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10.00 Åbning af pladsen

11.00 BaZaren åbnes
 Velkomsttale af Eva Kjer Hansen, Socialminister, Preben Brandt, Formand for Rådet for
 Socialt Udsatte og repræsentanter fra Sammenslutningen af Nærudvalg i Danmark (SAND),
 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP) og Sammenslutningen
 af Værestedsbrugere I Danmark (SVID).

11.30 Frokost
 Frokostplatte OG den berømte lagkage fra Café Paraplyen i Det store Telt. Studerende fra
 Den Sociale Højskole i Odense serverer.

12.30 Sebastian Dorset, stand-up-komiker
 Dansk stand-up’s bebrillede, gennemsyrede morsomme mand. Tilsyneladende tilbagelænet
 og hyggelig, men han er i allerhøjeste grad også i stand til at gå i flæsket på følsomme emner
 på sin egen ubarmhjertige facon.

13.00 Café-dialog i Det Store Telt
 En mulighed for at fortælle og lytte til de gode erfaringer, deltagerne har og sammen snakke
 om, hvordan vi realiserer de fælles ønsker, vi har for fremtiden.

15.00 “The Eskimo All-Star Night Big Band” spiller
 Bandet tryllebinder publikum med den bedste grønlandske musik, der findes!

16.30 BaZar-høring
  - ”Er der plads til os i det nye velfærdssamfund?” Høring med repræsentanter fra Sammen-
 slutningen Af Nærudvalg i Danmark (SAND), Landsforeningen Af nuværende og tidligere 
 Psykiatribrugere (LAP), Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark (SVID),
 Socialministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.
 Ordstyrer: Cliff Kaltoft.

18.00 Aftensmad
 Aftensmad i Det Store Telt – helstegt pattegris. Studerende fra
 Den Sociale Højskole i Odense serverer de grillstegte pattegrise,
 som dagen igennem har drejet på spyddene og skærpet
 appetitten. 

19.00 Rock Nalle spiller
 Rock Nalle har som få levet the blues ....
 Ingen kan som Nalle levere en live-
 optræden med så stor følelse og
 intensitet.

20.00 Afslutning Skt. Hans
KirkeAf Lene Johansen.

Brugernes BaZar 2006
Kongens Have Odense

TOPMØDE MELLEM MAGTEN OG AFMAGTEN

Magten personificeret i Preben Brandt (PB) møder af-
magten i form af forfatteren Kristian Kristiansen, der 
kæmper på de svages side som selvbestaltet klagein-
stans i Odense, for at gøre status over de udstødtes 
situation som optakt til Brugernes BaZar.
PB: “I samfundet skal vi kunne rumme alle!”
KK: ”Jeg opfatter måden mange udstødte behandles 
på, som om de ”bare” er et eller andet. Det er lige-
som i Henry Millers ”Stille dage i Clichy”, hvor nogen 
betegner en af pigerne som ”det er bare en luder”. Der 
er ikke nogen, der er ”bare” - uanset hvad - alle har et 
potentiale. Hvordan ændrer man den opfattelse?”
PB: ”Det er jo lykkedes de hjemløse i løbet af de se-
nere år at få skabt respekt om sig selv som gruppe. De 
har en værdighed i at sælge ”Hus Forbi”, de skjuler sig 
ikke og har skabt en identitet. Det, tror jeg, er en vigtig 
begyndelse.”
KK: ”Tiggeri er en pinlig og ydmygende situation, så 
jeg kan også godt lide konceptet for Hus Forbi. Det er 
rigtigt, de hjemløse kan vise vejen for andre.”
PB: ”Min påstand er, at alle mennesker vil forsøge 
at skaffe sig så ordentlige livsvilkår som muligt. Så i 
virkeligheden er mit arbejde en succes, hvis jeg bliver 
overflødig. Hvis vi kan give mennesker styrke, så de 
selv kan finde andre udveje, er det godt. I stedet for 
almisser. Og det er egentlig også ønsket med Brugernes 
BaZar, at den langsomt overtages af brugerne selv.”
KK: ”Jeg føler en forbandet pligt til at blande mig i 
samfundsdebatten og hjælpe dem, der beder mig. Det 

