International arbejdsgruppe d. 2.12.15
Deltagere: Leif Jensen, Ole Svendsen, Leif Mortensen, Pino Paank, Ask Svejstrup (ref.), Martin Berthelsen,
Jonas Laursen.
Afbud: Ravn, Harald (Han er til Participation arbejdsgruppemøde i Bukarest).
Birthe Povlsen fra Socialstyrelsen bliver også inviteret med til møderne. Hun står for det europæiske
arbejde i Socialstyrelsen. Derfor vil hun gerne holdes orienteret om vores arbejde, blive inspireret eller
inspirere os. Hun har også hjulpet HOPE med at afholde generalforsamlinger gennem tiden.
1. Præsentation af deltager, herunder det nye medlem Leif og vores gæster
Leif Jensen har været med i den internationale arbejdsgruppe stort set siden gruppen blev oprettet. Det er
efterhånden mange år siden. Leif har været til PEP konference 2 gange og været i Barcelona til
generalforsamling i HOPE. Han har også været til Participation arbejdsgruppemøde. Han kommer fra SAND
Vestjylland, nærmere bestemt Holstebro.
Martin er fra Odense. Han har været med siden 2011. Han har været på studietur med gruppen i Stockholm
og Oslo. Han har også været med til FEANTSAkonference/FEANTSA generalforsamling flere gang og været
med til flere Participation arbejdsgruppemøder.
Ask fortæller at FEANTSA er en europæisk organisation for nationale organisationer, der arbejder med
hjemløse. I Danmark følgende medlem: projekt UDENFOR, Kofoed Skole, Overførstergården, Kollegiet Gl.
Køge Landevej og Kompasset (en del af Kirkens Korshær). SAND er det eneste ’fulde’ medlem, hvilket giver
ret til at opstille medlemmer til FEANTSAs bestyrelse og til at stemme på generalforsamlingen. Indtil sidste
år ved den her tid var SBH (sammenslutningen af boformer for hjemløse i Danmark) også medlem af F. De
har meldt sig ud fordi de synes F. var en udemokratisk forening. SBH var ligesom SAND fuldt medlem.
F. har medlemmer fra alle EU medlemslande og enkelte medlemmer fra lande der grænser op til EU. F.
holder en årlig konference med generalforsamling dagen efter. Der er valg til F.’s bestyrelse hvert andet år.
Ask sidder i F.’s bestyrelse som de danske F. medlemmers repræsentant. F. holder også en
forskningskonference en gang årligt.
F. har ligesom SAND en række arbejdsgrupper. SAND er repræsenteret ved Harald i Participation
arbejdsgruppen. Den arbejder med brugerinddragelse og har 4 ’almindelige’ medlemmer og 4 brugere.
Ole Svendsen har været med i SAND siden starten i 2001. Han har været med i gruppen i et par år. Han har
været med til F. konferencen i Paris i år.
Leif Mortensen har boet over 20 år i udlandet. Han taler perfekt engelsk, kan tale nogenlunde spansk og
tysk. Han mener også hans erfaringer fra hans mange udenlandsrejser kan bruges i gruppens arbejde. Han
har været hjemløs 3 år. Han har lavet en hjemmeside der hedder ”hjemløs er og ligner også mennesker”.
Han erkendte ikke selv at han var hjemløs før der var gået nogle år. Det problem mener han mange har. Det
vil han godt arbejde med. Han har boet på Overførstergården, Himmelekspressen og nu på Kollegiet Gl.
Køge landevej, og ind imellem på gader og stræder. Han er med i Optimistgruppen som forsøger at udbrede
kendskabet til SAND. Han er stifter af hjemløsepartiet og arbejder sammen med Felix om at få det op at stå.
Det er hårdt arbejde at blive opstillingsberettiget til Folketinget, som er partiets mål.
Leif mener at grunden til at han røg ud fra Overførstergården var at han var for aktiv i SAND. Han var for
kritisk.
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Ask er sekretariatsleder i SAND og har været med i den internationale arbejdsgruppe siden starten for 9 år
siden. Han har siddet i Participation arbejdsgruppen i nogle år og været med til FEANTSAs årlige konference
i mange år.
Pino er fra Århus. Han var med til en konference/studiesession om hjemløshed og seksualitet i Budapest for
to uger siden om hvordan folk marginaliseres/bliver hjemløse fordi de har en anden seksualitet. Der er en
lille gruppe på 4 -5 stykker i SAND, der kalder sig queer gruppen. De diskuterer også dette emne.
Jonas kom ind i SAND fordi han fik hjælp af René i en sag om kontanthjælp (han fik heldigvis medhold i en
klage over at få nedsat kontanthjælpen). Derfra kom han ind i ungegruppen og var med til en masse
arrangementer. Han var for nylig med til PEP konference arrangeret af EAPN. Han har været hjemløs i 5 år.
Han arbejder for at få flere unge med i SAND.
1. Martin og Pino har været til studiesession i Budapest (læs om det forberedende arbejde i
referatet fra sidste møde).
