyrdes aftaler.
- Man skal sige til de her lande: Hvis I ikke kan
håndtere situationen, så skal I heller ikke have
del i kagen. I EU har man rettigheder i forhold
til landbrugsstøtte, strukturstøtte, adgang til at
sælge sine varer – det er en helt afgørende fordel. Så må der også følge nogle pligter med.
Han mener, at når et land som Rumænien
ifølge Transparancy International er korrupt og
ikke anvender de tildelte midler, kan landet ikke
håndtere at være i EU.
Hvad Danmark angår, ser han to muligheder:
- Enten må man tage et opgør med EU, eller
også må man tage et opgør med de danske velfærdsydelser. Flere velfærdsydelser er omfattet
af traktaten, så vi må behandle alle ens. Det må
man enten acceptere eller tage et opgør med. |
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kandidater til Europa-Parlamentet

eu's
vigtigste
institutioner

Europa-Parlamentet
lovgiver sammen med
Ministerrådet, hvor
regeringernes repræsentanter mødes.
Lovforslagene
udarbejdes af EuropaKommissionen.

hjemløs i
europaparlamentet
Hjemløseskulpturen ’Mand på bænk’ har fået
en fast plads i Europa-Parlamentet.
Bag den permanente udstilling ligger flere års
samarbejde mellem kunstneren Jens Galschiøt,
det socialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet Britta Thomsen, Projekt UDENFOR, SAND
og den internationale organisation Fiansa.
- Vi vil sætte hjemløses forhold på den politiske dagsorden. Ikke bare med en enkelt happening, men med en permanent markering, der dagligt skal minde politikerne i Europa-Parlamentet
om de dårligst stillede, siger Britta Thomsen.
Parlamentets præsident Martin Schulz er glad

for gaven, som - for at følge EU-proceduren - officielt gives af Folketinget.
- Skulpturen er af særlig kunstnerisk kvalitet,
og i Europa-Parlamentet er vi stolte af at modtage den. Det vil være en hjørnesten i EuropaParlamentets samling og blandt de stadig alt for
få kunstværker fra jeres dejlige land, siger Martin
Schulz.
- Jeg har doneret ’Mand på bænk’ for at
minde de bonede gulves EU-parlamentarikere om,
at de også har et ansvar over for alle de mennesker, der ikke lige passer ind i samfundet, siger
kunstneren Jens Galschiøt. |

kritisk over for
eu's institutioner

fattigdommen
skal reduceres

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

Jeppe Kofod, Socialdemokraterne

- Vi kan ikke gøre så meget ved fattigdomsproblemet i Europa-Parlamentet. Den økonomiske
politik er traktatfæstet, og vores indflydelse er
begrænset, siger Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU. Hun sidder i Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne
Venstre, hvor der er enighed om at være uenige,
og hvor fleste af medlemmerne absolut ikke er
imod EU.
Nogle af de tyske medlemmer ønsker for
eksempel på nogle
områder, at EU får
mere indflydelse,
så hun understreger, at hun udtaler
sig på vegne af
Folkebevægelsen
mod EU.
De fleste i gruppen er kritiske over
for den måde, EU’s institutioner er indrettet på,
og der er enighed om, at fattigdom skal bekæmpes.
- Vi er især kritiske i forhold til den politik,
der er ført som en konsekvens af finanskrisen.
Euroen udgør et problem. Tyskland har tjent stort
på at have en stor konkurrenceevne. Det har
Grækenland ikke. Hvis landene havde hver deres
valuta, var det blevet udlignet med kursændringer. EU har så brugt finanskrisen til at styre
landenes økonomi. Lånepakkerne er del af en
økonomisk politik, som forstærker krisen yderligere ved at forhindre offentlige investeringer.
- Det er en ond cirkel. De fattigste har ikke
råd til mad, medicin og husleje. Det forstærker
en krise, der betyder 26,6 millioner arbejdsløse
EU-borgere, og at hver fjerde lever under fattigdomsgrænsen, siger Rina Ronja Kari.
Men hun mener, at parlamentet faktisk kan
gøre noget ved, at nogle af de fattigste EU-lande
ikke har brugt de midler, EU stiller til rådighed til
social udvikling.
- Lande som Spanien, Portugal og Grækenland
har ikke råd til medfinansieringen, og i budgetkontroludvalget, hvor jeg sidder lige nu, diskuterer vi faktisk med kommissionen, om vi kan løse
op for strukturmidlerne, så landene selv bidrager
mindre. Selvfinansieringen er i sit udgangspunkt
fornuftig. Den betyder, at støtten ikke bare bliver
brugt, fordi der er nogle penge, men den går til
opgaver, landene selv ønsker at få løst.
- Når et land laver en absurd og krænkende
lovgivning som Ungarns forbud mod hjemløshed,
kan vi sende en delegation, protestere og støtte
lokale kræfter, der arbejder mod lovgivningen. |

- Det første og vigtige er, at vi i fællesskab i
EU har besluttet at reducere fattigdommen markant inden 2020 med 20 millioner. Det er en fælles målsætning. Socialpolitikken er landenes eget
ansvar, men det, vi har gjort, er at stille rigtig
mange millioner til rådighed, siger Jeppe Kofod
fra Socialdemokraterne (S). I Europa-Parlamentet
vil han blive en del af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater.
- Regeringerne og de offentlige systemer i
EU-landene skal blive bedre til at bruge de midler
og gøre noget for de fattige. Problemerne starter
med, at mennesker lever uden at få hjælp, uden
fremtid og uden arbejde. Så tager de til Danmark.
- For mig handler det også om at opbygge en
middelklasse, så man kan skabe social mobilitet.
Socialdemokraterne arbejder på EU-niveau
for at få flere ind på arbejdsmarkedet med bedre
minimumslønninger, så mennesker kan leve af de
lønninger, de får. Så de får overskud til at stille
spørgsmål ved: Hvordan bliver vores skattekroner
brugt?
- I nogle lande er der hjemløse, som før
finanskrisen har været en del af middelklassen, siger Jeppe Kofod.
Han mener,
at det kan være
med til at skabe
forståelse i befolkningerne for
nødvendigheden
af at hjælpe andre, hvis folk føler, at det kunne
være dem selv, der var i knibe. Men hvad kan han
så selv gøre?
- Indirekte kan man gøre rigtig meget, men
du kan ikke tage ansvaret fra en national regering
og lægge pres på for at gøre ting, der gavner de
hjemløse og mest udsatte i samfundet. Jeg kan
stille spørgsmål til kommissionen og til Ministerrådet: Hvad kan landene gøre? De sociale mål er
for mig som socialdemokrat lige så vigtige som de
økonomiske mål. Vi skal hjælpe mennesker med
at have en tilværelse der, hvor de har en tilknytning sprogligt og kulturelt.
Jeppe Kofod frygter, at hvis man ikke får gang
i vækst og beskæftigelse i Europa, så vil man
ikke have overskud til at hjælpe dem, der er mest
sårbare.
- Trækeffekterne kommer, hvis der ikke er
korruption, og der er minimumslønninger, som
er tilpasset de lokale forhold. Vi skal sikre, at der
kommer ordentlige forhold for de mennesker, der
er yderst på arbejdsmarkedet. |

