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vi støtter hus forbi

| leder |
Dem og os
Danmark er ved at udvikle sig til et dem og os-samfund. Det vil sige et splittet samfund. Men
hvem er så ’vi,’ og hvem er ’de?’ Det kommer jo an på, hvor i samfundet man befinder sig.
I denne avis er der en analyse af den socialdemokratiske justitsminister Mette Frederiksens
retorik fra dengang, hun var beskæftigelsesminister. Hun deler befolkningen op i dem og os.
Hun mener, at ’vi’ skal hjælpe ’dem.’ ’Vi’ skal stille krav til ’dem' og så videre. Det værste er,
at ’de’ bliver fremstillet som en gruppe, der ikke kan eller gider noget selv. Dermed fortsætter
hun en politisk tradition, der rækker tilbage til 2001, da Venstres Claus Hjort Frederiksen blev
beskæftigelsesminister og gjorde jobcentrene til indgangen til det allerhelligste: Arbejdsmarkedet. Og lod Fanden tage de sidste, som Hjort Frederiksens partifælle Eyvind Vesselbo meget
rammende beskrev den politik, der nu er ført over to regeringsperioder med opbakning fra et
meget stort flertal i Folketinget.
Ikke nok med, at Fanden får lov at tage de sidste. De signaler, der kommer fra oven, bliver
lynhurtigt opfattet midtvejs nede i systemet. For eksempel i Danmarks Radio, som i den grad
har købt Mette Frederiksens dem og os-opfattelse af verden. Som udgangspunkt for en debat
om arbejdsmarkedet lavede de programmet ’Den dag de fremmede forsvandt.’ Her fulgte de tre
kvinder i 30-50-års-alderen, som skulle overtage arbejdet fra unge rumænske kvinder i 20-årsalderen på et hotel.
Uden handsker til at beskytte sig mod kemikalierne knoklede de unge rumænere i et tempo,
så de med sikkerhed vil blive slidt op, inden de når den yngste danske kvindes alder. De danske kvinder kæmpede stakåndet, mens en ung rumæner stod og sagde ’push, push, push.’ Da
der var tv-debat bagefter, var politikerne selvfølgelig helt med på deres egen præmis om, at de
danske kvinder var dovne.
Hvis Fanden tager de sidste, får han forstoppelse. For der bliver hældt mange ud over kanten. Og hvis de danske public service-medier holder standarden, vil dem, der hører til Mette Frederiksens ’vi’-segment få adskillige tv-kanaler med reality-programmer fra skærsilden at
zappe rundt mellem. Vi har ikke haft mulighed for at spørge Frederiksen eller hendes efterfølger Henrik Dam Kristensen, for de har holdt os hen trods månedlige forespørgsler om et interview siden marts. Men de vil sikkert sige: ’Vi’ prøver at redde ’dem’ op fra skærsilden og ind på
arbejdsmarkedet.
Der er også en chance for, at det lykkes, hvis det er en af dem, de betegner som ’os,’ der har
fået en fyreseddel. Men hvis det virkelig er en af ’dem’, altså de socialt udsatte, som ingen arbejdsgivere i ramme alvor vil ansætte, så bliver det en lang pine med sanktioner og jobprøvelse
og masser af anden bekræftelse af , at ’vi’ kan ikke bruge ’dig,’ ’du’ er ikke en af ’os.’
Selv folk uden bolig bliver tunget gennem møllen. Prøv lige at se dig selv passe dit arbejde,
hvis du ikke vidste, hvor du skulle sove om natten.
En undersøgelse fra OECD konkluderer, at stigende ulighed hæmmer den økonomiske
vækst. Opdelingen af samfundet i dem og os har altså ikke bare store menneskelige omkostninger for ’dem,’ som ikke er en af ’os.’ Det rammer hele samfundet.
Det bliver nu her i det nye år, at ’vi’ har muligheden for at ændre det. 2015 er valgår, og vi
får en mulighed for at påvirke 'dem' – vores politikere – ved tydeligt at sige til politikere fra alle partier: Drop det der med os og dem. Vi er alle mennesker, hav gensidig respekt, giv en hjælpende hånd, og lad være med at straffe dem, der har det svært og er lidt anderledes.
Godt nytår.
Poul Struve Nielsen, redaktør
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6 Beskæftigelsesministeriet har ramt de udsatte
Der er blevet mindre velfærd
i Danmark, siden Beskæftigelsesministeriet blev oprettet efter
folketingsvalget i 2001. Socialt
udsatte er bliver stigmatiseret
og marginaliseret af det ensidige
fokus på den enkeltes tiknytning
til arbejdsmarkedet.

Københavns Kommune har
indgået en aftale med boligselskabet KAB om, at cirka 10 procent af
boligerne i alt nybyggeri indrettes
som små basislejligheder. Socialborgmester Jesper Christensen
venter, at det kommer hjemløse til
gode.

25 Mit liv før jeg blev glad

16 Skjult misbrug

Allerede da hun var barn, stod
det klart for adoptivbarnet Pia
Nedergaard, at hende var det
aldrig blevet, hvis hendes mor
havde fået lov at vælge. Hun
kom siden på forsorgshjem, og
efter at være kommet ovenpå
igen, er hun aktiv i de hjemløses
organisation, SAND.

Mette Petersen var misbruger
i tre årtier samtidig med, at hun
havde lederjobs i Aldi og Brugsen
og to børn. For otte år siden blev
hun clean, og nu arbejder hun
som misbrugskonsulent.
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April Chris idømt fængsel
Gadens dagligstue
Hjemløs forfatter sælger godt
Vikar-X og dusaduku
Ny sælger
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“

Det kan virke som om,
man er interesseret i at få
fyldt forsorgshjemmene op.
Hjemløsejournalist Kaffa i politikerrunde-interview om beskæftigelsespolitikken.

v/Annemette Lyngh
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natvarmestue i
helsingør
Frelsens Hær skal drive en natvarmestue for Helsingørs hjemløse.
Byrådet i Helsingør har taget imod
et tilbud fra Frelsens Hær, der for
550.000 kroner vil køre nødovernatningsstedet i cirka fire måneder
i sine eksisterende lokaler i Strandgade i Helsingør, skriver Helsingør
Dagblad. Ifølge artiklen ansætter
Frelsens Hær tre personer til at
passe stedet og håber på hjælp fra
et antal frivillige til natvarmestuen,
der har åbent mellem klokken 21.00
og 06.45.

ringbo er lukket
Den 1. januar 2015 bliver det
socialpsykiatriske botilbud Ringbo
lukket. I stedet bliver der etableret
tre midlertidige botilbud i Ringbos
nuværende bygninger. Beboerne i
de tre midlertidige botilbud skal i
2016 flytte til tre nybyggede botilbud i København.

hjælp til forældre
giver pote
Når forældre til unge med rusmiddelproblemer mødes og får
hjælp, reducerer eller ophører de
unge med deres forbrug af stoffer.
Samtidig kommer de unge i højere
grad i arbejde eller uddannelse. Det
viser en evaluering, som Center for
Unge og Misbrug har lavet på baggrund af i alt 49 forældregrupper,
som U-turn i København har kørt
de sidste syv år. U-turn er Københavns Kommunes rådgivnings- og
behandlingstilbud til unge under 25
år med rusmiddelproblemer. U-turn
er også et tilbud til forældre og
andre pårørende samt fagfolk, der
arbejder med unge.

roskilde festival
støtter unge
hjemløse
Foreningen Roskilde Festival har
doneret 500.000 kroner i støtte til
Herberget Rådmandsgade 60, som
er for unge hjemløse. Det giver herberget mulighed for at gennemføre
en tiltrængt istandsættelse af værelserne. Antallet af unge hjemløse
i København er steget markant de
seneste år. Herberget Rådmandsgade 60 bliver drevet af et Partnerskab bestående af AskovFonden og
WeShelter, det tidligere Missionen
blandt Hjemløse.
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En ny boligaftale lægger op til en sammenlægning af lejligheder og dermed færre
billige boliger. Men med 6.600 nye almene
boliger i København mener socialborgmester Jesper Christensen, at man i hovedstaden får taget noget af presset.

Flere boliger til
udsatte københavnere
Den nye finanslov ventes at sætte gang i byggeriet af almene boliger
af Peter Andersen
foto: Mette Kramer Kristensen
Med den nye finanslovsaftale
venter Københavns Kommune, at
der kan bygges 6.600 nye almene boliger de næste 10 år oveni de
2.400, der i forvejen var besluttet.
Op mod 10 procent af dem skal efter planen etableres som helt små
lejligheder til en husleje på 3.200
kroner om måneden eller derunder, og målgruppen er i første omgang den yngste gruppe af socialt udsatte, som er blevet ramt af
nedskæringerne i kontanthjælpen.
Kommunen har indgået en aftale
med boligselskabet KAB om, at cirka
10 procent af boligerne i alt nybyggeri indrettes som små basislejligheder. Og i begyndelsen af det nye år
ventes kommunen og Boligselskabernes Landsforening at kunne præsentere en ny fireårig hovedaftale,
hvor målsætningen er den samme.
- Med basisboligerne regner vi
så at sige baglæns. Hvis vi skal ende med en husleje på 3.200 kroner om måneden, hvordan kan vi
så bygge og indrette boligerne? Vi
er i gang to steder, blandt andet
i Sydhavnen, hvor byggeriet går
i gang meget snart, siger Københavns socialborgmester, Jesper
Christensen (S).

Fundamentalt brud
Finanslovsaftalen indeholder to
elementer, der har vendt op og ned
på virkeligheden i den almennyttige boligsektor.
Dels er der afsat i alt 500 millioner kroner til at yde støtte til
byggeri på grunde, der normalt
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ville være alt for dyre til almene
boliger – heraf cirka 300 millioner
til Københavns Kommune alene.
Dels ændres planloven, så kommunerne får mulighed for at kræve, at op mod hver fjerde lejlighed
i nye boligområder bliver almen.
Ifølge KAB's direktør, Jens Elmelund, er det sidste lidt af en
sensation.
- Med planloven har man hidtil reguleret for anvendelse, form
og størrelse, men ikke ejerforhold,
så det er et fundamentalt brud, at
man nu går ind og siger, at der i en
del af et udviklingsområdebyggeri skal være almene boliger. Dermed kan vi få den blandede beboersammensætning, alle stiler
efter. Samtidig får vi så et økonomisk tilskud, som betyder, at vi
kan bygge i Nordhavn til samme
pris som i Valby, siger han.
For Jesper Christensen er det
helt afgørende, at der også bliver
plads til socialt udsatte i eksempelvis Nordhavn, som er Københavns største udviklingsområde.
- Det er en hjørnesten for mig,
at vi får en blandet by. Uden de
elementer i finansloven ville vi
være prisgivet, og så ville der være fare for, at Nordhavn endte som
en rigmandsghetto, siger han.
Samtidig med aftalen om finansloven er der imidlertid indgået en boligaftale, som lægger op til
et renovere den eksisterende boligmasse for 4,2 milliarder kroner
over de næste to år. Og den trækker isoleret set i den modsatte retning, fordi det vil betyde sammenlægning af lejligheder og dermed færre billige boliger.

- Men med 6.600 nye almene
boliger får vi taget noget af presset. Samtidig vil det skabe noget
mobilitet på boligmarkedet, så flere af de billigste boliger vil komme i spil. Desuden er det vigtigt,
at nogle boliger friholdes fra totalrenovering, siger Jesper Christensen.

Skaber luft
En lignende melding kommer fra
boligminister Carsten Hansen.
- Samlet set får vi lettere ved
at løse situationen også for de socialt udsatte. Der vil blive bygget flere billige boliger, og boligaftalen sætter gang i renoveringen, som igen vil give noget luft.
Jeg tror primært, det er den vej, vi
kan hjælpe de socialt udsatte: ved
at skabe noget bevægelse i markedet, siger han.
Carsten Hansen vil dog nøje
følge partnerskabsaftalen mellem
Københavns Kommune og KAB
om at reservere 10 procent af lejlighederne i nye bebyggelser til
små basisboliger.
- Det er et program, vi har givet støtte til, og det er klart noget, vi skal evaluere på. Virker
det, hvad meget tyder på at det vil
gøre, skal vi da se på, om det ikke
kan udbredes til andre steder.
I første omgang går aftalen mellem KAB og Københavns
Kommune alene på ungdomsboliger.
Men det skal undersøges, om
erfaringerne derfra kan bruges til
at udvikle boliger til socialt udsatte generelt.

April Chris
idømt fængsel
Landsretten skærper straffen over stifteren
af det konkursramte herberg En Varm Seng
af Peter Rathmann
Det gav bagslag for stifteren
af det konkursramte herberg
En Varm Seng at anke en dom
for regnskabsrod til Østre
Landsret, som har skærpet straffen over den 44-årige April Chris til ubetinget
fængsel.
April Chris havde anket
byrettens dom på 40 dages
betinget fængsel med krav
om frifindelse. Men Østre
Landsret finder, at hun med
forsæt begik en så grov overtrædelse af bogføringsloven,
at halvdelen af straffen nu
gøres ubetinget. Dermed skal
hun 20 dage i fængsel.
Ifølge landsretsdommen
var der tale om ’fundamentale
og omfattende mangler’ ved
bogføringen i En Varm Seng,
som var betroet offentlige og
private midler på i alt 2,6 millioner kroner.
Det er første gang, der
idømmes ubetinget fængsel efter paragraffen i straffeloven om særlig grov overtrædelse af bogføringsloven.
April Chris har bebudet, at
hun vil forsøge at få dommen
prøvet ved Højesteret, men
det kræver i givet fald en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Konkurs
April Chris blev udråbt til
’herbergsdronning’, da hun
åbnede
nødherberger i København og
Horsens for især udenlandske
hjemløse, som her fandt ly for
kulden under de hårde isvintre i 2009 og 2010.
Trods store private dona-

tioner og en bevilling på 1,8
millioner kroner fra Socialministeriet endte foreningen
En Varm Seng med at gå konkurs i 2011. Et revisionsfirma
fandt et ustyrligt rod i regnskaberne. Blandt andet kunne foreningen ikke redegøre
for kontanthævninger og udstedte checks for i alt 680.000
kroner.
Revisorerne kunne ikke finde hverken hoved eller hale i regnskaberne og var
ude af stand til at sige, om tilskudsmidlerne var anvendt i
overensstemmelse med formålet. De kunne dog godt
fastslå, at der var tale om
yderst kritisabel regnskabsføring.
April Chris frasagde
sig ansvaret for det kaotiske regnskab, men landsretten lægger vægt på, at hun
ud over at være formand for
En Varm Seng også var ansat i foreningen med en månedsløn på 35.000 kroner.
Desuden havde hun underskrevet ansøgninger om økonomisk støtte som ’tilskudsansvarlig’.
Landsretten finder det bevist, at April Chris forsætligt
undlod at sikre sig, at bogføringen var i orden, ligesom
hun ikke sørgede for, at indtægter og udgifter blev bogført i fuldt omfang og heller
ikke sikrede sig dokumentation for samtlige ind- og udbetalinger i foreningen. Samtidig blev hun dømt for underslæb i forbindelse med en
elektrikerregning på cirka
1.000 kroner, som hun ikke
kunne redegøre for. |

uligheden truer danmark
Danmark er ifølge de rige landes økonomiske organisation,
OECD, det land i verden, der har relativt størst vækst i uligheden. Det liberale britiske ugeblad The Economist skriver:
‘Uligheden har nået et stadie, hvor det kan være ineffektivt og
skade den økonomiske vækst’.
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Effektiv og erfaren regnskabsfører
med social profil til Hus Forbi
Stillingen som regnskabsfører i
Hus Forbi ønskes besat pr. 1. maj
2015, da vores nuværende
bogholder desværre har valgt at
gå på pension pr. 30. juni 2015.

| Løbende rapportering til sekretariatsleder
| Regnskab
| Budget
| Afstemninger
| Klargøring til revision.

