International arbejdsgr. Møde i SAND d. 12.9.16
Deltagere: Leif Jensen, Harald Gjersøe, Ole Svendsen, Ask Svejstrup (ref.)
Afbud: Pino, Ravn, Martin, Jonas
Vi snakker om at det er ærgerligt, at der er så mange der ikke kommer til møderne. Spørgsmålet er
om en tur til udlandet vil få dem til at dukke op lidt oftere…
Dagsorden
1. Vores kommende studietur til Skotland v. Harald
Endeligt program mangler. Vi rejser d. 3.10 og kommer hjem d. 7.10. Vi flyver 13.40 og kommer
hjem 17.45. Vi skal huske at ændre Pinos navn på flybilletten. Vi flyver fra Kastrup til Edinburgh og
tager toget herfra til Glasgow. Harald vil bestille togbilletter eller busbilletter fra Edinburgh til
Glasgow.
Den 3. er rejsedag. D. 4. er Glasgow Homelessness Network (GHN) årlige konference. Den deltager vi
i.
D. 5. og 6. er der studiebesøg. Den 5. regner Harald med, at vi skal besøge GHN’s kontor. Den 5. og 6.
regner han med at vi skal fokusere på noget peer to peer arbejde. Det er David fra GHN, der laver
programmet for os. Når han får programmet laver Harald en lille informationsguide over de steder vi
skal besøge.
Der er bestilt flybilletter og hotel til Pino, Martin, Jonas, Ask, Harald, Ole S og Leif.
2. Bestyrelsesmøde i FEANTSA, v. Ole Svendsen
Ole kom hjem fra mødet i går. Det foregik i Barcelona. Der er 7 nye medlemmer i FEANTSAs
bestyrelse, som alle var inviteret til et introduktionsmøde. Desværre kom de lidt for sent i gang. De
nåede at præsentere sig for hinanden. Der var mad midt i forløbet og derefter gik det i opløsning. De
nåede ikke til at snakke om hvordan arbejdet i FEANTSAs bestyrelse foregår. Det var lidt ærgerligt.
Det var dog rart at høre om de mange nye medlemmers organisationer og at høre om de mange
FEANTSA medarbejderes funktioner. Der var ca. 12 medarbejdere.
På selve mødet var der besøg af EU kommissæren på området, Raquel Cortes, fra Spanien nærmere
bestemt Andalusien.
EU kommissionen har allerede meddelt FEANTSA, at når England ryger ud af EU må FEANTSA ikke
bruge en øre på de Engelske FEANTSA medlemmer.
Der er kommet ny præsident, Juan, fra Spanien. Han og FEANTSA vil gerne have flere input fra
medlemmerne på hvad der rører sig i medlemslandene. Vi skal så at sige være den lokale FEANTSA
repræsentant I DK.
Før i tiden lavede hver land en rapport i FEANTSA regi. Har skulle alle lande besvare en masse
spørgsmål og herefter sammenlignede FEANTSA beskrivelserne. Det gør man ikke længere.
Nu er det mere enkeltstående initiativer, f.eks. at få så mange MEP (medlemmer af EuropaParlamentet) til at underskrive en erklæring om, at man skal have en fælles EU hjemløse strategi
som muligt.
Pt arbejder FEANTSA på at få storbyerne i Europa til at underskrive en erklæring om hjemløses
rettigheder.
Ask har sendt et udkast til en rettighedserklæring rundt. I første omgang var den for juridisk. Der er
lavet et andet udkast, hvor han i højere grad har formuleret hensigtserklæringer.
Udgifterne til personale i FEANTSA er steget. Det er sket fordi man af EU kommissionen har fået
lovning på, at man gerne måtte bruge flere penge på ansættelser.
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Arbejdsgrupperne blev diskuteret. Der var forslag om at lave en selvstændig kvindegruppe. Ole
sagde at DK for eks. havde et kvindenetværk. Vores netværk er mere socialt end en arbejdsgruppe.
Ole kunne godt tænke sig at få et lille skriv om hvad det er for specifikke kvindeproblematikker, som
han kan tage med til FEANTSA møde næste gang. Der er møde igen i slut jan/start feb.
Man blev enige om at fortsætte arbejdet med at samle erfaringer fra kvindelige hjemløse sammen.
Det vil FEANTSA sekretariatet bruge nogle timer på.
Vi diskuterer, om vi skal forsøge at få et medlem med i en eventuel arbejdsgruppe om kvinder. Den
bliver måske virkelighed i 2018.
Employment (beskæftigelse) - 5 der søgte optagelse, ingen danskere. Den nedlægger man.
Forretningsudvalget havde indstillet kandidater til de andre arbejdsgrupper.
De blev fulgt til punkt og prikke. Christian Pearl fra Østrig ville gerne høre om de to danskere, der
blev indstillede til Migration arbejdsgruppen, Bo fra Udenfor og Susannah fra Kompasset/Kirkens
Korshær. Ole fortalte hvad han vidste. Det er usædvanligt at der er to fra samme land i en
arbejdsgruppe.
Darma, som er lederen fra Health arbejdsgruppen, spurgte Ole ud om Henrik Thiessen. Henrik
fortsætter i gruppen.