har været meget engagerende at opleve, efter jeg er 
blevet tørlagt. Det her handler om mig dengang, jeg 
havde mine problemer. Så hvis folk ikke kan få deres 
stemme frem, kan de bruge min.  Mange udstødte får 
alt for ringe sagsbehandling, der trækkes i langdrag. 
Og så klager jeg - nogle gange helt på ombudsmands-
niveau - og det nytter!”
PB: ”Vi er blevet bedre. Alene menneskesynet - når jeg 
tænker på fx Sundholm for 25 år siden med en kæft, 
trit og retning holdning i forhold til det veluddannede 
personale, der nu arbejder ud fra et helt andet men-
neskesyn.
Paradokset er, at samfundet samtidig er blevet mere 
udstødende. Hvis du klarer dig skidt i skolen, er du 
ude, sådan var det ikke tidligere. De svage bliver 
svagere, og vi andre lægger knap nok mærke til det. Vi 
må gribe i egen barm.”
KK: ”Det ville være så godt, hvis alle kommuner havde 
et råd for socialt udstødte. De sindslidende og andre 
grupper har så svært ved at komme til orde. Men selv 
kæmper jeg bedst uden for systemet uden at skulle 
prostituere mig politisk.”
PB: ”Men der er nu en positiv tendens. Vi går fra NIM-
BY-effekten - Not In MY Back Yard til WIMBY-effek-
ten - Welcome In My Back Yard. Se bare på Odense, 
der holder Brugernes BaZar i Kongens Have i hjertet 
af byen. Det tegner godt!”
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Topmødedeltagere

- forfatter, tidligere alko-
holiker, nu samfundsrevser 
og eenmandshær i kamp 
mod uretfærdighed og fejl-
behandling af udstødte.

Kristian Kristiansen

- formand for Rådet for So-
cialt Udsatte, grundlægger 
af Projekt Udenfor, læge og 
psykiater med 30 års arbej-
de blandt udstødte.

Preben Brandt

www.udsatte.dk



Af Lene Johansen.

www.svid.dk
www.sandudvalg.dk

www.lap.dk
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Stop stigmatisering og marginalisering

Samarbejde, fælleskab og dialog

på almindelige plejehjem. Der har de ikke nogen at 
snakke med, de skal sgu blive sammen med rødderne. 
Og det er også synd for de andre på plejehjemmet. De 
ville bare blive forskrækkede, griner Erik Hansen.
Hver især har de oplevet, hvad det betyder via deres 
respektive organisationer at vinde nogle sejre om end 
det er hårdt, og sejrene ind imellem kan synes små. Og 
derfor er de også optaget af, hvor meget de ville kunne 
vinde ved at arbejde sammen og etablere en form for 
fælles styrke.
- Bare det begreb at få håbet tilbage. Du bliver måske 
aldrig nogensinde erklæret rask, man er stigmatiseret, 
men det betyder noget, hvad du mener. Først arbejder 
du i små fora – senere politisk. Det nytter. Og ved at 
være med til at organisere Brugernes BaZar, arbejder 
vi for at få de demokratiske rettigheder tilbage til folk, 
siger Thoridt Allermand.
Alle peger de på, at de er bedre end systemet til at se, 
hvad der nytter inden for hver deres gruppe. Lillian 
Singh har f.eks. et ønske om, at det var institution-
erne og værestederne, der visiterede til behandling i 
stedet for kommunerne. Fordi det er personalet dér, 
der kender brugerne, deres behov og eventuelle side-
misbrug.
Frokosten er ovre - endnu en smøgpause på altanen 
afgør det fremtidige samarbejde. Det er her ideen om 
”Frontkæmpergruppen” fostres, og inden længe skal 
de alle have møde med deres egne organisationer. Dér 
vil de orientere om projekt Brugernes BaZar 2007 og 
få mandat til at fortsætte og så kontakte hinanden, 
mødes til middag en weekend og begynde at lægge 
rammerne.
Udgangspunktet er, at fordommene skal nedbrydes. 
Dem kender de hver især til - også indbyrdes. Måske 
er det lidt lettere at være sindslidende, fordi det er 
ikke er selvforskyldt, som det menes, at alkoholisme 
og narkomani er. Men alligevel er det, som Thoridt 
Allermand udtrykker det:
- Den almindelige befolkning er jo bare vanvittig 
bange for de unormale.
Og så har frokostens poet allerede et slogan klart. 
Ligesom deres nuværende organisationer hver især 
har eet - LAP’s ”Intet om os uden om os”, SVID’s ”Det 
er os, der ved, hvor skoen trykker” og SAND’s ”Har du 
ikke mod til at drømme – har du ikke kræfterne til at 
kæmpe” har ”Frontkæmpergruppen” allerede fået sit 
foreløbige  slogan:
”Den halte ser - den blinde går - ved fælles hjælp de 
målet når”!