Foreningen Hus Forbi er et landsdækkende økonomisk uafhængigt socialt
projekt, hvis kerneydelse er at udgive
hjemløseavisen Hus Forbi. Hus Forbi
har cirka 900 aktive sælgere og et
månedligt oplag på cirka 90.000
aviser. Vi søger en omhyggelig, selvstændig og loyal medarbejder med
solide kompetencer inden for revision,
regnskab og økonomi. Det er en fordel, hvis du har nogle års erfaring som
bogholder eller revisorassistent
Det er afgørende, at du har sympati
og forståelse for den kaotiske situation, som hjemløse og socialt udsatte
ofte befinder sig i, og at du besidder
en robusthed, der gør, at du på daglig
basis kan fungere i et ofte turbulent
og følelsesladet miljø, der tit er præget af uretfærdighed og frustration
blandt sælgerne, men heldigvis også
af umiddelbarhed, glæde og kærlighed.
Arbejdet vil primært være med fokus
på det daglige bogholderi, afstemninger, debitoropkrævning og -styring,
fakturering, budgetopfølgning,
afregninger med vores distributører
samt diverse ad hoc-opgaver som
telefonpasning. Som en del af vores
lille team skal du også i begrænset
omfang være indstillet på at hjælpe
vores sælgere med diverse akutte
udfordringer.
Vi søger en medarbejder, der er stabil
og kan se sig selv i dette job i en lang
periode.
Primære arbejdsopgaver
| Debitor- og kreditorbogholderi
| Moms og skat, indberetning og
afstemning
| Bankafstemning
| Fakturering
| Lønningsbogholderi (Dataløn)

Sekundære arbejdsopgaver
| At indgå i tæt samarbejde med sælgere og kollegaer, som er eller kan
være socialt udsatte
| Opgaver med vareindkøb og varelager, indretning og dekoration af
sekretariatet
| Sekretariatets 'blæksprutte'.
Krav
| Relevant uddannelse (fx HD, cand.
merc.aud. eller udlært i en økonomiafdeling)
| Stor erfaring med revision, bogholderi og regnskab
| Kendskab til Excel, Visma og Danløn
| Selvstændig og struktureret med øje
for detaljen
| Effektiv, serviceminded og positiv
| Ansvarsfuld, pligtopfyldende og
loyal
| Lyst til og forståelse for arbejdet
i en helt særlig organisation, som
ofte byder på udfordringer, som skal
løses i relation til organisationens
særegenhed.
Arbejdstid Ca. 30-37 timer om
ugen efter nærmere aftale. Arbejdsstedet er Hus Forbis sekretariat på
Nørrebro i København.
Løn Efter kvalifikation/aftale.
Tiltrædelse 1. maj 2015.
Yderligere oplysninger
Sekretariatsleder Rasmus Wexøe
Kristensen på tlf. 5240 9049 eller på
rasmus@husforbi.dk i uge 4 (19-23
januar-2015).
Ansøgninger med relevante bilag
sendes til rasmus@husforbi.dk.
Ansøgningsfrist 5. februar 2015.
Samtaler forventes afholdt i uge 11.
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Beskæftigelsesministeriet
har ramt de udsatte
Skiftende beskæftigelsesministre har stået bag benhårde besparelser

af Peter Rathmann
og Poul Struve Nielsen

&DEM

Der er blevet
mindre velfærd i
Danmark, siden
Beskæftigelsesministeriet blev oprettet efter folketingsvalget i 2001. De sociale
ydelser blev flyttet til det ny ministerium, og siden er alle sociale problemer blev målt i forhold
til menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er ikke længere socialkontoret, men jobcen-

OS

6

tret, der er indgang til de sociale
system.
For socialt udsatte var det en
katastrofal udvikling, for hvis man
også får sociale ydelser, har et problem med misbrug, med helbredet
og med andet, så er systemet ikke til at overskue, og folk kommer
til at løbe spidsrod mellem mange
sagsbehandlere. Hus Forbi har beskrevet folk, der har haft både syv
og ti af slagsen.
Dertil kommer, at folk, som ingen arbejdsgiver ville ansætte,
bliver udsat for ydmygende job-

| HUS FORBI | nr. 1 januar 2015 | 19. årgang

prøvningsforløb. Ikke mindst er
de sociale ydelser blevet beskåret
voldsomt. VK-regeringen satte i
2003 kontanthjælpen for unge ned
til niveauet for Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter ni måneder på
kontanthjælp. Den nuværende regering har helt fjernet kontanthjælpen for unge og erstattet den
med en SU-lignende ydelse.
Begge regeringer har misvisende kaldt deres besparelser reformer. Men uanset navnet, så taler
resultaterne for sig selv:
Antallet af hjemløse unge mel-

lem 18 og 24 år er næsten fordoblet
siden 2009; fra 633 til 1.138 personer i 2013.

Ingen anerkendelse
Et af de største problemer er, at
beskæftigelsespolitikken siden
2001 har bygget på sanktioner. Og
sanktionerne rammer også socialt
udsatte mennesker, som ikke magter at leve op til den standard, der
kræves for at undgå sanktionerne.
I deres speciale 'Plads til anerkendelse' fra Roskilde Universitet undersøger Pernille Kapp Niel-

Illustration: Peter Pedersen

sen og Camilla Ladiges Jørgensen
hjemløses anerkendelsesmuligheder inden for udvalgte indsatser i
Københavns Kommune.
De når frem til, at dele af beskæftigelsespolitikken kan være i
vejen for socialpolitikken. Socialt
udsatte har brug for anerkendelse af det, de er. I stedet bliver de
straffet for det, de ikke kan. Deres værdighed bliver krænket i
mødet med systemet.
De har konstateret, at hjemløse gentagne gange på Jobcentret
oplever ikke at blive lyttet til.
- Man har nogle ret og pligt
-krav, når den hjemløse modtager kontanthjælp, som den hjemløse som oftest ikke kan leve op
til. Man går slet ikke ind på deres
præmisser. Man behandler dem,
som man ville behandle os.
Det, mener de to kandidater i

sundhedsfremme og forebyggelse, ikke er rimeligt overfor mennesker, der har store sociale problemer og i nogle tilfælde også både
misbrug og psykiske problemer.
- Det et tale om mennesker,
som ikke har de ressourcer, der er
nødvendige for at kunne inddrages på det almindelige arbejdsmarked, siger de.
Desuden er jobcentrenes sanktioner nogle gange reelt ødelæggende for den indsats, der er ydet
over for den enkelte i Socialforvaltningen.

deres såkaldte jobparathed vurderes efter blot fem måneder. Hidtil
har man kunnet være syg i fred i
12 måneder.
Denne vurdering bliver af-

- Man har nogle krav,
der ikke passer til,
hvem folk er. Man
går slet ikke ind på
deres præmisser.
Pernille Kapp Nielsen
og Camilla Ladiges Jørgensen

Ødelagt med en sanktion
- Socialforvaltningen kan have
brugt meget tid på først at skabe
tillid til den hjemløse og så herefter hjælpe vedkommende til en bolig. Både hvad angår praktik i form
af støtte ved for eksempel botræning. Det arbejde kompliceres,
når den udsatte oplever gentagne sanktioner, hvor socialforvaltningen for at undgå at den udsatte
sættes på gaden må søge om enkelttilskud. Det vil sige, at pengene, som den hjemløse trækker det
ene sted, udbetales et andet sted,
siger de to kandidater fra Roskilde
Universitet.
I det hele taget er de stødt på
meget få succeshistorier.
- Det er et problem, at folk bare skal passes ind i nogle kasser i
stedet for, at der er tid til at lære
dem at kende og få deres tillid. Der
mangler simpelthen forståelse og
tillid. Vi tror ikke nødvendigvis, at
socialrådgiverne mener, at sanktionerne giver mening. Men det er
lovkrav, og derfor bliver de nødt til
at foretage sanktioner, siger Pernille Kapp Nielsen og Camilla Ladiges Jørgensen.

gørende for, om den enkelte kan
fortsætte på sygedagpenge eller
bliver sendt i et jobafklaringsforløb og ryger ned på en ydelse, der
svarer til kontanthjælp. Ifølge tal
fra Beskæftigelsesministeriet vil
14.700 blive anbragt i et jobafklaringsforløb. De må som udgangspunkt imødese et tab i månedlig
overførselsindkomst på over 5.000
kroner. God bedring.
- Nogle sygdomsramte vil få
problemer med at skabe plads i
økonomien til medicin og husleje, siger Knud Kristensen, formand
for Landsforeningen SIND.
Det handler om at spare statskassen for 385 millioner kroner – og få flere i arbejde. Samtidig afskaffer reformen dog den
tidsbegrænsning, hvorefter sygedagpengene som udgangspunkt
stopper efter 52 uger.
- Det er positivt og skaber tryghed, men i SIND er vi naturligvis
ikke tilfredse med, at sygdomsramte finansierer besparelser på
næsten 400 millioner, mod at der
skabes mere tryghed, siger Knud
Kristensen.

Sygedagpenge
Også på andre områder, som er beskæftigelsesministerens ansvar,
er vilkårene forringet for udsatte
mennesker.
Op imod 15.000 sygemeldte
danskere blev denne sommer frataget deres sygedagpenge som følge af sygedagpengereformen. Nu
skal deres helbred og ikke mindst

Førtidspension
Antallet af førtidspensioner er faldet drastisk siden den såkaldte reform, der trådte i kraft fra den
1. januar 2013. Sidste år tilkendte kommunerne førtidspension til
5.743 mennesker. De seneste fem
år før reformen lå antallet mellem
14.500 og 17.500.

Som udgangspunkt er det i dag
umuligt at få en førtidspension,
hvis man ikke er fyldt 40 år. Bortset fra borgere, som helt åbenlyst
er ude af stand til at arbejde, skal
alle igennem et såkaldt ressourceforløb, inden de i givet fald kan få
en pension.
Et ressourceforløb kan vare fra
et til fem år, og undervejs må borgeren nøjes med den ydelse, han/
hun modtog inden ressourceforløbet. Det kan altså betyde fem år
på fortsat kontanthjælp. Disse ressourceforløb kan være ret besynderlige:
En borger i Randers, som søgte førtidspension efter en trafikulykke, blev sat til at gå på kastanjer for at se, om det nu ikke var
muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Forløbet blev dog afbrudt, idet borgeren oplevede det
som dybt krænkende.
- Vi har været helt vildt langt
ude i det hypotetiske, når det gælder borgernes chancer for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, siger socialudvalgsformand Kasper
Fuhr Christensen (Velfærdslisten)
i Randers Kommune.

Syge parkeres
- Mange syge mennesker bliver parkeret i ressourceforløb og
på en lavere ydelse, end de ville
have fået i førtidspension, selvom
de ikke har en chance for at vende
tilbage, siger han.
Men antallet af ressourceforløb ser ikke ud til at kunne opveje
de tusindvis af mennesker, som før
reformen ville have fået tilkendt
førtidspension, men som nu ikke får det. Arbejdsmarkedsstyrelsen regnede med, at der det første
år ville kunne oprettes 14.600 ressourceforløb, men tallet endte på
blot 2.234.
Der mangler altså nogen i gabet
imellem. De er havnet i en blindgyde som følge af kommunal kassetænkning, mener Ida Louise Jervidalo, fællestillidsrepræsentant
for socialrådgiverne i Aarhus:
- I 2012 blev der tilkendt 150
førtidspensioner i Aarhus, sidste
år under 50. Men kun 17 er kom-
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met i ressourceforløb. Hvor er resten blevet af? De er parkeret på
kontanthjælp og oftest en lavere
ydelse, end de ville have fået i et
ressourceforløb. De risikerer at få
det endnu dårligere, siger hun på
vegne af Dansk Socialrådgiverforening.

Kontanthjælp
Den såkaldte kontanthjælpsreform
er den mest omdiskuterede, fordi
den har ramt flest mennesker på en
i forvejen slatten pengepung. Endnu flere end forudset af regeringens egne økonomer er røget ned
på den såkaldte uddannelseshjælp
på cirka 5.700 kroner om måneden.
For mange under 30 år har det betydet næsten en halvering af den
månedlige ydelse, som før var en
kontanthjælp på 10.500 kroner.
Det viste sig hurtigt, at kommunerne forvaltede reformen vidt
forskelligt. Nogle vurderede 14
procent af borgerne som uddannelsesparate (Allerød), andre helt
op til 87 procent (Halsnæs). Også
her opstod mistanken om kassetænkning, og Mette Frederiksen
måtte præcisere, at man altså kun
er parat til at tage en uddannelse,
hvis man inden for en kort periode

- Socialt udsatte kan
ikke overskue at tænke
på uddannelse eller
arbejde, når dagen er
fyldt med bekymring
for det næste måltid og
tag over hovedet om
natten.
Jann Sjursen, formand for Rådet for
Socialt Udsatte.
er i stand til at deltage i uddannelsesrettede aktiviteter.
Under folkemødet på Bornholm i juni medgav ministeren, at
kommunerne har været lige lovligt
voldsomme med at rubricere borgere under 30 år som uddannelsesparate.
- Før var man ung, når man var
under 18. Nu taler kontanthjælpsreformen om ’unge under 30’, men
de mennesker har andre forpligtelser end 18-årige. De har etableret sig og bor sjældent til leje på et
værelse, siger Nina von Hielmcrone, jurist og lektor i socialret ved
Aalborg Universitet.
- Det har helt andre konsekvenser for dem at blive sat ned på

en ydelse, som i mange tilfælde er
for lav til, at de kan leve af den –
eller i hvert fald betale husleje. Det
siger sig selv, at de har det meget
svært, siger hun.

Forkert præmis
De lave ydelser og kravet om at
udføre nyttearbejde (for eksempel samle hundelorte) for pengene skal motivere modtagerne til at
søge uddannelse eller arbejde. Men
det er en forkert præmis, ifølge Ole
Pass, der i mange år var formand
for Foreningen af Socialchefer:
- Det ville være befriende, hvis
man kunne droppe den tyrkertro, der tilsyneladende er til effekten af økonomiske incitamenter og
i stedet i lovgivningen tage afsæt i
tillid til, at flertallet ønsker at blive
selvforsørgende, mener socialchefernes formand.
Tværtimod dræber økonomisk
fattigdom al motivation, siger Jann
Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.
- Socialt udsatte kan ikke overskue at tænke på uddannelse eller arbejde, når dagen er fyldt med
bekymring for det næste måltid og
tag over hovedet om natten, siger
Jann Sjursen.

