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1. Velkommen til nye folk og vores gæst.
Der er kommet 3 nye folk med i gruppen: Bettina, Pia og Martin. Vi præsenterer os selv.
Ask fortæller at den internationale arbejdsgruppe arbejder med EU problemstillinger på
hjemløseområdet. Vi vil ud og lade os inspirere af andre måder at tackle hjemløshed, vi vil
inspirere hjemløse i andre lande til at organisere sig og vi vil have indflydelse på den
europæiske hjemløsedagsorden. Ved hvert møde aftaler vi altid hvornår vi skal holde
næste møde, vi tjekker om det der står på hjemmesiden om gruppens arbejder er som det
skal være og om oplysningerne på gruppens medlemmer er som de skal være. I
forbindelse med sin præsentation fortæller Martin, at han er ved at starte et beboerråd på
Saxenhøj. Han nævner også at han giver SAND arbejdet et år.
2. Herberg i Polen – Astrid fortæller om sine erfaringer
Astrid har været i Polen og lavet feltarbejde på et Herberg for hjemløse i Polen i den
østlige udkant af Warszawa. Det hed Burza. Hun var på feltarbejde som en del af sit
speciale. Hun havde en tese om at der var mange catch 22 i hverdagen for de hjemløse i
Polen. Dvs. at hvis herberget gjorde noget for en hjemløs, f.eks. gav ham en plads på
forsorgshjemmet havde det som konsekvens at det lukkede nogle andre døre f.eks. fratog
ham muligheden for at få et arbejde på ordinære vilkår. Der var mange af den slags
hverdagsparadokser i Polen.
Det er kun gået en vej for hjemløshed i Polen siden murens fald. Der er i dag op til
500.000 hjemløse i Polen. Tallet svinger alt efter hvem man spørger. Den økonomiske
krise og en meget liberalistisk politik har forværret udviklingen. Der er ikke noget
velfærdssystem i Polen.
Det der især bidrager til den dårlige udvikling er at mange folk fra landet, tager til de større
byer for at find arbejder. Ukrainske arbejder tager arbejdet fra folk på landet. De kan
arbejde til den halve timeløn.
Under kommunismen var man garanteret et arbejde og en bolig. Der var et overskud af
arbejdskraft. Da man indførte markedsøkonomi fyrede man en masse overflødige
arbejdere og hjemløsheden tog til. Der er også alkohol indblandet.
Op igennem halvfemserne steg hjemløsheden voldsomt.
På Burza - som samarbejder med Kofoed Skole – skal man lave et arbejde på stedet den
første måned. Efter den første måned skal man finde arbejde udenfor herberget. Der bor
ca. 80 mennesker om året. Der er ikke mange, der finder arbejde udenfor Burza.
Hvis man ikke finder et arbejde, kommer man til et opfølgende møde, hvor det bliver
indskærpet, at man skal have et arbejde. Lederen har kontakter til arbejdspladser, hvor
folk kan få arbejde.
Det er forbudt at være påvirket af alkohol, hvis man vil være på et herberg i Polen. Derfor
er det heller ikke altid, at herbergerne er fyldt op om vinteren.
Astrid var på Burza fra august til september 2011. Hun tilbragte 4 – 5 dage om ugen på
Burza. Hun lavede alt slags arbejde og deltog i hverdagen. Hun noterede dagligt hvad hun
så og gjorde. Hun lavede også en del interviews med både ansatte og beboere.
Hun ville bl.a. finde ud af hvorfor succesraten for at komme i arbejde var så lav.
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Hun ville undersøge hvorfor der var så stor forskel på idé og praksis.
Formålet med et ophold på Burza er at lære at kunne klare sig selv.
Kofoed skole har indført en empowerment inspireret metode i det sociale arbejde. De har
bl.a. undervist ansatte fra Burza.
Astrid synes der var et meget traditionsbundet forhold mellem socialarbejder og beboere.
Det var en slags mor – barn forhold.
Det gjorde det meget svært for beboerne at klare sig selv. De blev afhængige af
socialarbejderne.
Der er en del herberger i Polen, men det er primært det vi kender som natherberger. Her
sover man hvis man er påvirket.
Andre steder er meget lukkede fra omverdenen. Meget institutionelle.