men nu kan jeg se, at vi har mange ens ting at kæmpe 
for. Først og fremmest stigmatiseringen. Nu har I an-
dre jo ikke diagnoser, men det er næsten det samme, 
og det er som at få en langtidsdom. Det er så belast-
ende hele tiden at få en mærkat hæftet på sig. Vores 
brugere skal hele tiden bevise, at de kan. Når de så fal-
der, så er det egentlig det, der var forventet og på den 
måde fastholdes de, siger Thoridt Allermand.
Og Lillian Singh samtykker. Det er også hendes erfar-
ing primært blandt narkomaner. De bliver set ned på, 
skal hele tiden bevise, at de er clean og kan ikke kom-
me ud af mistænkeliggørelsen. Det viser sig, at begge 
deres organisationer kæmper for at få flere væresteder 
med åbent om natten:
- Det er som om, det offentlige tror, at man kun bliver 
syg mellem 9.00 og 16.00 - i dagtimerne. Men det er jo 
mindst lige så ofte om natten, folk får angstanfald og 
trænger til et sted at tage hen, siger Lillian Singh. Og 
den erfaring har de også i LAP.
Frontkæmperne er altså enige om, at der er mange 
emner, de alle sammen ønsker at få sat på dagsord-
enen. En af de ting, der optager samtalen meget, er 
politikernes nye beskæftigelsesinitiativ - de såkaldte 
match-grupper og pensioner. Især Thoridt Allermand 
er fokuseret på, at det i højere grad handler om sam-
fundets krav end de udstødtes. Og det er et paradoks, 
for de fleste vil gerne deltage i samfundet - de kan bare 
ikke, så hvorfor indretter man det så ikke, så de kan?, 
spørger hun.
Øget brugerindflydelse, ligeværdighed, kamp mod 
fordomme og dobbelte diagnoser er andre emner, der 
er fælles for de tre repræsentanter. Det sidste kæmper 
de alle sammen med: 
- Dobbeltdiagnoser står i et tomrum, psykisk og mis-
bruger, så er der ingen af stederne, der vil tage imod 
dig. De henviser bare til hinanden, siger Lillian Singh 
opgivende, for som regel hænger det jo sammen. 
Erik Hansen slår fast, at der kun er en vej i det fremti-
dige fælles arbejde: Åbenhed, synliggørelse og ”sparke 
røv”, som han udtrykker det.
I hans regi prøver de også at forberede sig på frem-
tidige problemer, for hvad med de udstødte, når de 
bliver gamle.
- I stedet for at sende udstødte på almindelige pleje-
hjem, så skal vi have frigjort plejehjemsressourcerne 
og overført dem til det regi, de udstødte er i nu. Det er 
skide vigtigt at beholde de mennesker i de omgivelser, 
de kender til. De har været institutionaliseret så mange 
år, at det vil forkorte deres liv, hvis man smider dem 

