International arbejdsgruppemøde d. 14.5.19
Deltagere: Ole s, Harald, Heidi, Jonas, Ask
1.

Misbrugskonference i Porto. Christina og Jonas har deltaget.

Jonas og Christina har været på en 4 dages konference i Porto. Emnet var ’Harmreduction’. Der var
repræsentanter fra forskellige lande, der holdt oplæg, med plads til spørgsmål til sidst. Fokus var på
hvordan man reducerer skadevirkningerne ved at bruge stoffer.
Der var enighed om, var at det er en god idé at afkriminalisere brugerne. Englænderne har f.eks. et slogan
der sagde ”support don’t push”. Det gik igen for alle lande. I Portugal, siger man at alle borgere skal føle sig
som borgere. Lige meget hvorhenne de er i samfundet. I Portugal må man f.eks. ikke fixe i gaderne, men
politiet må ikke involvere sig (anholde folk) uden at have de sociale myndigheder med sig. Man må også
have 10 enheder på sig uden at blive straffet. Hvis man bliver straffet, f.eks. har over 10 enheder, får man
en straf. Den første straf er at man skal møde op på misbrugscenteret. Her får man så en slags
tvangsbehandling. Hvis man ikke møder op til den, får man en straf som i Danmark. Politidirektøren i Porto
holdt også oplæg. Han sagde bl.a. at ingen synes det var fedt at sparke til en der ligger ned. De havde rigtig
gode erfaringer med en tilgang på social handling frem for straf.
Efter man har indført afkriminaliseringen, er arbejdsløsheden gået fra 17 til 7 procent. Folk er kommet i
arbejdet. Der var en statistisk sammenhæng.
Der var nogen (Jonas har glemt hvilket land), hvor det var det samme hold, som gav der
misbrugsbehandling, der fulgte dig efterfølgende. Det havde man gode erfaringer med. Jonas synes også
ideen var god.
For ham var det indstillingen til misbrugerne, der gjorde den store forskel. Altså det at man ser folk som
borgere der skal have en hjælpende hånd frem for straf, og det at man skal føle sig inkluderet.
Der var en del hjemløse i Porto. Det virkede som om hjemløse/misbrugere, sov meget om dagen og var
vågne om natten.
Der var også misbrugere, der blev interviewet. Bl.a. var det vigtigt med ren vand og syre. Det havde man
gjort nemmere at få fat på. Desuden havde man en masse forskellige ”specialværktøj”, der gjorde det mere
hygiejnisk at fixe.
Nogen af de ting, som hjælper misbrugere til at bedre liv er:
-

Fixerum. Folk holder sig i højere grad raske. Man får udleveret værktøj mm. I Porto så de produkter, der
var mindre skadelige end dem i DK. F.eks. kan man suge vat op i kanylen.
Farvede kanyler, så man ved hvilken farve man har, og holde sig til den.
Gratis uddeling af ”værktøj”. Mindsker udbredelsen af hepatitis og HIV.
Afkriminalisering af stofbrugere
Motiver folk til at komme i behandling.
Tryghed ved at det er de samme mennesker, der hjælper dig hele vejen igennem et behandlingsforløb.
Test af stoffer

Til trods for at der var oplæg om Housing First, blev boligens betydning ikke omtalt. Eller hvilken betydning
den har.
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Der blev også talt om ”drugtest”. F.eks. havde man i Amsterdam fået en lyserød pille, som folk døde af. Den
blev testet og opmærksomheden omkring dødeligheden gjorde at den forsvandt fra markedet. Den kom så
i England 3 uger senere.
I Rusland tester man også går hårdt efter pushere med dårlige stoffer.
Vi snakker om at man kan leve godt og længe med et stofforbrug, hvis det er rene varer, værktøjet er godt
og doserne ikke-dødelige. Jonas fortæller, at folk fortalte at de ’gamle’ narkomaner fik problemer, når
deres blodårer i armene var slidt ned og de skulle begynde at fikse i lysken og andre steder. De gav
blodstyrtninger og andre ubehageligheder.
De her tiltag får ikke folk til i højere grad at gå i behandling. I hvert fald hørte Jonas ikke om det.
Der var andre danskere til konferencen. Gadejuristen, Brugerforeningen, Spurven (KAPS).
Man kan lave en konference, hvor de inspirationen formidles. Det var Christina i hvert fald tændt på det da
de var dernede. Flere af de danske deltagere var optaget af at formidle den viden man fik.
De forskellige deltagende foreninger, har forskellige holdninger til forbrug/misbrug.
Vi diskuterer hvor svært det er at komme i døgnbehandling i Danmark. F.eks. havde Jonas boet på Saxenhøj
i 3,5 år før han kom i behandling. Vi mener herbergerne bør være mere opmærksomme på at få folk i
behandling. Ikke at det alene kan gøre det. De skal bare skærpe opmærksomheden omkring det. Heidi
fortæller, at da hun var på Blå Kors, blev hun tilbudt at de formidlede kontakt til misbrugsbehandlingen. Det
ville hun gerne.
Hun bor på Blå Kors. Hver morgen skal man puste i alkometer. De har en hård kurs ift. misbrug. Der må man
ikke være aktivt misbrugene. Man kan nøjes med en advarsel, hvis man har drukket Man må ryge hash
udenfor matriklen.
Vi opfordrer Christina til at mødes med Gadejuristen og de andre organisationer, som har ytret interesse
for at lave en konference om harmreduction, at gå videre med det.
Vi kan også foreslå at man indstiller punktet til PEP.
2.