Mange kærester lever ikke
længere under samme tag, fordi reformens gensidige forsørgerpligt helt fjerner kontanthjælpen
for den ene, hvis den anden har en
vis indtægt.
70 procent af socialrådgiverne
oplevede, at samlevende par fik alvorlige problemer som følge af den
gensidige forsørgerpligt. Regeringen, SF og Enhedslisten blev da
også i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2015 enige om at afskaffe kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende.

Kontrol
En del kommuner havde ellers
travlt med at kontrollere, om ledige på kontanthjælp boede sammen med en kæreste, som kunne
forsørge dem. Senest har Ankestyrelsen i en principafgørelse pålagt
kommunerne at holde igen med
dyneløfteriet. De skal ikke tjekke
folks Facebook for at ’afsløre’ deres
privatliv. Borgerne skal have deres
private forhold i fred ud over, hvad
kommunerne kan tjekke i de offentlige registre. |

Ministerens magtsprog
Retoriker Anissi Thorndal Ghazaleh har set på magtens sprog
af Peter Rathmann

DEM
&

Da justitsminister
Mette Frederiksen
var beskæftigelsesminister, talte hun
magtens sprog.
Hun delte verden
op i to slags mennesker: Dem i arbejde og dem på overførselsindkomst.
Debatindlægget ’Det bliver svært’ fra 2012
handlede om de dengang kommende reformer
af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og
sygedagpenge, som siden ganske rigtigt har
gjort det svært for mange.
Kommunikationskonsulent og retoriker
Anissi Thorndal Ghazaleh har analyseret ministerens indlæg samt teksterne fra to af reformerne i et kandidatspeciale på Institut for
Medier, Erkendelse og Formidling ved Køben-
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havns Universitets Humanistiske Fakultet.
- Det er en form for dem og os-retorik, siger Anissi Thorndal Ghazaleh og tilføjer:
- Det sker for eksempel, når Mette Frederiksen konsekvent taler om, at ’vi skal hjælpe
dem,’ ’vi skal stille krav til dem’ og så videre.
’De’ bliver fremstillet som en gruppe, der ikke
kan eller gider noget selv.
Mette Frederiksen fremhæver i debatindlægget ’ham den unge ufaglærte, der har sat
sig for dyrt og nu er på kontanthjælp,’ og som
’om nødvendigt må finde noget billigere at bo
i.’
- Dette fortæller læseren, at det er kontanthjælpen, der afholder den unge mand fra at
tage en uddannelse. Han skildres som én, der
kun er interesseret i, hvor meget han får om
måneden, siger Ghazaleh.
- Samtidig lægges der i eksemplet udelukkende vægt på hans egne valg. Udefrakommende faktorer, som for eksempel arbejdsløs-

hed, nævnes slet ikke. Sådan er det generelt
i teksten: Årsagerne til, at folk er på overførselsindkomst, er ikke rigtigt til stede, siger
hun.
Mette Frederiksen inddrager ikke eksempler, der modsiger dette ensidige billede. Teksten ignorerer årsagerne til en livssituation,
men lægger hele vægten på egen skyld for at
være havnet i situationen.
- Vi ser et ideologisk verdensbillede, hvor
enhver er sin egen lykkes smed, og hvor arbejde er et væsentligt parameter, der blandt
andet afgør frihed, myndighed og værdighed.
I det verdensbillede er overførselsindkomster
noget dårligt, fordi de gør mennesker passive,
siger Anissi Thorndal Ghazaleh.
Hun tilføjer, at det også påvirker opfattelsen hos læserne af debatindlægget, når man
indirekte deler mennesker op på denne måde eller antyder, at mennesker på overførselsindkomst er passive og dovne. |

Ministrene,
der holdt
os hen
af Poul Struve Nielsen

En dag på kontoret
Den er ikke morsom, hvis kontoret er jobcentret,
og man er hjemløs
af Steen Rosenquist

&DEM

Steen Rosenquist er formand
for Københavnsafdelingen af de
hjemløses organisation (SAND).
Han var med som bisidder, da
et andet medlem af SAND skulle møde på jobcentret. Her er
Steens beskrivelse af besøget,
hvor Hus Forbi-sælgerne fik
særlig opmærksomhed.
Da vi ankom til jobcentret
mødte vi to Hus Forbi-sælgere, de
skulle også til samtale omkring
aktivering, for det er tvang en
gang om året at skulle aktiveres i
et eller andet tilbud for at opretholde sin kontanthjælp.
Vi sludrede lidt og gjorde grin
med, at det nok var Hus Forbi-dag
på jobcentret. Jeg var med som bisidder for David, og vi drog op på
første sal, hvor vi blev mødt af en
vagt, som venligt sagde, at der var
kaffe i automaten, og at vi skulle
sætte os.
David er gadehjemløs og har ikke et sundhedskort, så han skulle lige ned i stuen og melde sin ankomst. Vi gik derned, og damen
sagde, at vi skulle på første sal. Vi
går op på første sal igen, siger det
til vagten, som vi har fået besked
om, og bliver bedt om at sætte os
og vente. Det gjorde vi. Så kommer
en af de to, vi mødte udenfor. Vi siger 'hej'. Så kommer den anden op.
'Hej', siger vi igen og ser, at der lige
i røven på ham kommer en ekstra
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vagt og én til. Vi bemærker alle, at
der er kommet flere vagter, og taler
sagte om det.
- Det er for meget, at der skal
være opbud af vagter, bare fordi vi
er fire i Hus Forbi-tøj, siger den ene,
og den anden tilføjer: ’Jeg vil ikke
håbe, der står en vagt udenfor ruden ind til kontoret, hvor jeg skal til
samtale, det klarer jeg ikke.’

Ekstra vagt
Den ene vagt gik hurtigt igen,
men der var stadig en ekstra vagt.
Han stod og bladrede skødesløst i
en avis, alt mens han skulede ud
over lokalet. Så gik han også, men
kun ud i gangen, hvor han snurrede rundt om sig selv et par gange, før han lige stak hovedet ind i
venterummet for at overskue situationen. Det gjorde han flere gange i minuttet.
Nu havde David og jeg ventet i 25 minutter. Alle andre kom
ind, så jeg rejste mig og spurgte
om, hvorfor vi stadig sad der. Nu
undersøgte han og sagde, der var
sendt en mail om, at han var kommet. Okay, vi venter lidt endnu.
Men David har en hund, så han er
nødt til at sikre sig, den ikke har
lavet ulykker, der hvor den venter.
Vagterne var meget opmærksomme på vores tilstedeværelse,
og det føltes faktisk rigtig ubehageligt at være der. Da David kom
tilbage, var der stadig to vagter; ham den store, der vandrede
ude på gangen, og ham, der stod

ved skranken. David var ikke blevet kaldt ind imens, men den ene
af Hus Forbi-sælgerne var blevet
færdig, så vi talte lidt med hende og derefter med den anden, da
han blev færdig.

Ventetid
40 minutter var nu gået, så jeg
spurgte, om det kunne være rigtigt, at vi stadig ventede. Vagten fik nu Davids cpr-nummer og
slog det op. Så skulle vi lige vente, mens han gik ind på et kontor.
To minutter efter kom han og sagde, at vi skulle følge med ham hen
til den, David skulle tale med. Det
gjorde vi så, og der sad en dame,
som kun tog imod dem, der havde misset en samtale, og det havde David.
Endelig kom han til samtale. Langt over tiden gik vi derfra, frustrerede over hændelsen
med vagterne og over afgørelsen
om aktiveringen. En gadehjemløs i
aktivering, hvordan skal det mon
gå? Og er det virkelig nødvendigt
at provokere os på den måde med
ekstra vagter, bare fordi vi er mere end en? Det må kunne gøres
bedre, så vi ikke skal være nervøse, usikre og utilpas, når vi skal
mødes det system, der i forvejen
er svært at forholde sig til, med
de dårlige oplevelser og erfaringer mange har med sagsbehandlere og kommunalt ansatte i det hele taget. En uhyggelig oplevelse,
også set fra en anden side end den
hjemløses. |
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Det burde have været
beskæftigelsesministeren,
der gjorde det svære forsøg
på at forsvare beskæftigelsespolitikkens konsekvenser
for samfundets udsatte. Men
Hus Forbi har siden marts
forsøgt at få et interview med
beskæftigelsesministeren.
Vi har ikke modtaget noget
afslag, men vi er blevet holdt
hen. Vi forberedte os på at
interviewe socialdemokraten
Mette Frederiksen, men hun
blev rokeret over i Justitsministeriet.
I et par måneder har vi
forsøgt at få et interview med
hendes partifælle Henrik Dam
Kristensen, som nu er beskæftigelsesminister. Men vi bliver
stadig holdt hen, så i stedet
har vi valgt at interviewe
beskæftigelsesordføreren fra
det eneste oppositionsparti,
der helhjertet har holdt fast i
en anden politik på området,
Enhedslistens Finn Sørensen.
Det havde været interessant at spørge Henrik Dam
Kristensen, hvorvidt beskæftigelsespolitikken er i vejen for
socialpolitikken. Han var nemlig også den sidste socialminister, der havde ansvaret for
de sociale ydelser under Poul
Nyrup Rasmussen. Da Anders
Fogh Rasmussen tog over,
dannedes Beskæftigelsesministeriet, og her tog Claus Hjort
Frederiksen fra Venstre de
sociale ydelser fra socialministeriet, da han som beskæftigelsesminister gjorde enhver
social indsats til et spørgsmål
om det enkelte menneskes
tilknytning til arbejdsmarkedet. Den linje er ført videre af
Venstrekvinden Inger Støjberg
og Mette Frederiksen.
Den første anmodning om
et interview med beskæftigelsesministeren blev sendt den
14. marts 2014. |
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Politikere møder Hus Forbis hold af hjemløsejournalister og professionelle journalister, der arbejder sammen.
Denne gang er det hjemløsejournalisten Kaffa, der møder Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen.

Social-

politikken,

der forsvandt
De socialt udsatte er blevet taberne i
det politiske flertals iver for at få alle
til at bidrage til samfundet, mener
Enhedslistens Finn Sørensen. Kaffa,
der er formand for SAND i Aarhus, har
selv prøvet at sige nej til ’nytteløse
projekter’ og tage den økonomiske straf.
De efterlyser begge en indsats, som i
det mindste lever op til intentionerne i loven.
af Peter Andersen og Kaffa
foto: Mette Kramer Kristensen

&DEM

I 2001 fik Danmark sin første beskæftigelsesminister.
Forgængeren hed arbejdsminister, og det skulle vise
sig, at det skifte handlede om mere end blot
et nyt skilt på døren til ministerens forkontor.
Indtil systemskiftet i 2001 havde socialministeren ansvaret for alle overførselsindkomster på nær dagpenge. Siden da har beskæftigelsesministeren haft ansvaret for
alle udbetalinger uden undtagelse. Lidt firkantet formuleret blev der samtidig ordineret en nærmest ensartet kur til alle modtagere af overførselsindkomster: Få dig et arbejde, så ordner dine øvrige problemer sig
nok også.
Det mantra har den nuværende regering
overtaget, omend med mindre modifikationer. Og det eneste politiske parti, som hele
vejen igennem har været i opposition til den
tankegang, er Enhedslisten. Hus Forbi mødte derfor partiets socialordfører, Finn Sørensen, til en snak om rettigheder, pligter
og muligheder. Og med til pligterne hører at
yde noget for kontanthjælpen, hvis man er
vurderet til at være ’arbejdsmarkedsparat.’
Kaffa: Hvis deres beskæftigelsesprojekter
ikke har givet mening, har jeg taget sanktionen
og presset mig selv til at gå ud og finde et arbejde. Så kører jeg, så lang tid jeg kan, og ender så
tilbage i systemet. Det kan virke nytteløst.
Finn: Det er lykkedes at få den tankegang
til at slå rod i embedsværket, kommunerne,
jobcentrene og i samfundet, at bare folk kom-

OS

10

| HUS FORBI | nr. 1 januar 2015 | 19. årgang

Hjemløsejournalist Kaffa på Christiansborg sammen med Finn Sørensen fra Enhedslisten.

mer i arbejde, skal de nok blive raske og bide
sig fast i arbejdsmarkedet. Men det er stik imod
lovgivningen, hvor der står, at at du skal lave
en konkret vurdering af den enkeltes situation
og lægge en plan derfra.
Kaffa: Der er også handleplanerne, som bliver brugt alt for lidt.
Finn: Ja. Og et andet godt redskab, som næ-

sten ikke bliver brugt mere, er revalidering.
Fordi det ganske enkelt er for dyrt. Det lever ellers op til målsætningen om at tage udgangspunkt i, hvor mennesket er nu. Ingen er
jo uenige i, at folk helst skal tilbage til arbejdsmarkedet og forsørge sig selv. Men de ting, man
gør, virker mange gange i modsatte retning.

