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Jeg ved, hvordan
det er at være flygtning.
Så har man brug for hjælp.
Hon Van Tran, Hus Forbi-sælger
og bådflygtning fra Vietnam
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Den kaotiske opstilling på fotoet udgør sammen med en ombygget campingvogn kunstinstallationen ’Skriftestolen’, som
er kreeret af Nikolaj Brie Petersen. Med værket vil han vise, hvordan det er at være psykiatrisk patient, og fra 4. april kan
værket ses og opleves på Christiansborg Slotsplads. Her får politikerne selv mulighed for at skrifte, inden de senere i
april indleder forhandlingerne om en psykiatriplan.
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Kære flygtninge fra Ukraine. Vi håber, krigen snart er forbi, så I kan leve i
frihed. I må være dybt traumatiserede af det, I har været udsat for. De af jer,
der har været en del af krigen, har fået påført skader på krop og sjæl, som det
vil tage år og generationer at komme over. Men I er velkomne her.
I skal vide, at denne avis bliver solgt af hjemløse og udsatte – altså
mennesker, der har det svært i vores danske samfund. Mange er psykisk
sårbare, og nogle kommer også fra andre europæiske lande, herunder jeres
nabolande Rumænien og Polen.
Avisen bliver også solgt af flygtninge. Vi har besluttet at donere ti procent
af salget af denne avis til Dansk Flygtningehjælp, så de kan støtte jer og andre
flygtninge. Vi er vant til flygtninge i Danmark. I mit bofællesskab tog vi for nogle
år siden en syrisk flygtningefamilie til os som venskabsfamilie. Deres land var
blevet bombet af den samme russiske hær, som nu er rykket ind i jeres land.
Den syriske familie havde kun brug for os i kort tid, så kom de videre og fik
arbejde og egen bolig.
Så let går det ikke for alle. Læserne af avisen møder i denne måned tre
flygtninge, der er kommet til Danmark efter forskellige konflikter: en vietnamesisk bådflygtning, en flygtning fra Somalia og én fra Polen, som hoppede af,
før jerntæppet faldt.
Den somaliske flygtning har klaret sig godt i Danmark og har taget en god
uddannelse. Han er nu folkevalgt politiker i vores demokrati og har fået en
betydelig politisk post, hvor han tager ansvar for at hjælpe de mennesker, som

PÅ
SOCIALE
MEDIER

Indhold

foto: dennis morton

Leder

har det sværest – herunder dem, som sælger denne avis. Den polske flygtning
og den vietnamesiske bådflygtning har begge oplevet hjemløshed og sælger
nu avisen.
I kommer til et meget velstående land, hvor der ikke er den store forskel på
rige og fattige, som I er vant til hjemmefra. Og de fleste danskere tager pænt
imod flygtninge, selv om vores politikere somme tider taler grimt om dem.
Da der kom mange på en gang fra Syrien, stod der en dansker på en bro
og spyttede ned på dem. Men sådan er vi altså ikke. Nogle af vores sælgere,
som ikke selv har meget at gøre godt med, begyndte dengang at at samle
ind for at hjælpe. Men fordi politikerne føler et behov for at vise, de slår hårdt
ned på fremmede, har de somme tider indført absurde love, der også rammer
hjemløse og vores sælgere. De har for eksempel lavet zoneforbud og lejrforbud, så man kan blive smidt ud af en kommune eller få en bøde for at sove
på gaden. Som om nogen ville gøre det for sjov.
Det kan også gå ud over ukrainere. Når man ved, hvor fattige mange er
i jeres land, og når man ved, hvad krigstraumer gør ved folk, så vil der nok
også være ukrainere, som ender med at bo på gaden i Danmark og tigge eller
samle flasker for at leve. Hvis det går så galt for nogle af jer, skal I for øvrigt
være velkomne til at sælge Hus Forbi i stedet; det er en mere værdig måde at
overleve på.
Politikerne prøver også at støtte hjemløse og udsatte med en bolig/hjemløse-pakke, som skal få mange i bolig, og en 10-års plan for psykiatrien. Der er
også en reform af sociale ydelser på vej.
Så der skal nok ske fremskridt. Og det bør vel være sådan, at det bliver de
bredeste skuldre, der bærer læsset, når vi nu tager imod jer og skruer op for
vores udgifter til forsvaret, fordi Rusland også udgør en trussel mod vores
sikkerhed. At de, som har bedst råd, tager en ekstra tørn og betaler for, at
vi kan sikre den frihed og selvstændighed, som I bedre end nogen forstår
værdien af, og som I har ydet så store ofre for at bevare.
Velkommen til.

Hus Forbi har i disse måneder
fokus på psykiatrien i anledning af
den bebudede psykiatriplan, og
René er en af de mange sælgere,
som har erfaringer med det psykiatriske system. Mød ham bagerst
i avisen.
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Der er krig i Europa. Det rammer også vores danske hverdag. Vi kommer blandt andet til at tage
imod en masse flygtninge. Derfor støtter Hus Forbi denne måned flygtninge med 10 procent af salget,
og lederen er henvendt til flygtningene. Derfor kan de her læse Hus Forbis leder oversat til ukrainsk

UKRAINERE PÅ FLUGT
ER OGSÅ HJEMLØSE
10 procent af Hus Forbis salg i april går til Dansk Flygtningehjælp
af Poul Struve Nielsen
For hvert eksemplar af Hus Forbi, der
bliver solgt i april, går tre kroner til at
hjælpe ukrainere på flugt.
- Hus Forbi er jo Danmarks hjem
løseavis, og når mennesker bliver
drevet på flugt, er de også hjemløse.
Det er virkelig noget, vi kan sætte os
ind i. Derfor donerer vi 10 procent
af salget i april til Dansk Flygtningehjælp, siger formanden for Foreningen
Hus Forbi, Simon Nielsen.
Derfor er det endnu vigtigere end

normalt at tage avisen med i denne
måned, understreger han.
- Hvis du giver et tip til familie og
venner, så skal de også huske at
tage avisen med. Ellers støtter de
ikke Ukraine og medvirker ikke til,
at vi i det hele taget kan få vores
virksomhed til at løbe rundt og støtte
udsatte på andre måder.
Dansk Flygtningehjælp sætter pris
på håndsrækningen.
- Jeg synes, det er meget rørende
at se, at mennesker, der i forvejen
nærmest intet har, har overskud til

at tænke på andre og har lyst til at
hjælpe dem, der nu må flygte fra
Ukraine. Fremtiden er fuldstændig
uvis for de mennesker, og det er
donationer som denne fra Hus Forbi,
som gør, at vi kan sikre beskyttelse
af de allermest sårbare mennesker
fra Ukraine, siger generalsekretær
i Dansk Flygtningehjælp Charlotte
Slente.
Hun har selv været på farten og har
set, hvor meget hjælp flygtningene har
brug for.
- Jeg har selv været vidne til

hundredvis af mennesker, der ankom
til hovedbanegården i Warszawa,
og som ikke vidste, hvor de skulle
tage hen. Kvinder, børn og ældre
mennesker, der måtte sove på det
iskolde gulv. Langt væk fra deres
trygge hjem. De har brug for et sikkert
sted at være – ikke bare nu og her,
men også de næste måneder. Derfor
er donationer så vigtige. De gør, at
vi kan hjælpe endnu flere med at få
tag over hovedet og et sikkert sted at
sove, siger hun.

FLYGTNINGES TRAUMER KAN FØRE TIL UDSATHED
Det kan også gå galt for flygtninge fra Ukraine
af Poul Struve Nielsen
Flygtninge fra Ukraine vil tage alle
de traumatiserende oplevelser fra
krigen med sig. De kan have deltaget
i krigen, har været udsat for tortur
under varetægt eller have oplevet, at
en af deres nærmeste er blevet dræbt
for øjnene af dem. Oplevelserne kan i
nogle tilfælde føre til en social deroute,
så de kan i nogle tilfælde ende med at
leve som socialt udsatte eller hjemløse.
Det har vi i det danske samfund
tidligere oplevet med flygtninge fra
blandt andet Somalia, som er endt på
herberger og forsorgshjem eller på
gaden. Et af problemerne er, at de ikke
har fået hjælp. Men der er faktisk hjælp
at få i hele landet.
Det fortæller Marie Høgh Thøgersen,
som er psykolog, ph.d., og chef for
national rehabilitering i organisationen
Dignity, som arbejder med at hjælpe
torturofre.
- Vi har ni traumecentre i Danmark,
som leverer specialiseret behandling til
flygtninge.
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Desværre sker det tit, at flygtninge ikke får den behandling, de har brug for.
Enten fordi de ikke ved, tilbuddet eksisterer, fordi der er skam forbundet med
de oplevelser, som piner dem. Eller fordi frontmedarbejderne på socialområdet, fra sundhedsplejersker til sagsbehandlere, er dårligt trænet til at spore,
når en flygtning er traumatiseret af sine oplevelser.
- PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse) påvirker ikke kun den enkelte,
men alle de nære relationer og netværket. Hvis man har PTSD, gør man alt
for at undgå at havne i en situation, hvor man vækker minder til traumet. Helt
overordnet er et kernesymptom, at man genoplever traumet, siger Marie Høgh
Thøgersen.
Magtesløshed
Hun forklarer, at når vi oplever noget ekstremt, kan det være svært for os
som mennesker at få det integreret i vores sproglige hukommelse. Vi bliver
magtesløse, for traumatiske minder sætter sig i kroppen, så vi ikke kan styre,
hvornår vi vil tænke på det.
- Så gør man alt for at undgå at havne i en situation, hvor traumet bliver
tricket, siger hun.
Derfor kan en sagsbehandler på et jobcenter let komme til at ramme en
borger med sanktion, hvor vedkommende burde have haft hjælp, fordi der er
tale om et menneske, som er traumatiseret – på grund af en flygtningebaggrund eller noget andet.
- Nogle sagsbehandlere oplever, at flygtninge ’ikke gider’, fordi folk i kommunerne ikke forstår, at manglende fremmøde er undgåelsesadfærd. Hvis du har
PTSD, prøver du at undgå at vække dine traumer til live. Det påvirker os også
kognitivt, så vi har svært ved at lære et nyt sprog, og der er mange, der har
smerter, siger Marie Høgh Thøgersen.

Hun fortæller, at PTSD også
påvirker vores måde at være forældre
på. Ubehandlede traumer går videre
fra mor til barn. Også på et genetisk
niveau.
- Der er lavet forsøg med folk
fra Kosovo, hvor den samme mor
har født et barn før og efter krigen.
Krigstraumer påvirker niveauet af
stresshormon i barnet. Traumerne
nedarves ikke bare via adfærd,
fortæller Marie Høgh Thøgersen.
Der er mange eksempler på folk
med PTSD, som er blevet socialt
udsatte. Hun fortæller, at det ikke er
noget, der sker fra den ene dag til
den anden. Derouten er en proces,
der kan tage lang tid. Og det er en
proces, hvor Marie Høgh Thøgesen
mener, man kunne have grebet ind
mange gange.
- Det er svært, for mange flygtninge
ved ikke, de har ret til behandling. Så
hvis nogen møder en flygtning, så
vær opmærksom på, at hvis vedkommende har et traume, kan de få
behandling.