ikke en social union
Ulla Tørnæs, Venstre
- Hvis man ser på hele det socialpolitiske
spørgsmål, er det vigtigt for mig at understrege,
at EU ikke er en social union. Det har aldrig været
meningen, og det synes jeg, vi skal holde fast
i, siger Ulla Tørnæs fra Venstre (V). I EuropaParlamentet vil hun tilhøre Alliancen af Liberale
og Demokrater.
- Det har
været understreget af den
tyske kansler,
Angela Merkel,
og den britiske
premierminister,
David Cameron.
EU’s helt store
styrke er den
mangfoldighed, som landene i fællesskab udgør. I
Danmark har vi jo valgt en universel velfærdsstat.
Vi finansierer vores velfærdsydelser over skatten.
I Estland har man valgt en helt anden model. Jeg
synes, at vi skal holde fast i retten til at indrette
samfundene forskelligt, siger hun.
Ulla Tørnæs mener ikke, at vi bør ændre vores
universelle velfærdsmodel.
- Nej, jeg ønsker at holde fast i vores universelle velfærdsmodel. Men omkring børnechecken
mener jeg, vi bør have et værn og værne om
vores eget velfærdssamfund. Det, der for mig er
en kerne i EU-samarbejdet, er handel, og det, der
skal på dagsordenen, er vækst og udvikling.
Ulla Tørnæs mener også, at mere handel,
økonomisk udvikling og vækst på længere sigt er
løsningen på problemerne med den grænseoverskridende fattigdom.
- Hvor der i Danmark er behov for en social
og sundhedsfaglig indsats for at imødekomme
hjemløshed, så kommer størstedelen af de udenlandske hjemløse hertil på grund af fattigdom og
arbejdsløshed. Det er klart, at gruppen er forskellig, og at det også er forskelligt, hvilke lande de
kommer fra.
- Hvis vi ser på kernen i EU-samarbejdet,
handler det om at øge samhandelen om det
indre marked. I Danmark er der mere end 500.00
arbejdspladser, som er afhængige af vores
EU-medlemskab, og analyser viser, at vi hvis vi
videreudvikler det indre marked, kan der skabes
endnu flere arbejdspladser. Det samme gælder
indgåelse af frihandelsaftaler med USA. Det vil
betyde intet mindre en 15.000 arbejdspladser i
Danmark alene.
- Det er derfor, jeg fremhæver hele den
vækstdagsorden. Det er meningen, at der skal
skaffes arbejdspladser både i Rumænien og i
Danmark, og der bør være et stort potentiale for
økonomisk vækst i et land som Rumænien, siger
Ulla Tørnæs. |
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Når overnatningsstederne lukker, må
de hjemløse finde et
andet sted at sove.
Dette er en dansk
hjemløs’ overnatningsgrej, men det er
europæisk standard.
Vedkommende sover
på en europalle.

Foto Lars Ertner

Nødherberg lukker
– brugerne overladt til gaden
Missionen blandt Hjemløse oplever, at ansvaret for hjemløse udlændinge kastes rundt
mellem forskellige instanser
af Poul Struve Nielsen
Missionen blandt Hjemløse har i
lighed med de seneste år i samarbejde med folkekirken på Vesterbro drevet nødherberget Nattely
i Bavnehøj Kirke i København
for hjemløse uden dansk CPRnummer.
Den 31. marts var sidste nat
med overnatning, og det samme
gjaldt for Blå Kors’ nødherberg Sov
Godt i Griffenfeldsgade på Nørrebro. Brugerne blev herefter overladt til gader, parker og baggårde.
- Vinteren igennem har Nattely ofte måttet afvise 10-15
personer per aften på grund af

pladsmangel, og det er samme
tendens, vi har hørt fra de øvrige
natvarmestuer, fortæller sekretariatsleder Gitte Frydensbjerg fra
Missionen blandt Hjemløse, som
arbejder sammen med en række
kolleger om at skabe mere holdbare tilbud til udenlandske hjemløse
fremover.
- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke er
begejstrede for den nuværende
nødpuljeordning. Dels fordi det er
vanskelige arbejdsbetingelser for
os, og dels fordi den nuværende
ordning ikke giver os mulighed
for at hjælpe den del af de udenlandske hjemløse, der er allermest

sårbare på grund af sygdom eller
misbrug, siger Gitte Frydensbjerg.

’Aben’ sendes videre
Hun oplever, at de politisk ansvarlige i Danmark over en kam sender
’aben’ videre til næste skulder,
uden at det har nogen effekt.
- Alle niveauer kaster bolden
videre. Der er samarbejdsvilje at
spore hos kommunen, men de føler
sig låst af servicelovens rammer.
Socialborgmesteren siger, det er
socialministeren, der skal lave serviceloven om. Vi har haft et møde
med den tidligere socialminister,
som sagde, at problemer skulle
løses i EU, fortæller hun.

Så når det gælder mennesker i
nød, som står på gaden i et fremmed land som følge af EU-samarbejdet, er der ingen, som vedkender sig ansvaret.
- Sammen med Kirkens Korshær, Frelsens Hær og Projekt
Udenfor arbejder vi på at råbe
myndighederne op og få skabt i
det mindste et mere fagligt kvalificeret tilbud end et nødherberg,
siger Gitte Frydensbjerg.
Hun mener i øvrigt, at bevillingen i fattighjælp fra EU til Danmark bør komme de udenlandske
hjemløse til gode. |

stemmer på kanten af eu
Stemmer På Kanten vil igen forsøge at få flere socialt udsatte til at
deltage, når der er valg til EuropaParlamentet den 25. maj. Det bliver
dog en noget mindre kampagne
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end op til kommunalvalget sidste år.
Denne gang finansieres indsatsen
alene af foreningens egne midler,
og hovedvægten vil blive lagt på
debatmøder på eksempelvis være-
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steder og værtshuse, hvor de socialt
udsatte kan tale i trygge rammer
og få en bid brød eller en tallerken
suppe med, oplyser kampagneleder
Therese Evald. Stemmer På Kanten

har skrevet til de opstillede politikere
og fået positiv respons fra de fleste.
Det bliver så op til politikerne og
foreningens lokale folk, hvor der vil
blive arrangeret møder. |

| læserdebat |

Kære Hus Forbi

Danmark får vigtigt signal
om fattigdomsbekæmpelse

Vi har i mange år støttet ved at købe jeres
blad, også med mere end det koster, fordi vi
gerne vil støtte det gode formål.
Hos os i Jyllinge har der været mange
forskellige sælgere, hvoraf nogle er forsvundet
hurtigt, og andre har man ‘lært at kende’.
Nu er der bare noget, der undrer os, men
som selvfølgelig kan have en logisk forklaring.
For nylig var der en ny sælger hos os, og det
undrede os, at han mens han stod der, havde
travlt med at skrive på sin Iphone.
Jeg troede, at sælgerne var mindrebemid-

af Poul Struve Nielsen
Danmark modtager årligt de
næste syv år 3,7 millioner kroner
i fattighjælp fra EU’s nye Europæiske Fond for de dårligst stillede
(FEAD). Dermed sendes et vigtigt
signal fra Den Europæiske Union
til de hjemlige politikere om, at
fattigdom ikke kun kendes i det
sydlige og østlige Europa, men også
er en realitet her.
Det beløb, Danmark modtager,
er meget lille sammenlignet med de
mange milliarder, der samlet anvendes i den danske sociale sektor.
Der er også en egenfinansiering
på 15 procent, som Danmark skal
betale. Dermed bliver det 4,3 millioner kroner til udbetaling.
Fra politisk hold i Danmark
tages der ikke venligt imod fonden.
Selvom hjemløse og tiggere fra
andre EU-lande på gaden i Danmark gør det åbenlyst, at fattigdom
ingen grænser kender, er holdningen hos et stort politisk flertal, der
favner både regering og opposition
i Danmark, at nationalstaterne selv
bør klare de problemer.
Men faktisk er det godt, at EU
nu tager et medansvar for de problemer, som EU er med til at skabe
i medlemslandene. Det mener Per
K. Larsen, som er landssekretær
i EAPN (European Poverty Network) i Danmark.
- Politikerne i skiftende regeringer har løbende haft mulighed
for at løse de fattigdomsproblemer,
som er en følge af udviklingen i
EU, når de har mødtes i Ministerrådet. Men det er der ikke kommet
noget ud af. Dette er i hvert fald et
signal om, at Europa-Parlamentet
godt vil tage et ansvar for de
sociale problemer, der opstår i kølvandet på EU’s udvikling, siger han
til Hus Forbi.
Han tilføjer, at pengene passende kunne gå til at hjælpe de fattige
migranter fra andre EU-lande, som
præger gadebilledet i især København. |