En del af fællesskabet
Peter: Virker strategien ikke, når én som Kaffa
bliver presset til at gå ud og finde et job selv?
Finn: Der er i hvert fald en voksende gruppe, den ikke virker overfor. Den blinde tro på,
at økonomiske incitamenter nok skal få folk i
arbejde, præger hele arbejdsmarkedspolitikken.
Reformerne af dagpenge, efterløn, førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge
er alle lavet under den misforståelse, at presser
man folk økonomisk, skal de nok komme i arbejde.
Kaffa: Mange af de her mennesker ville jo

-Jeg hører det også fra gaden,
at nogle gange er det som om,
vi bare mangler en jødestjerne.
Men der er en debat om det
her, at den skal handle om
mennesker og ikke bare penge.
Kaffa

tidligere have fået førtidspension. I dag er det
fem ud af 100 eller 200, der får det, i Aarhus i
hvert fald.
Finn: Kan I huske, hvad Mette Frederiksen
kaldte reformen af førtidspension og fleksjob?
Kaffa: Øøøh, yde for at nyde?
Finn: Nej, den kaldte hun ’En del af fællesskabet.’ Og hvad lå der i det? Hvis du ikke er på
arbejdsmarkedet, er du ikke en del af fællesskabet.
Kaffa: Der udelukkede man lige en stor del
af befolkningen.
Finn: Mange af dem skal så slet ikke være
på arbejdsmarkedet mere. Men man udelukkede også alle dem, der gerne vil, men som ikke
har muligheden på det arbejdsmarked, vi har.
Kaffa: Jeg hører det også fra gaden, at nogle
gange er det som om, vi bare mangler en jødestjerne. Men der er en debat om det her, at den
skal handle om mennesker og ikke bare penge.

enteret sagsbehandling. Hvor man har en fast
sagsbehandler, så vedkommende ikke skal cykle rundt i systemet. Der er stadig eksempler på,
at socialforvaltningen i den ene ende prøver at
få en borger til at blive i boligen, mens jobforvaltningen samtidig fjerner kontanthjælpen.
Det hænger overhovedet ikke sammen.
Kaffa: Især når der er børn inde over, bliver
det helt fjollet. Jeg tror og håber, at koordineret
sagsbehandlining bliver det nye sort.
Finn: Ja, en socialrådgiver, som rydder stenene af vejen i forhold til den øvrige forvaltning, fordi de mennesker ikke selv kan overskue det. Det er der ingen barrierer for i lovgivningen, så det er bare om at komme i gang.
Kaffa: Der er også ’den sociale vicevært’,
som er et link mellem borgeren, boligselskabet
og sagsbehandleren. Hvis du har brugt pengene
til huslejen, kontakter boligselskabet viceværten, som tager fat i dig og stopper den sociale
deroute i opløbet. Det ville være langt dyrere
ellers: Låsesmed, foged, politi, opmagasinering.
Men det kan virke som om, man er interesseret
i at få fyldt forsorgshjemmene op.
Finn: Det hænger sammen med den måde,
man tænker offentlig økonomi på. Inden for
det enkelte år skal man modsvare budgettet, og
man har ikke forstået, at social investering betaler sig.
Peter: Vi har for eksempel fået en overgrebspakke. Det er vel at tænke langsigtet. Vil
man ikke se effekt af den på længere sigt?
Finn: Jo, isoleret er der mange gode tiltag.
Det var også en god ide at bruge hjemløsestrategien til at sikre folk et sted at bo. Men så
kommer alt det, der trækker i den anden retning. Push, push, push, tilbage på arbejdsmarkedet. Ovre i Beskæftigelsesministeriet laver
de alt det grove, som støder folk ud af samfundet og arbejdsmarkedet, og så har man Socialministeriet, som kan gå og feje op.
Kaffa: Som ham, der går og fejer, mens festen stadig er i gang.

Kaffa: Man kunne spare penge på jobcentrene og lave nogle trivselscentre i stedet.
Hvor man kan give folk et kys og et kram. Det
er det samme, man har gjort med misbrugerne.
Fri heroin giver overskud til at gå over på den
anden side og tale med en psykolog.
Finn: Du har fuldstændig ret. I sig selv løser det ikke problemerne at give folk penge.
Men hvis den del ikke er i orden, forværrer
man alle de andre problemer.
Kaffa: Vil man have folk i arbejde, skal
de have det bedre indvendigt først. Så får de
overskud til at møde klokken seks om morgenen.
Finn: Det er det vigtigste, der er sagt overhovedet.
Peter: Er der ikke tegn på, at kommunerne
er begyndt at bløde op?
Finn: Heldigvis er der kommuner, som er
klar over, den er gal. Det er ikke totalt sorthvidt, mange steder har man jo en helhedsorienteret sagsbehandling. Men så bliver der vedtaget love, som trækker i den modsatte retning.
Peter: Skulle man tage en gruppe mennesker og friholde dem fra det, du kalder beskæftigelsestyranniet?
Finn: Ja, helt klart. Der er en gruppe mennesker, hvor der er så lang vej, at det er en
kæmpe misforståelse at starte med at snakke arbejde. Det er helt andre metoder, der skal
bruges. Jeg synes, man skal lytte til hverdagens eksperter som Kaffa. Dem, der selv har
været der, og har overskud til at hjælpe.
Kaffa: Vi vil samle sagsbehandlerne i Aarhus og få dem til at sige, hvad det er, de gerne
vil. De kan fortælle, hvordan de kan få hverdagen til at give mere mening for dem, man
tidligere kaldte matchgruppe fire og fem. Det
handler om at give folk værdigheden tilbage. |

Det indvendige først

Peter: Kan man lave en aktiv indsats, der virker på de nuværende betingelser?
Finn: Man kan godt lave en indsats, der virker, inden for den gældende lovgivning. Men
det kræver, at kommunerne tænker anderledes og lever op til lovens ord om en helhedsori-

Peter: Hvis du havde 90 mandater helt alene
og måtte ændre én ting, hvad skulle det være?
Finn: Der er ikke én løsning, men jeg ville
nok sige, at den første betingelse er, at folk ikke skal spekulere som vanvittige over, hvordan
de skal skaffe penge til husleje, mad, tøj og måske en gave til deres børn. Første forudsætning
er økonomisk tryghed. Det nytter ikke noget,
at du hele tiden skal spekulere på overlevelse,
hvis du vil have folk til at yde en indsats.

finn sørensen

kaffa

peter andersen

Har været medlem af Folketinget for Enhedslisten
siden 2011 og er blandt andet partiets socialordfører. Finn Sørensen har en broget fortid som
blandt andet bryggeriarbejder og musiker i Røde
Mor, og i mange år var han formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København og sidenhen
næstformand i 3F-afdelingen Industri og Service.

er opvokset i Herlev, men har siden 1993 haft
base i Aarhus. Han har været i kontakt med de
sociale myndigheder, siden han var barn, og bor i
dag på et vandrehjem. Han betegner sig selv som
husvild, fordi han er ’for velfungerende til at være
hjemløs.’ Kaffa er formand for SAND i Aarhus,
hvor han også tjener til kontanthjælpen.

har skrevet som freelancer for Hus Forbi siden
2012. Han er uddannet på Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole og har tidligere arbejdet for Ritzaus Bureau, Berlingske Tidende og Fagbladet 3F.

Den sociale vicevært

'Det nytter ikke noget, at du hele tiden skal spekulere på overlevelse, hvis du vil have folk til at yde en
indsats,' siger Finn Sørensen.
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Ib Maacks kamp fortsætter. Nu kæmper han ikke mod sig selv, men mod systemet.

Ibs
kamp
fortsætter
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Hus Forbi beskrev Ib Maacks kamp mod
sit eget alkoholforbrug. Den vandt han,
men kampen mod systemet fortsætter
af Birgitte Ellemann Höegh
foto: Lars Ertner

&DEM

Ib Maack, der tidligere har
levet et kaotisk liv som alkoholiker og hjemløs, har
i dag efter flere års sejlivet kamp egen lejlighed, er ædru og i aktivering på Kofoeds Skole – en stabilisering, der
har krævet styrke, selvtillid og rygrad, og
som myndighederne skulle vise sig at spænde ben for.
En enkelt udeblivelse fra en jobsamtale
på Københavns Kommunes jobcenter betød,

OS

at Ib Maacks månedlige ydelse blev nedsat,
og pludselig var han igen i fare for at stå på
gaden med Hus Forbi som eneste indtægtskilde.
Gennem de sidste to et halvt år har Hus
Forbi fulgt Ib Maack og hans kamp mod alkoholen, der tidligere har fyldt alt i hans liv.
Sidst vi skrev om Ib Maack, havde han efter
to alkoholafvænningsforløb på døgnbehandling i Jylland fået sit massive alkoholmisbrug
under kontrol og var tilbage i København,
hvor han har en lejlighed, for at finde ind til
en hverdag med et andet indhold end alkoholen.

- Jeg fik et hysterisk flip og tænkte, at jeg måtte
prøve at klare mig uden dem, for jeg kan jo alligevel
ikke regne med dem og stod fuldstændig magtesløs.

Han var kommet i aktivering på Kofoeds
Skole, som han har gået på gennem de sidste
seks år, og overvejede et højskoleophold. Men
nu har hverdagen igen spillet Ib Maack et puds.
En dag lå der et brev i Ib Maacks postkasse fra Ydelsesservice København. Han skulle angiveligt tidligere have modtaget et indkaldelsesbrev til en jobsamtale, og da han ikke var dukket op, sendte de et nyt brev til Ib
Maack om, at han på grund af udeblivelse fra
det foregående møde ikke længere havde ret
til kontanthjælp.
Ib Maack skyndte sig at ringe til sit jobcentret for at fortælle, at han ikke havde modtaget det foregående indkaldelsesbrev. Dagen
efter dukkede endnu et brev op med en oplysning om, at hans ydelse (kontanthjælp, red.)
ville blive nedsat med det beløb, der svarer til
det antal dage, fra han ikke var mødt op, til
han havde taget kontakt til jobcenteret igen.
Det drejede sig om syv dage.
- Men jeg havde jo ikke modtaget det brev
med indkaldelsen til jobsamtalen, og hvorfor skulle jeg overhovedet til en jobsamtale,
når jeg er i et forløb på Kofoeds Skole? Det ved
jobcentret godt, for de har selv været med til
at udarbejde kontrakten. De havde kontaktet
postvæsnet, der ikke kunne berette om nogle uregelmæssigheder i deres postlevering, og
brevet var heller ikke kommet retur til jobcentret, så nu skal jeg bevise, at jeg ikke har fået
noget brev, fortæller Ib Maack, som vi møder
en formiddag på Kofoeds Skole.

Derudover går han til akupunkturbehandlinger for at få rettet hele sin fysik op igen, har
været til et hav af tandlægekonsultationer for
at få rekonstrueret tandsættet og har desuden
været til en hypnotisør, som har hjulpet ham
med huller i erindringen fra fortidens hændelser. Alt i alt er Ib Maack godt tilfreds med det
liv, han er ved at få bragt på skinner, og derfor
er det frustrerende for ham at blive bremset af
sit jobcenter.
- For hvordan skal jeg bære mig ad med at
bevise, at jeg ikke har fået det brev? Det bliver
noget svært! Og det vil desuden sige, at der ikke er nogle frister. Det er guillotinen lige med
det samme, siger Ib Maack.
- Jeg fik et hysterisk flip og tænkte, at jeg
måtte prøve at klare mig uden dem, for jeg kan
jo alligevel ikke regne med dem og stod fuldstændig magtesløs – og min gamle replik duk-

ker op igen: ’Det er som at kæmpe mod den russiske hær.’ Jeg tænkte, at jeg måtte klare mig
ved at sælge aviser, og at jeg jo nok ville miste min lejlighed, og så kunne jeg jo starte forfra igen.

Opsagde sin kontanthjælp
Dagen efter tog Ib Maack ind til SAND (De
hjemløses landsorganisation, red.) som rådede
ham til at skynde sig op på jobcentret og melde sig til kontanthjælp igen, for de har ikke
handlet retmæssigt korrekt. Ifølge SAND skulle jobcentret have ringet til Ib Maack eller kontaktet Kofoeds Skole og fortalt ham om konsekvenserne af udeblivende jobsamtaler.
Ib Maack melder sig til kontanthjælpsordningen igen og henvender sig til forstanderen
på Kofoeds Skole, Robert Olsen, der ligesom
Ib Maack er uforstående over for jobcentret i

- Det, der er spøjst ved det her, er, at jeg får alle
andre breve, bare ikke det første indkaldelsesbrev!

Redebygning i fare
Ib Maack ser ellers strålende ud for tiden.
Slank, velplejet hår og skæg, ulasteligt klædt
og fast i blikket og stemmen. Han er stadig
ædru og kommer stabilt på Kofoeds Skole til
det aktiveringsforløb, som de har aftalt. Og så
er Ib Maack ved at etablere sig i den lejlighed,
der, da alkoholen fyldte allermest, nærmest
kun rummede dagens forråd af årgangsøl og
en batteridrevet transistorradio. Strøm var der
ikke noget af, for Ib Maack havde ikke fået betalt sine regninger rettidigt. Nu er han ved at
samle møbler sammen fra Kofoeds Skoles møbeldepot og skal om et par dage over i syafdelingen, hvor der i Ib Maacks optik skal ske en
historisk event: Ib skal sy gardiner!

Ib Maack undrer sig over, hvordan han kan blive trukket i kontanthjælp, selvom han er i aktivering.
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- Men jeg kan godt få den tanke, at hvorfor skal jeg gå og
bygge mit liv op, når jeg kan stå på gaden næste måned?

- Min oplevelse er desværre,
at de offentlige forvaltninger
mange gange har fokus på alt
andet end den enkelte persons
problemstillinger.
Robert Olsen, forstander på Kofoeds Skole

Københavns Kommunes sanktionering af Ib
Maacks ydelse. Han opfordrer Ib Maack til at
sende en klage til Ydelsesservice København,
hvor han blandt andet skal understrege, at han
rent faktisk var i aktivering på Kofoeds Skole
den pågældende dag, hvor jobsamtalen skulle
have forgået.

Den samlede sociale situation
Robert Olsen vælger også at sende et brev til
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jobcentret, hvor han støtter op om Ib Maacks
klagebrev. Han opfordrer dem til at se på Ib
Maacks samlede sociale situation, som jo tidligere har været kaotisk og præget af hjemløshed og et større alkoholmisbrug, og pointerer,
at deres sanktionering kan skabe økonomisk
usikkerhed og dermed true hans nuværende
stabiliserede situation.
- Min oplevelse er desværre, at de offentlige forvaltninger mange gange har fokus på alt
andet end den enkelte persons problemstillinger. Så der er behov for, at nogle hjælpeorganisationer hjælper med at få de enkelte menneskers rettigheder igennem, så de kan fortsætte
med at leve, siger Robert Olsen og tilføjer:
- Der er et stort faremoment i, at man mister tiltro til systemet. Det gamle mantra om,
at man går til kommunen, når man har brug for
hjælp, er vendt til, at folk i stedet bliver kede
af det, gale og nogle gange ligefrem aggressive
efter et møde med kommunen. For nylig var
der et menneske, der greb til yderlighederne og
satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus efter et møde med sin sagsbehandler. På Kofoeds
Skole er en af vores grundlæggende værdier, at

vi har fokus på den enkelte person, og derfor
ville jeg meget gerne hjælpe Ib Maack, der var
i fare for at smide det hele på gulvet, fordi han
tænkte: 'Når systemet ikke vil mig, så vil jeg
heller ikke dem', siger Robert Olsen.

