International arbejdsgruppemøde d. 19.4.2018
Deltagere: Leif Jensen, Ole Svendsen, Martin Berthelsen, Heidi W Mortensen, Ask Svejstrup (ref.).
Harald Gjersøe kommer kl. 12.

1. Konference om peertræning d. 26. – 27. april.
Martin informerer om hvad det går ud på. Han deltager sammen med Christina Strauss.
SAND er blevet inviteret med til en peertræning i Bruxelles. Det er en del af samme område som
Participationarbejdsgruppen hører under. Det er Mauro der er FEANTSAs medarbejder på området.
Det er David fra Glasgow, som skal stå for undervisningen. Vi besøgte David og hans organisation GHN (Glasgow
Homeless Network) og deres projekt Navigate, der kan sammenlignes med vores bisidderkorps. Den
internationale arbejdsgruppe har gennem en årrække beskæftiget sig med peer work. Bl.a. besøgte vi Navigate da
vi var i Glasgow for nogle år siden. Vi blev meget inspireret af det. Det kan man læse om i tidligere referater. Vi har
også talt om det i bredere kredse i SAND. Christina Strauss har beskæftiget sig med det i Århus og hun har været
på SINDs peer uddannelse, så vi (Ask og Christina) synes det var oplagt at hun tog med til træningen sammen
med Martin.
Martin fortæller om nogle af de erfaringer han har hørt om via de møder han har været med til i FEANTSAs
ungenetværk og hvad han har læst sig til. Vi snakker om at Skotland har lavet nogle investeringer på
hjemløseområdet og de har udviklet nogle metoder, der er værd at se på.
På længere sigt kunne det være interessant at skabe nogle jobs for brugergruppen. Vi vil gerne ses som eksperter
på hjemløshed, og vi vil gerne have at den viden anerkendes som en kompetence i et arbejde. I andre lande har
man ansat tidligere hjemløse i jobs som peer workers.
Vi snakker om at We Shelter på Gl. Køge Landevej i Kbh, har lavet et peer projekt, hvor de også underviser folk.
Steen Rosenquist deltager i undervisningen.
Vi snakker om at vi kan sætte Martin, Christina og Steen sammen, evt. med Ask som pennefører og forsøger at
samle erfaringerne og formulere SANDs anbefalinger på området.
Planen er at vi samler erfaringerne sammen og vurderer hvad vi kan bruge det til i DK. Arbejdsgruppen her får
fremlagt det vi samler sammen.
Harald spørger Maggie – Davids chef – om SAND kan få lov til at få undervisningsmaterialet for Navigate.