kære søren rindom
Vi kan godt forstå, at du undrer dig over at se
en fattig hjemløs med iPhone.
Men tænk lige over, hvordan gadens folk
lever, og hvilke funktioner en smartphone har.
Du kan sende e-mails, gå på internettet, læse
nyheder, have familiens fotoarkiv på dig. Den er
et perfekt redskab for folk, der lever på gaden
og ikke har mulighed for at sidde hjemme ved
skrivebordet med en computer, som er endnu
dyrere i anskaffelse. Og den kan især blive en
god hjælp i forbindelse med digitaliseringen.
Desuden har sælgeren måske slet ikke
investeret alverden. Teleselskaberne kappes om
at sælge smartphones på afbetaling over rigtig
mange måneder med et meget lavt månedligt
afdrag. Mange fristes også over ende, men på
den anden side kan man nærmest opfatte en
smartphone som et alternativt ‘hjem.’
Så en smartphone er et vigtigt hjælpemiddel
for gadens folk. I hvert fald dem, der er gode
til at passe på deres ting. Andre har det med
at smide ting væk, og de har altid de billigste
mobiltelefoner.
Du spørger, hvad der skal til for at blive Hus
Forbi-sælger. Svaret er, at man skal være hjemløs, tidligere hjemløs eller socialt udsat.

lede, men når man har en iPhone, kan man da
ikke mangle noget væsentligt.
En anden gang så vi vores ‘normale’ sælger
gå fra pladsen og ud på parkeringspladsen, tage
en bil og køre derfra.
Stiller I bil til rådighed for sælgerne, eller er
det deres egen?
Før vi fortsætter vores støtte, vil vi gerne
vide, hvilke krav der er for at blive udvalgt som
sælger af Hus Forbi?
På forhånd tak
Søren Rindom

Mange af vores sælgere har brugt det at
sælge Hus Forbi til at få struktur, indhold og
netværk i deres dagligdag. Dette har hjulpet
nogle med at flytte sig fra en meget kaotisk
situation som reelt hjemløse, voldsomt misbrugende eller stærkt plaget af psykiske lidelser til
at kunne fungere i en bolig eller få så meget styr
på deres liv, at de kan betale deres forsikringer,
en smartphone eller vægtafgift på en bil, som de
eventuelt bor i. Ja, vi skrev bil. Der er også Hus
Forbi-sælgere, som har køretøj.
Hvis vi fratager dem muligheden for at sælge
Hus Forbi, fordi de har fået lejlighed, telefon
eller en gammel bil, vil vi se os selv skubbe dem
ud over klippeafgrunden, samtidigt med at vi
skærer den tråd over, de klamrer sig til. Og vores
opgave er det modsatte: At hjælpe dem videre.
Om en Hus Forbi-sælger har bil, iPhone, lejlighed eller ingenting, så ligger der altid en særlig historie bag, og den historie indeholder store
sociale problemer af en eller anden karakter.
Vi vil gerne opfordre alle, der møder en Hus
Forb-sælger, de ikke mener tilhører målgruppen,
til at tage sig 10 minutter til at lytte til dette
menneskes historie.
Med venlig hilsen
Hus Forbi

I en smartphone kan man
medbringe familiens fotoarkiv, som en grønlandsk
hjemløs gør her.

Foto: Heidi Lundsgaard

af Peter Andersen

EU hjælper
fattige i
Danmark
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Alle har en familie Ethvert menneske har en familie, som er med på livets rejse, uanset om der er kontakt,
og uanset om familiemedlemmerne stadig er i live. Hus Forbi sætter fokus på socialt udsatte menneskers familierelationer.

Han kunne godt have sendt et

postkort
Sandra Corfitz mistede kontakten til sin far, der var
narkoman. Men de fik kontakt igen, da han kom på
metadon og begyndte at sælge Hus Forbi

S

andras kun få måneder gamle datter
sover trygt inde ved siden af i den lille
villalejlighed tæt ved anlægget i Skive.
Toårige Kristian vil derimod gerne have
al sin mors opmærksomhed. Det kan
være hårdt nok at dele med hunden
Luna, som logrer lystigt med halen. Men
når der også er fremmede i huset, så
holder det rigtig hårdt.
Kristians mor, 25-årige Sandra Corfitz, sørger for, at drengen får sin del af
opmærksomheden, mens hun taler med
de fremmede udsendte fra Hus Forbi.
Hun kender selv til svigt. Hendes egen
biologiske mor var ’aldrig inde i billedet.’
Hun var fars pige fra begyndelsen. Men
hendes far efterlod hende hos sin egen
mor, da Sandra var en lille pige.
- Det var hele tiden meningen, at jeg
var min fars barn, fortæller hun.
- Men far havde en alvorlig affære
med stoffer, som trak ham væk fra familieliv og børneopdragelse, så til sidst
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Foto: Lars Ertner

af Poul Struve Nielsen
foto Helga Theilgaard og Lars Ertner

gav han op over for rollen som heltidsfar
og efterlod mig hos sin mor. Han havde
mig et års tid, til han indså, at han ikke
kunne overskue det, og så anbragte han
mig, hvor han kunne se, jeg havde det
godt, fortæller Sandra.
Hun vil gerne fortælle sin historie til
Hus Forbi. Historien om, hvordan hun
tabte sin far, Leif Milatz, til stoffer og
et liv som hjemløs og ude af stand til ret
meget. Og slet ikke til en forældrerolle.
Men Sandras historie er også historien om, hvordan hun fik sin far tilbage til
sidst, så de fik nogle gode år som far og
datter, efter at hendes far var kommet til
at bo et godt sted i Viborg og havde fået
noget menneskelig værdighed og noget
at stå op til som Hus Forbi-sælger.

Farmors datter
Sandra voksede op som sin farmors datter.
- Min farmor, som bliver 74 næste
gang, har altid sagt, at hun følte sig

taknemmelig, fordi hun fik lov til at
have mig. Jeg har altid følt mig elsket
udover alle grænser. Men hun har været
i klemme over for min far. For hun har
måttet afvise ham for at skåne mig, siger
Sandra.
Sandra kalder også farmoren for sin
mor. De boede i Hvidovre, og Sandra kan
fortælle om en gang, hendes far kom
hjem til dem om natten og sad og græd.
Men hendes mor – altså farmor – måtte
bede ham om at gå.
- Han måtte gå, fordi han ikke måtte
vække mig. Men hun var også hans mor,
og han havde også brug for hende.
Ellers husker hun tilbage på en lykkelig barndom, hvor hendes far betød
meget for hende.
- Jeg kan heldigvis kun huske de
gode ting fra de første leveår. Min far
kom hver måned og havde mig. Han
havde en god periode i min barndom. Vi
fangede haletudser, lavede plancher af

papmaché og fodrede ænder i parken, fortæller
Sandra.