Computer som afsender
En måned efter, at Robert Olsen og Ib Maack
sendte deres breve afsted, får Ib et svar fra
Ankestyrelsen om, at de behandler hans sag
hurtigst muligt, og at han kan forvente, at sagen vil blive afklaret inden for ti måneder.
- Men nu er vi jo gået over til elektronisk
post, så nu kan det ikke ske mere. Jeg har også
lige fået et nyt indkaldelsesbrev til en jobsamtale. Jeg tror, det er en computer, der bare står
og sender breve ud ganske automatisk, men
underskriften er hver gang den samme kvindes, siger Ib Maack.
Han taler med sin sædvanlige skælmske tone for ikke at blive så ’fandens negativ.’
- Men jeg kan godt få den tanke, at hvorfor
skal jeg gå og bygge mit liv op, når jeg kan stå
på gaden næste måned? Hvad fanden skal jeg
så købe en ny sofa for? |

Maskinerne regerer
Jobcenter synes heller ikke, det er fair, at Ib Maack sanktioneres
af Birgitte Ellemann Höegh

&DEM

Når en borger
udebliver fra en
jobsamtale hos
jobcentret, ryger
sagen uden personlig stillingsstagen automatisk direkte videre til
K-kassen (kontaktformularkassen,
red.), der beslutter, om vedkommende skal sanktioneres. Det var
tilfældet for Ib Maack. Vi har talt
med afdelingschefen på Ib Maacks
jobcenter i København, Teddy Rasmussen, for at høre, hvorfor der
ikke er nogen, der har fulgt hans
sag til dørs vel vidende, at hans sociale situation var i fare.
Hvorfor ringede I ikke direkte til Ib Maack eller Kofoeds Skole og spurgte dem, hvorfor Ib Maack

OS

- Jeg kan godt høre
historien i det, og jeg
synes heller ikke, at det
er fair. Jeg prøver bare
at beskrive den virkelighed, der er i jobcentrene
og på ydelsescentret.
Teddy Rasmussen, afdelingschef på
Ib Maacks jobcenter i København
var udeblevet fra jobsamtale? I har
jo selv sat ham i aktivering og vidste,
han kom der dagligt!
- Det ikke er jobcentret, der
sanktionerer borgere. I København
er det enheden K-kassen, hvor det
er specialister, der arbejder med
sanktionsreglerne og har kompetencer til at sanktionere og undlade at sanktionere. Helt konkret betyder det, at det er K-kassens medarbejdere, der trækker lister på de
borgere, der er indkaldt til samtale, men ikke har en gennemført
samtale. Så når en borger er udeblevet fra en samtale, tager K-kassen over.
Er der ikke nogen ansatte i
jobcentrret, der aktivt har registreret,
at Ib Maack ikke mødte op, og kunne
have ringet til ham og stoppet sagen,
inden K-kassen handlede?

- Dem, der møder op, registrerer man i systemet, men dem, der
ikke møder op, gør man ikke noget
ved. I stedet ryger de automatisk
videre til K-kassen. Vi indkalder et
vist antal borgere – og gerne flere, end der er stole til – vel vidende, at nogen udebliver. Så nej, der
har i Ib Maacks tilfælde ikke været én fast personlig koordinerende
sagsbehandler, som har fulgt hans
sag. Man har ensrettet det. Men inden K-kassen kan sanktionere, skal
de forsøge at opnå kontakt til borgerne. Hvis de ikke kan opnå telefonisk kontakt, skriver de til borgerne, der bliver partshørt, og så
kan K-kassen ud fra borgerens svar
vurdere, om vedkommende skal
sanktioneres eller ej, og det er en
kompetence, der ligger hos dem.
Men Ib Maacks sag er jo, at han
ikke har modtaget det første indkaldelsesbrev og rent faktisk var i aktivering den dag, han blev bedt om at
komme til jobsamtale. Så han passede jo sin aftale mellem jobcentret
og Kofoeds Skole. Ib Maack er oven i
købet er ude af sit misbrug og udebliver fra en jobsamtale af andre årsager end alkohol.
- Jeg kan godt høre historien i
det, og jeg synes heller ikke, at det
er fair. Jeg prøver bare at beskrive den virkelighed, der er i jobcentrene og på ydelsescentret. Der er
mange, der er inde over, og kompetencerne ligger mange steder. Vi
på jobcentret kan i princippet være
enig i, at borgerne bliver uretfærdigt sanktioneret, men vi kan ikke
omstøde beslutningen.
Hvad skulle Ib Maack så have
gjort i stedet?
- Det er dæleme et godt spørgsmål. Jeg kan heller ikke forstå
sanktionen. For det er jo åbenlyst,
at Ib passede sin aftale, fordi han
netop var i aktivering den pågældende dag, så jeg kan ikke pege på,
hvad han skulle gøre anderledes
end det, han er i gang med.
Hvorfor skulle Ib Maack overhovedet til jobsamtale, når han var midt
i et aktiveringsforløb, som var blevet aftalt mellem jobcentret og Kofoeds Skole?
- Man kan godt ringe sig ud af

Vi på jobcentret kan
i princippet være enig
i, at borgerne bliver
uretfærdigt sanktioneret, men vi kan ikke
omstøde beslutningen.
Teddy Rasmussen, afdelingschef på
Ib Maacks jobcenter i København

jobsamtalerne, hvis en borger er
i et aktiveringstilbud, og så plejer vi at lave opfølgningen over
telefonen eller via opfølgningsskemaer fra borgerne. Det kan vi,
fordi borgerens aktive deltagelse
i tilbud dokumenterer, at borgeren står til rådighed. Hvis en borger udebliver fra sin aktivering,
så skal leverandøren af tilbuddet
underrette K-kassen om fraværet.
I Ibs tilfælde kan leverandøren –
Kofoeds Skole – bekræfte, at han
har deltaget i sin aktivering den
pågældende dag, hvor han skulle
være udeblevet fra en jobsamtale
på jobcentret.
Den telefoniske mulighed kendte Ib Maack ikke til, og jeg (journalisten, red.) har tidligere været med
til en af hans jobsamtaler, hvor han
var på vej i alkoholbehandling. Da
fik han at vide, at han ville modtage
en jobsamtaleindkaldelse, selvom de
vidste, at han ville være i behandling i Jylland på det tidspunkt. Men
det kunne ifølge sagsbehandleren
ikke foregå anderledes.
- Jeg kan jo kun sige, hvad der
er vores hensigter, og ikke, hvad

der er sket i den konkrete sag. I
Ib Maacks sag er det ikke forløbet hensigtsmæssigt, og vi har en
mulighed i lovgivningen, hvor vi
kan lave en opfølgning, uden borgeren skal møde personligt på
jobcentret.
Tror I, at Ib har nogen interesse i
at udeblive fra en jobsamtale?
- Nej, på ingen måde. Vi ved
godt, at der er en del af de mest
udsatte borgere, som har et ustabilt fremmøde. I de tilfælde beskriver vi borgerens situation og
markerer i sagen, at sanktioner
ikke
fremmer borgerens rådighed, og
så tilbageholdes hjælpen i stedet
og frigives igen - uden træk - når
vi igen opnår kontakt med de meget udsatte borger.
- Men afslutningsvis vil jeg sige, at vi har valgt at marker’ Ibs
sag, så det klart fremgår, at der
inden en eventuel sanktion skal
gøres et ekstraordinært vurderingsarbejde, herunder inddragelse af samarbejdspartnere og forsøg på at opnå telefonisk kontakt
til Ib, hvis Ib i fremtiden udebliver fra jobsamtaler eller aktivering. |

Vi ved godt, at der er
en del af de mest udsatte borgere, som har
et ustabilt fremmøde.
Teddy Rasmussen, afdelingschef på
Ib Maacks jobcenter i København

sagen blev tabt
Ankestyrelsen gav myndighederne medhold
Selvom afdelingschefen på Ib Maacks jobcenter siger til Hus Forbi, at han
godt kan se, at sagsforløbet ikke er fair overfor Ib, så må man konstatere,
at sådan er det jo bare. Ib Maacks sag har været hele vejen omkring Ankestyrelsen. Der ryger disse sager hen, når man klager. Og det har Ib gjort
med støtte fra Kofoeds Skole, hvor han var i et beskæftigelsesforløb.
Ankestyrelsen har nu truffet sin afgørelse, og den er, at K-kassen
havde ret til at sanktionere Ib Maach, fordi han ikke mødte op – selvom
han ikke havde modtaget indkaldelsen, og selvom han var i et forløb på
Kofoeds Skole.
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- Jeg er ikke så ked af, at jeg har
skadet mig selv. Jeg er mest ked af,
at jeg har skadet mine børn.
De har jo ikke kunnet undgå
at opleve både mit misbrug
og den vold, jeg var udsat for.
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Skjult

misbrug
Mette Petersen var misbruger i tre årtier
samtidig med, at hun havde job og to børn
af Tine Sejbæk
foto Mette Kramer Mikkelsen
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ette er spændt
og lidt nervøs,
da hun åbner
døren til lejligheden i Brøndby Strand. Stuen er hyggeligt
indrettet med røde sofaer, en Buddha-figur
på væghylden og en imponerende udsigt over
området.
- Sikke en dag, du kommer! Det er otte år
siden, jeg blev clean i dag, siger 51-årige Mette
Petersen, der bor i den fireværelses lejlighed
sammen med sin kæreste.
For otte år siden blev hun stoffri. Motivationen var blandt andet, at hendes børn ikke
skulle opleve deres mor dø af junk. Nu arbej-

der hun som misbrugskonsulent i Københavns
Kommune. Og hun er glad for livet.
Det er ikke til at se, at hun i tre årtier var
misbruger af alkohol, kokain og heroin - og
kunne være død mange gange undervejs. Til
sidst var hun derude, hvor hun enten skulle trække på Vesterbro eller gå i behandling.
Hun valgte det sidste og har - efter et enkelt
tilbagefald - været stoffri siden sidst i 2005.

På druk som 13-årig
Mette voksede op i Gilleleje i Nordsjælland.
Som barn var hun den flinke pige, der var god
i skolen. Hendes mor var afhængig af nervepiller og ofte indlagt enten med fysiske problemer eller nervesammenbrud.
Gennem opvæksten havde hun en fornem-

Jeg tænkte ’fuck det hele’ og gik på druk. Og det var jeg de næste 30 år, siger Mette Petersen.
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melse af, at hendes far ikke var hendes biologiske far. Da hun var 13 år, fik hun det bekræftet til en julefrokost, hvor hendes mormor talte over sig.
- Da jeg hørte, at alle havde løjet, tænkte
jeg ’fuck det hele’ og gik på druk. Og det var
jeg de næste 30 år.
Hun flyttede hjemmefra som 16-årig. Allerede som helt ung var alkohol det vigtigste
i livet.
- Jeg vidste allerede da, at jeg ikke kunne
styre det, siger hun.
Lærerne anbefalede gymnasiet, men Mette ville tjene penge og kom i lære hos en købmand. Hun blev senere leder af en Aldi-filial
og var i 12 år leder i Brugsen i Gilleleje.
- Udadtil så det ud til at gå godt, siger hun.

Jeg var god til at holde facaden, fortæller Mette Petersen.

Som 18-årig mødte hun sin eksmand. Efter
fem år blev de gift og fik to børn. Eksmanden
syntes, hun drak for meget. Da børnene var fire og seks år, gjorde Mette det forbi. Hun formåede trods et meget højt alkoholforbrug at
passe arbejdet og børnene.

- Jeg havde altid tænkt, at jeg ikke ville blive i et forhold
med nogen, der slog. Men jeg sagde til mig selv, at det ikke
var så slemt. Og vi havde vores misbrug sammen, så jeg blev.

Alkohol gav depression
I 1996 blev Mette Petersen indlagt på psykiatrisk afdeling på dagophold. Lige inden havde
hun mødt en ny mand på et værtshus. På den
psykiatriske afdeling bliver Mette tvunget på
antabus.
- Det blev jeg bare narkoman af, siger hun.
Til en fest i pinsen 1997 bliver hun tilbudt
heroin. Og det er fantastisk, syntes hun.
- Jeg blev lynhurtigt hooked på det, og det
viste sig, at min nye kæreste var narkoman.
Hun blev i forholdet i otte år. Volden begyndte efter et år.
- Jeg havde altid tænkt, at jeg ikke ville
blive i et forhold med nogen, der slog. Men jeg
sagde til mig selv, at det ikke var så slemt. Og
vi havde vores misbrug sammen, så jeg blev.
I tidens løb har hun været i psykiatrisk behandling flere gange. På et tidspunkt troede
hun, at hun drak, fordi hun havde en depression. Man faktisk havde hun en depression, fordi hun drak.
Men hun var fortsat i stand til at passe et
almindeligt job, hun var således ansat på en
fabrik i Helsinge på trods af et misbrug af heroin, kokain, amfetamin og alkohol.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg magtede at passe mit arbejde gennem alle årene, eller hvordan min krop holdt til det, siger hun.
En del af pengene til stoffer blev også skaffet ved knap så lovlige metoder. Dem taler
Mette Petersen ikke om. Men det var lidt som
med den vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet:
- Jeg var god til at holde facaden og lykkedes med at lave penge på ulovlig vis, fordi jeg
ikke lignede ’sådan en'.

se (kokain, man koger i salmiakspiritus, red.). Et
stof, man har brug for at få meget, meget ofte.
Kæresten havde desuden købt en forretning i Thailand, og Mette pendlede frem og tilbage. På en af turene var hun tæt på indirekte at slå sin søn ihjel, da han kom til at drikke
flydende metadon af en vandflaske, hun havde
stående på hotelværelset. Ved at få ham til at
kaste op over en periode på 12 timer lykkedes
det at redde hans liv.

I behandling
Fem millioner i Lotto
I år 2000 kom hun på højskole med sine børn.
Men da hun kom hjem, røg hun tilbage i misbruget for fuld musik - og tilbage til sin voldelige partner.
I 2002 vandt hendes kæreste den store gevinst i lotto: Fem millioner kroner!
- Det var der, det gik helt galt. Og på et år
og 10 måneder var pengene væk, siger Mette
Petersen.
Mange blev brugt på stoffer. De begyndte
blandt andet at tage et stof, der hedder freeba-

I foråret 2004 var lottogevinsten brugt. Og
misbruget var så dyrt, at hun enten skulle begynde at trække eller søge behandling. Hun
valgte det sidste og røg på behandlingsstedet
Kongens Ø i september 2004. Men hun røg ud
derfra igen. Hun faldt tilbage og var på stoffer
yderligere 10 måneder.
- Det var den værste periode, jeg nogensinde har oplevet, siger Mette Petersen.
I den periode var Mette og hendes kæreste
blandt andet hjemløse. Og flere gange var hun
tæt på at dø. De voldelige overgreb blev ved.
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I dag arbejder Mette Petersen som misbrugsbehandler.

mettes liv i tal
1962: født
1975: finder ud af, at hendes far ikke
er hendes far
1988 og 1990: børn født
1996 og 1999: på psykiatriske afdelinger
2000: på højskole
2002: den store lottogevinst
2004: i behandling på Kongens Ø
2005: tilbagefald i ti måneder - derefter stoffri på Alfa Fredensborg
2006 og frem: NA (Anonyme
Narkomaner),terapi og egen
lejlighed
2008: starter på uddannelsen til misbrugsbehandler på DAC (Danish
Addiction Counselor)
2010: Færdig på DAC og i job i Københavns Kommune
2013: flytter sammen med Jan. Fastansat som misbrugsbehandler.
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Da hun i 2005 kom i døgnbehandling på Alfa
Fredensborg, havde Mette lige fået så mange
bank, at hun ’lignede noget, der var løgn’ med
blå mærker over hele kroppen.
- Jeg var delvist skaldet, fordi han havde
revet hår ud af hovedet på mig, siger hun.
Om aftenen fik Mette besøg af politiet, som
fortalte, at kæresten havde kørt sig ihjel mod
en anden bilist. Og ingen ved, om det var med
vilje eller ej.
Efter kærestens død følte Mette sig alene i
verden.
- Men det var det, der skulle til. At der ikke
var nogen vej tilbage, siger hun.