Ласкаво просимо
до Данії!
Шановні біженці з України. Ми
сподіваємося, що війна скоро
закінчиться, щоб ви могли жити вільно.
Ви, ймовірно, глибоко травмовані
тим, що вам довелось пережити. Ті
з вас, хто пережив війну особисто,
отримали травми для ваших тіла і душі,
на зцілення яких будуть підуть роки і
покоління. Але ми раді вас бачити тут.
Ми хочемо, щоб ви знали, що ця газета
продається бездомними та вразливими
членами данського суспільства. Багато
з них психічно вразливі, а деякі також
походять з інших європейських країн,
включаючи ваших сусідів Румунію та
Польщу.
Газету також продають біженці.
Ми вирішили пожертвувати десять
відсотків від продажів цієї газети
Данській раді у справах біженців, що
дозволить їм підтримати вас та інших
біженців. Ми звикли до біженців у
Данії. Кілька років тому в будинку,
одним з користувачів якого я є, ми
вітали сім'ю сирійських біженців як
"сім'ю дружби". Їхня країна зазнала
бомбардувань тієї ж російської армії,
яка зараз вторглася у вашу країну.
Сирійська сім'я потребувала нас лише
на короткий час, тому вони переїхали
далі і отримали роботу та своє місце
для життя.
Проте, це не так просто для всіх. Цього
місяця читачі газети зустрінуться з
трьома біженцями, які прибули до Данії
після різних конфліктів: в'єтнамським
біженцем на човні, біженцем з Сомалі
та біженцем з Польщі, який втік до
падіння залізної завіси.
Сомалійський біженець досяг успіху
в Данії і отримав хорошу освіту.

Зараз він є обраним політиком у
нашій демократії і займає значну
політичну посаду, на якій бере на себе
відповідальність за допомогу людям,
які зазнають труднощів, включаючи
тих, хто продає цю газету. Польський
та в'єтнамський біженці пережили
відсутність даху над головою і зараз
продають цю газету.
Ви приїхали в дуже процвітаючу
країну, де різниця між багатими і
бідними не така велика, яку ви могли б
спостерігати у себе вдома. І більшість
датчан вітають біженців, хоча наші
політики іноді говорять про біженців
недружнім чином.
Коли багато людей втекли з Сирії і
приїхали до Данії кілька років тому,
данець стояв на мосту і плюнув у
них. Але ми не такі. Деякі з наших
продавців, які самі мають дуже
мало, щоб витрачати на життя,
почали збирати гроші, для того щоб
допомогти. Але оскільки політики
відчувають необхідність показати, що
вони мають жорсткі правила стосовно
імміграції та біженців, вони іноді
вводять абсурдні закони, які також
впливають на бездомних людей та
наших продавців. Наприклад, вони
ввели зональні заборони і заборони
на кемпінги, а це означає, що вас
можуть прибрати з муніципалітету
або ви можете отримати штраф за сон
на вулиці. Так, ніби хтось робить це
заради розваги.
Це також може торкнутися українців.
З огляду на те, наскільки бідними є
деякі люди у вашій країні і як військова
травма впливає на людей, існує
ризик, що ми можемо побачити, як

деякі українці в кінцевому підсумку
також залишаться жити тут на
вулицях і проситимуть милостиню
або збиратимуть бляшанки і пляшки,
щоб вижити. Ми сподіваємося, що
насправді так не трапиться. Проте,
якщо все ж таки це справдиться, ми
люб'язно просимо вас приєднатися до
наших продавців, щоб продавати цю
газету замість жити на вулицях. Адже
це почесний спосіб заробляти собі на
життя.
Політики також намагаються
підтримати бездомних і вразливих
людей за допомогою пакету послуг
із забезпечення житлом/допомоги
для бездомних, який спрямований
на забезпечення житла для багатьох
людей, а також десятирічним
планом психіатричних послуг. Також
виконується реформа соціальних
виплат.
Таким чином, прогрес відбувається на
даний момент і буде продовжуватися
в подальшому. І, безумовно,
оскільки найширші плечі повинні
нести найважчий вантаж, ми вас
вітаємо і, в той же час, збільшуємо
витрати на оборону, тому що Росія
також становить загрозу і нашій
безпеці. Звичайно, ті, хто може собі
це дозволити, повинні допомогти
забезпечити свободу і автономію. І ви
розумієте цінність цього краще, ніж
будь-хто, адже ви пожертвували так
багато чим, щоб їх зберегти.
Ласкаво просимо!
Пол Струве Нільсен, редактор
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I 1970’erne kom bådflygtningene fra Vietnam. Hon er en af dem

PIRATER RØVEDE
OG VOLDTOG

Jeg er stadig traumatiseret af de oplevelser,
jeg har haft. Især fra flugten, hvor der skete
mange ting, og jeg frygtede for mit liv,
mens vi var på båden.

I dag forbindes begrebet bådflygtninge med folk, der flygter fra Afrika over
Middelhavet. Der drukner i gennemsnit fem mennesker hver dag i forsøget
på at komme til Europa. Men for godt 40 år siden kom bådflygtningene fra
Vietnam.
Da de amerikanske tropper trak sig ud af Sydvietnam i 1975, begyndte en
voldsom strøm af flygtninge. Den toppede i 1979, da 400.000 flygtede fra
landet. Danmark modtog 7.000, og en af dem var en 15-årig dreng ved navn
Hon Van Tran. I dag er han Hus Forbi-sælger i Aarhus.
- Vi sejlede ud med en lille båd og blev samlet op af en større. Men det var
stadig bare en lille fiskeskipper, som havde næsten 100 mand ombord. Vi blev
angrebet af pirater to gange. De voldtog og stjal alt, hvad vi havde. Jeg var
bange for mit liv, for jeg havde ikke noget, de kunne stjæle, og de var meget
brutale. Jeg blev næsten skudt, fordi de ville have penge, fortæller Hon.
Piraterne ødelagde også maskinen, så fiskekutteren ikke kunne sejle videre,
og de mange flygtninge endte med at ligge længe på havet, før de blev samlet

Hus Forbi har hjulpet mig. Det,
at jeg har fået noget arbejde
at stå op til, har hjulpet mig
ud af misbruget. På et tidspunkt
var jeg ligeglad med det hele.
Jeg spiste ingenting og brugte
alle mine penge på stoffer
op. Der var hverken nok mad eller vand. I flere tilfælde oplevede bådflygtninge
også at blive snydt og udnyttet af skibskaptajner.
- Jeg er stadig traumatiseret af de oplevelser, jeg har haft. Især fra flugten,
hvor der skete mange ting, og jeg frygtede for mit liv, mens vi var på båden.
Hon kender til, hvordan det er at få sin opvækst sprængt i stykker af krig, og
han ved, hvordan det er at leve i usikkerhed og ikke vide, om der overhovedet
er en fremtid.
- Nu er ukrainerne flygtninge, så selvfølgelig støtter jeg op om at hjælpe
dem, siger han.
Splittet familie
Mange rejsende er stødt på Hon, når han står og sælger Hus Forbi i Banegårdshallen i Aarhus. Her er han kendt som en af de mest høflige Hus Forbi-

sælgere. Når han tager en cigaret,
byder han også en til dem, han er
sammen med. Når nogen følges med
ham og skal gennem en dør, åbner
han døren for den anden.
Han er født i Sydvietnam på en stor
gård, som blev brændt ned under
krigen.
Familien flygtede og blev splittet.
Hon kom alene afsted i en båd, mens
hans bror var taget i forvejen på en
anden båd, hvor flygtningene blev
samlet op af et dansk skib.
Hon kom i første omgang videre til
en kæmpe lejr, hvor 20.000 flygtninge
var stuvet sammen på en lille ø. Det
lykkedes ham at komme videre til
Malaysia, hvor han kom på et fly til
København. Da han landede i Kastrup
i slutningen af 1980, kunne han tage
direkte til Aarhus, hvor broren havde
fået en lejlighed i Grøfthøjparken.
- Det var et helt andet land end
noget, jeg havde set før. Det var i
december, og der var meget sne.
Hon etablerede sig i Aarhus. Han
blev gift og stiftede familie med en
kvinde, som også kom fra Vietnam.
Men livet blev svært for ham. Han
blev stofbruger, hjemløs og kom på
forsorgshjem.
Da han begyndte at sælge Hus
Forbi, fik han mere styr på tingene.
- Hus Forbi har hjulpet mig. Det, at
jeg har fået noget arbejde at stå op
til, har hjulpet mig ud af misbruget. På
et tidspunkt var jeg ligeglad med det
hele. Jeg spiste ingenting og brugte
alle mine penge på stoffer, siger Hon.
Nu klarer han sig med metadon.
Han har også fået en lejlighed og ser
stadig både sin ekskone og deres
fælles børn.
- Og jeg har også fået to
børnebørn. Jeg er blevet farfar til to
små børn, fortæller han stolt.

af Poul Struve Nielsen
foto: Simon Jeppesen
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FRA HJEMLØS I KENYA
TIL POLITIKER I AALBORG
Når bomberne falder i Ukraine,
skælver det i Nuuradiin S.
Husseins hjerte. Når han ser
en hjemløs på gaden, ved han
hvordan det føles. Han har selv
stået i begge situationer, og
det er blevet en ledestjerne i
den nye rådmands politiske
virke
af Andreas K. Wielandt
foto: Lars Horn

En bred, støvet hovedgade havde delt et område af Mogadishu, Somalias
hovedstad, i to fraktioner. Dengang 14-årige Nuuradiin stod med sin gravide
storesøster på den ene side af vejen og spejdede agtsom til begge sider,
afventende hvornår de turde sætte i sprint hen over vejen. Til deres ene side
var de somaliske oprørsstyrker, som med jævne skududvekslinger kæmpede
imod det diktatoriske regimes styrker, der havde etableret sig i den modsatte
ende af vejen.
En skududveksling var netop indstillet, og som et afkodet mønster vidste
Nuuradiin, at dette var muligheden for at krydse vejen og komme til det
område, hvor deres far boede. Netop som de to søskende skulle til at sætte i
løb, greb søsteren om Nuuradiins arm.
- Du står ovenpå et lig, sagde hun.
Nuuradiin kiggede ned og mærkede, at hans krop låste sig fast. Krigen i
Somalia havde stået på i måneder, splittet hans familie i to og fyldt hverdagen
med frygt og usikkerhed. Det var hans mors idé, at han og de øvrige børn
skulle søge væk fra byen og flygte fra Somalia, mens faren troede på snarlige
forbedringer for landet og derfor havde valgt at blive. Liget under ham var
første gang, krigen var kommet så tæt på.
Den gravide søster satte i løb og hev sin forstenede bror med over vejen.
Oddsene var med de to søskende den dag i 1990, men der var ikke meget, der
dengang talte for, at Nuuradiin skulle klare sig gennem en årelang flugt mod
Europa og en dag ende som politisk rådmand i Aalborg Kommune.
Politiker for alle
Sollyset fra vinduerne lyser de nøgne, hvide vægge op i Nuuradiin S. Husseins kontor. Politikeren veksler mellem store brede smil og medfølende blikke,
mens han fortæller om krig, overlevelse og om at have håb for fremtiden.
I januar i år trådte den dansk-somaliske socialdemokrat til som rådmand for
job- og velfærdsområdet i Aalborg Kommune. Et arbejde, som blandt andet
indebærer politisk styring af misbrugs- og udsatteområdet.
- For mig er det vigtigt, at vi har en mangfoldig by med plads til alle. Det har
optaget mig, siden jeg kom til Danmark, men særligt siden jeg kom ind i politik,
siger Nuuradiin S. Hussein på nu 48 år.
Efter en årelang flugt fra Somalia nåede han til Danmark i en alder af 18 år.
Han blev sendt på sprogskole, fik gymnasial uddannelse, og som uddannet
socialrådgiver i Aalborg begyndte Nuuradiin at arbejde for at hjælpe flygt-ninge
fra Bosnien og Kenya med at få en god tilværelse i Aalborg.
Der gik ikke længe, før en prominent politiker fra lokalområdet prikkede ham
på skulderen. Den nytilkomne somaliers arbejde kunne omsættes til politiske ændringer, mente Mai-Britt Iversen fra Socialdemokratiet. Sådan endte
Nuuradin S. Hussein efterfølgende med at blive valgt ind i byrådet i 2013, og
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selv mener han, at det skyldes en
kombination af en hjertevarm modtagelse fra den danske befolkning og
hans egen livsanskuelse.
- Jeg har aldrig hængt mig i
fortiden. Hvis jeg skal sige det lidt
kort, så har jeg set muligheder, og
det har nok fungeret som en slags
overlevelsesmetode for mig. Jeg var
nødt til at se fremad, siger han.
Reddet af en kjole og et tørklæde
De var flygtet til en skole i en mindre
by uden for Mogadishu – Nuuradiin,
hans søskende og deres mor. Her
ventede de sammen med hundredvis
af andre flygtninge på et containerskib, som skulle fragte dem til
Yemen, væk fra regimets voldelige
styrker.
En dag hørte de skud ude foran
bygningen. Fra skolens gange lød råb
om, at alle drenge og mænd skulle
gribe til våben og forsvare skolen.
Nuuradiins mor måtte handle hurtigt.
Hun iklædte Nuuradiin et hovedtørklæde, iførte ham kjole og placerede
ham midt mellem sine yngre og ældre
søstre i lokalet.
Der gik ikke længe, før døren til
skolelokalet blev sparket op. Ind
trådte en somalisk mand fra regimets
styrker.
’Hvor er de mænd, der skød på os,’
råbte han ud i lokalet.
Han blev stående der i døren
og kiggede ud over kvinderne og
pigerne, der sad stumme i rummet.
Nuuradiin husker tydeligt hans ansigt
og den Kalasjnikov, som pegede ud
i lokalet.