Far er narkoman
Barndommens lykke vendte for hende, da hun
kom i skole. For da hun begyndte i børnehaveklassen, fortalte hun om det at have en far, der
var narkoman.
- Så jeg har vidst det tidligt, selvom jeg
aldrig har set ham tage stoffer, og det ikke var
noget, han fortalte mig. Det har været naturligt
for mig, men de andre begyndte at mobbe mig,
fordi jeg havde en underlig far. Det stod på indtil 6. klasse, så gav jeg selv op og flyttede skole.
Jeg syntes ellers ikke, det kunne være rigtigt.
Jeg var meget følsom, da jeg var lille. Jeg var
måske et nemt offer.
Sandras far, Leif, blev selv interviewet til
Hus Forbi i 2008. Da fortalte han ’med et skævt
smil’ om sin dengang 19 år gamle datter: ’Hun
er vokset op hos sin mor. Da hun var to år, tog
jeg hende med hjem til min mor og spurgte, om
hun ville passe hende, mens jeg trappede ned

(på stofferne, red.). Det er jeg ikke færdig med
endnu.’
Sandra blev ikke blot mobbet i skolen.
Hendes barndom bar også præg af et stort savn,
som hun oplevede, fordi hendes far pludselig
forsvandt ud af hendes liv.
- Da han kom så langt ud i sit misbrug, at vi
mistede kontakten til ham, ved jeg, at han har
boet på gaden og på herberg. Han har boet på
Mændenes Hjem og rundt omkring. I perioder
har han siddet i fængsel, fortæller hun.

Intet postkort
Sandra savnede sin far i de år, han ikke var en
del af hendes liv.
- Jeg var vred på ham. Jeg tænkte: ’Hvorfor
er han der ikke for mig? Mig, mig, mig.’ Og jeg
var bekymret for, om der ville komme en politibetjent og sige, at han ikke var mere. Men jeg
var mest vred og følte mig svigtet. Han kunne
godt ringe eller sende et postkort. Men det
gjorde han ikke, fortæller hun.
Leif Milatz har selv fortalt til Hus Forbi,

hvordan han levede i de år, han ikke havde
kontakt med sin datter.
Han boede på gaden og på forskellige herberger rundt omkring. Flere steder blev han
smidt ud på grund af misbrug. ’En del af tiden
har jeg boet på gaden sammen med min kæreste – eller kone – som er næsten blind. Vi boede
under Hovedbanegården,’ sagde Leif Milatz til
Hus Forbi i 2008.
Han fortalte også, at han stadig var gift
med kvinden, selvom han har sagt fra over for
hende. Og har fået det bedre med sig selv.
Leif begyndte at sælge Hus Forbi i København. Men efter at han var flyttet til Viborg,
hentede han aviserne hos Kirkens Korshær i
Silkeborg, fordi der ikke er nogen Hus Forbidistributør i Viborg.
Om flytningen til Viborg fortæller han i
interviewet i Hus Forbi med en henvisning til
narkotikamiljøet: ’Jeg vil helst ikke bo i København mere. Miljøet er for hårdt.’
Sandra har også ret godt styr på sin fars

misbrug.
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Dum og trodsig

Her bliver jeg
Miljøet i København blev for hårdt for Hus Forbi-sælgeren Leif Milatz.
Nu er han rykket til Viborg, hvor han er faldet godt til – selvom det er sværere
at gemme sig her end i København.

| historie fra gaden |
tekst og foto Karen Pedersen
| karenp@email.dk
- Jeg synes, jeg er blevet godt modtaget.
Viborg er en hyggelig by med nogle dejlige mennesker. Men det er sværere at være usynlig her
end i København. Jeg skal opføre mig ordentligt.
Jeg kan ikke være fuld den ene dag og sælge
aviser den næste!
For et lille års tid siden rykkede
Leif Milatz teltpælene op og tog
fra København til Viborg.
- Jeg vil helst ikke bo i København mere, miljøet er for hårdt.
2.g’erne (andengenerationsindvandrerne, red.) styrer narko-gaderne,
siger Leif, som selv er tidligere
narkoman. Nu er han på metadon.
- Det var det første, der gik i
orden her. Jeg henter min metadon på misbrugscentret hver dag,
fortæller han.

Sover på forsorgshjemmet

anfald og har det stadig; nu får jeg medicin for det.
De sidste mange år har Leif boet på gaden og på
forskellige herberger rundt omkring. Flere steder er
han blevet smidt ud, fordi han har røget hash.
- En del af tiden har jeg boet på gaden sammen med min kæreste – eller kone – som er
næsten blind. Vi boede under Hovedbanegården.
- Vi var sammen i otte år. Vi er faktisk stadig
gift, men ikke sammen mere. Hver gang vi forsøgte at finde et fast sted at bo, stak hun af eller
lavede ballade, så vi blev smidt
ud. Jeg tror, hun blev bange. Nu
har jeg sagt fra, selvom jeg er
glad for hende. Og jeg har fået
det meget bedre med mig selv.

- Min mor er
ikke glad for
den måde, jeg
har levet på.
Men hun har
lært at leve
med det, og
hun har været
ret god!

Leif kom til Viborg med hjælp fra
sin mor og søster.
- De hjalp mig med at få kontakt til en gammel
kammerat, min søsters gamle kæreste, som bor
her. Jeg boede hos ham i begyndelsen, men det
fungerede ikke så godt med det praktiske. Men
vi ses stadig og spiser tit sammen.
Nu overnatter Leif i stedet på forsorgshjemmet Vibohøj. Han kan komme ind kl. 18 og skal
være ude igen kl. 9.30.
- Det koster 47 kr. om dagen. Jeg vil ikke bo
der fast, fordi jeg ikke vil betale for at spise der
– jeg spiser ikke kød. Og man kan ikke vælge
maden fra, fortæller han. Jeg har aldrig haft et
rigtigt sted at bo. Ikke ret længe ad gangen i
hvert fald. Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 16,
fordi jeg ikke rigtigt kunne med min far. Han var
lidt voldsom. Så boede jeg i en Ungbo-hybel med
min kæreste. Da hun gik, begyndte jeg at drikke,
siden kom stofferne til.
’Rigtigt’ arbejde har der heller ikke været
meget af i Leifs liv.
- Jeg var i lære som brolægger i tre år og
manglede et halvt år, da jeg røg uklar med en
af de andre og meldte mig ud, fortæller Leif og
indrømmer, at det har ærgret ham siden.
- I stedet har jeg levet af bistandshjælp og kriminalitet. Mest indbrud. Jeg har også været inde
at sidde. To år i alt ad tre omgange. Det skal jeg
ikke nyde noget af mere. Sidst fik jeg angst-

Nu søger jeg pension
For seks år siden begyndte Leif at sælge Hus
Forbi i København ”i stedet for at stjæle”. Der er
ingen udleveringssteder i Viborg, så han henter
sine aviser på varmestuen i Silkeborg. 200 først
på måneden, hvis han har råd.
- Folk herovre tror, at det er et blad for københavnere, og at hjemløse er et københavnerfænomen. Så fortæller jeg, at jeg er hjemløs og
bor på Vibohøj, siger han.
Selv er han faldet godt til i det jyske. Så godt,
at han har tænkt sig at blive:
- Nu søger jeg pension. Det har jeg gjort i ti
år, men jeg er aldrig nået ret langt med det, fordi
jeg aldrig har været et sted ret længe ad gangen.
Nu er jeg nået til trin to, som er fysisk og psykisk
lægetjek. Jeg har gigt i fingrene og er døv på det
ene øre, efter at jeg blev sparket engang, jeg sad
og tiggede småpenge på gaden.
- Jeg håber, det går i orden med min pension.
Jeg drømmer om at få et lille sted at bo – et lille
hus lidt uden for byen med en have, hvor jeg kan
gå og rode lidt. Jeg kan ikke finde ud af at sidde
i en lejlighed. |

Læs flere historier fra gaden på www.husforbi.dk
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Mor passede datteren

Leif har også en datter på 19 år,
som han ser.
- Hun er vokset op hos min
mor. Da hun var to år, tog jeg
hende med hjem til min mor
og spurgte, om hun ville passe
hende, mens jeg trappede ned
(på stofferne, red.). Det er jeg
så ikke færdig med endnu, siger
han med et skævt smil.
- Min mor er ikke glad for den måde, jeg har
levet på, men hun har lært at leve med det, og
hun har været ret god!