Som noget nyt har man sat ”høj faglighed” som det mest tungtvejende kriterie for at komme ind. Før
var det, ifølge Ask, mere et spørgsmål om at have en tilknytning til et ”fuldt medlem” eller at
balancen mellem nord-syd-øst-vest, var rimelig.
I Participation (brugerinddragelse) kom Harald med igen. Den har mandat til at fortsætte arbejdet til
udgangen af 2017.
FEANTSA har lavet en skriftlig deklaration om, at EU skal lave en fælles hjemløsestrategi, som man
har fået en del MEP’ere til at skrive under på. Den opnåede ikke tilstrækkelig stor tilslutning til, at EU
skal lave en strategi. Dog mener FEANTSA, at vi har opnået synlighed på området. FEANTSA regner
med at få hjemløshed ind i EU programmet via ”pillars of social rights”, hvor hjemløshed hører
hjemme. Det vil FEANTSA i hvert fald arbejde på at få til at ske.
FEANTSA arbejder med Housing Rights, bl.a. i en arbejdsgruppe. Man vil opprioritere arbejdet og
ansætte nogle medarbejdere til at styrke et fagligt netværk omkring det.
Ole spurgte de ansatte, om de havde arbejdet med hjemløse i praksis. Det var kun Maria, der havde
det. Dog var der et par af englænderne, der havde arbejdet frivilligt med telefonrådgivning.
Generelt vil FEANTSA meget gerne have, at medlemmerne rapporterer alt hvad der måtte have
interesse for FEANTSA tilbage til dem.
Harald foreslår, at den internationale arbejdsgruppe på hvert møde sammenskriver det vi mener er
interessant for FEANTSA. Ole vil selvfølgelig trække på os, hvis der kommer en opgave, han skal have
hjælp til.
Der arbejdes på en ny hjemmeside, der er lidt mere blå end den gamle røde. Ole er lidt bekymret for
om logoet forsvinder.
Næste FEANTSA bestyrelses møde er start jan/slut feb.
FEANTSA holder normalt to konferencer om året. Der er politisk konference i Gdansk d. 18. – 19. maj
2017. Der er research konf. I Barcelona d. 22.9.2017.
Research konferencen i 2018 bliver måske i Budapest.
3. EAPN (European anti poverty network) og PEP konferencen – der er nyt om konferencen
Sofie og Danmark har lavet en inter-skandinavisk delegation med Finland og Sverige.
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De kommer til Kbh. – formentlig d. 12.10 til 1-2 dages møde og planlægning.
Der er ret stor bredde på delegationerne – dem fra Finland er fx arbejdsløse akademikere. Men det
vi har tilfælles er, at alle samfundene er gennemsyret af en ekskluderende diskurs – ”hvis man ryger
gennem vores veletablerede velfærdssystem, er det ens egen skyld”. Ord som dumhed, dovenskab,
passivitet, selvforskyldt blev nævnt på det møde Sofie havde med de andre koordinatorer.
Der bliver brugt mange kræfter på at spille minoriteter ud mod hinanden – fx udlændinge overfor
hjemløse.
Til PEP’en forestiller Sofie sig at lave vores udstilling og præsentation sammen og i det hele taget
bruge PEP’en på at arbejde videre, så det ikke ender med endnu en PEP hvor Norden sidder som de
”rige og velfungerende”, og hvor de øvrige delegationer gerne vil høre om skandinaviske modeller og
flexicurity, men vi aldrig helt får adresseret egne problematikker.
Der kan komme 3 deltagere med, og en delegationsleder.
Der er planlagt et samarbejdsmøde med de andre delegationsledere d. 12. okt. I Kbh.
Vi drøfter muligheden for at Harald kan være delegationsleder i stedet for Sofie. Det vil han gerne.
PEP’en er d. 13. – 15. november.
Harald siger, at de arbejder meget på at udbrede Housing First i Norge.
4. Møde med de andre danske FEANTSA medlemmer
Vi har de sidste par år holdt et møde med de andre danske FEANTSA medlemmer. Det sidste møde
blev ikke til noget, fordi der ikke var interesse for det. Ask har spurgt de andre medlemmer, om de
vil holde møde i slutningen af måneden. Det er der ikke nogen, der har svaret på. Ask og Ole finder
en dato og inviterer de danske medlemmer og den internationale arbejdsgruppe.
5. Hjemmesideopdateringer
Der mangler ref. Fra d. 29.6. i år.
Vi skal have Ravn lagt på hjemmesiden.
6. Næste møde
D. 26. okt. I Kbh. Vi holder møde med de andre danske F. medlemmer samtidig med.
7. Evt.
Harald har sammen med Henrik Kromann planlagt at lave en fælles tur til Freistadt, når de har
wohnungslosentreffen næste år. Det bliver formentligt i juli måned.
Henrik og Harald tænker, at man kan få Hus Forbi med på ideen og derved få finansieret noget
transport. Det er Henriks afdeling at kontakte Hus Forbi.
I kan læse mere om arrangementet på www.wohnungslosentreffen.de
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