PEP konference. Heidi har været til formøde med de andre nordiske lande.

PEP forventes afholdt d. 19. – 20. november i Bruxelles. Vi kan ikke bruge det sted, vi har været de sidste
par år. Det forventes at det holdes på Crown Plaza i stedet. EAPN har fået mange klager over de fine
middage med rødvin og fine mærkelige menuer. Man håber på at kunne leje en pub og få noget fish and
chips og nogle øl i stedet.
Der skal indstilles punkter (3 – 5 fra hvert land) til konferencens tema. De skal smides afsted til EAPN inden
d. 1.7. Et af dem kunne f.eks. være stofmisbrug og afkriminalisering for besiddelse af stoffer. Der stemmes
om hvilket tema man lægger sig fast på efter landene, har meldt temaer ind.
Der bliver lavet en form for stemmeportal, hvor man kan stemme. Vi skal skære det ned til 5 prioriteter. De
oplyses i september. D. 22. – 24. oktober, vil EAPN gerne invitere os til Stockholm til et formøde for de
nordiske lande. De kan kun betale én overnatning. Her skal vi være klar med de danske ”ting” – vores
informationsmateriale. Heidi synes ikke det har fungeret optimalt de tidligere år. Vi skal gå lige til grænsen.
Vi kan lade os inspirere af fuck the poor - kampagnen, mener hun.
De arbejder med to ideer.
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Den ene er et kæmpestort julekort. Det skal sættes op i en stor rundkørsel lige ved parlamentet. Samtidig
uddeler man kort ud med de 5 prioriteringer. Eller det kan være et julekort med et enkelt ønske. F.eks. kan
man ønske at man kan give sit barn et ordentlig måltid mad om dagen. Et eller andet man kan relatere sig
til.
Dea andet idé kunne også være et juletræ man stiller op, hvor man hænger julehjerte eller et eller andet,
hvor man kan skrive sit ønske på.
Vi diskuterer hvilke temaer vi skal indstille. Det må gerne være så konkret som muligt. Vi snakker om
sammenhængen mellem økonomisk fattigdom og hjemløshed. Det er måske for lidt konkret. Et tema der
går på at alle skal have ret til at føle sig som en medborger, at føle sig hjemme og accepteret og inkluderet.
Ligesom man har gjort i Portugal.
Der mangler boliger til lavindkomstgruppen. Affordable housing.
Ask beder Sofie om at gøre de 3 temaer lækre. De sendes til Harald og Heidi, som sender dem videre.
Lisbeth Pilegaard fra PU er ny formand for EAPN i DK.
Heidi vil gerne med til PEP konference. Harald tager også afsted. Kan vi finde en ny uprøvet, der ikke er fra
Nordjylland eller København, spørger Ask? Det kan f.eks. være en fra ungegruppen. Harald kontakter Nancy
og spørger om en ung.
Harald og Heidi tager til formøde i Stockholm.
Der lever over 150 millioner under fattigdomsgrænsen i Europa.
3.

FEANTSA update. Ole S har nyt fra FEANTSA.

Der var bestyrelsesmøde i Helsinki for et par måneder siden. Før mødet blev der holdt møde for de danske
F. medlemmer, hvor Ole og Jonas (og Ask delvist) var med.
Det vigtigste tema at diskutere, her og på bestyrelsesmødet, var F.’s overvejelser om at lave om på
medlemsstrukturen. Ideen er at man gør de associerede medlemmer til fuldgyldige medlemmer. Dvs. man
ikke længere stiller krav om at man skal være landsdækkende.
Hjemløshed skal heller ikke længere være organisationens primære formål, men blot noget man arbejder
med.
Kontingentet er fortsat 1500 Euro. Hvis der er organisationer, der er fattige, kan man gå ned til 500 Euro.
som minimum. Der tages også medlemmer ind uden stemmeret. Det er NON-NGOer, dvs. kommuner,
andre myndigheder og foreninger, der ikke arbejder med hjemløse.
Ole mener at det nye forslag bliver stemt igennem.
I den danske F. gruppe talte vi om at mødes hver 3. måned. Vi talte også om at gøre noget i fællesskab,
f.eks. ifm valget til Europa-Parlamentet. Det var der ikke stemning for.
Ole var på eftermiddagsbesøg hos Y-Foundation i Helsinki ifm. FEANTSA bestyrelsesmødet. De fortalte om
hvordan de anviste boliger til hjemløse. De ejer og anviser boliger. Og sørger for den sociale støtte. Det
burde sikre at tingene koordineres. De havde både nybyggede boliger og købte lejligheder i eksisterende
byggeri. Man har herved enkelte boliger i opgangene. Det kan vi lære af, synes Ole.
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Ole foreslår formøde d. 27.5. kl. 14.30 i SANDs lokaler. Bagkant kl. 16. Ole indkalder og sender dagsorden
for det næste FEANTSA bestyrelsesmøde med invitationen.
Ole overvejer om han stiller op til genvalg i 2020.
4.