3

spørgsmål til
Leif Milatz, 44 år og
Hus Forbi-sælger i Viborg
hvad er vigtigt lige nu?
- At få et sted at bo og få pension. Og at
få betalt noget gæld af, så jeg kan begynde at leve.

hvad fik du til aftensmad
i går?
- Røget ål med spejlæg og brød. Og ris
bagefter. Der kommer fiskemand på Torvet
en gang om ugen, og jeg bytter sommetider en Hus Forbi med en røget ål.

hvad er det værste ved at bo på
gaden?
- At man kan blive overfaldet for ingenting. Det kan jeg ikke forstå. Der var én,
der blev sparket ihjel på en trappe i Rødovre. Jeg har selv sovet på den trappe…

| HUS FORBI | nr. 79 | november 2008

Sandras far, Leif Milatz, blev interviewet som ny
sælger til Hus Forbis bagside i 2008.
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- Han tog hash og drak alkohol. Speed. Også
noget heroin. Men det gjorde han vist ikke så
meget. Desuden møllehjul (metadon, red.) og
hvad han kunne få fat i, fortæller hun.
Hendes ordforråd lader ikke en misbruger
eller en medarbejder i et misbrugscenter noget
tilbage.
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- Jeg har talt med min far om hans misbrug,
fordi jeg selv har røget hash og eksperimenteret med hårdere stoffer, erkender hun og
tilføjer:
Personligt har jeg et afslappet forhold til
hashrygning. Men jeg gør det ikke mere, for
det passer ikke med at have børn. Med hensyn
til de andre stoffer har jeg været dum og trodsig. Jeg fortryder det også. Jeg ville gerne have
været det foruden. Det var sjovt, mens det
stod på, men bagefter følte jeg det, som om jeg
havde tabt på et eller andet punkt ved at give
efter for en nem her og nu-løsning for at slippe
for, hvad man nu skal slippe for, siger hun.
Sandra betragter sine egne eksperimenter
med stoffer som del af et ungdomsoprør. Det
var, mens hun var 18 og altså samtidig med, at
Leif begyndte at sælge Hus Forbi.
- Det var min stakkels mor (farmor), det gik
udover. Min far har jeg altid sat op på en piede-

stal og elsket overalt på jorden. Det er jo også
altid den, der er der, det går ud over, fortæller
hun og uddyber:
- Jeg var flyttet hjemmefra. Det gik ikke
så godt. Jeg drak en del og havde nok dårlig
samvittighed over, at min mor skulle se endnu
et barn gå ned ad den vej.
Sandra droppede også ud af gymnasiet. Men
i dag er hun ved at tage en HF. Hun har været
påvirket af stoffer på flere måder, både i kraft
af sin fars livsførelse og sine egne eksperimenter.
- Det med stofferne var altid en helt anden
verden for min mor. Men jeg har selv opsøgt
det, fordi jeg var nysgerrig.
Til sidst fik det en ende, og Sandra vendte
ryggen til stofmiljøet.

Væk fra København
- Jeg skulle væk fra København. Jeg var begyndt at tage amfetamin. København fik grebet om mig. Jeg ville ikke ende som min far. Da
jeg fandt ud af, at jeg var gravid med Kristian,
var det helt klart slut. Vi flyttede så til Skive.
Det er her, min kæreste kommer fra, så vi har
masser af familie og masser af netværk, siger
Sandra Corfitz.
Hun mødte sin kæreste, som er far til
hendes børn, under et efterskoleophold. De

Gensyn med far
Det var en ’ven af familien,’ som kontaktede
Sandra på vegne af Leif, efter at han var
begyndt at sælge Hus Forbi og var kommet på
fode igen. Hun besøgte sin far.
- Men det var helt sikkert godt for mig at
se min far igen. Jeg tror, der var gået en tre år,
hvor jeg ikke vidste, hvor han var henne. Da
jeg sidst så ham, kom han ikke for at se mig. 

Foto: Sandra Corfitz

Foto: Helga Theilgaard
Noget af det, jeg valgte at tage med, da vi skulle rydde boet, var hans store samling af tegnefilm. Han har
altid elsket at se tegnefilm. Så lagde han puslespil, og han havde købt en X-box. Omstændighederne taget
i betragtning var det hyggeligt at gå rundt at kigge på alt det, han beskæftigede sig med, fortæller Sandra
om sin far, Leif.

blev først kærester nogle år senere. I mellemtiden var kæresten facer, som det hedder, for
Amnesty International. Han prøvede at hverve
medlemmer for menneskerettighedsorganisationen på gaden i Viborg, og sommetider holdt
han kaffepause med en Hus Forbi-sælger; det
var Leif.
- Det var sjovt, da de mødtes, for min far
havde talt med min kæreste om mig, uden at
han vidste, at det var ham, fortæller Sandra.
Da var Leif kommet til forsorgshjemmet
Vibohøj, og siden kom han videre til en ’skæv
bolig’ i Langdammen lige ved stationen i
Viborg.
Sandra har også sin version af den historie,
Leif selv fortalte til Hus Forbi i 2008. Når hun
så én, der solgte Hus Forbi på gaden i København, har hun altid standset vedkommende for
at spørge, om han kendte hendes far.
- Min far var et sted, hvor han sad rigtig
dybt i sit misbrug og i et forhold, som var
dårligt for ham. Men så begyndte han at sælge
Hus Forbi. Det, at han solgte avisen, gjorde, at
han kom ud af det, fortæller hun.
- Han måtte jo ikke være påvirket, når han
solgte Hus Forbi. Og det gav ham et klarsyn.
Han kommer ud af forholdet, da han opdager,
at han vil ud af sit misbrug. Og hans kone på
det her tidspunkt er ikke klar til at tage det
skridt.

Leif Milatz med sit barnebarn på sin fødselsdag sidste år, hvor Sandra, Kristian og Sandras mor (farmor)
besøgte ham for sidste gang.

- Jeg var vred på ham. Jeg tænkte: ’Hvorfor er
han der ikke for mig? Mig, mig, mig.’ Og jeg var
bekymret for, om der ville komme en politibetjent og sige, at han ikke var mere. Men jeg var
mest vred og følte mig svigtet

Hej.
Jeg hedder Sandra og er 24 år gammel. Min far var misbruger og hjemløs i København i mange år.
Jeg har mange gange i min barndom frygtet at miste ham til hans misbrug indtil starten af 2003. Det,
der ændrede sig det år, var, at han blev Hus Forbi-sælger.
Han fik et formål med dagen, en måde at forsørge sig selv på, lyst til at stå op og komme ud. Der
var endelig nogen, der forventede noget af ham i form af at være ædru og præsentabel. Min far havde
mange faste købere og fik skabt et netværk omkring sig, og med tiden fik han også hjælp til at komme
i metadon-behandling.
Han døde d.30/03-2013 af naturlige årsager som følge af sit misbrug i trygge omgivelser, i sin lejlighed i Viborg.
Jeg skriver til jer for at sige tak. Tak for de 10 ekstra år jeg fik med min far. Tak for, I gav ham styrken
og lysten til at prøve at blive bedre.
I gør et fantastisk stykke arbejde og har betydet utroligt meget for min far, min farmor og jeg.