Socialarbejderne på Burza skulle ikke kun holde øje med beboerne. De blev holdt øje
med af andre herberger og myndigheder. F.eks. skulle 60 procent af alle beboere være i
arbejde for at stedet blev støtte økonomisk. I Polen skal man registreres som hjemløs for
at man kan få en plads på et Herberg. Når man er registreret kan man ikke få et
almindeligt arbejde. Man kan fået et arbejde men fyres fra dag til dag og kan ikke få
mindsteløn.
Reglen blev lavet for at finde ud af hvor mange hjemløse der er og for at kunne gøre
noget ved problemet.
En kommunal bolig I Polen tager år at få. Man skal have boet i byen i to år og man skal
have haft arbejde i min 6 måneder. Det er svært når man ikke kan få kontrakt på sit
arbejde.
Beboerne skal betale nogle af de penge de tjener for at bo på boformen. Det er ikke altid
de har mulighed for at betale noget. Det var svært for beboerne at fokusere på
langsigtede planer fordi det var nødvendigt at fokusere på at klare sig. Endnu et catch 22
(det er meningen at man skal tænke langsigtet og gøre sig uafhængig af hjælpesystemet,
men det kan man ikke fordi man kun kan tænkte på at få til dagen og vejen, altså
overleve).
Der er strenge regler for udsmidning. Man må ikke være beruset eller være påvirket af
andre ting. Det er normalt at byggearbejdere får en vodka efter arbejdet. Hvis man endelig
får et sådan arbejde kan man ikke deltage i det fordi man ikke må være påvirket, hvis man
vil blive boende på Burza (eller andre herberger).
Det er foreslået fra politisk side at man lemper på reglerne, så kravet om nul tolerance
lempes.
Astrid fortæller, at de hjemløse beskyldes for at have en ’kommunistisk mentalitet’. De
regner med at myndighederne tager sig af dem. Det skaber en ond cirkel, hvor hjemløse
er afhængige af hjælp samtidig med at der forlanges – fra myndighedernes side – at de
arbejder på at blive selvforsørgende.
Der er et udtryk ’himmelske fugle’ som modsvarer vores ’dovne Robert’. Det beskriver de
folk, der stadig forventer at systemet stadig tager sig af dem, og ikke vil løfte en finger for
slev at få tingene til at ske.

Side 2

Astrid taler om et polsk samfund, der er fanget mellem et socialistisk system og et
kapitalistisk system. Det kan godt være at systemet har ændret sig, men menneskene er
stadig socialistiske i deres væremåde.
Der er meget stærke fordomme i Polen. Det var med til at mindske hjemløses egen tro på
at de kan klare det. Der er ikke nogen modbevægelse i Polen, der prøver på at ændre
folks opfattelse af hjemløshed. Premierministerens forslag var nok mere et forsøg på at
imødegå den kritik der fulgte med at der var mange dødsfald om vinteren i Polen.
Der er ingen tidsbegrænsning på hvor længe man må bo på Burza. De der fik arbejde gik
ud og drak vodka med de andre arbejdere og boede derefter på gaden eller på
natherberger.
Der kan laves kontrakt via arbejdsmarkedslovgivningen og via civillovgivningen.
Arbejdsmarkedslovgivningen regulerer med faste kontrakter mens civillovgivningen giver
mulighed for korte ansættelser og uden mindsteløn. Der er en øget brug af
civillovgivningen.
Brugen forstærkes af migrationsproblematikken, hvor ukrainske arbejdere ’fortrænger’ de
polske.
Burza bor i et gammelt kollektiv landbrug. Det er tvivlsomt om Burza får lov at bestå,
mente både socialarbejdere og beboere.
Forsøget på at inkludere folk i samfundet kan faktisk få det præcis modsatte resultat, at
ekskludere dem.
Der er nogle broer over floden gennem Warszawa. Der bor hjemløse eller de bor på et nat
herberg. Herbergerne er store sovesale. Nogle steder kan man også få et måltid.
På Burza mente socialarbejderne, at der for 99 procents af stedets brugere, var alkohol
skyld i hjemløsheden. Beboerne mente ikke selv at de var helt så alkoholiserede. Der var
også mange, der kom ud af fængslet uden at have et sted at tage hen.
Hjemløse er synlige i gadebilledet. Især på stationer og lignende. Astrid er ikke klar over
om de der tigger får noget ud af det.
Der har været forsøg med at lave en avis som Hus Forbi, men det lykkedes ikke at få den
op og stå. Der var ikke købere til det.