net ud fra deres gamle forkortelser.
Stemningen under frokostmødet er humoristisk, men 
også præget af den alvor, der er en naturlig følgesvend 
til mennesker med så massive problemer som psykiske 
lidelser, stofmisbrug, alkoholisme og hjemløshed.
- Fælles for de fleste af vores medlemmer er, at de har 
så lavt et selvværd, at de kan gå under en gravhund 
på stylter. Det er fandme svært at hjælpe dem, men 
den eneste vej er at kæfte op og få problemerne sat på 
dagsordenen, fastslår Erik Hansen.
Han fortæller, at SAND har et vidt forgrenet politisk 
netværk, organisationen trækker på for hele tiden at 
få skabt bedre vilkår for sine medlemmer. Han nævn-
er f.eks. projektet ”skæve huse til skæve mennesker”, 
og kampen for to-rums boliger - for har man kun et 
værelse, må man ikke få sine børn på besøg.
Thoridt Allermand er den første til at systematisere 
den direkte opfordring til at organisere Brugernes Ba-
Zar næste år:
- I dag er der jo både sekretær, konsulenter og projekt-
ledere, der hjælper Rådet, så de professionelle kræfter 
skulle vi frivillige så også kunne trække på, siger hun 
og understreger, at det så er en glimrende måde at 
sætte den politiske dagsorden på.
Hun har positive erfaringer med organisationsarbej-
det. I LAP kan de se, at bevillingerne er steget år for 
år, for seks år siden var det kun behandlerne, der talte 
om brugerne, nu er begge parter inddraget og seneste 
store succes er kampen mod den ambulante tvang. 
- Først troede jeg egentlig, at vi var meget forskellige, 

Udstødte - uanset baggrund - har et fælles øn-
ske om ikke at blive marginaliseret og en drøm 
om, at samfundet kunne udvides med blot en 
lille bitte elastik, så de også kunne være med.

Vi har ikke noget til fælles. Det var den første ind-
skydelse. Alligevel tog de imod opfordringen - drog 
til Odense fra vidt forskellige steder i landet - mødtes 
over en frokost i en ikke-ryger lejlighed og blev inter-
viewet. Og efter et par timers snak og nogle rygepaus-
er på altanen har de nu dannet det, de for sjov kalder 
”Frontkæmpergruppen”. Den skal sikre, at brugerne 
sætter dagsordenen og organiserer Brugernes Bazar 
næste år. For et par timers brainstorm viste nemlig, at 
de har meget mere til fælles, end de hver især troede: 
Primært et ønske om at deltage i samfundet, blive ac-
cepteret og ikke yderligere udelukket.
Tilsammen har de 14 års erfaring fra deres egne orga-
nisationer. Erik Hansen er formand for Nærudvalget i 
Århus Amt og næstformand i SAND (paraplyorgani-
sation for organisationer, der repræsenterer hjemløse 
og udsatte i alle amter), med 11 år på bagen. Han skal 
siden vise sig at være den mere poetiske deltager i 
frokosten. Lillian Singh repræsenterer SVID - Sam-
menslutningen af Værestedsbrugere I Danmark - der 
har eksisteret i 2 år. Og Thoridt Allermand er medlem 
af forretningsudvalget i LAP - Landsforeningen Af 
nuværende og tidligere Psykiatribrugere - der har ek-
sisteret i 7 år. De joker med, at deres netop etablerede 
”Frontkæmpergruppe” kan få forkortelsen SLAP, dan-
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Rådet for Socialt Udsatte

Hvad brænder Rådet for

Den Sociale Højskole Odense

Snak med dem!

- avisen 6sidel     �6. august �006 - avisen �sidel     �6. august �006

Alle medlemmerne i Rådet for Socialt Udsatte vil være til stede hele dagen på Brugernes BaZar i Odense. Hvis 
du har spørgsmål eller forslag, så stop dem og sæt jer og få en snak.

Jannie Petersen
“Jeg brænder for at arbejde med 
prostitution og stofmisbrug.
Min interesse kommer af de 
oplevelser, jeg selv havde med 
samme.”