Det handlede om lav socialøkonomisk status, seksualitet, diskrimination og udstødelse, og
sammenhængene mellem disse faktorer. Det varede 6 dage, og det var fra morgen til aften. De (Pino og en
anden) lavede bl.a. nogle anbefalinger om hjemløshed og seksualitet til EU. De skrev nogle rigtig gode
anbefalinger til, hvordan man kan bekæmpe at folk bliver hjemløse fordi de har en anden seksualitet.
Martin har været med i planlægningen af studiesessionen. Det var FEANTSA der havde bedt ham deltage på
deres vegne. Han var til et forberedende møde i juni. Der har været et stort arbejde at udvælge deltagere
til sessionen. Han har også været med til at udvælge oplægsholdere. Martin kæmpede hårdt for at få
hjemløseaspektet med i sessionen. Det var de andre ikke så interesserede i. Det var mest den seksuelle
orientering og hvordan det ekskluderede i forhold til studie, arbejde, sociale netværk osv. de var
interesserede i. Det var mest de socioøkonomiske forhold der blev set på. Martin synes han lærte en hel
masse. Der er en gruppe med anden seksualitet, der føler sig meget udstødt eller stigmatiseret og mange
steder er det reelt også tilfældet. Der forfølges man. Det kan være svært for folk i Norden at forstå
omfanget af den sociale eksklusion man er udsat for i andre lande som homoseksuel.
Der var mange til sessionen som mente, at lige præcis deres gruppe var den eneste gruppe, der blev udsat
for marginalisering og eksklusion. De var lidt svære at arbejde med i forhold til at få nuanceret deres syn på
sagerne.
Især østpå har man specielle herberg for hjemløse homoseksuelle eller andre grupper. Man holder dem
hemmelige, så man ikke risikerer at de chikaneres. De – hjemløse og herberger - udsættes for
hadforbrydelser. F.eks. sker det i Tyrkiet og Georgien. I Georgien stillede den ortodokse kirke op med ti
gange så mange aktivister som antallet af demonstranter, til en demonstration homoseksuelles rettigheder.
Aktivisterne ’bankede’ demonstrationen fra hinanden.
Vi diskuterer om andelen af hjemløse homoseksuelle svarer til andelen af homoseksuelle i Danmark
generelt. Det har vi ikke rigtig nogen tal på. Vi er dog overbeviste om at den velkendte mekanisme om at
sparke nedad eksisterer, så hjemløse tramper på homoseksuelle hjemløse, hvis de kan.
Vi snakker om at det vil være godt at lære nogle teknikker om hvordan man kan fortælle sin historie. Det
har vi søgt penge til men ikke fået dem. Center for frivilligt socialt arbejde har også kurser der matcher det
behov.
2. PEP konferencen i Bruxelles v. Ravn og Jonas
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Pep står for People experiencing poverty. Det er EAPN (Europian anti poverty network), der laver den I
samarbejde med kommissionen.
De lavede noget gruppearbejde, hvor man diskuterede det at være fattig og hvad man ønskede. Jonas var i
gruppe med folk fra bl.a. Polen, Rumænien, m fl. De blev enige om, at det var vigtigt at sige tingene flere
gange for at blive hørt. Politikerne skulle råbes op. Man vil gerne have en minimumssats; man skal have så
man kan overleve. Den skal selvfølgelig tages højde for at nogen har børn. Alle ville godt have et frit
sygehusvæsen. Der var mange repræsentanter, hvor man ikke ville betale skat, men de ville gerne have alle
goderne af en velfærdsstat. De forstod ikke at en høj skat går til nogle almene goder.
Der var nogen der mente at nedskæringer af kontanthjælpen var imod menneskerettighederne. Det var en
politiker fra EU kommissionen.
Martin siger, at der er 3 velfærdsmodeller. Der er en sydeuropæisk, en angelsaksisk og en skandinavisk
model. Den sydeuropæiske har lav skat, men f.eks. ikke fri adgang til sygehusvæsenet.
De fandt også ud af at der skulle være flere organisationer. Demokratiet skulle øges, så man sikrede at
fattige kom med på råd. Det kunne også føre til en diskussion om hvordan man skal bruge pengene, så de
også kommer fattige til gavn.
De ville også gerne mere ud til politikere for at de kan se hvordan hverdagen er for hjemløse.
Alle mennesker er ligeværdige. Fattige bør ikke udstødes. Det må og skal vi bekæmpe. Det er også derfor
Jonas gerne vil stille sig op og fortælle sin historie. Den skal ændre tingene og give folk respekt for fattige og
hjemløse.
Man diskuterede også boligmarkedet og dyre boliger for de få, men kun få billige boliger for de mange.
SAND havde en stand, hvor der stod en del om SAND og et eksempel på et budget – Jonas’ – hvor han kun
havde 600 kr. til sig selv efter de faste udgifter er betalt.
Leif M mener, at den eneste måde at få indflydelse er at stemme. Han råder SAND til at lave noget som
’Stemmer på kanten’.
Jonas savnede politikere på konferencen, der kunne tage imod alle de gode råd de gav dem.
På hjemmesiden Voiceofpoverty-eu.net kan man se mere om konferencen.