Min fortid har altid ligget
i kroppen og har også
påvirket mig og min måde
at navigere i politik. Det
har været en ledestjerne
for mig, og jeg skal
selvfølgelig sørge for,
at der både er plads til
den hjemløse og den
velhavende i byen.

april 2022

10

HUS FORBI

26. ÅRGANG

11

Jeg kan huske i Kenya, der boede jeg på en tidligere
fabrik. Jeg var stadig ung og mødte alle de her
voksne mennesker, som havde udviklet misbrug
og dopet sig selv for at være i den smerte.
Der var vold og konflikt, og jeg var frygtelig bange
for, hvad de her voksne kunne finde på at gøre
ved mig. Der var hverken vand, elektricitet eller
noget som helst, og så stå op hver dag
og komme ud i dagtimerne og forsøge ikke
at ligne en hjemløs og fastholde sig i,
at man blot var i en svær situation.

- Han virkede til at være langt over to meter høj, mens han stod der og
kiggede ud over os, fortæller Nuuradiin S. Hussein.
Soldaten i døren vendte sig om. Morens plan lykkedes, og efterfølgende
lykkedes det Nuuradiin på enmandshånd at komme med et containerskib mod
Yemen. Turen gik dog langtfra som planlagt, og skibet for vild på det åbne hav.
Der manglede mad og drikke, folk sultede, og ældre og spædbørn omkom og
blev smidt over bord.
- Vi blev meget desperate. Det var grusomt, men heldigvis blev vi på et tidspunkt fundet af et fiskeskib, som hjalp os i land. Det var en af de største glæder
i mit liv, siger en bevæget Nuuradiin S. Hussein.
Hjemløs i Yemen
I Yemens havneby Al Mukalla blev Nuuradiin overladt til hjemløshed. Han måtte
klare sig selv i et land, hvor de talte et andet sprog.
- Det, at man ikke ved, hvor eller om man skal spise frokost eller aftensmad, var i sig selv enormt belastende og hårdt. Jeg er opvokset i et hjem, hvor
spørgsmålet var, hvad vi skulle spise, og ikke om vi skulle spise, siger Nuuradiin
S. Hussein.
Hundrede dollars var alt, Nuuradiin havde på sig, og efter de var brugt op,
var håbet om at klare sig videre til landets hovedstad Sanaá, hvor to af hans
søskende havde søgt tilflugt, så godt som forsvundet. Desperation, usikkerhed og psykiske udfordringer ramlede sammen. Gaden var et barsk liv for en
flygtning.
- Jeg kan huske, at jeg en dag sidder ved en cafe i Mukalla sammen med
mange andre flygtninge, og så kommer der en mand til mig og spørger, ’er du
lillebror til Yasin?’ Det kan jeg huske lige så tydeligt. Tårerne trillede ned ad
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mine kinder. Endelig var der en, der
kunne genkende mig, siger Nuuradiin
S. Hussein.
Kroppen reagerer stadig
Når Nuuradiin S. Hussein fortæller
om sine oplevelser, trækker han
konstant tråde fra dengang til nu.
- Jeg kan folde historierne endnu
mere ud, men så tænker jeg, det vil
tage flere timer, siger hanmed et smil
fra sin kontorstol.
- Jeg synes generelt, at vi er et
land, der har evnet at vise sympati
og forståelse overfor folk, der er på
flugt. Selv om der har været nogle
situationer selvfølgelig, hvor nogen vil
sige, at vi har været knap så tolerante,
men overordnet er det rart at mærke,
at vi stadig har plads til at hjælpe folk
i nød, siger Nuuradiin S. Hussein.
Det er krigen i Ukraine, han refererer til. Det er folk på flugt, i hjemløshed og med et tvivlsomt håb for
fremtiden.
- Det var frygteligt at opleve det

at skulle overnatte i en flygtningelejr. Nogle gange mærker jeg
følelsen igen: Når jeg kommer til en
varmestue, når jeg ser folk stå i kø
for at få en portion mad eller et sted
at sove. Og jeg kan mærke, at jeg
reagerer på en speciel måde, når jeg
ser børn og unge og familier på flugt
i Ukraine. Der sker noget i min krop,
siger Nuuradiin S. Hussein.
Manden, som fandt Nuuradiin
i Yemen, var en handelsmand,
som kendte hans storebror, Yasin.
Handelsmanden hjalp Nuuradiin
videre til hovedstaden Sanaá, hvorfra
turen gik til Kenya, da der her befandt
sig et hjælpeprogram fra vestlige
lande. Efter et hårdt og udsultet liv
som hjemløs i Kenya fik Nuuradiin
langt om længe en håndsrækning fra
Vesten.
England var målet, men han endte
i Danmark og blev tilbudt hjælp,
udvidende om at han en dag ville
blive politiker og rådmand i Aalborg
Kommune.

MARTIN &
FRIHEDEN
Også under den kolde krig kom der flygtninge til Danmark.
Martin Boroch kom hertil fra Polen, fordi han var god til judo

af Poul Struve Nielsen
foto: Lars Horn

Der er kommet flygtninge til Danmark
i en lind strøm i mange år. Men de
ukrainske flygtninge, der kommer nu,
er de første i mange år, som er flygtet
fra en konflikt i Europa.
Mellem Danmark og Ukraine ligger
kun Østersøen og ét land: Polen.
Selv om Polen var selvstændigt, da
Berlinmuren faldt, blev landet holdt i
et jerngreb af Sovjetunionen.

Da jeg som 16-årig
kom til Aalborg
- shit, jeg fik et chok.
Alle de farver,
der var, og så rent,
der var.
Men der var folkelig modstand i
Polen. Modstandsbevægelsen var en
fagforening, der hed Solidaritet, og
dens leder var Lech Wałesa, som var
elektriker på et skibsværft i Gdansk.
I 1989 blev Polen demokratisk og
holdt sit første frie valg, og Lech
Wałesa blev siden præsident.
Hus Forbi-sælger Martin Borochs
far var ingeniør og arbejdede på det

samme skibsværft som Walesa. Og
Martins far var også aktiv i Solidaritet.
Fra sin barndom husker Martin, når
der blev holdt møder i lejligheden,
efter at han var lagt i seng.
- Jeg har familie ude på landet
ved Krakow, hvor jeg var sendt hen
om sommeren. Jeg fik frisk mælk fra
køerne og god mad. Men i skoletiden
i Gdansk var der knaphed på fødevarer. Vi havde rationeringsmærker
på sukker, kød og alt muligt, fortæller
Martin.
Afhopper
I 1983 fik Lech Wałesa Nobels
fredspris, året efter han var blevet
løsladt fra fængslet for at sige sin
mening. Det var ikke et liv, Martins far
ønskede for sin søn, så da den store
knægt samme år skulle til idrætsstævne i Aalborg, rådede faren ham
til at ’hoppe af’, som det hed, hvis
man slap over på den anden side af
det såkaldte jerntæppe, der delte
Vest- og Østeuropa.
I de lande, Sovjetunionen havde
kontrol over, havde man hegnet
befolkningen ind. Der var vagter for at
hindre mennesker i at flygte væk fra
de østeuropæiske lande. I Berlin, som
var en delt by mellem øst og vest,
havde man endda bygget en mur for
at hindre befolkningen i at flygte til
Vesten.
Men der var mellemfolkelige aktiviteter mellem øst og vest, og det var
muligt for enkelte at rejse ud. Mellemfolkeligt Samvirke var for eksempel
med til at arrangere arbejdslejre, hvor
unge fra begge sider kunne mødes.

Og hvis man var idrætsmand, kunne
man komme til idrætsstævner.
Det var Martin. Han dyrkede judo,
og derfor kom han til Aalborg.
- Men ellers kunne man ikke
komme ud af Polen. Der var lukkede
grænser. Jeg kom kun til Danmark,
fordi jeg var god til judo. Det var til en
ungdomslejr i Aalborg i 1983. Byen,
hvor jeg gik til judo, var venskabsby
med Aalborg. Derfor var vi som
udøvere af forskellige idrætsgrene til
stævne, fortæller han.
Martin boede hos en dansk
familie, som han fik en god kontakt
med, og han holdt kontakten med
dem ved lige, efter han kom hjem.
Så da han igen fik chancen for at
komme til Danmark, havde han nogle
mennesker at støtte sig til.
- Jeg inviterede dem samme som-
mer til Gdansk. De kom, og vi tog
godt imod dem. De inviterede mig til
Aalborg igen, og jeg kom afsted.
Martins far sagde til ham: ’Du skal
hoppe af, når du kommer til Danmark.
Der er ingen fremtid her’. Det gjorde
Martin, da han kom til Danmark igen.
Let at få asyl
At få asyl var ligetil dengang. Han
henvendte sig bare på politistationen, og der var ikke noget med at
undersøge, om han havde smykker
af værdi, eller hvad flygtninge nu
ellers er blevet udsat for siden. Hvis
man kom hertil fra den anden side af
jerntæppet, fik man hjælp og blev vel
modtaget.
- Da jeg som 16-årig kom til
Aalborg – shit, jeg fik et chok. Alle de

