Internationalt møde d. 29.4.15
Deltagere: Martin Støchkel Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.)
Afbud: Ole Svendsen, Leif Jensen, Harald Gjersøe, Bettina Sørensen, Pia Nedergaard, Richardt
Aamand, Emma Schmidt.
1.
Participation møde i Barcelona – Martin deltog i mødet
Martin har skrevet et lille referat, som han deler rundt. Det vedlægges referatet.
Det vigtigste ifølge Martin er at HOPE holder generalforsamling samtidig med FEANTSA. Desværre er
Michael Mckay er blevet syg og Reijo har svært ved at komme med til Paris. De sidder begge i HOPEs
bestyrelse. Det er selvfølgelig en bet.
På selve participation mødet fyldte seminaret man holdte for medarbejdere og frivillige, der arbejder i
sociale projekter (væresteder og boformer) i Barcelona en del. På seminaret skulle man lære gruppen
om brugerinddragelse. Der var mange der var kritiske om hvor vidt det kunne lade sig gøre og der var
mange der var positive i deres tilgang. Typisk startede de meget konkret, med at have indflydelse på
f.eks. hvilke spil, man skulle spille på deres ’spilledage’. De gik stille frem, men gik i den rigtige retning.
Mødet handlede også en del om ERASMUS+ ansøgning, hvor både HOPE og SAND står på
ansøgningen. Projektet går ud på at vidensdele om participation. Der er 8 foreninger fra 8 forskellige
lande. Der skal laves 6 besøg over 2 eller 3 år. Hvis ansøgningen imødekommes, hører vi mere.
2.
Ungeseminar i FEANTSA – Martin deltog
Martin har skrevet en enkelt pind i referatet fra Participation mødet om ungeseminaret. De to ting lå i
forlængelse af hinanden. Martin nævner at alt er faldet fra hinanden i Grækenland. Der er intet der
fungerer. Det gælder selvfølgelig også hjemløseområdet. Der er ingen penge til løn, mad osv. Dem der
arbejder på området, gør det frivilligt. Der er 55 procents arbejdsløshed blandt folk under 30. Og på ca.
30 for befolkningen generelt.
Grækenland giver Eurosamarbejdet en stor del af skylden.
Martin synes det er vigtigt at vi deltager i den slags seminarer, men han synes ikke vi kan hente så
meget i selve programmet. Det handlede meget om menneskerettigheder og basale rettigheder, som vi
har meget godt styr på i DK. Han fik mest ud af at tale med andre deltagere om hvad man gjorde for
hjemløse i deres land; hvordan de arbejde, hvad deres fokus var osv. Martin snakkede meget om
brugerinddragelse og sagde igen og igen, at hjemløse kunne byde ind med en masse, hvis man bare
gav dem lov.
Mike Allan – præsident for FEANTSA - holdte et oplæg om brugerorganisering, som handlede meget
om hvordan man kunne få brugerne til at få indflydelse.
De arbejdede også med en ERASMUS+ ansøgning, hvor SAND også er med. Det handler også om
vidensdeling: strategier, politikker og praksis med fokus på unge hjemløse. Det handler meget om
rettigheder. Der skal være 4 besøg i 4 forskellige lande. Det er lande fra central- og nordeuropa fordi de
er længere fremme når det gælder sociale rettigheder. Vi hører mere når vi ved om den giver pote.
3.
Asks overvejelser om FEANTSA og SANDs rolle i foreningen
SAND har kæmpet en del for at SAND skal få en repræsentant i F.’s bestyrelse. Han synes det er flot at
det er lykkedes. I den proces vi er gået igennem efterfølgende, synes Ask, det har vist sig, at det ikke er
værd at sidde i bestyrelsen. For det første synes han det meget er informationer, man får frem for reel
indflydelse. For det andet synes han det er frustrerende at F. har så lidt respekt for de demokratiske
principper og sine egne vedtægter. Omvendt synes han, og Martin, at det er vigtigt, at der er en forening
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af F.’s type og at der er et fagligt netværk, hvor SAND kan få noget ud af det og give andre
organisationer vores input.
Han synes han bruger unødvendigt mange kræfter på at diskutere med F. og på at blive frustreret over
den måde beslutninger træffes på. Det virker, som vi tidligere har diskuteret, noget udemokratisk. Vi er
enige om at SAND gerne vil være en del af F.’s faglige netværk, og derfor fortsat skal være medlem. Vi
diskuterer om Ask skal fortsætte i bestyrelsen. Vi ser tre løsninger. Vi trækker os fra bestyrelsen i
protest. Det virker kun hvis SBH er med på den. Det kan være permanent eller i en enkelt valgperiode.
Vi starter med en valgperiode, så må vi se.
Vi fortsætter som aftalt med SBH og skiftes til at have posten. Her kan Ask evt. skiftes ud med en anden
når perioden er slut.
Vi indsætter en anden: en meget insisterende type, der vil bide dem i haserne.
Hvis vi skal trække os fra bestyrelsen skal det godkendes af SANDs bestyrelse.
Vores indstilling er at vi sammen med SBH laver fælles front. Martin vil helst have at vi fortsætte vores
aktive linje i bestyrelsen (anden løsning). Ask vil helst have vi trækker os (første løsning). Ingen af os vil
sætte os imod nogen af løsningerne. Ask kontakter SBH for at tale med dem og at være enige om en
løsning og han vender spørgsmålet med SANDs bestyrelse.
Vi spørger også resten af arbejdsgruppen, hvilken løsning de vil foretrække. Det kan ske pr. mail.
4.

PEP konferencen som EAPN (europæisk fattigdomsnetværk) holder er udsat til
november. De skal have deltagernavne tidligt, så lad os diskutere hvem der skal med.
Richardt og Emma vil gerne med som ’de gamle’. Det synes vi er en god idé. Vi skal også have to nye
SAND folk med. Vi afventer og ser om der kommer nogle oplagte kandidater. Ask ser nye folk på
tillidsmandskurset.
5.
Martin vil gerne indstilles til the Advisory Council on Youth.
Vi støtter hans kandidatur.
6.
Richardt og Bettina synes de har nok at se til og trækker sig derfor fra gruppen.
Skal vi have nyt blod ind?
Set i relation til at vi mangler nye folk i gruppen – der er mange der ikke deltager i vores møder og
mange ældre – kunne vi godt satse på at få nogle yngre unge SAND folk. Deres alder alene bør sikre at
de kan tale tilstrækkelig godt engelsk til at deltage.
Vi synes ikke det er særlig relevant at skæve til hvor folk kommer fra i DK. Vi skal se på hvem der har
noget at byde på. Vi vil godt have nogle yngre kræfter ind. Ask holder øjne og øre åbne til
tillidsmandskursus.
7.
Næste møde
19. august i Odense fra kl. 10.30 – 15.
8.

Evt.
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