Facebook-besked fra Sandra Corfitz til Hus Forbi.
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Foto: Helga Theilgaard

Foto: Lars Ertner

Sønnen Kristian er opkaldt efter Sandras
farmors mand, som ikke er hendes biologiske
farfar.
- Men han hedder Leif til mellemnavn efter
min far, siger Sandra.
Hun husker engang, hun var var med sin
far inde på Hus Forbi i København.
- Vi skulle hente noget vintertøj. Ellers tog
han ikke til København. For han ville blive
mødt af alle de gamle venner, som tilbød ham
det ene og det andet, allerede på Hovedbanegården. Han drak stadig nogle øl. Han skulle
op på en funktionspromille. Han røg også
hash. Han fik metadon for ikke at tage alt det
andet, og han kunne finde på at fixe metadon om fredagen for at holde noget weekend,
fortæller hun.
Leif boede på Langdammen resten af livet.
- De hjalp ham med at søge en enkeltbillet og komme til Kristians barnedåb. Det var i
marts. Anden weekend i marts 2012. Min far
døde den 30. marts sidste år. Min mor, Kristian
og jeg havde næsten lige været deroppe. Han
havde haft fødselsdag. Det var en god måde,
han gjorde det på. Det var pænt af ham at
vente, til vi fik det sidste besøg. |

Sandra elsker at tegne og male. ’Jeg har altid tegnet. Jeg syr, strikker og hækler også. Det er mest til børnene,’ fortæller hun.

 Han kom for at få penge fra min mor. Jeg kunne
ikke lide ham dér. Han var ikke rar at være i
lokale med. Det var fordi, hans misbrug var så
stort. Men nu havde han fået klippet sit hår og
var begyndt at tage fast føde igen. Det var et
stort fremskridt, fortæller Sandra.
Hun har svært ved at beskrive, hvordan
hendes far ligesom blomstrede op.
- Min mor og jeg havde nærmest givet op
og ventede bare på den der begravelse. Og så

da jeg var 5-6 år. Jeg var på weekend hos ham,
mens han brokkede sig over, at de ikke havde
fået pillet den sidste ud, fortæller Sandra.
Da hun mødte sin far igen i Viborg, havde
han vænnet sig til at spise uden tænder.
- Han syntes, det var fantastisk, at jeg skar
hans tranebær over, så han kunne tygge dem.
Det havde han ikke tænkt over i alle de år,
husker hun.

Tilbage til livet

- Men da jeg blev 18, havde
han lovet at komme til
min fødselsdag. Til Kristians
fødsel kom han. Jeg græd
to dage efter.
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Far og morfar
Noget af det, der rører Sandra mest, når hun
tænker tilbage, er hendes fars glæde ved at
blive morfar.
- Han sagde i forbindelse med Kristians fødsel, at nu holdt han op, for han ville gerne være
bedstefar. Det kunne han så ikke holde. Han
mødte op på barselsgangen. Han havde godt
nok drukket. Men da jeg blev 18, havde han
lovet at komme til min fødselsdag. Til Kristians
fødsel kom han. Jeg græd to dage efter, fortæller hun.

Foto: Helga Theilgaard

får han de år, hvor han blomstrer op, og hvor
han kæmper. Han var blevet Hus Forbi-sælger.
Han fik ansvaret for noget, han stod op om
morgenen. Han gjorde noget og kom tilbage til
det rigtige liv igen i stedet for bare at sidde og
sumpe i sit misbrug.
Sandras møde med faderen fik hende også
til at huske detaljer i sit liv med ham, der rakte
tilbage til hendes barndom.
- Han talte altid om, at han ikke kunne
tygge noget på grund af de kunstige tænder,
han manglede. De blev stjålet. Jeg synes, at af
alle de ting, man kan stjæle, er et speciellavet
gebis da underligt… Han fik kunstige tænder,

Som Hus Forbi-sælger nød Leif godt af at
komme ud hver dag.
- Det er en god samtalestarter at sælge Hus
Forbi. Man bliver anerkendt som en, der ikke
bare sidder på en bænk med en øl. Man bliver
ikke mødt med sure miner. Det betyder rigtig
meget.
Han kom ud at tale med andre mennesker.
Han stod foran Sankt Mathias Centret i Viborg
sammen med sin hund Bobby. Der var en ældre
dame, som stod og ventede på ham, hvis han
ikke kom til tiden, fortæller Sandra.
I Viborg var Hus Forbi et vigtigt skridt
tilbage til livet for Leif Milatz. Men de følelser,
Sandra sidder med i dag, når hun tænker på sin
far, viser, at godt socialt arbejde også har en
kæmpe betydning for efterkommerne af dem,
der bliver hjulpet.
For Leif kom også tilbage til livet på grund
af den hjælp, han fik på Vibohus, støtten fra
den sociale vicevært i de skæve boliger på
Langdammen og hjemmehjælpen, som kom

hver dag. Sandra husker især Leifs kontaktperson Mette, som var en helt fantastisk person.
- Han havde fået noget vilje og noget lyst.
Før gik han bare rundt. Han fik også søgt sin
pension og fik den trumfet igennem. Det havde
han ikke haft vilje til før. Han var også meget
mere til stede i nuet. I stedet for at jagte det
næste øjeblik kunne han meget bedre være
her. Jeg havde fået min far igen, som jeg husker ham fra dengang, jeg var lille. Jeg kunne
mærke, at han havde lyst til at være sammen
med mig igen.
- Det gav også mig lyst til at være sammen
med ham. Han fik en rolle i mit liv igen. Det
havde jeg jo aldrig troet, at jeg skulle opleve.
Jeg følte, han udspillede rollen, da vi mistede
kontakten til ham. Jeg var omkring 12 år gammel. Han begyndte med bare ikke at være der
mere, og han var pludseligt gift med den her
kvinde, som vi ikke rigtigt kendte.
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En lille notits
af Robert Olsen
Jeg havde godt bemærket en lille notits i
avisen, hvor der stod, at der var en person,
som var druknet i kanalen ved Christiansborg. Personen havde været i klammeri
med en gruppe unge mænd. To af dem var
blevet arresteret.
Den druknede person var ikke identificeret. En uge gik, og jeg havde glemt
sagen. Når politiet har fundet en død
uidentificeret person på Amager Fælled,
i havnen eller et andet ikke-autoriseret
dødssted, kommer de forbi Mændenes
Hjem med et billede.
Også denne gang kom de forbi, og
denne gang genkendte jeg personen. Det
var Svend Erik fra 1. sal. Vi havde ikke
undret os over, at han ikke havde været
hjemme. Når det var den første i måneden,
var Svend Erik i byen og turede rundt, til
pengene var væk. Når det stod på, var han
ofte grænseoverskridende og konfliktsøgende over for borgere i gaden eller over
for naboerne på herberget.
Det var i den tilstand, han en lørdag var
havnet i et skænderi og endte sine dage i
kanalen ved Christiansborg. Man vidste
ikke, om han var druknet, fordi han var
fuld, ikke kunne svømme eller var blevet
trukket ned af sin store tunge jakke og
støvlerne.
Men fakta var, at han døde. De unge gik
fri. Og Svend Erik kom i avisen endnu engang. Her blev det omtalt, at den druknede
var hjemløs og beboer på Mændenes Hjem.
Morgenen derefter ringer en kontorchef
fra kommunen og var lettere sur over, at
han ikke var blevet informeret, når nu der
var sket et dødsfald. Jeg måtte svare, at
jeg kendte til fem dødsfald bare den sidste
måned. Mennesker, jeg på forskellige
måder kendte fra Vesterbro og arbejdet på
Mændenes Hjem.
Kenneth var blevet skudt i Sydhavnen,
sikkert på grund af narkogæld. Han kendte
alle de forkerte mennesker. En prostitueret
var fundet død i Kødbyen. Hun kendte
de forkerte mænd. Én var slået ihjel på et
værtshus under slagsmål. En herbergbeboer havde glemt sit barn, som han skulle
passe for ekskonen. Barnet lå i en barnevogn. Den kørte i en sø, og barnet døde,
mens han sov i parken. Og så døde altså
Svend Erik fra 1. sal. |
’En lille notits’ er et uddrag fra bogen ’Mens
baggårdskattene forsvandt – historier fra
Mændenes Hjem og Vesterbro’ af Robert Olsen,
som er forstander på Kofoes Skole og tidligere
var forstander på Mændenes Hjem. Bogen er
udkommet i år på Byens Forlag.
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| mindeord |
hus forbi-sælger
flemming ’poxy’ henriksen
er død.
Poxy holdt til i
København og kom
i mange år i det nu
nedlagte Hjemløsehuset.
I en Facebookopdatering skriver
en ven, at ’Poxy’
var en flab, gavtyv, charmør, grov
satan, empatisk,
omsorgsfuld, brutal,
morsom.’ Han beskrives som et menneske med
mange facetter.
'Rigtig mange gange var vi lige ved at have dig
på ret køl, og mindst lige så mange gange har vi
set dig tæt på at tage billetten. Men nu skete det
så. Du døde hjemme i dit eget lille hjem og ikke
på gaden, det er rart at tænke på nu. Håber, du
finder din himmelhund.. Hvil i fred min gode ven.'
Æret være hans minde.
Hus Forbi