april 2022

12

HUS FORBI

Det var hårdt.
Men det gik,
selv om jeg
mistede alle
mine venner
og kammerater.
Men fordi
jeg var god
til judo, fik
jeg mange
venner i
judoklubben
i Aalborg.
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farver, der var, og så rent, der var. Når
du kom fra et land, der var gråt og
sort, var det et chok. Vi kom kørende
i bus fra Gdansk gennem Tyskland
til Danmark. Vi havde kørt i 17 timer.
Den velkommenhed, vi mødte, var
enestående. Alle bød os velkommen.
Det er en venskabsby, der kommer!
Folk sagde bare: Vil du have en trøje.
Vi fik gaver. Trøjer og træningsdragter.
Jeg tænkte: Er det Polen, der er
kommunistisk, eller er det Danmark?
Martin boede hos den danske
familie i tre år. Han tog 10. klasse
og kom videre på gymnasiet. Da
han flyttede fra familien, var det til
et værelse på Limfjordskollegiet i
Vejgaard.
Han fortsatte med at dyrke idræt.
- Det var hårdt. Men det gik, selv
om jeg mistede alle mine venner og
kammerater. Men fordi jeg var god til
judo, fik jeg mange venner i judoklubben i Aalborg.
Da Martin endnu ikke var dansk
statsborger, kunne han ikke deltage
ved de danske mesterskaber, men
han fik en sølvmedalje ved de
nordiske mesterskaber i 1987.
Trafikulykke
Lige nu sidder vi på en bænk ved
indgangen til Salling i Aalborg. En
mand med bagvendt kasket og en
rygsæk med en højttaler, der spiller
høj musik, kommer gående.
- Det er min ven. Han har fået anbefalet af lægen at høre musik, mens
han går, siger Martin.
Folk, som har kendt Martin i mange
år, ved, at han altid har været klar til at
hjælpe og støtte unge, som er særligt
udsatte. Som pædagog har han
arbejdet med flygtningebørn fra Irak
og Iran og med vanskelige elever i en
specialklasse på Frejlev Skole.
Nu er han selv udsat og får hjælp til
at komme gennem hverdagen ved at
sælge Hus Forbi.
For godt nok bød Danmark på helt
andre muligheder og en anden grad
af frihed end Polen. Men i Danmark
kan du også miste alt og havne på
gaden – selv efter mange år på
arbejdsmarkedet og trods en god
uddannelse.
At forstå, hvordan det skete for
Martin, kræver lige lidt mere viden
om hans liv. En vigtig brik er, at han i
de yngre år blev hårdt medtaget i en
alvorlig trafikulykke.

Den skete, mens han var ansat i
Dansk Røde Kors og var med på lejr
for flygtningebørn på Djursland. Han
skulle hente proviant til lejrdeltagerne
i bil, kørte galt og slog hovedet.
- Jeg fik en hjerneblødning og lå
bevidstløs i 14 dage. Jeg var 23 år,
men i god form, fordi jeg var i træning.
Efter 14 dage vågnede jeg op og
kunne ikke huske noget fra måske en
dag før ulykken. Langsomt kom jeg
til mig selv, men min motorik var ikke
længere til judo. Lægerne sagde, det
kunne gå begge veje. Nu ser jeg kun
judo i fjernsynet.
Mistede livsmodet
Martin har været gift to gange og har
fået børn, både i Polen og i Danmark,
men en alvorlig ulykke med hans
søn tog livsmodet fra ham. Det blev
tungere og tungere at gå på arbejde.
Men han fortsatte i jobbet som
pædagog i tre år derefter, selv om
han i grunden havde mistet grebet om
tingene
- Til sidst kunne jeg ikke klare mere.
Jeg sagde til min chef: Fyr mig, jeg
kan ikke klare mere. Ellers havde jeg
fået karantæne fra a-kassen. Jeg har
siden fået førtidspension på grund af
problemer med mine hofter.
Martin blev ikke hjemløs med det
samme. Han blev skilt i 2000 fra sin
anden kone, og derefter krakelerede
det for ham
- Fordi jeg ikke arbejdede, og fordi
jeg drak lidt for meget, så ramlede
tingene sammen. I nogle år boede jeg
på forsorgshjem, varmestuen og på
gaden.
Nu har Martin fundet en roomie og
deler lejlighed med en kvinde, som
han også er gode venner med.
Ellers passer han sit arbejde som
Hus Forbi-sælger og møder på
arbejde de fleste dage foran Salling i
Aalborg.
- Jeg er ydmyg. Jeg kommer bare i
mit Hus Forbi-tøj og sidder her. Jeg
kan godt lide at sidde her og betragte
folk og lytte til dem, der kommer og
vil tale. De fortæller mig også nogle
historier. Jeg kan godt lide Hus Forbi,
for det har en status blandt folk. De
kan godt lide Hus Forbi-sælgere.
Derfor kommer de også og snakker,
siger Martin.
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UKRAINSKE ROMAER DISKRIMINERES
Den russiske invasion har sat gang i den hurtigst voksende flygtningekrise siden anden verdenskrig. Og flygtende romaer er de sidste, der får hjælp
af Ed Holt
Romaer, som flygter fra krigen I Ukraine, møder diskrimination på begge sider af landets grænser, som de først
når efter rejser, der har budt på rystende oplevelser.
Den russiske invasion har sat gang i det, FN beskriver
som den hurtigst voksende flygtningekrise siden anden
verdenskrig. Den 9. marts skønnedes to millioner
mennesker at være flygtet fra Ukraine.
Flygtningene tæller også romaer, der ligesom andre har
forladt deres hjem og lokalsamfund, efter at krigshandlingerne er brudt ud. Men efter at
være nået frem til grænserne til
nabolandene har nogle romaer
oplevet at blive udsat for, hvad
nogle af de organisationer, der
hjælper dem, betegner som
brutal diskrimination.
Organisationer, der arbejder
i grænseområderne i Slovakiet,
Rumænien og Ungarn har
bekræftet, at der finder diskrimination sted, hvilket også
fremgår af medierne. Romaer
diskrimineres både af grænsevagter og af lokalbefolkningen i
nabolandene, når de slipper ud
af Ukraine.
- Det er trist og skuffende,
men ikke overraskende, siger
Zeljko Jovanovic, som er leder
af the Roma Initiatives Office at
the Open Society Foundations
(OSF).

Romaerne kom
i særskilte
togvogne.
Sådan havde
de ukrainske
grænsevagter
organiseret
det, og ved
ankomsten blev
roma-mødrene
tjekket mange
gange af det
ungarske
politi, hvilket
ikke gjaldt de
etnisk ukrainske
mødre.

400.000 romaer i Ukraine
Romaerne er som folk blandt
de mest diskriminerede og
forskelsbehandlede etniske
grupper i Europa. I mange
lande, herunder i Ukraine, hvor
der skønnes at leve 400.000
romaer, lever mange af dem i
særlige beboelser, hvor der er
dårlige livsvilkår og udbredt
fattigdom.
Beboerne her har også en
dårlig sundhedstilstand. Sundhedsundersøgelser viser,
at både infektionssygdomme og kroniske sygdomme er
udbredt, og at levetiden i romaernes beboelser er meget
kortere end for gennemsnitsbefolkningen i Ukraine.
Ifølge OSF og European Roma Rights Centre er der
rapporteret om diskrimination af romaer i alle de nabolande, der tager mod flygtninge fra Ukraine. Romaer er
for eksempel blevet udsat for at vente meget længere end
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etniske ukrainere i køer ved grænsen,
nogle gange ti kilometer lange og i
frysende koldt vejr.
- De er altid de sidste, der bliver
hjulpet ud af landet, siger Jovanovic.
Medierne har citeret flygtninge,
som beskriver diskrimination og
i nogle tilfælde fysiske overgreb.
En romakvinde, som var nået frem
til Moldavien, fortæller, at hun og
hendes familie måtte vente fire dage
ved grænsen uden mad og drikke, og
da de havde fundet et sted at have
tag over hovedet, blev de jaget ud af
ukrainske vagter.
- Roma-flygtninge fortæller, at der
diskrimineres groft på den ukrainske
side af grænsen, siger Viktor Teru fra
organisationen Roma Education Fund
i Slovakiet.
Frivillige siger nej til romaer
Men romaernes problemer er ikke
overstået, når de kommer over
grænsen. Bela Racz fra en ungarsk
organisation, som hjælper romaflygtninge i Ungarn, fortæller, at han har
været vidne til diskrimination i løbet af
de tre dage i begyndelsen af marts,
hans organisation på det tidspunkt
havde arbejdet i den østlige ungarske
grænseby Zahony.
- Romaerne kom i særskilte
togvogne. Sådan havde de ukrainske
grænsevagter organiseret det, og
ved ankomsten blev roma-mødrene
tjekket mange gange af det ungarske
politi, hvilket ikke gjaldt de etnisk
ukrainske mødre.
- De lokale borgmestre og ungarerne sørger ikke for direkte hjælp
som for eksempel indkvartering for
romaer i deres byer. Det gør de først,
når vi beder om det og sørger for at
organisere det. Ellers får romaerne
ikke ordentlig hjælp og information,
siger Bela Racz.
Medierne har rapporteret om
adskillige tilsvarende former for
diskrimination ved grænserne i
Ukraines nabolande, herunder
tilfælde af at romaer er blevet nægtet
at komme med i transporter, som
frivillige har arrangeret, og ikke er
blevet tilbudt indkvartering.

Jaroslav Miko, stifter af en tjekkisk
hjælpeorganisation, som har transporteret mere end 100 romaer på
flugt fra den slovakisk-ukrainske
grænse til Tjekkiet, beretter om
diskrimination af romaer blandt de
frivillige, der samlede folk op ved
grænserne. Han fortæller, at frivillige
tog nogle af flygtningene med, mens
roma-familierne blev afvist, hvis de
bad om hjælp.
Diskrimination må ikke glemmes
Lederen af brandstationen i byen
Humenné i det østlige Slovakiet, hvor
mange romaflygtninge opholdt sig i
en lejr, har fortalt journalister, at flygtninge havde ’udnyttet situationen’.
Brandmanden mente ikke, romaerne
skulle tillades at krydse grænsen og
hævdede, at ’det er ikke dem, der er
direkte truet af krigen, men de har
udnyttet muligheden for at få os til at
lave mad til dem og modtage humanitær hjælp’.
Slovakiets indenrigsminister og
det lokale brandvæsen har afvist at
kommentere på situationen på brandstationen.
Det er en hjælp, at romaflygtningene får hjælp af andre romagrupper.
- Mange ungarske romaer, som bor
i landsbyer nær grænsen, sørger for
indkvartering for ukrainske romaer.
Det retter op på problemerne med
diskrimination, at organisationer som
vores, og også officials fra staten
griber ind, siger Bela Racz.
Den diskrimination, romaer på
flugt udsættes for, er en påmindelse
om de systematiske fordomme og
den forskelsbehandling, minoriteter
mødes med.
Zeljko Jovanovic håber, at de
problemer, som de ukrainske romaer
har, ikke vil blive glemt på samme
måde som diskrimination af romaer er
blevet det i fortiden.
Oversættelse: Poul Struve Nielsen

Courtesy of Inter Press Service
/ International Network of Street
Papers

KRIG SKABER
UDSATTE

Med særloven har Folketinget åbnet grænserne for et land,
hvor bruttonationalproduktet per indbygger er meget lavere end i Danmark
af Poul Struve Nielsen

Ved at støtte de ukrainske flygtninge hjælper man indirekte også hjemløse i
Danmark. Ukraine har som nabolandet Rumænien, der er et EU-land, en stor
romabefolkning, en høj grad af korruption og stor forskel på rige og fattige.
En amerikansk tænketank beskriver således Ukraines økonomi som styret
af oligarker, og ifølge tal fra Dansk Industri fra i år er det gennemsnitlige bruttonationalprodukt per indbygger i Ukraine 3.663 dollars mod 60.494 dollars
per indbygger i Danmark. Derimellem ligger blandt andet Rumænien med et
gennemsnitligt bruttonationalprodukt per indbygger på 12.797 dollars.
Efter at grænserne i EU er åbnet for arbejdskraftens fri bevægelighed, er
fattigdommen flyttet med til Danmark fra især Baltikum og Rumænien. Det har
ført til, at et stort flertal i Folketinget har vedtaget en restriktiv lovgivning, som
gør, at det er forbudt at tigge og at sove på gaden i Danmark, hvilket danske
hjemløse også er blevet ramt af.
Men nu åbnes grænserne til befolkningen fra et land, som er endnu
fattigere, og som endda er krigshærget. Hvad vil det føre med sig, når
euforien over at hjælpe ofre for krigen har lagt sig?
Allan Bærentzen er leder af Kirkens
Korshærs Kompasset, som hjælper
migranter, hovedsageligt fra EU-lande.
Han mener, det kan gøre en forskel, at
flygtningene med særloven får mere hjælp
end de fattige EU-borgere, der kommer til
Danmark.
- Særloven giver ikke kun mulighed for
at hjælpe ukrainske flygtninge mere end
flygtninge fra for eksempel Syrien. De får
også adgang til det sociale system, og det
er lukket systematisk for folk fra de andre
EU-lande, siger Allan Bærentzen.

