International arbejdsgruppe d. 9.2.2010
Deltagere: Per E, Per K, René, Leif J, Trine, Birthe, Ask (ref.)
1. Velkommen til Trine og Per E
Vi byder velkommen til de to nye medlemmer
Birthe informerer om, at Servicestyrelsen ikke kan være med i hverken Feantsa eller EAPN. Hun har lige
skrevet et oplæg til Styrelsens engagement i det europæiske arbejde. Hun lægger op til at følge det
internationale arbejde. Det kunne bl.a. være EAPNs konference hun deltager i.
Her hvor vi sidder, 3. Sal, holder VISO - voksen til, og ældreenheden, udsatteenheden,
kompetencecenter for prostitution.
Nede på 1. Salen sidder børn – og ungeenheden, analyse og data, It – support og noget mere.
På Edisonvej, overfor, ligger førerbunkeren.
Ellers har styrelsen kontor i både Århus, København og Esbjerg.
Ask ridser arbejdsgruppens fokus op. Vi skal dels lade os inspirere af hvad der sker i andre lande, dels
inspirere andre lande.
2. Opfølgning på sidste møde
Per K skulle have været i Bruxelles med udstillingen lavet af Jens G. Udstillingen er flyttet til d. 12. – 16.
april. Per kører derned med skulpturerne d. 10.
Den hjemlige del af udstillingen starter d. 30. april.
Det vil være en god idé at få udstillingen til Odense d. 28. august, hvor der er brugernes bazar. Den er
egentlig planlagt til maj måned. Det er planlagt, at udstillingen skal rundt i DK inden sommerferien.
Den kommer til Aalborg d. 17. juni.
Vi snakker om at der er åbning af fattigdomsåret d. 4. marts.
René har kontaktet ’Kom Igen’, men har ikke fået svar fra dem. Ask har endnu ikke fået taget kontakt til
stedet i Malmø.
Vi taler også om kontakter til Bergen og de byggeprojekter, vi har talt om i kursusgruppen. VFC har
kontakt til en kvinde, der har fingeren på pulsen i forhold til botilbud i Bergen. Hun er med i et
storbynetværk og helt sikkert meget viden. Deres erfaringer vil vi gerne have del i. I Norge har man en
meget stram rusmiddelpolitik, men skal samtidig skal tilbuddene rumme fulde og skæve mennesker. Det
kan inspirere os, der har den samme problematik, men en mindre stram rusmiddelpolitik.
Mange af de danske boformer udspringer af fattiggårdene. Det har de også haft i Sverige, men hvordan
har udviklingen været i Sverige været?
Birthe mener ikke der har været den samme form for modernisering af boformerne som i Dk. Vores er
gået fra at være anstalter til at være boformer. Den udvikling har ikke fundet sted i Sverige. Deres
boformer er det rene jammer, mener Birthe. Der er ingen personale, det er ringe fysiske rammer og de
er privat drevne. Nogen af dem har driftsoverenskomst og nogen får offentlig støtte. Det er
lavtærskelstilbud. I Danmark er Gl. køge landevej et af de lavtærskelstilbud, der er tilbage.
Det er generelt for de andre nordiske lande, at de ikke har haft den samme udvikling, som vi har haft i
DK. Frelsens hær er store i både norge og sverige, men sjovt nok kun væresteder i DK, og ikke
boformer.
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Birthe har lige været i Norge for at hold oplæg om hjemløsestrategien. For Husbanken. Den har kontorer
i 8 – 9 byer i Norge. Der er en brugerorganisering på stofmisbrugsområdet, hvor en kvindelig deltager
var med til F. konferencen. Birthe talte med Husbanken om at få etableret noget kontakt til denne
organisation.
Per K synes vi snakker for meget om at vi skal handle lidt mere og snakke lidt mindre.
Det handler om at konkretisere projekterne, og prioritere dem.
I år har vi bedre tid til at rejse ud end sidste år, hvor vi havde konferencen at bruge tid på.
Birthe har kontakt til svenske socialarbejdere/embedsmænd. VFC har set på skæve boliger med dem.
Dem kan vi trække på.
3. FNARS
Ask redegør for hans opfattelse af hvad projektet går ud på. Der minder meget om det arbejde SAND
laver. Det er bare organiseret af en forening af boformer (som SBH), der har lavet et brugernetværk.
Birthe tror ikke der er nogen af de tre lande, der har meldt sin interesse, der har brugerorganisationer.