Hård på en kærlig måde
Som clean fik hun en lejlighed og begyndte at
gå til psykolog. Hun begyndte at komme i de
anonyme fællesskaber for tidligere misbrugere;
AA (Anonyme Alkoholikere) og NA (Anony-

meNarkomaner) - og på værestederne for stoffri misbrugere.
Da hun havde været clean i et års tid, skulle hun i aktivering. Hun fik bevilget en uddannelse til misbrugsbehandler og blev færdig i
2010.
Da hun var færdig, ringede de fra Københavns Kommune og tilbød hende et løntilskudsjob som misbrugsrådgiver. Og her arbejder hun stadig. Mette holder individuelle samtaler, underviser i ’Hvad er misbrug’ og giver
folk redskaber til at holde sig ædru og clean.
- Jeg er god til at skabe tillid og kontakt til
borgerne. Som stoffri mødte jeg selv psykologer, hvor jeg tænkte: ’Hvad ved I om at være
afhængig?’ Jeg kan tillade mig at være hård på
en kærlig måde, fordi jeg selv var misbruger i
30 år, siger hun.
Hendes job involverer også at tage med ud
til møder i AA (Anonyme Alkoholikere) og NA

- Jeg ved ikke, hvordan jeg magtede
at passe mit arbejde gennem alle årene,
eller hvordan min krop holdt til det.

- Jeg er god til at skabe
tillid og kontakt til borgerne.
Som stoffri mødte jeg selv
psykologer, hvor jeg tænkte:
’Hvad ved I om at være
afhængig?’ Jeg kan tillade mig
at være hård på en kærlig
måde, fordi jeg selv var
misbruger i 30 år.

reddet af væresteder

Vigtigt med et netværk,
der forstår
Det har hjulpet Mette
Petersen meget at komme
på værestederne for clean
narkomaner, blandt andet
Linje 14 og Cleanhouse.
Og hun går stadig til møder hver uge i NA (Anonyme Narkomaner).

- Det er som at være
sammen med nogen af sin
egen art, fortæller hun.
Og at få det så godt på
otte år er helt fantastisk,
synes hun.
- Jeg har fået ro på.
Før levede jeg med politiet

efter mig. Med skam, skyld
og selvhad. I dag er jeg
stolt af mig selv. Bare helt
almindelige ting som at
kunne sidde og se fjernsyn
om aftenen og have gode
venner - det er stort for
mig, siger Mette Petersen. |

pris på små ting
(Anonyme Narkomaner) og besøge væresteder for stoffri misbrugere.
- Noget af det vigtigste som stoffri er at
få et nyt netværk, forklarer Mette Petersen.

Mette har en kæmpe respekt
for hjemløse

Kontakt med børnene igen

Misbruget har lært Mette
Petersen at sætte pris
på små ting. Og hendes
misbrug og lidelse har gjort
hende mindre fordømmende.
- Der er jo en grund til,
at mennesker er, som de er.
Før jeg selv blev narkoman,
syntes jeg, at narkomaner
skulle sendes ud på en
øde ø og grave huller! Jeg
fordømte også de hjemløse.
Nu har jeg kæmpe respekt

Mettes børn har naturligvis ikke kunnet
undgå at betale en pris.
- Jeg er ikke så ked af, at jeg har skadet
mig selv. Jeg er mest ked af, at jeg har skadet mine børn. De har jo ikke kunnet undgå
at opleve både mit misbrug og den vold, jeg
var udsat for.
Børnene boede fast hos Mette frem til,
at de var teenagere, og hun kom i behandling i 2004. Da de var små, ansøgte Mette sin daværende kommune om behandling
for sit misbrug og aflastning til børnene.
Men alt så for pænt ud, og hun havde arbejde, så det blev ikke bevilget. Og hun ønskede også selv at beholde børnene.
- Jeg skjulte misbruget så længe, jeg
kunne. Jeg var bange for misbrugscentret,
bange for at blive registreret som narkoman. Så man lyver, så længe man kan, forklarer hun.
Da Mette i 2004 startede i behandling,
flyttede sønnen hen til sin far, og datteren
kom på kostskole.
Og på et tidspunkt sagde hendes datter fra.
- Min datter besøgte mig en dag, og så
sagde hun, at hun ikke gad mig mere. Jeg
glemmer aldrig hendes blik, da hun sagde
det. Hun ville bare væk fra mig og aldrig se
mig mere, fortæller Mette Petersen.
Trods alt det, børnene har været igennem, klarer de sig godt.
- At opbygge et forhold til sine børn
kræver tålmodighed. Og at man sluger nogle kameler. For man får nogle ting at vide,
som ikke er sjove, fordi de med tiden tør vise deres vrede. Det gør ondt, men det var jo
sådan, det var. |

for hjemløse. De er virkelig
seje. Det kræver SÅ mange
ressourcer at overleve på
gaden. Jeg har selv været
der.
Hendes råd til andre, der
selv er i misbrug, er: Du er
nødt til at æde din stolthed
og bede om hjælp.
- Og få dig et netværk
med andre. Der er andre
fællesskaber end AA og
NA; for eksempel Smart
Recovery og Life Ring

København. Og væresteder
som Linje 14 og Cleanhouse
findes i mange byer.
Og hendes råd til de
pårørende lyder:
- Luk af! Især økonomisk, men også gerne
socialt. Hvis min familie og
omgangskreds havde lukket
af noget før, var jeg gået i
behandling tidligere. Man
gør misbrugeren en bjørnetjeneste ved at blive ved,
siger hun. |

Jeg skjulte misbruget så længe, jeg kunne, fortæller Mette Petersen.
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Gadens dagligstue
Værestedet Fundamentet er ramme om udsattes liv på Amager
af Peter Rathmann
foto: Lars Ertner
Da der var socialt topmøde i Bella
Center i 1996, kunne udgiverne af
den engelsksprogede avis til topmødedeltagerne ikke dy sig for at skrive en artikel om ’den ø, topmødet
finder sted på.’
Amager blev beskrevet som en ø
med særligt store sociale problemer,
et sted, der blev glemt, når man ikke lige var nødt at tage til lufthavnen i Kastrup for at komme ud at
rejse med fly.
Der er sket meget på Amager siden. For eksempel er Ørestaden
skudt op med masser af arbejdspladser og eksklusive boliger.
Men det ’gode, gamle Amager’
ligner stadig sig selv, og en novelle
af Jan Sonnergaard, der foregår på
Amager, har titlen ’Miraklet på Lorteøen.’
Lidt har kommunen også gjort i
erkendelse af, at der er socialt udsatte på Amager. Man har støttet
værestedet Fundamentet, som har
ligget i Holmbladsgade i 15 år som
et åndehul og et fristed for hjemløse
og udsatte.

Millionbevilling
Den selvejende institution Fundamentet har gennem årene flere gange været ved at smuldre som følge
af pengemangel. Men en millionbevilling fra Københavns Kommune har sikret Fundamentet de næste
fire år frem.
- Det har altid været op ad bakke med penge til driften og en lukningstrussel hængende over hovedet. Før sommerferien var jeg i
tvivl, om vi holdt til jul, siger lederen af Fundamentet, socialpædagog
Lene Glaser.
Ved en computer sidder Bjarne
’Brødmand’ og ryger en af sine 15
daglige cigaretter. Det er nemlig tilladt at ryge her. Man må også ger-

Folk kommer hos Fundamentet
for at slappe af.
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ne komme fuld og skæv, bare man
opfører sig ordentligt og deponerer
sine øl hos Lene eller drikker dem
udenfor.
Stemningen i dag er mere end
fredelig. I en lænestol hænger Hus
Forbi-sælger Thomas Bundgaard ud
om kap med sin bedste ven Blackie, der ligger ved hans fødder og
snorksover. Hunde er også velkomne på Fundamentet.
Thomas og Bjarne ’Brødmand’

- Vi kunne godt
bruge nogle flere
frivillige til madvagter og søndagsåbent eller til vores
ture ud af huset.
Eller bare til at spille
Trivial Pursuit med
brugerne, averterer
Lene hermed i Hus
Forbi.
er enige om, at Fundamentet er et
dejligt sted.
- Folk kommer for at slappe af,
ikke for at skændes, siger Thomas.

Alkoholiker og ildsjæl
Fundamentet blev støbt af ildsjælen Thorkil Vestergaard-Hansen,
der selv kendte trangen til en morgenbajer og smagen af udkogte
kartofler fra det lokale suppekøkken. Fundamentets kartofler smager noget bedre, selvom det er de
billigste fra Netto.
- Vi prøver at holde madbudgettet nede og i det hele taget spare
mest muligt, forklarer Lene Glaser.
Thorkil Vestergaard-Hansen
kæmpede sig fri af alkoholisme og
psykiatriske indlæggelser og blev
buschauffør, indtil han en dag på
vej hjem fra kirke hørte Gud kalde.
Kaldet var, at Thorkil skulle skabe
en gadens dagligstue til de hjemløse. Han lyttede og byggede Fundamentet op fra grunden - og dertil
mandecentret på Christianshavn.

- Thorkils vision med mandecentret var at tage hånd om mændene, inden de kom i den situation,
som mændene er i her på Fundamentet, siger Lene Glaser.
Ved sin død i 2009 efterlod
Thorkil et livsværk i Fundamentets trange lokaler, som i dag har i
gennemsnit 300 brugere om måneden, langt de fleste er mænd. Disse
mænd har oftest en svær barndom
tilfælles, siger Lene Glaser.
- De er børn af psykisk svage
forældre fra hjem med incest, misbrug og en masse bank med bøjler
og bælter, siger hun.

Mangel på frivillige
- Da jeg kom til i 2010, var tonen
meget rå og sexistisk. Kvinder
skulle bare lægges ned på ryggen
og så videre. Det ville jeg ikke høre
på og bevæbnede mig med en rød
spand. Mændene spurgte hvorfor,
og mit svar var, at den var til at kaste op i, når de talte så grimt. I dag
er spanden stillet væk, og tonen,
fin og respektfuld, siger Lene Glaser.
Hun vil heller ikke acceptere racistiske bemærkninger, som kan
falde fra især de lidt ældre mænd
til de udenlandske hjemløse. Udlændinge er velkomne, når bare de
kan dokumentere en opholdstilladelse.
- De må gerne have racistiske
holdninger, bare de holder dem for
sig selv. Vi prøver at rumme alle. Her kommer afrikanere, grønlændere, srilankanere og polakker.
Men i øvrigt har vi ikke så mange
regler, fordi rammer og forbud gør
det sværere at agere i.
Fundamentet samarbejder med
herbergscentret Sundholm og Kofoeds Skole lige i nærheden. Mange af brugerne overnatter på Sundholm, som de skal forlade hver
morgen. De fortsætter til aktiviteterne på Kofoeds Skole i dagtimerne og kommer så på Fundamentet, når skolen lukker ved 14-tiden.
Fundamentet holder åbent til klokken 20.30, hvorefter turen går tilbage til Sundholm.
- Nogle af vores brugere lever

- Vi prøver at
rumme alle. Her
kommer afrikanere,
grønlændere, srilankanere og polakker.

hele deres liv de tre steder og behøver ikke opholde sig på gaden,
forklarer Lene Glaser.
Personalet består af hende som leder samt socialrådgiver
Louise Overby. De øvrige – køkkendamen Lisbeth Bader og den
teologistuderende altmuligmand
Christian Bogh – arbejder uden
løn.
- Vi kunne godt bruge nogle flere frivillige til madvagter og
søndagsåbent eller til vores ture
ud af huset. Eller bare til at spille Trivial Pursuit med brugerne,
averterer Lene hermed i Hus Forbi.

Flere unge hjemløse
- Vi skal være mindst to på vagt
ad gangen for sikkerhedens skyld.

Mange her er misbrugere eller har
psykiske lidelser eller begge dele.
De kan til tider være meget udadreagerende, men det er sjældent
nødvendigt at tilkalde politiet.
Her skal være fredeligt, roligt og
hjemligt, siger hun.
Mens de ældre falder fra og
dør af druk og misbrug, kommer stadigt flere unge hjemløse
til Fundamentet, konstaterer Lene Glaser.
- Det kan være studerende,
der ikke har råd til en lejlighed,
eller 18-årige, hvis enlige far eller mor har bedt dem om at skrubbe af, fordi børnepengene er faldet bort.
- Vores brugere har ikke så
mange glæder i tilværelsen. De
har brug for noget at se frem til.
Derfor lægger vi vægt på danske
traditioner som påske, mortensaften og jul.
Det er tid til aftensmad. Thomas Bundgaard er skeptisk over
for de gule ærter:
- Blackie har i forvejen tynd
mave. Vi vil nok ikke blive så populære på Sundholm, hvis vi spiser dem, så jeg tror, vi står over. |

Hunde er også velkomne på Fundamentet.
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Rødovre i top
Et nyt socialt indeks rangerer landets 98 kommuner på tre hovedområder inden for det
specialiserede sociale felt. Rødovre Kommune er løbet med førstepladsen
af Benny Lauridsen
Socialpædagogerne har født et
nyt Socialt Indeks, som kortlægger
kvaliteten af kommunernes indsats på det specialiserede sociale
område.
- Vi har set på indsatsen ud fra
mere end 100 indikatorer på områderne udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicapområdet.
Og her indtager Rødovre Kommune en flot førsteplads. Rødovre ligger desuden nummer et, når det
gælder indsatsen på handicapområdet og nummer tre, når det gælder deres indsats på udsatte voksne. Det er et imponerende resultat, og der er god grund til at være
stolt i Rødovre Kommune, siger
Socialpædagogernes formand Benny Andersen.
- Det er man da også, fortæller
Rødovre Kommunes socialdirektør, Ole Pass, som for kort tid siden
trak sig som formand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer
efter 14 år på posten.

Et godt rygstød
- Vi er glade og tilfredse med det
gode rygstød, Socialt Indeks har
givet os her i Rødovre Kommune.
Vi får ros, og det kan alle jo lide at
få, og det er med til at holde gej-

sten oppe. Det er dejligt at blive anerkendt – især fordi de, der
har brug for vores hjælp, er blevet inddraget i den proces, der ligger forud for anerkendelsen, siger
Ole Pass.
Han tilføjer, at Socialt Indeks
giver kommunerne mulighed for at
se hinanden over skuldrene.
- Og det gør de. Vi har fået flere henvendelser fra andre kommuner, der gerne vil vide, hvordan vi
gør på dette brede område - hvad
der er vores hemmelighed - og det
forklarer vi dem gerne.
Den hemmelighed vil han også
gerne blotlægge noget af for læserne af Hus Forbi.
- Indsatsen skal stå på en holdning, hvor man inddrager brugerne i indsatsen over længere tid. Og
man skal have en god holdning til
og dialog med de mennesker, vi
skal hjælpe. Jeg kom til Rødovre
Kommune for snart 25 år siden, og
også dengang var der vilje og ambitioner til at gøre en god indsats
på disse områder, selvom der var
færre penge til det dengang, end
der er i dag. Så der ligger en lang
proces bag. Den skal stå på en indgroet politisk vilje til at gøre noget
ved problemerne, og den vilje har
vi i Rødovre Kommune, forklarer
socialdirektøren.
På hjemmesiden www.socialt-

indeks.dk kan man se, hvordan
kommunerne klarer sig indbyrdes på et farvelagt danmarkskort,
der rangerer kommunerne fra 198. Det gør man inden for de tre
nævnte felter hver især og som en
samlet vurdering.