hus forbi-sælger frederik
christian bjørn er død,
39 år.
Frederik Christian
Bjørn var Hus Forbi-sælger ved Føtex
på Kirkegårdsvej på
Amager, hvor han
var vellidt af alle for
sin hjælpsomhed.
Han hjalp endda
med at fange butikstyve, fortæller
en af hans venner,
Hus Forbi-sælger
René Thejll. Frederik Christian Bjørn var lidt af
en altmuligmand og arbejdede i sin ungdom for
sin onkel som maler og elektriker. Han kunne
råbe højt, og ingen i et godt selskab var i tvivl
om hans tilstedeværelse. Frederik kendte alt til at
sove under en busk i Guds frie natur.
Hans liv havde ellers taget en positiv drejning
væk fra hjemløsheden, idet han i efteråret fik
sig en lejlighed i Brønshøj, som han var meget
glad for. Desuden havde han vist nok fundet en
veninde i en af bagerdamerne i Føtex.
René Thejll efterlyste sin gamle ven og skolekammerat, fordi han gennem flere måneder ikke
kunne finde Frederik. Det viste sig, at Frederik
var indlagt på Rigshospitalet, hvor han døde af
hjernebetændelse den 13. februar.
Æret være hans minde.
Hus Forbi

hus forbi-sælger
ezekias karl peter
a. berthelsen er død.
Han gik under navnet Kalle og boede
mange år i Frederikshavn, hvor han var
et kendt ansigt i byen. Så kendt, at Allan
Olsen har skrevet et par sange om Kalle.
Kalles humør var ofte godt og han
havde altid en frisk bemærkning som ’jeg
kunne ikke kende dig med tøj på.’
Allan Olsen sagde om Kalle til Kanal
Frederikshavns hjemmeside:
’Han er med i et par af mine sange,
men det er jo også fordi han var der. Han
var en del af bybilledet i Frederikshavn og
en del af kulissen i min opvækst. Han var
altid det festlige indslag, og han har fået
så mange tæsk og er blevet slået af så
mange.’
Grønlænder-Kalle, som Kalle også er
kendt som, optræder i Olsens ’Da jeg trak
renter’ med ordene: ’Jeg så GrønlænderKalle i konsumkajens duft, han fløjter to
melodier i den samme mundfuld luft.’
Allan Olsen fortæller også, at Kalle altid
lavede ballade og var i strid med dørmændene på diskotekerne, hvor han aldrig blev
lukket ind.
’Så fik han nogen på ægget og stod
bagefter og spillede på sin guitar nede på
Brotorvet eller i gågaden, indtil der så kom
én og trak den ned over hovedet på ham.'
Kalle har ført et hårdt liv, og efter sigende
har han været erklæret død to gange.
Nu er han død. De sidste mange år
boede han i Aalborg, hvor han solgte Hus
Forbi.
Æret være hans minde.
Hus Forbi

En af Danmarks største cykelryttere gennem tiderne, Jesper Skibby, var forbi med gode råd til Henning hos Ritter Cykler - en af turens sponsorer, som havde cyklen
til service inden afgang.

Tandhjulet samler penge
ind til tandpleje
Hjemløse Henning vil køre 6.000 kilometer på et halvt år
på cykel i Danmark for at hjælpe socialt udsatte

af Reimer Bo
foto Mette Kramer Kristensen
Som alle andre mennesker har Henning Elsner
en fortid. Men nu handler det om at skabe en
bedre fremtid for sig selv og andre hjemløse.
Journalist og forfatter til bogen 'På mestrenes asfalt',
Når man taler med Henning, pibler ideerne
Reimer Bo Christensen, skriver om TANDHJULET
frem. Det, der adskiller ham fra mange af os
i Hus Forbi.
andre, er, at hos ham er de indhyllet i en tornados energi.
Tandhjulet er Hennings projekt. Han vil
cykle Danmark rundt for at samle penge ind til
tandlægehjælp til socialt udsatte. Et af de helt
store problemer og huller i det danske sundhedssystem.
Henning vil helst overhale kystlinjens
længde med et par tusinde kilometer, så han
kommer op på 6.000 kilometer rundt i Danmark
på et halvt år. I sig selv en enestående cykelHenning Elsner er 44 år.
præstation.
Og meningen er, at hele Danmark skal
Fra den 1. maj og et halvt år frem vil han køre
bidrage til indsamlingen. Og for at der ikke skal
Danmark tyndt på cykel sammen med hunden
opstå tvivl om, hvilke penge der er Hennings
Felix.
Støt indsamlingen til tandpleje for Socialt
fra salg af Hus Forbi, og hvilke, der er til socialt
udsatte på bankkonto: 4180-11032079
udsattes tandpleje, er indsamlingen sat op som
Kontoen er oprettet i Kirkens Korshærs regi, og
en bankkonto.
Projektet hedder Tandhjulet. Og hver en
pengene går ubeskåret til tandpleje for socialt
krone administreres af Kirkens Korshær. Ingen
udsatte.
Følg Henning Elsners indsamlingstur i
andre rører ved pengene.
Danmarkpå Facebook-siden: Følg en hjemløs
Henning har prøvet turen rundt i Danmark
og på: www.tandhjulet.com
på cykel i fjor. Bare ham, hunden Felix, en

tandhjulet

kraftig mountainbike og en cykelvogn, som
Storm P. ville have beundret: Den har to store
solfangerskærme, som kan forsyne PC og
mobil med strøm. Et teleselskab har sponseret
den nødvendige båndbredde til den cyklende
indsamler.
Henning kan fortælle om en opvækst med
vold og ydmygelser, som fortsatte ind i læretiden som bager og livet som svend. For få år
siden slog en forsikringssag benene væk under
ham, og han kastede sig på cyklen for at køre
vreden ud. Det hjalp.
- For første gang i 44 år er jeg glad for mit
liv. Jeg føler lidt, jeg er en anden person, når
jeg er derude på landevejen. Og det er en person, jeg langt bedre kan li’. Altid glad og med
en vilje, jeg ikke ved, hvor kommer fra.
Du føler dig aldrig ensom, når regnen pisker
ned, og vinden rusker i solfangerne?
- Nej, ved du hvad. Jeg nyder livet på landevejene. Jeg ved godt, at mange ville få hjemvé
efter nogle uger. Men det gør jeg ikke. Husk
lige: Jeg er hjemløs. Jeg bor der, hvor jeg er.
Og min omgangskreds er de mennesker, jeg er
sammen med lige nu, siger Henning.
For ham er det ikke længere nok kun at
cykle. Nu er der et formål, som kan gavne
andre.
Hus Forbi vil følge Henning de kommende
måneder, hvor han skriver dagbog om Tandhjulet. Og om Danmark 2014. |
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|off line|

SKAT, saks og papirnusseri
Frisør fik lov at klippe hjemløse

Bettina Sørensen er glad for, at en frisør nu har fået lov til at være frivillig i Vejle Herberg.