Det er uklart for os om projektet har fået penge eller om de allerede har fået det.
Hun var bl.a. i Bologna for et par år siden og syntes ikke det virkede som om der var fokus på brugerne.
Man kunne blive smidt ud af en by, hvis man ikke opførte sig ordentligt.
Ask har talt med Per K Larsen om hvor meget det minder om HOPE. De er enige om at det minder
meget om det samme projekt. Derfor har de i første omgang opgivet at søge penge til HOPE projektet.
Vi diskuterer om vi skal satse på det ene eller det andet projekt.
Der er ikke nogen, der har fået gjort noget ved brugernetværket (HOPE). Per K taler om, at vi kan
forsøge at lave et netværk her i Norden. Vi tror stadig det er os, der skal være primus motor. Det synes
vi stadig vi skal være.
Ask foreslår, at René om ham i næste uge, sætter spørgsmålet om et fremtidigt ”brugernetværk” på
dagsordenen. I participation arbejdsgruppen sidder der repræsentanter fra Italien og Ungarn. De ved
nok mere. Desuden er de tre formodede stærkeste organisationer i brugernetværket repræsenteret i
gruppen. Det er Biggys org., den finske og så os.
Det giver os mulighed for at finde ud af mere om FNARS og om hvad de andre organisationer tænker
om det.
Det er det vi gør.
4. Participation arbejdsgruppe i FEANTSA
Ask fortæller om sammensætningen i gruppen. Der har været nyvalg til gruppen i forbindelse med sidste
generalforsamling. Der har været genvalg til alle, har Ask fået at vide. Men der er ingen spaniere på
listen, selvom der sidst var tre i gruppen. Biggy har overtaget Wolfgangs’ plads. Simone Helleren fra
Groundswell er gået ud.
Det er meningen, at der skal en med fra den internationale gruppe med hver gang, ud over Ask.
René og Ask skal til participation arbejdsgruppemøde i næst uge. Her vil de spørge Biggy om
muligheden for at komme på besøg.
Participation arbejdsgruppen arbejder videre af 3 spor, mener Ask.
a. Indholdet og idéerne fra FEANTSA konferencen skal rodfæstes rundt i landene.
b. Der skal mere brugerinddragelse i FEANTSAs forskellige led
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c.

Ask vil gerne rundt til forskellige steder og hjælpe boformer eller andre tilbud med at lave
brugerinddragelse. Det skal være helt konkret. Enten ud fra et oplæg stedet laver eller ud fra
hvad gruppen synes der er brug for at tage fat på.

Ask vil gerne have indspark til hvad der er sket i DK på brugerinddragelsesområdet.
Flere udsatteråd (se udsatterådets hjemmeside)
Opdateringer fra vores inddragelse i hjemløsestrategien
Birthe mener ikke at vi herhjemme har haft et regeringsinitiativ, hvor brugerne er så involveret som i
strategien.
Stop hjemøshed og resten af projekter, der er søgt støtte til i forbindelse med fattigdomsåret. Det
kan også være, at der er nogen af de andre i participation arbejdsgruppen, der vil tage udstillingen
til sig.
Vi snakker kort om hvilken kvalitet man vil have i serviceydelserne. I DK var det meningen at
tilbudsportalen skulle fremme denne udvikling.
Fattigdomskonference: Vi taler om hvor vidt der skal en pressemedarbejder med til EAPN konference.
Ask har spurgt Ole Melgaard, der er den danske koordinator. Han hørte ikke noget som helst om det på
et indledende møde i Bruxelles. Ask hører Silke fra FEANTSA om hun ved noget om en eventuelt
pressemedarbejder.
Per K og Leif J vil gerne blive en ekstra dag. Ask tager kontakt til Ole M mht. til sagen.
.
5. Fremtidige mødedatoer
Vi reserver 6. – 7. Maj, hvor vi alligevel skal mødes med svenskerne. Efter vi har talt med dem, kan vi
holde møde. Ask og Leif har et kursusgruppemøde de skal have rykket.
6. eventuelt
Ask har fået en svensk henvendelse om et studiebesøg. Der er 23 organisationer, der gerne vil til DK og
høre mere om hvordan vi arbejder med hjemløsestrategien. Der er d. 6. – 7. Maj. Det siger vi ja til.
De holder en konference d. 18. februar. Den forsøger Ask at få Per, Per og Leif med til
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