Jonas og Ravn blev mødt med stor respekt. Både for deres meninger og for deres engelske. Han er sikker på
at der er mange der hørte efter hvad de sagde. Han savnede noget mere om hvordan man skulle gribe
tingene/løse problemerne. Det blev meget en opremsning af problemer.
Emma sagde til sidst at diskussionerne stort set var de samme som sidste år. Der sker næppe noget ved
tingene.
Spanien lavede et skuespil, hvor der sad en tigger, der hver gang nogen var ved at lægge penge i hånden
fjernede hun den. Men da der var en der rakte hånden frem tog hun den og trykkede den. Moralen er
selvfølgelig at man skal være sikker på at folk vil have det man har tænkt sig at give dem det.
3. HOPE – status
HOPE står for HOmeless PEople.
Martin spørger hvad Stig B var med til HOPE møde I Freistadt for. Det er der ingen der kan svare på.
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Harald er til Participation arbejdsgruppemøde i Bukarest. Han har lavet et lille statusskriv til os.
HOPE folkene mødes ofte i forbindelse med et FEANTSA arrangement. Der er to participation
arbejdsgruppemøder om året og en konference. Her stikker HOPE folkene hovederne sammen og nogle
gang støder der et par ekstra til. Vi snakker om hvem der sidder i HOPE. Det er typisk de samme som dem
der sidder i Participation arbejdsgruppen. Denne gruppe består af 4 brugere og 4 repræsentanter fra
forskellige organisationer.
Ask supplerer med at sige at HOPE for lidt over 2 år siden blev registreret som en europæisk organisation.
Det betyder at man kan begynde at søge om EU midler. Man skal som regel have 20 procent
medfinansiering. Det er snørklet at søge om EU midler og med selvfinansieringskrav bliver det helt umuligt.
Pino siger at Europarådet måske er en mulighed at søge hos. De er vist mere villige til at give uden
medfinansiering.
Martin fortæller om HOPE. Det er SAND på et europæisk plan. Man forsøger at få indflydelse på boformer
og tilbud, men så sandelig også politisk. Der er vel omkring 10 lande der er repræsenteret i HOPE eller har
kontakt med HOPE.
Der er kommet en sponsor fra Freistadt, der vil organisere et møde for 30-40 personer. Da de havde møde i
foråret var det første gang man havde møde udenom FEANTSA.
4. FEANTSA- Ask har været til bestyrelsesmøde og vil også gerne svare på spørgsmål til det
materiale I har fået tilsendt på det sidste.
Ask fortæller om det danske F. netværk. Det er den der sidder i FEANTSAs bestyrelse, der indkalder til
møderne, altså Ask. Der afholdes som regel møder op til et bestyrelsesmøde i F. Her gennemgås
dagsordenen og de input de danske medlemmer kommer med, tager Ask med til b. – møde i F.
Ask fortæller om at F. begynder at se på hvordan man kan få hjemløse ind i beskæftigelsespolitikken eller i
sundhedspolitikken/psykiatrien. Der er ikke nogen egentlig hjemløsepolitik i EU, men emnet berøres af
andre områder. Når EU taler om at dem der er længst væk fra arbejdsmarkedet i højere grad skal
inkluderes på arbejdsmarkedet, er det bl.a. hjemløse man taler om. Her går F. ind og foreslår hvordan man
kan lave tiltag, der sikrer det.
Jonas synes det mange gange er de udviklingshæmmede, der får særlige tilbud. Det kunne vel lige så godt
være hjemløse der får specielle tilbud?
5. Hjemmesiden – er den opdateret
Ask skal stadig skrive noget om Norgesturen. Vi har tidligere talt om at vi gerne ville lave studieture til vores
nabolande. Næste skridt er Storbritannien. Martin har kontakter, så vi kan se en bred vifte af tilbud.
Leif M efterlyser at vi skriver noget om de organisationer vi er medlem af og hvad de står for. Det skal
linkes.
Der skal laves noget om i den tekst der står. Det lyder som om det har ligget for længe. Der står f.eks. at vi
planlægger en studietur til Norge.
6. Film til hjemmesiden
Vi vil gerne lave nogle eksempler på de ting vi laver og filme dem. F.eks. optage en lille bid film fra de
konferencer vi er med på. Desuden skal der være noget generelt om de vi laver.
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Man kan også lave et diasshow, hvor man løber igennem hvilke steder man har deltaget i og hvad udbyttet
var.
Ravn kan klippe en film sammen, siges det.
Vi laver i første omgang en elevator pitch. Det er en 30 sek. Video som forklarer hvad vi laver. Sidenhen kan
vi gå i dybden eller laver klip fra de ting vi deltager i.
Jonas spørger Ravn om hun vil lave den.
Pino forsøger også at lave noget fra sin tur mens han har den i frisk erindring.
7. Dato for næste møde
Ask skal til møde i F. bestyrelse d. 29. januar. Ask inviterer til formøde med de danske F. repræsentanter.
Ole, Pino og Jonas er interesserede i at deltage. Ask skriver ud til alle i gruppen og husker dem på det.
Vi holder møde d. 6. april på Paraplyen i Odense, kl. 10.30 – 15.
8. Evt.
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