Steen Viggo Jensen
“Som tidligere hjemløs har jeg set 
og oplevet den nederste grænse. 
En hjemløs er ikke bare en hjem-
løs, for i dette univers er der pro-
stitution, vold, omsorgssvigt, mis-
brug og meget syge mennesker, 
der ikke får en kærtegnende hånd 
fra det højt besungne velfærds-
samfund, derfor er hele spektret 
af ”hjemløshed” en sag jeg kæm-
per for og: 
HVIS DU IKKE HAR MOD TIL 
AT  DRØMME, HAR DU INGEN 
KRAFT TIL AT KÆMPE.”

Nina Brünés
“Vi skal arbejde hen imod et sund-
hedsvæsen, der har en menneske-
lig interesse, et fagligt engagement 
og en professionel tilgang i mødet 
med socialt udsatte.”

Marie-Louise Knuppert
“Der skal også være plads til de 
lidt “skæve eksistenser” på arbejds-
markedet. Som der står i Gummi 
Tarzan: “Alle er go’e til noget, man 
skal bare finde ud af hvad det er.”

Bjarne Lenau Henriksen
“Jeg brænder for livet i al dets 
eventyrlige skønhed. Selv når 
det bliver udsat for den dybeste 
elendighed, trænger skønheden i-
gennem meningsløshedens smer-
te og fortæller, at hvert eneste 
menneske har en uudtømmelig 
værdi og en overstrømmende be-
tydning.”

Jens Erik Rasmussen
“Samfundet skal forholde sig til 
den enkelte ud fra den værdi, 
den enkelte har. Det enkelte 
menneske er unikt.
Statskassen har kæmpe over-
skud, og for de fleste mennesker 
handler det ikke om at overleve, 
men at opleve endnu mere! Vi 
skal have råd til - og tage os råd 
til - at tage os af hinanden, også 
når vi er allermest i knibe. Og vi 
skal gøre det ordentligt.”

Preben Brandt
“Som formand for Rådet ønsker 
jeg at sikre, at Rådet virkelig fun-
gerer som et effektivt talerør. Jeg 
lægger især vægt på at høre, hvad 
de personer, der oplever sig som 
udsatte, har at sige, og at sikre at 
de selv eller vi, på deres vegne, 
kan bringe budskabet videre.”

Joan Fisker Hougaard
“Jeg brænder for mennesker der 
har en svær livssituation, pga. 
overgreb, misbrug, psykisk lidelse. 
Jeg BRÆNDER også for fixerum, 
så misbrugeren kan få ordentlige 
hygiejniske forhold, den respekt 
skylder vi misbrugeren.”

Naja Kleist Stork
“Jeg prøver at se mennesket bag 
de sociale problemer og stille krav 
til de mennesker, jeg er i samspil 
med. Så brænder jeg for at være 
med til at synliggøre de socialt 
udsattes grønlænderes situation, 
så der kan sættes ind over for 
en igennem årene meget overset 
gruppe.”

Karl Bach Jensen
“Tvang, diskrimination, formyn-
deri og bedreviden over for socialt 
udsatte medborgere skal erstattes 
af rettigheder, ligebehandling, 
dialog og respekt for den enkeltes 
valg og drømme.”

Sadia Syed
“Der skal arbejdes på et mere fore-
byggende plan i forhold til sociale 
problemers opståen for at kunne 
mindske antallet af socialt udsatte. 
Det kræver, at vi alle i hverdagen 
bliver mere bevidst om og tager 
ansvar for at være åbne og rum-
melige over for mennesker, som 
ikke ligner os selv pga. hudfarve, 
adfærd m.v. Først og fremmest 
ved at være respektfuld.”

Cliff Kaltoft
“Jeg vil gerne medvirke til at skabe 
muligheder for mennesker til at 
forbedre deres levevilkår. En af 
hjørnestenene i denne proces er 
etableringen af fora, hvor udsatte 
kan komme til orde – fordi uden 
deres egen medvirken til arbejdet 
kan de rigtige tiltag vanskeligt 
iværksættes.”