Væsentlige anbefalinger
Socialpædagogerne har desuden
selv lavet en række anbefalinger –
fem på hver af de tre områder – til
inspiration i den enkelte kommunes sociale indsats over for de udsatte borgere.
- Anbefalingerne er knyttet op
til hver af de tre områder og spejler indikatorerne, som kommunerne har været med til at definere.
Ligesom vi også har generelle anbefalinger. Vi peger for eksempel
på, at det er væsentligt, at kommunerne sikrer, at borgerne altid
får det specialiserede tilbud, der
bedst matcher den enkelte borgers udfordring. Det gælder særligt for områder, hvor det ikke giver mening, at hver enkelt kommune etablerer et selvstændigt
tilbud. Det kunne fordreje sig om
særligt skadede spæd- og småbørn,
mennesker med sjældne diagnoser
med komplekse behov eller unge
med svære spiseforstyrrelser, siger
Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne. |

socialt indeks
bygger på
fire forskellige
datakilder
1. Statistik
Kommuneopdelt registerdata om det sociale område fra
Danmarks Statistik. De måler
på udviklingen i blandt andet
ungdomskriminalitet og færdiggjorte ungdomsuddannelser.
2. Kommunerne
De kommunale forvaltningers
egne oplysninger om deres
indsatser på det sociale område
og det specialiserede sociale
område.
3. Brugerne
Spørgeskemaundersøgelse
blandt brugervalgte medlemmer af landets 98 handicapråd
omkring deres kommunes
indsats på handicapområdet.
4. Medarbejderne
Spørgeskemaundersøgelse
blandt Socialpædagogernes
kommunalt ansatte medlemmer omkring indsatsen på det
specialiserede sociale område i
den kommune, de arbejder i.

Stofmisbrugere støtter hinanden
Selvhjælpsgrupper for tidligere stofmisbrugere starter nu op i Selvhjælp Aarhus
af Poul Struve Nielsen
Når afvænningen er overstået og
behandlingen afsluttet, oplever
mange tidligere stofmisbrugere at
stå alene med ønsket om uafhængighed, skriver folkene bag en ny
selvhjælpsgruppe for stofmisbrugere i en pressemeddelelse. Uden for
behandlingsstedets trygge rammer,
klare regler og faste skemaer kan
det føles uoverskueligt at skulle navigere i et liv uden stoffer.
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- Modsat den gængse opfattelse er det at blive stoffri ikke misbrugerens største problem. Udfordringen er at forblive stoffri, udtaler Anita Torlyn, der er daglig leder
i Selvhjælp Aarhus i pressemeddelelsen.
Formålet med det nye initiativ er at hjælpe flere til at forblive
stoffri. Ifølge pressemeddelelsen er
det i dag mindre end en tredjedel,
der holder sig fri af stofferne efter
endt behandling. Projektet er ble-
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vet til som et samarbejde mellem
Misbrugscentret i Aarhus Kommune og Selvhjælp Aarhus, som er en
frivillig forening. Selvhjælpsgrupperne ledes af uddannede frivillige
fra Selvhjælp Aarhus.
Hos Selvhjælp Aarhus har de i
flere år haft tilbud om selvhjælpsgrupper for sorgramte, syge og pårørende.
- Vi er så småt ved at få gang i
grupperne og gøre os de første erfaringer. Det tegner rigtig positivt,

og vi har god plads til flere i grupperne, tilføjer Anita Torlyn, som
slet er ikke i tvivl om, at også stofmisbrugere kan have gavn og glæde af selvhjælpsgrupperne.
- Selvhjælp giver mulighed for,
at mennesker gensidigt og ligeværdigt kan dele erfaringer og støtte
hinanden i det at blive fri af stofafhængigheden – og opleve, at du
er ikke alene, slutter hun. |

Mit liv før jeg blev glad
Et portræt af Pia Nedergaard (tidligere hjemløs),
som har fortalt om sit liv til forfatter Lotte Kandelsdorff

M

ig var det aldrig blevet, hvis mor
havde fået lov at vælge. Hun ville hellere have haft en af de andre piger. Jeg var vist heller ikke
særlig køn, to og et halvt år og ikke et eneste
hår på hovedet. Det var far ligeglad med, han
havde besluttet, at det skulle være mig. Alt det
ved jeg fra farmor. Jeg ved også, at de betalte 40 kroner for at adoptere mig. Det var mange penge dengang, og om mor syntes, at jeg var
det værd, tror jeg næppe. Jeg var jo ikke en
af dem, det sagde hun så tit og kiggede mig så
dybt i øjnene, at det gjorde ondt.
- Du er ikke en af os, og det bliver du aldrig,
at du ved det, sagde hun.
Men hvem fanden var jeg så? Det var sgu
ikke nemt, far var heller aldrig hjemme. Han

- Han vidste jo ikke, at
hun ofte lod mig ligge
der helt alene i mørket,
mens hun gik ud og
morede sig.

rejste rundt som repræsentant. Det var jo ham,
der skulle tjene pengene. Han havde sikkert
kun adopteret mig, fordi han troede, at han så
bedre kunne holde styr på mor. Han vidste jo
ikke, at hun ofte lod mig ligge der helt alene
i mørket, mens hun gik ud og morede sig. Der
var så meget, far ikke vidste, men jeg skulle ikke nyde noget, så min mund var lukket.
Jeg passede altid mig selv, der var aldrig nogen at lege med. Mor mente ikke, at det var
nødvendigt.
- Du har din egen sandkasse, det er der ikke
mange, der har, sagde hun, og så kunne jeg ellers få lov at sidde der i det åndsvage sand. Om
det regnede eller ej, det betød ikke noget. Mor
var ligeglad, bare der ikke kom andre børn forbi og ville lege, det kunne hun nemlig ikke lide.
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Jeg kom på børnehjem
og boede der fra jeg
var 11 år, fortæller Pia
Nedergaard.

- Hun tog fat i mit hår, hæv mig ned af stolen, ud af døren
og så trak hun mig i håret hele vejen hjem.

Hun kunne heller ikke lide, når farmor og
farfar engang imellem havde en lille ting med
til mig.

Bøjlen
- Sådan noget pjat, hvad skal det til for, vrissede hun. Nogle gange flegnede hun helt ud, når
de var gået. Som om det var min skyld, at der
ikke også var noget til hende. Kom her, sagde
hun og tog fat i bøjlen, og så kunne jeg få et par
slag over ryggen. Jeg fortalte det aldrig til nogen. Der var satme ingen, der skulle se min ryg,
så når vi have gymnastik i skolen, stak jeg af.
Det var også det, jeg havde allermest lyst til at
gøre den dag hjemme hos farmor.
- Af med tøjet, så skal du få et bad, sagde
hun og smilede, men jeg skulle ikke nyde noget. Jeg kiggede straks den anden vej og lod
som om, jeg ikke kunne høre.
- Kom så af med tøjet, gentog hun.
- Jamen, jeg har lige været i bad, løj jeg. Så
mærkede jeg hendes hånd på min skulder,
- Kom, så skal jeg hjælpe dig, sagde hun og
trak trøjen langsomt op over ryggen. Hun sagde
ikke noget, stod bare helt stille og stirrede på
mig. Så gik hun ind i stuen, lukkede døren og
ringede til far.
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Det var også far, der engang fandt det brev,
jeg havde smidt i gadekæret. Det var fra skolen. De skrev, at jeg var både næsvis og alt mulig, men jeg var fandme da ligeglad. Jeg ville
bare ønske, at han aldrig havde vist brevet til
mor. Hun flegnede fuldstændig ud, hev mig ind
på værelset, kastede mig op i sengen, og så blev
hun ellers ved og ved med at slå, indtil bøjlen
knækkede.

eget barn. Så jeg kom på børnehjem og boede
der, fra jeg var 11 år.
Mor begyndte jeg igen at opsøge, hvorfor
ved jeg ikke, men hun var jo trods alt min mor.
Far så jeg næsten aldrig, han havde altid travlt.
Han blev også skilt og gift igen. Denne gang
havde han bare ikke fortalt sin nye kone noget
om, at jeg eksisterede. Så hun gloede sgu noget,
da jeg en dag stod og ringede på døren.

Farmor

Hej, far

Slagene blev hårdere og hårdere, jo ældre jeg
blev. Jeg løb ofte hjem til farmor. Det var det
eneste sted, hvor der var rart at være, men der
gik aldrig længe, før mor stod i døren. Engang
kom hun brasende ind i køkkenet, helt rød i ansigtet og med store armbevægelser. Hun tog fat
i mit hår, hev mig ned af stolen, ud af døren,
og så trak hun mig i håret hele vejen hjem. Den
dag blev det for meget for farmor, hun ringede straks til far og bad ham komme. Det gjorde
han, og så blev far og mor skilt.
I en kort periode boede jeg hos farmor. Så
blev far gift igen og fik en ny lejlighed. Der var
plads nok til, at jeg også kunne være der, men
far havde så travlt med at tjene penge, og hans
nye kone havde rigeligt at gøre med at passe sit

Det var hende der åbnede, far stod bagved.
- Hej, far, råbte jeg.
- Hvorfor siger du det? spurgte hun måbende.
- Fordi det er min far, han har fandme da
selv adopteret mig, råbte jeg.
Far blev stående i baggrunden og ville slet
ikke kendes ved mig.
- Du har fandme selv adopteret mig, råbte
jeg endnu højere.
- Han svarede ikke, han stod bare og gloede
dumt på mig. Så flegnede jeg fuldstændig ud.
Aldrig ville jeg se ham igen, aldrig nogensinde. Jeg flyttede til en anden by og blev uddannet syerske. Så blev jeg gift, men skilt igen
efter to år. Jeg kom på hospitalet, og han røg

- Den nat, hvor han så bankede mig med kæppen, og hvor jeg hakkede
ham sådan en på låget, den nat glemmer jeg aldrig. Det var nemlig den nat,
hvor jeg tog den vigtigste beslutning i mit liv. Beslutningen om at stikke af,
leve et andet liv og aldrig mere vende tilbage.

direkte i fængsel. Han have givet mig så mange
tæsk, at mit ansigt var så skævt, at selv farmor
ikke kunne kende mig. For satan, hvor gjorde
det ondt, men de kunne heldigvis operere mig.
Senere fik jeg en kæreste, der heldigvis aldrig slog mig, men desværre var han dranker.
Folk kom ofte slæbende hjem med ham, som
havde han været en sæk kartofler. De smed
ham ude i entreen, og der kunne han så ligge
på gulvet og sove branderten ud. Jeg var sgu ligeglad, jeg havde børnene at tage mig af.
På et tidspunkt fandt jeg en anden mand.
Han havde stort set haft den samme opvækst
som mig. På en måde var han god nok. Der var
bare det problem, at han ville eje mig, og det er
der fandme aldrig nogen, der kommer til. Mig
er der fandme ingen, der skal eje. Jeg gjorde tit
oprør, for jeg fandt mig sgu ikke i noget. Hver
gang fik jeg besked på ikke at komme for godt
i gang, og så fik jeg en omgang tæsk. Alligevel
boede vi sammen i mange år, men da den sidste
af drengene flyttede hjemmefra, var det som
om, det hele blev værre.

Lunten blev kortere, og jeg kunne ikke
længere holde hverken ham eller mig selv ud.
Den nat hvor han så bankede mig med kæppen og hvor jeg hakkede ham sådan en på låget, den nat glemmer jeg aldrig. Det var nemlig den nat, hvor jeg tog den vigtigste beslutning i mit liv. Beslutningen om at stikke af,
leve et andet liv og aldrig mere vende tilbage.
Forsigtigt og med rystende hænder tog jeg
tasken ud af skabet, pakkede mit tøj og hev
billedet ned fra væggen. Det var billedet af
mine tre drenge. Den yngste havde lige været
indlagt med en hjerneblødning. Jeg kunne ikke klare mere, alle de tanker, al den smerte.
Forsigtigt lukkede jeg døren og listede fortvivlet ud i natten med min taske og to flækkede øjenbryn. Mørket lå i et tykt lag, det
gjorde mig så bange, frygtelig bange. Hvad
skulle jeg gøre, og hvor skulle jeg gå hen?
Tankerne fløj rundt i hovedet, mens jeg gik
der i mørket med følelsen af ikke, at være mere værd end dem jeg gik og joggede på. I otte
måneder havde jeg ikke noget hjem. Jeg sov

rundt omkring, mest på herberget. Der var der
altid nogen at snakke med, og jeg havde aldrig
klaret det uden dem. Det var også på herberget, at jeg for første gang kom i kontakt med
mig selv. Langsomt lærte jeg mig selv bedre at
kende, det gjorde frygtelig ondt, men i dag kan
jeg heldigvis mærke glæden indeni.

Klovne
Jeg bor i en lille lejlighed, rundt om i stuen
står mange af mine klovne. De betyder så meget for mig, og der er omkring 1.500 af slagsen. Min biologiske far må have kendt mange
klovne, for da min biologiske mor døde, og han
havde afleveret mig på børnehjemmet, tog han
min lillebror med sig, og sammen rejste de så
rundt med et cirkus.
I dag rejser jeg også meget rundt. Jeg arbejder nemlig som frivillig. Så går jeg rundt derude om natten og forsøger at hjælpe alle dem,
der lever midt i lortet. Heldigvis er jeg ikke
længere så bange for mørket.
I dag indrømmer jeg blankt, at jeg er langt
mere bange for at blive forelsket. |

lotte kandelsdorff
arbejder på Odense Universitetshospital. Hun har
flere uddannelser bag sig, blandt andet en forfatteruddannelse indenfor børnelitteratur. I fritiden
arbejder hun med at skrive små livshistorier.

pia nedergaard
er kendt i hjemløsemiljøet som en ildsjæl, der er
aktiv i de hjemløses organisation, SAND, står for
tøjindsamlingerne, og som siden den seneste generalforsamling også er suppleant til Hus Forbis
bestyrelse.

Jeg bor i en lille lejlighed, rundt om i stuen står mange af mine klovne, fortæller Pia Nedergaard.
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Hjemløs forfatter sælger godt
Dave Rickerby er overvældet over interessen for sin bog
af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer Kristensen
- Der findes næsten kun signerede eksemplarer. Hvis du vil sælge et sjældent eksemplar på eBay om nogle år, skal du nok hellere lade være at få bogen signeret, siger Dave
Rickerby, da han bliver bedt om at signere
et eksemplar af sin bog ’Bloody Fields', en
selvbiografisk krimi og første del af en trilogi.