Særloven giver ikke kun mulighed for at hjælpe ukrainske flygtninge mere end flygtninge fra
for eksempel Syrien. De får også
adgang til det sociale system, og
det er lukket systematisk for folk
fra de andre EU-lande.
Allan Bærentzen,
leder, Kirkens Korshærs Kompasset
Alternativets folketingsmedlem Torsten
Gejl har i Folketinget stillet forslag om at
ophæve zoneloven, som er lavet for at hindre
hjemløse i at sove på gaden. Desuden er
det i Danmark forbudt at tigge, hvilket nogle
udenlandske hjemløse er blevet dømt for.
Når nu fattigdommen efter al sandsynlighed også flytter med fra Ukraine, skal
der så også laves undtagelser fra loven om
zoneforbud og tiggerloven? Det vil Torsten
Gejl ikke stemme for.
- Nu har vi ikke støttet den særlov, der er
vedtaget. Men det udstiller bare zoneforbuddet og tiggerforbuddet yderligere. Det
er den samme problemstilling. Tænk, hvis vi
skal jage krigsflygtninge væk fra gadehjørnerne og forhindre dem i at tigge, siger han.

FOR TRAVLT
TIL AT LAVE
AVIS
Ukrainsk NGO har
flyttet fokus fra hjemløse
til flygtninge
af Poul Struve Nielsen
Den international sammenslutning af hjemløseaviser,
INSP (The International
Network of Street Papers) har
forsøgt at komme i kontakt
med nogle af Hus Forbis
søsteraviser i Ukraine.
I tidens løb har Ukraine
haft fem forskellige hjemløseaviser, som er blevet
solgt i forskellige byer og på
forskellige tidspunkter. Ingen
af dem udkommer i dag, og
det er noget tid siden, den
sidste lukkede.
Den ukrainske hjælpeorganisation Narodna Dopomoha,
har for nogle år siden været
involveret i at udgive hjemløseavisen Gazeta Kiev i den
ukrainske hovedstad. Nu
arbejder organisationen med
flygtninge I den vestukrainske
by Tjernivtsi nær grænsen til
Rumænien.
Anastasiya Beridze, som
er projektleder i Narodna
Dopomoha, siger til INSP:
- Vi fortsætter vores
arbejde som NGO. Tidligere
arbejdede vi kun med at
støtte hjemløse, men siden
den væbnede konflikt i
Østukraine i 2014, da Rusland
iværksatte et væbnet oprør i
Donbas-regionen, har vi også
arbejdet med at hjælpe internt
fordrevne fra Østukraine, og
lige nu arbejder vi med at
hjælpe flygtninge fra andre
dele af landet.
Da INSP talte med ham,
var der 6.000 flygtninge i
Tjernivtsi.
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PLADS
TIL ALLE

Organisationer frygter, at de mest udsatte igen bliver glemt, når
Folketinget tager hul på forhandlingerne om en psykiatriplan

af Poul Struve Nielsen
illustration: Maja Petrea Fox

PSYKIATRI
april 2022

Mandag den 4. april anbringer Hus
Forbi en kunstinstallation foran
Christiansborg Slotskirke. Den skal
stå så tæt på magtens centrum som
muligt, for den fortæller en vigtig
historie om, hvor galt det står til, når
det gælder behandlingen af de mest
udsatte i psykiatrien i Danmark.
Installationen hedder Skriftestolen, og det er lige det, den er.
Den er skabt af kunstneren Nikolaj
Brie Petersen og består af en
skulptur og en campingvogn, som
kunstneren har givet en makeover.
Anledningen er at fortælle beslutningstagerne, at de ikke må glemme
de mest sårbare, når de nu skal
arbejde videre med Sundhedsstyrelsens udkast til en 10-års plan for
psykiatrien. En plan, som risikerer at
glemme de sygeste, de hjemløse, og
dem, der klamrer sig til både stoffer,
sprut og diagnoser.
Sundhedsministeren og Folketingets psykiatriordførere bliver inviteret ind i Skriftestolen. I campingvognen har boet et psykisk sygt
menneske, og Nikolaj Brie Petersen,
som selv er patient, har bearbejdet
campingvognen, så man føler sig
omringet i et kaotisk og smertefuldt
sind, når man sidder derinde.
Hus Forbi vil gerne minde politikerne om, hvem der har brug for
hjælp, hvad de har brug for hjælp
til, og hvordan det ser ud, når
hjælpen ikke er god nok. Og på de
følgende sider interviewes Nikolaj
Brie Petersen selv og den erfarne
sundhedspolitiker Liselott Blixt,
som blev dybt berørt af besøget i
Skriftestolen.
Der er grund til at forholde sig
kritisk til Sundhedsstyrelsens udspil,
mener Cliff Kaltoft. Han er leder
af Landsforeningen af Væresteder
(LVS), som også har mange være-

steder for psykisk sårbare i folden.
- Der er slet ikke fokus nok på
udsatte i det udspil. Man bliver
skuffet og trist til mode. Der er intet
om at skabe den radikale forandring,
der er brug for. Der er næsten, som
om man bruger de udsatte som
løftestang til at sige, at resten af
psykiatrien skal have nogle penge,
siger han.
I dag går trafikken den forkerte
vej: fra psykiatrien til natvarmestuer
og andre sporadiske overnatningssteder for hjemløse. Eller direkte fra
psykiatrien til gaden.
Det kaldes en dobbeltdiagnose,
hvis du har en psykisk sygdom,
samtidig med at du har et stort
indtag af alkohol eller stoffer. Men
ofte kan du ikke få rusmiddel
behandling, fordi du har en
diagnose. Og omvendt kan du ikke
få psykiatrisk behandling, fordi du
har et misbrug.
Den slags problemer er der ikke
rigtig nogen bud på i udspillet. Og
Steen Moestrup fra LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere
Psykiatribrugere mener ikke, at
forslaget for alvor rykker.
- Man vil i højere grad vil prøve
at forebygge, og det er nogle helt
andre tanker, end når man skal
behandle folk, der er inde i systemet.
Det kniber med konkrete løsningsforslag. Man vil reducere antallet,
som ikke kommer tilbage på arbejdsmarkedet, men der er ikke noget
konkret om, hvordan. Det er kun skitseret meget overordnet, siger han.
Fra den 4. til den 9. april inviterer
Hus Forbi de organisationer, der
arbejder med psykiatrien og psykiatribrugerne med på løjerne foran
Christiansborg. Alle er velkomne til
en tur i Skriftestolen. Og ikke mindst
håber vi at give politikerne noget
at tænke over – og selvfølgelig at
bringe tankerne om det, de oplever,
videre til Hus Forbis læsere.
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I Skriftestolen møder du patienternes virkelighed
af Poul Struve Nielsen
foto: Iben Gad
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Værksteder er væk
Nikolaj Brie Petersen har oplevet, at værkstederne på de psykiatriske hospitaler
er forsvundet i hans patienttid. Og han arbejder nu på at få dem tilbage igen.
- I gamle dage var der på en god, gedigen lukket afdeling også et læderværksted. Det fungerede jo. Men så er det forsvundet, og alle de her forskellige
rum er så bare blevet til rum, hvor man opmagasinerer ødelagte bordtennisborde
og alt muligt andet crap, som man ikke ved, hvad man skal gøre af.
- Vi har så fået sanserum, og nu står der en masse crap i dem. Og desuden
sidder der overvågningskameraer indeni sanserummene. Jeg ved sgu ikke, hvad
det har med sanser at gøre. Hvis du er skizofren, kan du i hvert fald ikke bruge
det til noget, siger Nikolaj Brie Petersen.
Han mener, at man kan læse samfundets sundhedstilstand af den måde, man
behandler de mest syge.
- Det er et samfundsmæssigt problem, det er ikke kun psykiatrien. Man kan
se det i folkeskolerne, man kan sgu også se det i håndværkerbranchen, hvad er
det for noget fucking lort, de står og laver? Det handler om faglig stolthed, det
handler om næstekærlighed. Det er fuldstændig simpelt. Det handler om grundlæggende værdier.
Nikolaj Brie Petersen har også prøvet at sætte sig ind i, hvad Sundhedsstyrelsens 208 siders udspil til en psykiatriplan går ud på.
- Den forrige 10-års plan blev heller ikke rigtig efterlevet, vel? Og jeg mener
ikke engang, man kan lave en 10-års plan, fordi nu går det så stærkt. Der kommer
så mange patienter ind, både børn, unge og retspsykiatriske, at en 10-års plan
faktisk er latterlig i den forstand. Sådan kan man jo ikke arbejde, vel? Man kan
godt lave en drejebog for, hvor vi er på vej hen, men det ser ud til, man faktisk
ikke er klar over det.

Mennesker slår ned af
Det er farligt at slå op
Men jeg ser ik’ mig selv som
menneske
Kun min krop
Jeg er paranoid skizofren
Henvist til bunden
Jeg kan fortælle hvor hullerne er i toppen
Men jeg kan ærlig talt
Ikke se grunden
Nu bræ’er i så om jeres
Rådne 10 års plan
Men jeg er nederst
Bæltefiksering og et pisvædet
lagen
Jeg ved noget om mental
hygiejne
Men jeg kan hverken tale
for mig selv
Eller på andres vegne
Jeg ved om meningsløse
konflikter
Og et miljø så kold
Jeg er der hvor det faktisk
er et sundhedstegn
Bare der er en reaktion
Om så det er afstumpet vold
Alle jeres midler til forskning og specialisering
I jagter en højere løn
I fortjener intet

Hvis i ignorerer
En døende arts bøn
Jeg har mistet alt
Ødelagt ind til benet
Interesserer mig faktisk ikke
en skid
For systemet
Desuden drukner i snart i
lort
Det er jer selv der har
skabt problemet
Død inde i
I kan ikke engang ta mit mod
Hul i hatten
Igennem det kommer
Den sygeste syndflod
Græshopper i kaskader
Vi er alle sårbare
Gud fader hvor er det noget
pladder
I er viklet ind i hinanden
Hvorfor tror I at i kan diktere forstanden
Op i røven
Den første abe der rejste
sig
Havde det helt sikkert
Ikke let
Jeg vil hellere skyde mig
selv
End at fortælle
Hvor taget er utæt.