Deltagelse i FEANTSA konference d. 30. – 31. maj. Skal vi have folk med og i givet fald hvem?

Svendsen deltager. Han sidder i bestyrelsen. Der er generalforsamling d. 30., så man kan tage af sted d. 30
og være klar til konferencen dagen efter.
Harald tager også afsted. Han tager nok afsted d. 30 om morgenen. Ole sender en mail til Harald om hvor
han skal bo. Harald finder et hotel og fly, og kontakter Ask, hvis han skal ind over/svinge kortet.
5.

Hjem til alle alliancen (HTA) har været i Bergen for at blive inspireret. Jonas bringer inspirationen
videre. Jeg vedhæfter rapporter m.m. som Jonas har fået ifm. turen.

HTA lægger vægt på løsninger til unge hjemløse. Når man spurgte folk i Bergen om løsninger til unge, fik
man ikke rigtig svar. De unge var for flyvske, så det kunne ikke rigtig betale sig at gøre noget for dem. De
var ikke meningen, at de skulle være i systemet. Det var børneværnet sag – som regel havde man haft dem
der. De løsninger de fik præsenteret, var mest for hjemløse over 30.
Husbanken spiller en central rolle. Husbanken blev oprettet efter 2. verdenskrig for at genopbygge landet.
Folk kunne få billige lån. Den tradition er fortsat, og nu er hjemløse så en del af målgruppen for støtten.
Husbanken har fokus på ejerboliger. Som privat entreprenør kan man spørge om billige lån mod at
husbanken kan få forkøbsret på en vis procentdel af lejlighederne eller få lov til at anvise en vis procentdel.
Når den hjemløse så skal have en bolig, vurderes det økonomiske råderum. Man køber så boligen, hvis man
har råd til det.
Ift. hjemløse er det mest normale at en kommune spørger Husbanken om en bolig, som de kan anvise en
hjemløs. Kommunen betaler så huslejen for den hjemløse. I Norge er kontanthjælpen opdelt, så en del går
til at betale bolig (denne del er variabel) mens man få et fast beløb at leve for. Når en hjemløs får en
lejlighed, får vedkommende også en option på senere at købe lejligheden.
Det er ikke boliger i centrum, som går til hjemløse. Der er især 3 områder i Oslo, som man anviser boliger til
hjemløse til. Det kan virke lidt ghettoagtigt, siger Harald. Men kommunen/socialarbejderne beskytter dem
bedre end i DK, siger Harald. De er ikke så udsatte som i DK.
Man kan betale af på sit lån i op til 50 år. De fleste betaler det dog på 30 år. De har ikke mange dårlige
betalere.
Man kan også købe en bolig på delebasis, hvor hver lejer får sin egen kontrakt.
I Norge har man de samme problemer som i Danmark. Alle vil gerne bo i centrum af byen. Husbanken har
været påpasselige med at visitere til boliger i centrum eller med at købe boliger i centrum fordi der er
overbefolket.
Hovedtanken bag ideen er at man skal bo godt og trygt. Det løftede folk. Det gjorde noget for folk at de ejer
deres egen bolig.
I sidste ende kan en hjemløs gå fra at leje en bolig af Husbanken eller af en anden boligudlejer (der har lånt
penge af Husbanken), til at købe den.
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I Norge snakker man ikke så meget om hjemløse. Det er misbrug man har fokus på. Det handler om at få
folk ud af misbruget ved at få dem i bolig og motivere dem til at komme ud af misbruget.
6.

Evt.

Vi snakker om nye medlemmer i gruppen. Ask kontakter Ulrik og spørger om han stadig er med. Leif skal vi
ikke regne med mere, men vi lader ham blive i gruppen. Vi vil gerne have en ung kvinde (mere) med.
Navigate: Harald har fået det oversat til dansk og overdraget til René. Der var noget med billederne som
han ikke kunne få ud af dokumentet. Det skal der arbejdes med og der skal læses korrektur. Ask følger op
på sagen.
Harald har udeladt det der ikke passer til danske forhold. Resten er oversat.
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