- Hvis bogen kommer
til at sælge rigtig godt,
kan jeg få nye briller.
Det kan måske endda blive til
en ny computer.
Og hvis det går rigtig
godt, kan jeg komme
til tandlæge.
Udgangspunktet er hans liv som hjemløs
i Danmark. Englænderen, der flygtede fra et
kriminelt miljø i sit hjemland, lever stadig
på gaden i Aarhus og tjener til dagen og vejen som flaskesamler.
’Bloody Fields’ er trykt i 1.000 eksemplarer, og Dave Rickerby har ikke overblik

over, hvor mange der er blevet solgt. Han
går heller ikke så meget op i det.
- Indtil nu har det at skrive bogen givet
mig noget eksistentielt. Noget at leve for,
fortæller han.
Og med ’noget at leve for’ mener han ikke
penge eller materielle goder.
- Selvom bogen ikke sælger, er den stadig
det hele værd. Jeg skrev bogen, jeg fik rejst
penge og fik den udgivet. For mig har det i
sig selv været en kæmpe succes. Hvad der
yderligere kommer ud af det, tager jeg med,
siger han.
Dave Rickerby har ikke nogen forestilling om en anden tilværelse, men forfatteren ved godt, hvilke investeringer han i første omgang vil prioritere, hvis bogen bliver
en succes, som han kommer til at tjene penge på.
- Hvis bogen kommer til at sælge rigtig
godt, kan jeg få nye briller. Det kan måske
endda blive til en ny computer. Og hvis det
går rigtig godt, kan jeg komme til tandlæge.
En bolig tør jeg ikke tænke på, siger Dave
Rickerby til Hus Forbi. |

sådan køber du
'bloody fields'
Bogen koster 180 kroner og kan bestilles via
Fundamentets Forlag i Aarhus,
steffen@fundamentet.org,
eller telefon 2619 5278.

Bogen har været det hele værd for mig, uanset om den sælger, siger Dave Rickerby.
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Nyt navn
til gammel
organisation
Missionen blandt Hjemløse hedder nu WeShelter
af Poul Struve Nielsen
Missionen blandt Hjemløse har skiftet navn
til WeShelter - med tilføjelsen ’socialt arbejde siden 1893.’ Navneskiftet skete officielt
den 1. december.
Hus Forbi har spurgt kommunikationsmedarbejder i WeShelter Mikkel Skov Petersen, hvorfor en hæderkronet dansk organisation for hjemløse har valgt et angelsaksisk
klingende navn.
Har brugerne været inddraget i navneskiftet?
- Nej, brugerne af vore institutioner har
ikke været direkte involveret i navneskiftet. Det har medarbejderne på institutionerne i øvrigt heller ikke. Indirekte er en del af
baggrunden for skiftet, at vore brugere i dag
ikke kun er hjemløse, men også for eksempel stofbrugere og psykiatribrugere. Vi ville
have et navn, der bedre favner de forskellige
brugergrupper.
Satser I nu på at arbejde i engelskstalende
lande?
- Vi har ingen aktuelle planer om at søsætte aktiviteter i udlandet, men kan konstatere, at udlandet i et vist omgang kommer
til os i form af borgere, der ikke har dansk
som modersmål.
Hvorfor har I ikke skiftet til et dansk navn,
for eksempel ‘Vi giver Husly’?
- Overskriften på Menneskerettighedserklæringens artikel 25 har overskriften Food
and Shelter. Vi så os lune på ordet shelter,
der i øvrigt også er et dansk ord, der meget
præcist beskriver en af vore kerneaktiviteter gennem snart 125 år. Af forskellige tekniske årsager kunne vi ikke nøjes med at hedde
Shelter, så det endte med tilføjelsen We.
- Det lyder måske lidt engelsk i starten,
men snart vil du ikke tænke over, at det betyder andet end kompetent og ambitiøst socialt arbejde. I øvrigt taler 86 procent af
danskerne engelsk, så vi benytter jo blot det
uofficielle andetsprog, siger Mikkel Skov Petersen. |
WeShelter er et fællesskab bestående af blandt
andet Mændenes Hjem på Vesterbro, Kollegiet
Gl. Køge Landevej i Valby, RG60 på Nørrebro
samt en række socialpsykiatriske væresteder og
projekter.

| mindeord |
hus forbi-sælger dion rene iversen
er død
Dion har været Hus Forbi-sælger i otte
år. Han er tidligere hjemløs, men efter
sin seneste løsladelse fra Kriminalforsorgens regi fik han en lejlighed i Sydhavnen, hvor han boede med sin hund
Cassi. Dion var stærkt knyttet til Cassi. Den var virkelig hans tro følgesvend.
Dions bedste ven var Hus Forbi-kollega
Bemmer, som også er en stor hundeven.
Dion kom en del i Hjemløsehuset på Nørrebro, hvor han var
en vellidt bruger, som var kendt af mange.
Han er vokset op i nærheden af Fredericia, men han har boet
i hovedstaden i rigtig mange år.
Æret være hans minde.
Hus Forbi

Køb en hjemløsesang
Det er muligt at købe singer-song writer Natasja Dickingsons
hjemløsesang ’Living on the street’ på i-Tunes.
Overskuddet fra salget kommer Hus Forbis sælgere til gode.
Find sangen her:
https://itunes.apple.com/dk/album/living-on-the-street/
id946577457?i=946577498&l=da

hus forbi
samler ind til varmt tøj

Vinteren står for døren, og den kan være hård, kold
og lang. Ikke mindst, hvis man som Hus Forbi-sælger
er på gaden hver dag. Vi samler penge ind til varmt
overtøj og solide vinterstøvler. Søren er lunt klædt på
takket være de bidrag, vi modtog sidste år. Men vi har
også brug for at klæde de mange nye sælgere i varmt
tøj for vinteren.
DU KAN OGSÅ STØTTE DE HJEMLØSE
MED ET BIDRAG PÅ KONTO 5324 0243524
I ARBEJDERNES LANDSBANK.

KØB HJEMLØSEKALENDEREN I NOVEMBER, DECEMBER OG JANUAR.
KØB HUS FORBI HVER MÅNED.
HUS FORBIs hjemløsekalender
for 2015 koster 50 kroner.
Sælgeren får 30 kroner.

2015

I år handler kalenderen om hjemløse og
deres hjælpemidler. Der er hjemløse,
som har brug for et kunstigt ben. Og
der er hjemløse, som har brug for ting,
de fleste andre måske ikke opfatter
som hjælpemidler. Men som giver en
helt særlig mening for folk, der lever på
gaden.
Køb kalenderen, og støt HUS FORBIs
sælgere, som alle er hjemløse, tidligere
hjemløse eller socialt udsatte.
HUS FORBI er Danmarks hjemløseavis
og er udkommet siden 1996. HUS FORBI
udkommer hver måned, koster 20 kroner, er økonomisk uafhængig og finansieres 100 procent af salget på gaden.
HUS FORBI udgives af sælgernes egen
forening, FORENINGEN HUS FORBI.
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Liv i Håbets Allé

| gadespejlet |
foto: Mette Kramer Kristensen

Man kan også opleve uheldige
ting som sælger. Jeg plejer at sige
til mine sælgersteders kunder (store
såvel som små), at jeg sagtens kan
overkomme at passe på deres cykler,
løbehjul, hunde eller hvad som helst,
når nu jeg alligevel er der. Forleden
kom der så en ung fyr og spurgte,
om jeg kunne se efter hans ulåste
damecykel. ’Ja, selvfølgelig,’ svarede
jeg. Jeg tilføjede dog: ’Kan du ikke

Hus Forbi-sælger Michael
Tajo tager byens puls og
skriver om stort og småt
fra gaden, hvor han bor.

rykke den lidt tættere på? fordi jeg
mente, at den stod dårligt parkeret.
Hans svar var: 'NU GØR DU BARE
SOM JEG SIGER!!!' på en mildest
talt aggressiv måde. Jeg passede
IKKE på cyklen, og det ærgrede mig
næsten, at den stadig stod der, da
han kom ud af Netto uden hverken
at købe min avis eller i det mindste
give mig en eller anden form for
anerkendelse.

Aarhus’ nye udendørs opholdsrum officielt åbnet
af Poul Struve Nielsen
Håbets Allé er en gade, som udvikler
sig dag for dag. Den 13. december var
der fernisering på en udstilling på og
om Håbets Allé, som er et udendørs
opholdsrum i Aarhus C, hvor der både
er værested og værksted. Alle kan
være med til at sætte sit præg.
- Drømmen er en kultur, hvor man
kan møde hinanden uden de fordomme, som ellers findes i samfundet,
siger Thomas, som jævnligt kommer
på Håbets Allé, i en pressemeddelelse
fra en gruppe studerende fra Kulturformidling på Aarhus Universitet, som
har skabt udstillingen.

Udstillingen består af en indendørs og udendørs del. De studerende
fortæller:
- Mange tror måske, at Håbets
Allé er et sted for hjemløse. Det troede vi selv, inden vi besøgte stedet.
Vi blev mødt med en utrolig varme,
interesse og åbenhed og fandt hurtigt
ud af, at Håbets Allé er et sted for alle
– uanset om du søger socialt samvær
eller gerne vil være med til at skabe
noget. At det med at være et sted for
alle også omfatter hjemløse blev dog
understreget af, at Preben Brandt,
som er psykiater og stifter af hjemløseorganisationen Udenfor, holdt
åbningstalen. |
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Kan vi ikke godt blive fri for DSB's rejsekort-bondefangeri
698.407 ud af cirka en million synes at rejsekortet skal gå på pension
Alligevel siger DSB, at rejsekortet det fungerer jeg spørger, hvor mange vil de genere?
Jo, jo – DSB har en intention om hvert år at genere mindst en million for der er heller ingen information
DSB siger, at rejsekortet er til gavn for alle det gælder bare ikke for Ruth og Palle
For de glemmer tit at checke ud så de er med til at dække DSB's underskud
Så nu har Ruth og Palle fået stress for i stedet for 20,- skal de hver dag betale 50,men DSB er skam godt tilfreds
Ja, rejsekortet er en pengemaskine så DSB's bestyrelse kan leve som de fine
Ved at narre både fru Olsen og hr. Madsen Scorer DSB skam kassen
DSB stjæler hele skjorten også selvom rejsen kun koster 14,-
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Fra alle, både børn, mænd og koner stjæler DSB millioner uanset om de kører to eller ni zoner ja, også fra dem der kun har deres pensioner
Og alligevel påstår DSB, at de har moral det er vist det rene pral
Ja, DSB er skam så søde at de allerede har givet 816.000 en bøde
Nu er der ingen grund til at DSB bliver hoven jeg ved godt de kalder det afgift for at omgå
Grundloven
Rejsekortet er ligeså skidt som IC4 er der noget at sige til at billetpriserne stiger?
man skulle tro DSB blev styret af en flok teenagepiger
Jeg synes man skulle privatisere man kan umuligt flere genere
Man må sige ’desværre det kan ikke blive værre’
Ja, vorherre bevares DSB har vist noget der skal forklares

VIKAR-X ER KREERET AF HANNE REFFELT
dusaduku er lavet af Søren Franck
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sælger nr. 1923

Klaus Alminde
Madsen
| ny hus forbi-sælger |
af Birgitte Ellemann Höegh
foto: Mette Kramer

3
spørgsmål

hvor har du sovet i nat?
- Jeg sover stadig rundt omkring, også indimellem på herberget. Hvis vi sidder og hygger, så får jeg en køje, hvis der
er frie pladser. I nat sov jeg hos nogle venner. Det er for at
få den der netværksfølelse.

hvad fik du at spise i går?
- Biksemad, pølse og spejlæg nede på herberget. Der
spiser jeg nogle gange om ugen, hvis der er mad, ellers
derhjemme, eller et par stykker rugbrød oppe på min mors
plejehjem.

hvad skal der til, for at din situation
bliver bedre?
- Allerførst skal jeg have gjort mine øjenoperationer færdige, så skal jeg have et arbejde, og så vil jeg gerne af med
det der ’lidt for meget øl’, men det kommer naturligt af at
få en anden omgangskreds. Der hvor jeg står nu, er det ikke
nedværdigende at stå, men jeg vil gerne have et normalt
liv – igen.
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På Vejle Herbergs Venner er Klaus Alminde Madsen inden for
det sidste år blevet et kendt ansigt. Sådan var det ikke tidligere
i hans liv. Da havde han fast arbejde som tækker og boede i en
lejlighed. Men da tilværelsen begyndte at skride for Klaus, og
han efter at have passeret byens herberg et par gange fik taget
sig mod til at gå indenfor, skulle det vise sig at blive hans livs
redning – sådan ser han i al fald på det i dag:
- Jeg fik et kammeratskab med dem, jeg sov med, plus med
personalet - specielt med Bettina Sørensen, som siden hjalp mig
i lejlighed igen. Hende snakker jeg rigtig meget med, fortæller
han.
I dag er Klaus 50 år og kan se tilbage på et 30 år langt arbejdsliv. Men i 2012 vendte tilværelsen rundt, da han mistede sit job.
Firmaet skulle skære ned, og det blev på Klaus’ stilling. På daværende tidspunkt boede Klaus hos sin mor, og da hun kom på plejehjem, mistede han også lejligheden. Således stod Klaus i februar 2014 pludselig på gaden med en status som hjemløs.
- Først sov jeg udendørs i fire måneder, og det var ikke sjovt.
Jeg sov i opgange, men sov alligevel ikke. Jeg lå med det ene øje
åbent, for kom der nogen, skulle jeg ud. Så da jeg fik taget mig
sammen til at gå ind på herberget, var det for at få en varm seng
og hyggelig omsorg.
Og det var en god beslutning, for Vejle Herbergs Venner skulle vise sig at blive Klaus Alminde Madsen faste hjem for en tid.
Tiden på herberget sluttede i juli måned, hvor Klaus fik lejlighed igen – sådan da. For han er fortsat med at komme i huset,
fordi det er her,, hans nuværende omgangskreds er – de vigtige
relationer fra tidligere i hans liv har han ikke kontakt med for
tiden.
- Ja, det er lidt af en omvæltning. Min familie og nogle af
mine venner er røget, blandt andet min søster, men det er min
egen fejl. Jeg har jo været nede i et hul, så jeg har ikke haft
overskud til at snakke med familien – og øjnene oveni gør det
ikke nemmere. Jeg er blevet opereret for nethindeløsning på
begge øjne og skal snart opereres igen. Det har også været medvirkende til, at jeg ikke er gået ud at søge et job som tækker
endnu.
I mellemtiden er han begyndt at sælge Hus Forbi:
- Mange kommer med tilkendegivelser om, at det er en god
avis, og nogle får åbnet øjnene op for, hvad det vil sige at være hjemløs. Først tænker de, at man bare er en bums, men når
de kommer ind bag ens historie, er de positive. Jeg er ikke flov
over min situation. Jeg vil helst tilbage og have et arbejde igen,
men så vil jeg til den tid gerne forsætte med at støtte bladet.
Nu har de givet så meget til mig, og så vil jeg gerne give lidt tilbage igen, slutter han. |

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