Alkohol har en stor betydning i Polen. Man har altid drukket meget. Under kommunismen
drak man før under og efter arbejdet. Alkoholisme fandtes ikke, det var blot en ’social
plage’. Nu er det en erklæret sygdom.
Der var adgang til lægehjælp og AA var der også. Der var ikke tvungen antabus. Der var
nok ikke råd til det. Der var folk der havde været i afrusning, men det var ikke noget der
var fulgt op på eller noget der hjalp på sigt.
3. Housing First konference i Amsterdam
Martin er her ikke. Vi udsætter punktet
Ask fortæller dog, at konferencen er arrangeret af den danske Socialstyrelse. 5 byer i EU
er gået i samarbejde om deres brug af Housing First metoder og deres erfaringer med
dem. Resultaterne blev præsenteret på konferencen og forskellige og ligheder diskuteret.
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Der kan læses mere om konferencen og byernes erfaringer på dette link: Housing First
Europe. Der skulle også komme slides fra de forskellige oplæg.
4. PEP – people experience poverty i Bruxelles
Helle Due, Jensine, Per K og René Raj deltog på Danmarks vegne.
Per var meget begejstret. Der var sat et stort telt op ude foran parlamentsbygningen, hvor
alle var samlet. Der var også et telt til hvert land, hvor hver delegation skulle servere
noget fra deres hjemland.
Den første dag gik med at gå rundt og smage på hinandens varer. Vi kom v. tre tiden. Der
var Linje akvavit fra Norge og alle mulige sjove specialiteter fra de forskellige lande. Vi
havde leverpostej og agurk med.
Hvert land havde fundet på nogle slogans. Der gik meget tid med at præsentere disse for
hinanden. Vi havde et der hed ’Homeless but not homeless’ og ’har du ikke mod til at
drømme, har du ikke kræfter til at kæmpe’.
Østrig: out of the dark in to the light
Der var lavet en aftale med Ole fra Socialdemokraterne, men han kom mens der ikke var
nogen i det danske telt. De mødte dog en ansat i parlamentet, der hed Signe. Hun vil
kontakte Sofie, så vi kan kontakte hende, hvis der er noget vi vil spørge hende om.
Der var ikke de sædvanlige slipsedyr.
Der plejer at være en stor konferencemiddag. Den var skåret væk og erstattet af mad i
papbæger mad og en trægaffel. I det hele taget var der skåret meget ned på maden, men
ikke på hotellet.
Raj fik meget respons på hans SAND tøj og den måde SAND fungerede på. Det var
mange interesserede i. Raj har et hæfte med historier om fattigdom – engelske
oplevelser.
Per fik forbindelse til en amerikaner, der arbejder for fattighuset i Norge. De vil meget
gerne vide noget om hvordan SAND arbejder. De kunne måske lave noget lignende i
Norge. Fattighuset indsamler tøj og mad og giver det til fattige. Det er nok mest os, der
skal inspirere dem.
Per K giver Harald kontaktoplysninger. Harald kontakter dem og finder ud af hvad de
forventer af os mht til oplæg, og hvad vi gerne vil have fra dem.
Der var et minikonference for tre lande. Danmark var sammen med Bulgarien og Malta.
Det var nogle helt andre ydelser de får i der end vi gør. Per blev overrasket over hvor
fattigt Malta er.
Sofie laver et referat og en evaluering af PEP konferencen. Den sender hun til EAPN som
laver en samlet beskrivelse og evaluering, som de sender ud.
De fik ikke snakket HOPE med nogen. Der var ikke nogen fra HOPE netværket, Per
genkendte.
Der er et stort monument for fattige foran parlamentsbygningen. Det så de og holdte et
minuts stilhed.
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I forhold til tidligere år var det godt, at det var mindre overdådigt og at indholdet var mere
jordnært.
Der var mange af de nationale EAPN afdelinger, der havde sponseret bannerne til de
slogans der var lavet.

5. EAPN
Den danske afdeling vil gerne have to SAND repræsentanter til at deltage i deres møder.
Vi har før haft danske repræsentanter med.
Ask mener det drejer sig om 3 møder om året. Vores repræsentanter skal sikre at
brugernes ønsker bliver fremført til møderne. Desuden skal de fortælle hvad SAND laver i
forhold til udlandet.