ER IKKE PÆN

Patienters hjerner fjernet
I begyndelsen var Skriftestolen ikke
en installation men en del af undervisningen i specialuddannelsen af
psykiatrisygeplejersker på psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland, som
også kaldes Anneberg efter den park,
det ligger i. Her har man en sikringsafdeling, kaldet Sikringen, som var
Danmarks første retspsykiatriske
anstalt for de psykisk syge, der var
dømt for at være de farligste.
Arbejdet med sygeplejerskerne
mundede siden ud i en udstilling på
det tilknyttede Nykøbing Sjællands
Psykiatriske Museum.
Som led i uddannelsen fik sygeplejerskerne en maske på, så de

Campingvognen
Han har stået bag flere udstillinger
og projekter med psykiatrien som
omdrejningspunkt. Gennem flere år
var kælderen under kirken på Sct.
Hans Hospital i Roskilde rammen om
udstillinger fra det psykiatriske kunstnerkollektiv Maskine Maskine. Han
har også gennem flere år været fast
leverandør af digte og illustrationer til
Hus Forbi.
På Sct. Hans mødte Nikolaj Brie
Petersen en anden patient, som
forærede ham den campingvogn, han
har boet i, og som nu er blevet til den
kunstneriske installation Skriftestolen.
Det meste af interiøret er bevaret,
bortset fra nogle tomme vodkaflasker
og lidt medicinrester.
- Skriftestolen viser vores virkelighed. Der er jo mange, som driver
plat på psykiatri og patienter, og der
er nogle, der synes, det er lidt spændende og lidt lækkert. Det her viser jo
faktisk, at svær sygdom ikke er pæn,
vel. Det er ikke for sjov. Det er ramme
alvor.
- Det der med, at vi skulle være på
en livsrejse og tjuhej hvor jeg kan –
det er lidt langhåret for os, der sidder
fast her. Vi mister alt igen og igen og
igen, og lige som vi tror, vi ikke kan
miste mere, så ryger der lidt igen.
Det er en skrue uden ende. Det er
virkelighed, og det er sådan set ikke
pænt, siger han.
Nu arbejder Nikolaj Brie Petersen
som kunstner med psykiatrien i en lidt
større målestok og prøver at ’nå hele
vejen rundt og se, om folk for helvede
ikke kan samarbejde, så vi får nogle
ordentlige vilkår’. Han fortæller, at
han har rettet sig selv op efter svær
psykose gang på gang.
- Primært via håndværk fordi man
genfinder motorikken i det, og man
restituerer hjernen, mens man sidder
og arbejder eller fordyber sig i et eller

andet. Og det er supervigtigt. Os der er kronisk syge og lider af svære psykoser,
vi bliver jo nulstillet, fordi forgiftningen af hjernen er så kraftig. Så er det vigtigt at
lave noget, hvor snakken kommer et helt andet sted hen, end hvis du bare sidder
og spiser en dødssyg kage med noget tynd kaffe. Det når du ingen vegne med.

Digt af Nikolaj Brie Petersen

Regnen trommer på taget af den
campingvogn, som er kernen i Nikolaj
Brie Petersens kunstinstallation
Skriftestolen. Det drypper også ned
fra en utæthed et sted, og det flyder
med saftevandsdunke, pizzabakker,
elektriske installationer, byggematerialer, legemsdele fra en mannequindukke og mange andre ting.
Hen over noget af campingvognens interiør er malet en gullig
farve, og ovenpå er sprayet sorte
pletter.
- Jeg har hele tiden malet mit sind.
Som udgangspunkt har jeg malet,
hvordan jeg havde det. Og det har
jeg gjort under et hav af indlæggelser,
og derfor laver jeg så patientkunst,
siger Nikolaj Brie Petersen.
Han har lavet Skriftestolen for
at vise, hvordan det føles at være
psykiatrisk patient.
- Hvis du fejler sådan et eller andet
lækkert, så hold da op, så kan du få
et cykelhold og rend mig. Jeg har haft
psykoser, siden jeg var otte. Jeg er
først kommet i traumebehandling for
et par måneder siden, og det er et
forskningsprojekt.
Han mener, at man fra politisk side
har vendt tommelfingeren nedad.
- Man har ikke råd til at hjælpe de
skizofrene, for vi er uden for rækkevidde. Og det er ikke så godt, for vi
snakker om meget syge mennesker,
der ikke kan klare sig selv, og de har
også brug for fællesskab. Hvor søger
man hen? Hvad skal man gøre? Der
har du ikke en hel masse at vælge
imellem, og noget af det, vi lider
allermest af, det er ensomhed. Det
er vores største fjende, siger Nikolaj
Brie Petersen.

anonymt kunne fortælle om deres
hverdag.
- Det er egentlig ikke, fordi det er
så vildt, det de siger, men det hele er
så tilspidset. Der er sgu ikke nogen,
der skal have noget klinket. Folk har
jo liv og regninger, der skal betales.
- Vi klippede en film med de her
mennesker, og så lavede vi en
videoinstallation i det rum, hvor man
fjernede hjerner i gamle dage på
patienter på Anneberg. Så skød
vi filmen i det rum, hvor man skar
hjernerne ud på de døde patienter,
fortæller Nikolaj Brie Petersen.
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Liselott Blixt var i mere end 14 år psykiatriordfører for Dansk Folkeparti,
men i Skriftestolen følte hun sig magtesløs
af Poul Struve Nielsen
foto: Iben Gad

KAOS

Det er det rene kaos, Liselott Blixt
ser ind i. Den tidligere psykiatriordfører for Dansk Folkeparti sidder i
Skriftestolen, en kunstinstallation af
Nikolaj Brie Petersen, og hun oplever
spejlbilledet på et kaotisk sind lige
foran sine øjne.
Skriftestolen er en campingvogn,
hvor der tidligere har boet en patient
med en såkaldt dobbeltdiagnose
– altså både et for stort forbrug af
stoffer og en psykiatrisk diagnose.
Den har fået en makeover med sorte
pletter på gul maling i kunstnerens
karakteristiske streg.
Folketingspolitikeren ser lige ind
i en maske med to døde øjne og
nogle ledninger i, som er monteret på
pilleglas. Rundtom ligger der tomme
flasker, kartoner, byggematerialer og
alt muligt ragelse.
Der er stille omkring hende. Hun
løfter sine hænder op til brillerne,
tager dem af, tørrer en tåre bort.
Den rutinerede politiker er følelsesmæssigt påvirket.
Liselott Blixt blev valgt til Folketinget i november 2007 og blev
med det samme Dansk Folkepartis
sundheds- og psykiatriordfører. I
februar i år forlod hun så partiet
sammen med flere andre og blev
løsgænger i protest mod den nye
formands, Morten Messerschmidts,
ledelsesstil.
Før politik blev et fuldtidsjob
arbejdede Liselott Blixt som socialog sundhedsassistent, og hun var
blandt andet ansat to år på Fjorden,
som er Region Sjællands psykiatriske
center i Roskilde. Hun forstår godt,
hvad hun ser.
Og lige nu ser hun ikke bare ind i
et sygt sind, der er splittet til atomer
og spredt ud over det indre af en
campingvogn som en kunstnerisk
refleksion over formørkelse og angst.
Hun ser ind i et tungt ansvar som politiker, for nu skal Folketinget til at tage
fat på forhandlinger om det udspil til
en 10-års plan for psykiatrien, som
Sundhedsstyrelsen har skrevet.
Politikerne skal tilgodese et
stigende behov for psykiatriske tilbud
til en middelklasse, der er ramt af to

års corona-paranoia og ungdoms
årgange, der har været socialt
isolerede med stigende ensomhed og
psykisk ustabilitet til følge. Omvendt
er ordet ’dobbeltdiagnose’ kun nævnt
seks gange på de i alt 208 sider i
udspillet.
Der skiltes med en høj pris
Herinde i Skriftestolen er det tydeligt,
hvem der betaler prisen for en
psykiatri, der er i krise. En psykiatri,
hvor patienter oplever fællesskab og
kreativitet sparet væk og erstattet
med mere tvang, medicin, ensomhed
og isolation. En psykiatri, hvor
trafikken fra psykiatriske skadestuer
og afdelinger direkte til natvarmestuer
og væresteder med hjemløse er en
del af hverdagen.
- Jeg kan ikke undgå at blive rørt.
Jeg sidder her med tårer i øjnene. Og
det er, fordi jeg kender nogle af de
her mennesker, som man prøver at
hjælpe, siger Liselott Blixt, mens hun
lader blikket vandre rundt i installationens interiør.
Hun tilføjer, at det kan være svært
at være politiker, når folk siger: ’Du
er en af de 179 mennesker, der
bestemmer noget’.
- Nogle gange kan man ikke komme
igennem med det, man gerne vil
have og imødekomme de mennesker,
som faktisk har brug for hjælp. Der
kan man godt som politiker føle sig
magtesløs en gang imellem. Så det
gør mig ked af det.
Liselott Blixt undrer sig over, at man
i et land som Danmark ikke kan få den
hjælp, man har brug for.
- Man kan blive udskrevet til gaden
– til det samme miljø. Jeg har været
ude at tale med stofbrugere, der
fortalte om, hvordan de fik tvangsfjernet børn. De kunne ikke få lavet
tænder. De kunne ikke få et sted at
bo, og det vil sige, at de aldrig nogensinde kunne gøre sig håb om at få et
bare nogenlunde normalt – i gåseøjne
– liv. Fordi der ikke er nogen, der
tager sig af dem eller hjælper dem.
Det er, som om vi straffer folk, der
ikke selv kan, i stedet for at hjælpe.
Ikke kun psykiatrien
Liselott Blixt får besøg af mange

mennesker på sit kontor på Christiansborg. Hun lytter og stiller spørgsmål og
kan godt se, at der er et hul.
- Jeg taler med advokater, men det kræver rigtig meget at få ændret noget.
Nu håber jeg, at alle politikere bliver bekendt med, hvad det er for en situation,
vi har, siger hun.
Det handler også om, at vi har en struktur, hvor ting, der hænger sammen i
det enkelte menneskes liv, er splittet i søjler, når mennesket møder systemet.
Skal man gøre op med det, er det ikke nok, at psykiatrien i regionerne eller den
kommunale socialpsykiatri indrettes på borgerne. Jobcentrene og beskæftigelsesområdet skal inddrages, så indsatsen passer til den enkelte.
- Jeg har prøvet at hjælpe nogle mennesker, og så finder jeg ud af, at de kan
jo forsvinde helt ind i et system. Nogen kan slet ikke finde deres cpr-numre,
hvis de skal have hjælp. De kan ikke få hjælp fra kommunen. Andre kommuner
vil ikke have noget med dem at gøre, siger Liselott Blixt.
Faktisk tror hun slet ikke, vi kan nå at rette op på alle fejl, der er begået, i
løbet af de næste ti år.
- Det kan vi ikke nå, hvis vi skal sikre en ordentlig psykiatri. Vi bliver også
nødt til at sikre, at vi ikke laver nogle strukturer, som gør, at vi taber nogle af
dem på gulvet, som man har svært ved at finde løsninger for. Og det er mange
af dem med dobbeltdiagnoser. Nogle af de mennesker, som bliver hjemløse på
grund af psykiatriske diagnoser eller også lever sådan her i en lejlighed, siger,
siger hun, mens hun ryster på hovedet af kaosset i Skriftestolen.
- Hvis man begynder at få det bedre og så kommer hjem til et kaos, som
ligner det her! Jamen, det er der ikke meget hjælp at hente i, og der skal være
vi være bedre til at hjælpe den enkelte.
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Hjemløseorganisationen SAND har klaget til ombudsmanden over afgørelse fra Ankestyrelsen,
som har afsløret hul i retssikkerheden for hjemløse på herberger og forsorgshjem
af Peter Andersen