BaZarens aktiviteter
Brugernes BaZar i Odense har samlet en række vidt forskellige aktiviteter under ét tag. Målet med dagen er 
fællesskab, samarbejde og dialog. I Kongens Have har du en enestående chance for at bringe ideer til torvs, tale 
med juridiske eksperter om din egen sag, blive svedt igennem på fodboldbanen, få en dialog med eksperter 
under fire øjne og meget, meget mere. Læs videre på siderne her og husk at sætte hele dagen af!

Hus Forbi - avisen
- bliver til i et samarbejde mellem (tidligere) hjemløse 
og professionelle journalister og fotografer. Og det er 
også hjemløse selv, der går på gaden og sælger avisen. 
Vi tror nemlig på, at mødet mellem køber og sælger 
er et godt udgangspunkt for dialog og deltager her på 
BaZaren med flere repræsentanter.

Kirkens Korshær
På Bazaren finder du også Kirkens Korshær, som del-
tager med forskellige aktiviteter.

Livtagernes Kvikskranke
Er du kommet i klemme i det sociale system?
I Livtagernes Kvikskranke er rådgivere parat til at 
hjælpe dig videre, hvis du har en sag, der er kørt fast 
eller et problem, som du har spørgsmål om. Kom med 
din sag og kom videre!

Aktivitetsværksted
med forskellige kreative produktioner.

Grønlænderhuset
Oplev grønlandsk trommedans og kor.

LAP
- Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykia-
tribrugere har i år fællestemaet: ‘Veje til at komme 
sig’. Forskellige miljøer og foreninger for og af psy-
kiatribrugere præsenterer sig med trykte materialer, 
plancher, bannere og indslag. Du kan også se videoer 
om ‘at komme sig’, høre nogle mennesker ‘live’ fortælle 
noget af deres livshistorie og være kreativ med billeder 
og musik.

SVID
- Sammenslutningen af Værestedsbrugere i Danmark 
vil opføre et sanserum på håb og drømme - et rum for 
forvandling - skabe og give lys for enden af tunnelen.

Idrætsaktiviteter
Smid trøjen og vær med til en fantastisk fodbold-
kamp!

SAND
- Sammenslutningen af Nærudvalg i Danmark deltager.

Sofahjørnet
Rådet for Socialt Udsatte kan du møde mange steder 
på BaZaren, bl.a. i Sofahjørnet. Hvad optager dig? 
Hvad synes du presser sig mest på? Hvad synes du, Rå-
det skal arbejde for? I Sofahjørnet kan du også komme 
frem med emner eller spørgsmål, som du ikke synes 
har været rigtig diskuteret under høringerne.

Projektsnedkeriet
Har du et projekt eller en idé, som kan forbedre ind-
satsen for de udsatte grupper, så kom frem med det på 
Rådets snedkeri. Her vil kloge folk hjælpe den gode 
idé på gled. Det kan også være du har et forslag til 
ændring af lovgivningen – hvem ved! Kom frit frem 
med de gode projekter og forslag til ny lovgivning. 
Snedkeriet består af høvl, sandpapir og fil – i respekt 
for, at idéen er din.

Reden
fra Århus deltager – del af KFUK’s sociale arbejde i 
Danmark. 

Rådet for Socialt Udsatte
Holmens Kanal 22
1060 København K

Projektleder
Helle Engelbrechtsen, 
mail@helleengelbrechtsen.dk

udsatte@udsatte.dk
tlf. 33 92 47 04 
www.udsatte.dk

Arrangør:

Kørselsudgift refunderes mod forevisning af faktura, dog kun med billigste offentlige 
transportmiddel. Hvis I er flere og det økonomisk bedre kan betale sig at leje bus, vil 
der også være mulighed for refusion. Faktura afleveres elles sendes til Souria El-Idrissi, 
Sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte, Holmens Kanal 22, 1060 København K.
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