Harald og Bettina er SANDs repræsenter i EAPN.dk. Ask sender en E mail til EAPN med
kontaktoplysninger.

6. Norges Tur
Planen var at det skulle være i august. Nu er folk i Norge begyndt at gå på ferie. Derfor
bliver vi nødt til at udsætte den til september eller oktober.
Vi arbejder med uge 38, 39 og 40 i prioriteret rækkefølge. Ask melder hurtigst muligt ud.
Det er stadig planen at tage to overnatninger deroppe og sove på færgen frem og tilbage.
Afgang mandag og hjem torsdag aften.
7. Fremtidige konferencer
Der er feantsakonference fredag d. 8. november i Prag. Vi satser på at der er HOPE
generalforsamling d. 9. november. Det aftalte de på sidste møde i participation
arbejdsgruppen, da de var i Galway.
Ask skal med fordi han skal stille op til Feantsas bestyrelse. Bettina og Pia vil gerne med.
Leif og Harald stiller op til HOPEs bestyrelse og skal derfor med. Vi tager 5 af sted.
René Raj vil gerne være reserve.
Der er en Housing first konference d. 20. september i Berlin. Den lader vi hvile.
Vi har nok.
8. Opdatering af hjemmesiden
Vi sletter Kjeld fra medlemslisten. Han reagerer ikke på henvendelser.
Pia, Martin Larsen og Bettina skal på hjemmesiden.
Der er en formuleringsfejl i slutningen af beskrivelsen.

9. Næste møde
d. 3.9.13, kl. 10.30 – 15 på Paraplyen
Ønsker til dagsorden sendes til Ask.
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Norge
Feantsa/Hope Generalforsamling
Housing first fra sidst
10. Eventuelt
HOPE står for HOmeless POople og opstod i 2009 ved en Fenatsa konference i Danmark
hvor vi samlede ca. 40 hjemløse fra forskellige lande til et møde. Vi blev enige om at lave
et netværk for hjemløse. I 2011 blev der holdt stiftende generalforsamling samtidig med at
Fenatsa holdte deres årlige generalforsamling. Der sidder brugere fra 4 lande i
bestyrelsen. 3 ud af de 4 i bestyrelsen er med i Feantsas Participation arbejdsgruppe, der
holder møde 2 gange årligt. Det er også i denne forbindelse at HOPEs bestyrelse holder
deres møder. Participation gruppen bruger også noget mødetid på at diskutere hvordan
man kan styrke HOPE.
Vi diskuterer hvordan vi kan få HOPE og at stå. Vi snakker om at lave en Grundvig
ansøgning. Det vil give os mulighed om at lave en samarbejdsaftale med 3 – 4
organisationer og besøge deres hjemland og besøge steder eller organisationer, der har
noget at byde på i forhold til brugerorganisering. Der skal laves en rapport med erfaringer.
Vi snakker om at stærke lande kan forpligte sig til at levere viden til de lande, der ikke har
så meget viden. Måske er det for stort at satse på at få alle lande i EU med fra start.
Det er svært at få Østeuropa med. De har ikke en rød reje. Vi skal hjælpe med at få
brugerorganisationer i andre lande op at stå.
Vi er enige om at det bliver hårdt arbejde.
Vi diskuterer housing first princippet
Vi tror princippet er kommet for at blive, men vi er usikre på at der bliver leveret den
nødvendige bostøtte for at man kan blive i boligen. Der er også det element, der er svært
at få bugt med. Det er strukturen i hverdagen og det sociale fællesskab. Det mister man
når man kommer ud fra en boform. Der skal være noget andet før det giver mening at
flytte i egen bolig. Når man kommer en i en boform skal der laves en plan lynende hurtigt
og så skal man ud i egen bolig. Martin fortæller at det er hans hobby og hans interesser
der holder ham gående. Han er en rimelig ’nem’ sag og det har taget ham et år at komme
i egen bolig. Hvis ikke man har noget at komme tilbage til falder man tilbage i et gammelt
misbrugsmønster. Det er kortsigtet kun at fokusere på boligen. Raj har den samme
oplevelse. Man bliver nødt til at motivere til at man får nogle nye cirkler at bevæge sig i.
Det kræver noget opfølgning. Det kan være noget simpelt som en sagsbehandler, der
motiverer en til at blive meldt ind i en sportsklub eller gør noget andet for at man kommer
videre i livet.
Ask/ d. 25.6.13
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