NYHEDSBREVET ER LETTET
Nej, det er ikke avisen i en ny
udgave. Men du kan få nyt fra vores
verden, blive inviteret til arrangementer og i det hele taget blive en
større del af Hus Forbis fællesskab.
Nyhedsbrevet lander hos dig, hvis
du tilmelder dig på www.husforbi.dk
eller ved at scanne koden her:

’Ankestyrelsen kan ikke behandle
sagen.’
Det har reelt taget fire år at
formulere den sætning på fem ord. I
2018 klagede de hjemløses landsorganisation SAND til Ankestyrelsen
på vegne af en hjemløs, der var
blevet bortvist fra Forsorgshjemmet
Næstved. Og nu er Ankestyrelsen så
nået frem til, at der ikke er lovhjemmel
til at nå ind i sagen.
’Vi beklager meget den alt for lange
sagsbehandlingstid. Den lange sagsbehandlingstid skyldes, at spørgsmålet har været underlagt principiel
behandling,’ tilføjer styrelsen i et brev
til SAND.
Sekretariatsleder i SAND Ask
Svejstrup konstaterer tørt, at Ankestyrelsen er inkompetent.
- Det siger jo næsten sig selv. Når
nogen er fire år om noget, har de
ganske givet ikke kompetencerne til
det, siger han.

Ifølge servicelovens paragraf 110 er det lederen af det enkelte herberg
eller forsorgshjem, der suverænt afgør, hvem der skal skrives ind og ud. Men
afgørelserne kan ifølge loven indklages til Ankestyrelsen, og det gælder også
bortvisninger, understreger Ask Svejstrup. SAND har nu klaget til Folketingets
ombudsmand over afgørelsen.
- Det står direkte i loven, at en bortvisning kan påklages til Ankestyrelsen
efter de samme regler som ind- og udskrivninger. Men først lader de sagen
samle støv i fire år, og så siger de ’det er ikke vores bord’. Problemet er, at de
hjemløse ikke har andre steder at gå hen, hvis Ankestyrelsen afviser dem, siger
han.
Angrebet med kniv
Konkret handler sagen om Michael, som altså for fire år siden blev bortvist
fra sit bosted. Han havde forsøgt at forsvare sig mod en anden beboer, som
angreb ham med en kniv, og det gjorde han ved at tage en potteplante og true
med at kaste den i selvforsvar.
Personalet turde ikke blande sig, men ringede til politiet, som kom og
anholdt den angribende beboer. Michael blev smidt ud af forsorgshjemmet
dagen efter. Den afgørelse klagede han så over med hjælp fra SAND.
Ankestyrelsens forklaring er, at den kun har lovhjemmel til at behandle klager
om, hvorvidt en borger er ’i målgruppen for hjælp’. Oversat: En beboer kan for
eksempel blive bortvist for at være udadreagerende, og så kan Ankestyrelsen
gå ind og vurdere, om personen hører hjemme på et almindeligt herberg eller
bør have plads på et bosted med de rette personalemæssige ressourcer.
Det er der bare ikke tale om her, ifølge Ankestyrelsen. Der var i stedet tale

om et brud på forsorgshjemmets
ordensregler, og brud på ordensreglerne, 'kan ikke påklages til Ankestyrelsen’, hedder det i begrundelsen for
ikke at behandle klagen.
I SAND forstår man slet ikke afgørelsen, og derfor har man nu bedt
ombudsmanden om hjælp.
- Der er aldrig blevet fastlagt en
retspraksis på området. Vi har i
mange år sagt til hjemløse, at de kan
klage over udsmidninger fra boformer,
hvis de synes, de var uretfærdige.
Efterfølgende har vi fortalt dem, at
sagsbehandlingstiden er ekstremt
lang, og at det i øvrigt ikke vil ændre
noget for dem, men måske for andre
der står i en lignende situation. Derfor
har mange betakket sig for at klage,
siger Ask Svejstrup.

GODHAVNSDRENGE DØR,
MENS DE VENTER PÅ ERSTATNING
Tidligere drenge fra børnehjemmet Godhavn tvinges til at anlægge sag mod staten
for de samme overgreb, som deres sovesalskammerater allerede har fået erstatning for
af Peter Rathmann
20 tidligere drenge fra børnehjemmet
Godhavn i Nordsjælland anlægger nu
retssag mod staten for krænkelser i
deres barndom.
Sagsanlægget er i virkeligheden
helt unødvendigt, mener deres
advokat. For det handler om præcis
de samme overgreb, som 46 andre
Godhavnsdrenge allerede har fået
erstatning for i form af 300.000
kroner.
- De tvinges til at anlægge en
langvarig sag, som ingen vel tror, at
de kan tabe. Staten kan jo ikke sige
undskyld og udbetale erstatning til
deres 46 sovesalskammerater og
så sige ’fuck jer’ til de næste, siger
advokat Mads Pramming.
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De 20 var oprindeligt 21, men én
mand er død undervejs. Yderligere
syv er senest kommet til i rækken af
erstatningssøgende.
- De her gamle Godhavnsdrenge
har ikke tid til retssager. Jeg har
klienter, som dør af alderdom, mens
de kæmper for at få en erstatning,
siger Mads Pramming.
Både i sagen om Godhavn og
senest i sagen om de grønlandske
eksperimentbørn, der blev bragt til
Danmark i 1951, ligger der tykke
myndighedsrapporter til grund for de
officielle undskyldninger og senere
erstatninger. Disse erstatninger måtte
der slås for via advokater.
- Forskere og historikere er kommet
frem til, at der i begge sager er sket

åbenlyse krænkelser. Staten burde være forpligtet til selv at undersøge, om
den enkelte har krav på en godtgørelse. Sådanne erstatningsordninger findes i
alle andre lande, der også har opdaget, at nogle børn er blevet krænket i gamle
dage. Men i Danmark er der ingen dialog mellem myndigheder og ministerier
og dem, som søger kompensation. De får kun en afvisning og besked på at gå
til domstolene med dyre advokater i årelange forløb, siger Mads Pramming.
Hans egen forklaring er, at det er ’besværlige stinkersager’, som ingen vil
røre ved.
- Det er nemmere bare at sende dem videre til domstolene, siger advokaten.
Ifølge Altinget har regeringen ingen planer om en generel kompensationsordning, som Mads Pramming efterlyser. Lignende sager skal fortsat
behandles individuelt gennem retssystemet, siger social- og ældreminister
Astrid Krag (S):
- Jeg anerkender, at det for nogle vil ses som et yderligere plaster på såret
at få udbetalt nogle penge, men jeg tror dog ikke, at det for de fleste er det
primære. Det er mindst lige så vigtigt, at vi bruger den viden, vi har, til at
gøre det langt bedre i nutiden, og at vi anvender ressourcerne på at sikre,
at nutidens udsatte børn ikke ender som udsatte voksne. Derfor er der ikke
oprettet en generel kompensationsordning, siger socialministeren.
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FARVEL
TIL TAVS
BORGMESTER
København har fået ny
beskæftigelsesborgmester. I
midten af marts valgte Cecilia
Lonning-Skovgaard (V) at
trække sig efter langvarig
kritik fra medarbejdere og
deres faglige organiationer
over hendes ledelsesstil og
et generelt dårligt psykisk
arbejdsmiljø i beskæftigelsesforvaltningen.
Cecilia Lonning-Skovgaard
meddelte sin beslutning på
Facebook i et opslag, hvor
muligheden for at kommentere
var slået fra. Og Hus Forbi
har også mødt en tavs
borgmester, hver gang vi har
bedt om en kommentar. Ikke
mindst ville vi gerne have haft
borgmesteren til at svare på,
hvorfor København som den
eneste kommune i landet
mente, at danske hjemløse
skulle have integrationsydelse
eller overgangsydelse i stedet
for kontanthjælp.
Hun afløses af partifællen
Jens-Kristian Lütken, som hidtil
har været Venstres gruppeformand på rådhuset.

HUS FORBI

HEROINKLINIK CORONARAMT
BrugerForeningen foreslår at ændre retningslinjerne, så stofbrugere ikke er tvunget til at møde op to
gange dagligt for at få deres heroin
af Peter Andersen
Hen over julen var heroinklinikken i
København, Valmuen, nødt til at holde
lukket for anden udlevering, fordi der
på grund af coronarestriktioner ikke var
personale nok til at holde åbent. Det
gentog sig fem dage i første halvdel
af februar, hvor der enkelte dage var
helt lukket. Som erstatning for heroin
fik de 58 stofbrugere, der kommer på
Valmuen, metadon med hjem.
- Hvis metadon var noget, nogen af
os kunne bruge, gik vi nok ikke på en
klinik to gange om dagen alle dage
året rundt, men på en metadonklinik,
hvor man kan få udleveret for 14
dage ad gangen. Jeg ved godt, der
er mangel på sygeplejersker, men de
øvrige klinikker i Danmark har kunnet
organisere sig ud af det og har ikke
holdt lukket, siger Dennis Jensen, som
er næstformand i BrugerForeningen for
Aktive Stofbrugere.
Foreningen har sendt en klage til
Sundhedsstyrelsen, men havde ikke
modtaget svar før Hus Forbis deadline.
Muligheden for at få lægeordineret
heroin blev indført for ti år siden. Der
er i dag fem klinikker i Danmark, hvor
stofbrugere, som forgæves har været

Køb kun avisen af en sælger med synligt
Hus Forbi-sælgerkort. Kan du ikke se kortet,
så bed sælgeren om at vise det frem.
Dermed er du sikker på at støtte hjemløse
og socialt udsatte.