af Poul Struve Nielsen
foto Lars Ertner
I Vejle har de spillet en ny udgave af spillet sten, saks, papir. Det kan bedst kaldes
SKAT, saks, papirnusseri. De rigtige vandt,

og derfor har Vejle Herberg nu udvidet sine
aktiviteter.
Spillet udfoldede sig, efter at en frisør
meldte sig som frivillig hos den lokale Hus
Forbi-distributør, Vejle Herberg, og tilbød
gratis klipning til de hjemløse og socialt

Tonny Rimsmeds hjørne

udsatte, der bruger stedet, som tidligere på året
flyttede til en hjørneejendom i Havnegade.
Men frisøren, Danny Salskov Mose, nåede ikke
at finde saksen frem, før han blev viklet ind i en
slem omgang papirnusseri hos SKAT i Vejle, som
vurderede, at de hjemløse skulle beskattes, hvis de
fik ordnet deres hår.
Nu gik den lokale presse gik ind i sagen. Ugeavisen Vejle forespurgte hos SKAT og fik følgende
skriftlige svar, som blev gengivet i avisen:
’En gratis klipning af en bruger af et værested
må anses for en ydelse uden væsentlig økonomisk
værdi, der udføres som et udslag af almindelig
hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement
uden aftale om modydelse. En sådan klipning udløser hverken beskatning af frisøren eller brugeren af værestedet.’
Så frisørens saks skar sig altså igennem papirnusseriet hos SKAT. Der må klippes. Daglig leder
af Vejle Herberg, Bettina Sørensen, er glad for, at
det faldt på plads. Hun glæder sig over samarbejdet med Danny Salskov Mose.
- Det er dejligt, når nogen tænker ud over deres
egen næsetip. Specielt når de tænker på de socialt
udsatte mennesker. I et velfærdssamfund som
Danmark burde vi være bedre til hjælpe mennesker, der har det skidt, siger Bettina Sørensen. |

© Hus Forbi-sælger Tonny, nummer 0081
E-mail: tonny.rimsmed@gmail.com www.tonnyrimsmed.dk

EU-valg i maj....
I 1972 var der en statsminister der var på tværs
Han var så led at han solgte vor selvstændighed
Ja, det var dengang - vi stadig sang
'Der er et yndigt land..' - med skov, strand og vand
Men det er der ikke længer' for nu er det EU der suverænt bestemmer

VIKAR-X ER KREERET AF HANNE REFFELT

vil du vinde

Alle rigtige besvarelser deltager i lodtrækningen
om boggaver - fra vores helt egen verden.

SEND LØSNINGER TIL:
Hus Forbi, Bragesgade 10 B, 2200 Kbh. N
senest 5. juni.
Mrk. kuverten 'OFFLINE'

Navn _________________________________________
Adresse ______________________________________
Postnr ____ By ________________________________

vinderne får direkte besked og offentliggøres på www.husforbi.dk
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sælger nr. 1781

Otto Fabricius
| ny hus forbi-sælger |
af Birgitte Ellemann Höegh
foto Lars Ertner

3
spørgsmål

hvad fik du at spise til aftensmad i går?
- Fiskefrikadeller fra ’almissen’ (kontanthjælpen, red.).
Jeg havde gået en uge, hvor pengene var små, så jeg
havde glædet mig til grovhakket fiskefars, som var
svimlende dyrt. Jeg lavede gryderetter hos Anita, men
det er ikke altid, jeg har overskuddet i dag. Så bliver
det til et par øl i stedet for.

hvad skal der til, for
at din situation bliver bedre?
- Som samfundet er skruet sammen, skal jeg have en
lille skid på, og det hjælper mig jo også til at fortrænge, derfor vil jeg gerne tale med min mentor om at få
en psykiater involveret.

hvad er det vigtigste for dig?
- På det personlige plan er det at være rask og velfungerende i fremtiden. Minusset ved at være alkoholiker
er, at min hukommelse ikke er, hvad den har været.
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- Min kæreste gennem 16 år, Anita, og jeg købte altid Hus Forbi.
Nogle gange kom den ene af os hjem med en avis i hånden, og så
havde den anden allerede købt den. Anita begik selvmord sidste år en måned efter hendes søster var død, og selvom vi levede som hund
og kat, savner jeg hende hver eneste dag. Jeg har udviklet et alkoholmisbrug. Jeg kan ikke være sammen med for mange mennesker
hele tiden, men jeg vil alligevel gerne ud og møde mennesker. Og så
har jeg diagnosen borderline som jo siger, at jeg er indadvendt. Selv
synes jeg, at jeg er meget udadvendt. Kan du nå at følge med? spørger
Otto Fabricius, efter at han i én lang køre har fortalt om årsagen til,
at han gik i gang med at sælge aviser to måneder tidligere.
Otto Fabricius er dumpet ned på sofaen i Hus Forbis atriumgård
og har, som man nok kan høre, gjort sig nogle tanker om, hvad han
gerne ville fortælle, inden han er mødt op klokken 11.00 om formiddagen. Tidligere kunne det simpelthen ikke blive.
- Jeg har været kontanthjælpsmodtager i over 30 år, forstår du nok.
Efter jeg havde arbejdet på Den Kongelige Porcelænsfabrik, røg jeg ind
på noget, der hedder Geismar Vaskeri, og jeg har aldrig haft så mange
penge før, for jeg var for træt til at bruge dem. Så ville jeg hellere være
arbejdsløs, men senere har der været perioder, hvor jeg gerne ville
arbejde. Det har så ikke lige flasket sig. Og nu er jeg pludselig gået hen
og er blevet et gammelt røvhul, fortæller Otto, der er 56 år.
- Jeg er stadig på kontanthjælp og har også fået en mentor, og
hende skal jeg tale med i morgen. Det er noget nyt, ’de’ har fundet på,
for at vise, at ’de’ gør noget for at få folk i arbejde. Egentlig ville jeg
føle mig som en forbryder, hvis jeg tog arbejdet fra de unge!
Til gengæld vil Otto rigtig gerne sælge aviser, selvom det ikke
blev til så meget i sidste måned, hvor han følte sig syg og depressiv.
- Jeg lader humøret bestemme, hvor meget jeg kommer ud på gaden. Og det handler jo om Anita – en blanding af sorg og skyldfølelse.
Sådan vil det nok altid være.
Men i disse dage er han oven vande og vil gerne fortælle et par
anekdoter fra avissalget, som han er blevet glad for, fordi det giver
ham adgang til at komme ud at snakke med nogle mennesker.
- En dag kom der en dame, som havde gemt en masse småmønter
i sit brilleetui og sagde, at hun syntes, jeg skulle have dem. En anden
dag, hvor jeg havde stået på gaden i tre kvarter, kom der en gammel
mand hen og plumpede en to-krone i min kop, og så fortalte jeg det
til en anden gammel mand, som gav mig en en-krone, fortæller Otto
og slår en stor latter op over deres gavmildhed trods de små beløb og
fortsætter:
- Det er de fattige, der hjælper de fattige!
I dag har Otto en lejlighed, men har også prøvet at leve på gaden.
Det var i 1980'erne, hvor han sov i opgange og på herberg.
- Det var meget nemmere dengang, for da stod dørene åbne. I dag
er alle opgange jo låst, og det dur ikke at ringe på dørtelefoner klokken ti om aftenen og sige: ’Det er reklamer!’ Men så en overgang begyndte jeg at høre stemmer og røg på Gentoftes psykiatriske afdeling
og derigennem hjalp de mig med en lejlighed, slutter Otto, der i øvrigt
går med planer om at tage ind og sælge aviser foran Christiansborg,
og så vil han i øvrigt også synge med i Hjemløsekoret, som holder til i
Hus Forbis lokaler.
- Men det er kun, hvis jeg kommer psykisk ovenpå, slutter han. |

Hver måned spørger vi en nystartet sælger, hvad
der fik ham/hende i gang med at sælge Hus Forbi.