i metadonbehandling, kan møde op to
gange om dagen, få heroin udleveret
og injicere det under overvågning af
sundhedsfagligt personale.
- Siden Danmark blev lukket ned for
to år siden, har vi kæmpet for at holde
Valmuen åben. Det er en meget sårbar
gruppe, og vi har været meget optaget
af ikke at komme til at smitte dem.
Alle har taget mange ekstravagter,
men bølgen i december ramte hårdt,
fordi der stadig var en meget restriktiv
praksis med hensyn til nære kontakter,
forklarer Anne Kirstine Svanholt, som
er chef for Center for Opioider og
Substitutionsbehandling i Københavns
Kommune.
Hun oplyser, at der arbejdes på en
løsning, så det ikke gentager sig.
Stavnsbundet til København
De sygeplejersker, som arbejder på
heroinklinikkerne, skal have et særligt
kursus, så man kan ikke bare hente
vikarer ind udefra. På Valmuen kan de
dog i et vist omfang trække på vikarer,
som tidligere har arbejdet der.
BrugerForeningen mener, at
løsningen er mere ligetil: Giv de
mest velfungerende af stofbrugerne

mulighed for at tage en dosis med
hjem, så de kan nøjes med at møde op
én gang dagligt.
- Tusindvis af danskere går på
apoteket og får udleveret deres
morfinpræparater, men vi bliver sat i
bås og får at vide, at vi ikke kan styre
det. De, der er i stand til det og ikke
har sidemisbrug, bør kunne få den ene
levering med hjem. Som det er i dag
har vi meget svært ved at passe det
sammen med arbejde, kurser eller at
besøge familie uden for København,
siger Dennis Jensen.
Det er Sundhedsstyrelsen, som
fastlægger retningslinjerne for heroinbehandlingen, men kommunerne,
som står for driften. Og Anne Kirstine
Svanholt fra Københavns Kommune
forstår godt, at foreningen råber op.
- Den lægelige vurdering i Sundhedsstyrelsen er fortsat, at man er
bange for overdoseringer. Men det er
vigtigt, at vi også drøfter den menneskelige side. Nogle har gået på klinikkerne i ti år og er fuldstændig stabile,
og man kan godt diskutere, om det er
rimeligt, at de fortsat skal møde op to
gange om dagen, siger hun.
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Housing First får et ekstra skub i Roskilde med hjælp fra Den Sociale Investeringsfond
af Jonas Kjærgaard
Housing First har i mere end et årti
været den officielle strategi for at
modgå stigningen af hjemløshed
i Danmark. Skiftende regeringer
har dog ikke haft succes med at
implementere strategien på nationalt
niveau. I Roskilde har kommunen fået
en hjælpende hånd af Den Sociale
Investeringsfond (DSI) til at få gang i
en Housing First-indsats til de unge
hjemløse.
Aftalen er, at DSI betaler hele
regningen – kommunen skal
så betale pengene tilbage, hvis
indsatsen har den ønskede effekt.
- Vi betaler for, at Roskilde
Kommunes ungeteam kan udføre
den Housing First-indsats, som er en
del af den nye strategi for Roskilde
Kommune. Derefter evaluerer vi
projektet løbende på nogle konkrete
mål, som vi har fastlagt sammen med
kommunen, forklarer DSI’s investeringschef, Hans Henrik Woltmann.
Målgruppen er unge i ’usunde
boligsituationer’ i alderen 17-25 år.

Indsatsen er inspireret af metoderne Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)
og Critical Time Invention (CTI), som er dokumenterede metoder til at støtte
borgere i den kritiske overgangsfase, som overgangen til egen bolig er.
- Det essentielle er for os at måle, om de unge får tilbudt en bolig, og om de
får den nødvendige støtte til at opretholde deres nye bolig. Så hvis alt går som
forventet, og vi kan få de unge i en lejlighed og give dem bedre trivsel, skal
Roskilde betale os tilbage for indsatsen. Men så har kommunen til gengæld
fået en masse gevinster i den periode, fordi man ikke skal betale for overførselsindkomster, boligtilskud, herberg eller hvad det nu kunne være, siger Hans
Henrik Woltmann.
I fremtiden bliver Housing First-indsatser som denne obligatoriske i alle
kommuner, jævnfør regeringens hjemløseudspil. Men Roskildes borgmester,
Tomas Breddam, mener ikke, at indsatsen havde været mulig uden hjælp fra
DSI.
- Normalt har vi ikke ressourcer til at sætte så intensivt ind og så tidligt, men
fordi vi først skal betale, når vi har en effekt, får vi mulighed for at tænke mere
langsigtet. Jeg håber, at det forebyggende element gør, at vi tilbyder de unge i
målgruppen mulighed for en frisk start, siger han.
Færre unge på gaden
Roskilde Kommune har siden 2017 sænket antallet af hjemløse på gaden fra
138 til 70, altså næsten en halvering, en skarp kontrast til det stigende antal
hjemløse på landsplan. Det er ifølge Kurt Hjortsø, projektleder i Roskilde
Kommune, grunden til, at de kan arbejde så fokuseret med de unge.
- Når man ser på hjemløsesituationen i København, kan det hurtigt blive
uoverskueligt, men her i Roskilde har vi et bedre overblik over, hvem vi har at

Støt de mest udsatte

lad Pant-for-Pant hente din
virksomheds tomme flasker og dåser,
og vær med til at skabe jobs

gøre med. I forhold til hvor stor en
kommune vi er, har vi relativt få gadesovere, derfor er det vigtigt for os at
finde frem til, hvor mange unge der
er uden en fast bolig.
For Kurt Hjortsø er det også vigtigt
at fastslå, at det ikke er første gang
man laver Housing First i Roskilde:
- Det nye Housing First-tiltag er
rettet imod unge, som har brug for
en bolig sammen med job- eller
uddannelsesstøtte. Det minder lidt
om tidligere projekter, udover at vi
denne gang fokuserer mere på at få
de unge i gang med en uddannelse
eller et arbejdsforløb, samtidig med
at de kommer ind i et konstruktivt
fællesskab. Vi har især haft fokus på
unge, som befinder sig i en usund
boligsituation, så de kan komme godt
ind i voksentilværelsen og få en god
trivsel.
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interview: Daniel Høybye
foto: Anders Bøggild
tekst: Anders Højberg Kamp
Hvad er din bedste hjemløse-joke?
- Til det her show tænkte jeg på at sige:
’Tak for i aften. Kom godt hjem!’ Eller at her
under corona-lockdown har det været ensomt
for mange, at de hele tiden skulle være alene
derhjemme, men hvor må det havde været
dejligt for de hjemløse, at de langt om længe
fik lidt fred i gaderne. Folk vader jo konstant
forbi deres hjem.
Hvad er dit forhold til hjemløse? Kender du
en?
- Der er faktisk en standup-komiker, der
hedder Lars Rs, som havde et langt heroinmisbrug og var hjemløs i en periode. Og
så var der en hjemløs i min lokale Kvickly,
jeg altid gav cigaretter, og så stod vi og
snakkede. Så sagde han til mig: ‘Du ved
godt, du ikke behøver stå og ryge med mig.’
Men jeg syntes, det var hyggeligt. Det var
gensidigt.
Køber du avisen?
- Jeg køber den ikke, må jeg indrømme,
men jeg har tit givet småpenge. For så kan
de sælge avisen til andre.
Men hvis vi ikke sælger avisen, kommer der
ikke gang i forretningen.
- Så jeg gør dem en bjørnetjeneste? Det er
rigtig nok. Jeg lover at købe den næste gang.
Hvordan er det at være kendt komiker? Kan
du føle dig set ned på og udsat – som en
hjemløs?
- Så kendt er jeg heller ikke. Men jeg har
næsten kun positive oplevelser. Jeg har så
også oplevet, at når jeg har været i byen og
fået noget at drikke, så har folk sagt noget,
de ikke havde behøvet sige. Jeg oplevede en,
der sagde: ’Dig har jeg set. Du gjorde det
vildt dårligt.’

Tak for i aften.
Kom godt hjem!
Standupperen Oliver Stanescu har ofte givet småpenge, men lover at tage avisen med næste gang
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To søndage i efteråret blev Hus Forbi-sælgere og andre udsatte inviteret til gratis standup i Comedy Zoo i København.
Hus Forbi-sælger Daniel Høybye mødte komikerne backstage til korte interviews, som vi bringer i avisen hen over året.
Den tredje i rækken er Dan Andersen.
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Vind en boggave
Send løsningen på mail til xord@husforbi.dk eller med post til
Hus Forbi, Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse senest den 5. maj med dit navn og adresse.
Vinderne får direkte besked.

Hus Forbi
er min benzin
- I øjeblikket er jeg på en psykiatrisk afdeling, hvor jeg er færdigbehandlet for dobbeltdiagnose og
mangler bare et sted at tage hen.
Det hjælper socialrådgiverne mig
med. Det bliver på et godt herberg,
forhåbentlig, hvor der er helt almindelige mennesker som mig, og hvor
der ikke bliver drukket og taget
stoffer.
- Den største udfordring med min
dobbeltdiagnose er, at folk ikke
forstår det. Har man et brækket
ben, er det til at forstå, men ved
psykisk sygdom, uuuh, så tror folk,
man er farlig. Det er jeg jo ikke,
men det er noget, man tier lidt om.
- Da jeg blev indlagt, havde jeg
været hjemløs i fire måneder og
bare trasket rundt på gaden. Dér
festede jeg, lad os bare sige det
sådan, og sov på Lærkehøj eller
Sundholm (natvarmestuer, red.).
Jeg tænkte ikke så meget over
konsekvenserne og tog ud til Hus
Forbi og smed mit sælgerkort
og trak mig, fordi jeg ikke var i
humør til at sælge. Men så endte
Sundholm med at hjælpe mig med
at blive indlagt.
- Jeg er kendt i psykiatrien
gennem mange år og fik at vide
af lægen, at det nok blev en langtidsindlæggelse denne gang. De
har behandlet mig seriøst og givet
mig modet på livet tilbage. Jeg
har haft udgang efter aftale, så fra
januar og frem til nu har jeg solgt

aviser igen om dagen og været
her om aftenen. Jeg sidder jo ikke
med snotten nede i en psykiatrisk
afdeling og siger, det hele er noget
lort!
- Avissalget er gået godt, og jeg
vil sige tusinde tak for den støtte,
jeg har fået i Holte, hvor jeg sælger,
og til Tidens Brille (optiker, red.).
Da jeg havde det allerværst, var
der var fuld opbakning og skulderklap. Det har været stort. Mine
gode veninder fra Tidens Brille
har hjulpet mig med at holde mine
penge og alt muligt. De har for
eksempel givet mig læsebriller
næsten helt uden regning. Hvem
har ikke brug for læsebriller? Jeg er
jo blevet ældre.
- Men det er nok mest mig selv,
der har hjulpet mig selv bedst.
Man kan ikke fra den ene dag til
den anden holde op med at drikke,
medmindre man gerne vil. Jeg
kan se mange positive ting ved at
lade være med at drikke, man er
for eksempel frisk om morgenen.
Derfor er mit salg også steget.
- Jeg er bare mig selv og er høflig
og bruger min sunde fornuft og
situationssans. Så jeg får stille
og roligt langet en del aviser over
disken. Jeg er uddannet sælger og
har solgt computerspil og fotoudstyr i rigtig mange år, så jeg ved,
hvordan jeg skal komme ind på folk
på en fornuftig måde.

HVAD GÅR IGENNEM
DIT HOVED,
NÅR DU STÅR
OG SÆLGER AVISER?
- Så tænker jeg ikke på andet end at sælge
aviser og er smilende og glad. Hus Forbi er min
benzin, for hvis man ser på min situation lige
nu, så ville selv de stærkeste mænd sætte sig
ned og tude. Men det gør jeg ikke, jeg hjælper
mig selv videre, og jeg skal nok få det, jeg vil
have i mit liv. I dag har jeg en god veninde, jeg
går i biografen og ud at spise med. Hun støtter
mig og ved, hvad jeg indeholder.

HØR LYDEN
AF AVISEN
med Hus Forbi-sælger René
Skovgaard. Hvilke fordomme møder
sindslidende i samfundet? Hvordan
overkommer man alkoholisme?
Find vores podcast, hvor du normalt
hører din lyd eller scan koden her:
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Hvis man ser på min situation lige nu,
så ville selv de stærkeste mænd sætte sig
ned og tude. Men det gør jeg ikke,
jeg hjælper mig selv videre, og jeg
skal nok få det, jeg vil have i mit liv.