2. EAPN bustur (se mail fra Harald for mere info)
Busturen hedder EMIN. Den står beskrevet på EAPNs hjemmeside. Man kan søger på EMIN.
Der er to busser. Den ene kører fra Grækenland/Spanien op igennem Europa. Den anden kører fra de
baltiske lande og over mod os og videre ned.
Harald skal være med fra Stockholm d. 17. juni og videre til Oslo, København, Århus og Åbenrå.
Harald har talt med Fintan og Leo Williamson fra EAPN om hvad SAND kan byde ind med, når den kommer
til DK.
Ask har talt med Per K Larsen fra den danske EAPN afdeling. Han fortæller at det er en kampagnebus, der
kører rundt med materialer. Kampagnen skal forklare, hvorfor man gerne vil have minimumsindkomster.
De vil gerne tale med både folk der er imod minimumsindkomster, og folk der er for.
SANDs rolle ville være at få nogle unge til at fortælle om hvordan det er at være på de lave indkomster.
Hvad er det for et liv man lever på kontanthjælp.
Harald kan være oversætter mm.
Per K synes SAND skal lave en selvstændig bod med 3- 4 personer pr. sted.
Der laves også nogle møder, f.eks. Europahuset. Her inviteres forsk. Politikere. Det afholdes på engelsk. Vi
får en invitation.
I Aabenraa regner de med at få TV syd på.
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Bussen er i København d. 22. – 23. juni. Den er i Århus d. 24. – 26. juni (d. 24. er hviledag) og i Åbenrå d.
26.- 27. juni. Der er program d. 26.
Vi taler om hvordan vi kan visualisere forskellen på fattige og rige mennesker. Ole foreslår at man gør det
med mad. Det kan alle forstå. F.eks. med røde pølser med toastbrød til fattige og blinis eller pindemadder
til de rige.
Der har lige været Folkemøde. Her har vores nye eventmager været med. Derfor er det måske ikke det helt
store vi skal stille an med.
Vi vil gerne være med i et eller andet omfang. Vi synes det er en god idé at involvere de lokale udvalg.
F.eks. ved at en ung hjemløs kan fortælle om hvad det vil sige at være fattige.
Ole og Martin er ansvarlige for København. Leif og Heidi er ansvarlige for Århus. Hvad vi præcis skal lave
hvornår, finder vi ud af når vi får et endeligt program fra EAPN. Det kan være vi kun skal være der én dag
hvert sted.
Leif er ansvarlig for Åbenrå.
Ask spørger sekretariatet om der er gode ideer til hvad vi kan lave, som vækker opsigt og som er nemt at
lave.
3. FEANTSAs (F.) bestyrelsesarbejde. Ole informerer
Det sidste møde var i Bruxelles. Der skete ikke noget epokegørende. Arbejdsgrupperne kaldes nu clusters. Der er
nogle faste medlemmer, men man har åbnet op for, at der kan inviteres nogle eksperter med, når man føler det vil
være oplagt. F. har diskuteret hvad en ekspert er. Det kan være lidt svævende. Ole har dog fået slået til enighed
om at hjemløse i hvert fald er eksperter. Dvs. de kan inviteres ind.
F. har også sagt at de vil være behjælpelige med at arrangere ture til Bruxelles, hvor vi f.eks. kan bede dem om at
hjælpe os med at får indblik i hvad EU er for en størrelse og hvordan man kan påvirke vores
parlamentsmedlemmer.
Ole har udtalt overfor F. at det vil vi være interesseret i i DK.
Ask foreslår, at vi kan kontakte de danske parlamentarikere og give dem et andet billede end det Socialministeriet
giver dem via de rapporter de får ifm. National Rapport Program (NRP). Ask fortæller at Socialministeriet hvert år
skal lave nationale reformprogrammer (NRP) til EU, hvor de skal redegøre for de specifikke anbefalinger EU har
givet dem. Dette forårs anbefalinger blev formuleret i sommeren 2017. Rapporten sendes til høring blandt udvalgte
NGO’er. Vi høres via EAPN.DK og det fattigdomsnetværk Per K Larsen står for. Høringsprocessen er spil for
galleriet mener Ask. Socialministeriet primære formål med rapporten er at få regeringen til at fremstå som nogen
der gør rigtig meget på bl.a. hjemløseområdet.
F. har talt om forskellige medlemsgrupper. Man vil udvide med en medlemskategori, der har arbejdstitlen ”friends
of FEANTSA”. Det kan være kommuner eller organisationer der arbejder bredere end hjemløseorganisationer. Ole
synes det er en god idé.
Kofoed Skole har meldt sig ud og We Shelter svarer ikke, når Ole S skriver til dem. Ask har spurgt Robert Olsen
fra Kofoed Skole om det var velovervejet at de meldte sig ud. Det var det.
Vi vil gerne blive klogere på EU systemet med hjælp fra FEANTSA, og møde nogen af de danske
parlamentsmedlemmer. Vi laver en dansk delegation, hvor de andre danske FEANTSA medlemmer inviteres med.
Vi satser på at det bliver til efteråret. Ole spørger FEANTSA, hvornår i efteråret det passer dem bedst. Han
spørger også om de kan komme med et råt udkast til et program.
4. Freistatt, sommercamp. Igen I år er det oplagt at SAND/HOPE sender nogle deltagere. Lad os tale
om det.
Der er som sædvanlig sommercamp i Freistatt. D. 22. – 29. juli. Der er begrænsning på hvor mange deltagere der
kan komme med. Der er deltagere fra mange lande, så det er blevet nødvendigt.
Man har bedt om at der kommer nogle nye med. Harald er selvskrevet. Heidi er en mulighed. Ask har talt med
Allan fra Hus Forbi om han vil med. Det vil han gerne. Han er aktiv i INSP, som er en international organisation for
gadeaviser.
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Allan kan på sigt være en gevinst for HOPE, mener Ask
Vi sender Allan, Heidi og Harald til Freistatt. Harald siger at han kan få refunderet 80 Euro pr. billet.
Vi vil forsøge at får Hus Forbi til at betale for Allan.
5. HOPE/Participation WG. Harald informer
Harald er blevet smidt ud af Participation gruppen, mener han. I hvert fald får han ikke nogen invitationer til at
deltage i deres møder længere. Den er måske også nedlagt. Harald har forstået at den i hvert fald er omlagt. Det
er lavet om til clusters, som Ole S før fortalte om. Der er stadig nogle faste medlemmer, men vi kan ikke
gennemskue om vi er med i det faste gruppe eller om vi bare er tilknyttet. Ole S har sendt vores ønsker om
tilknytning til F. Nu må vi se hvad vi bliver inviteret med til.
I løbet af næste uge bliver der lavet et HOPE Østrig. Armutsnetzwerk fra Tyskjland er nu officielt knyttet til HOPE.
Det er BBE (en anden tysk organisation) også.
I løbet af en måneds tid regner vi med at der er et HOPE i Portugal.
Vi diskuterer om SAND skal være medlem af HOPE. Det vil vi gerne. Det koster 200 € om året.
FEANTSA konference d. 14. – 15. juni i Berlin, læse mere på
http://www.feantsa.org/en/event/2018/06/14/2017-feantsa-policy-conference-future-challenges-for-thehomeless-sector-in-europe
Vi skal have nogle folk med. Der er forslag om Ole S., Harald, Martin og Heidi.
Det er det vi gør. Harald tilmelder Harald, Martin og Heidi. Martin får noget refusion fordi han er den del af F.’s
ungenetværk. Det finder han ud af og informerer Harald. Ole tilmelder sig selv. Han har en bestyrelseskode, han
skal bruge.
Harald ser efter flybilletter til de 3. Ole bestiller til sig selv.
6.

Vi skal også indstille en kandidat til FEANTSAs bestyrelse. Ole S vil gerne genopstille. Det synes vi er en god idé.
Ole finder ud af hvordan man indstiller og inddrager Ask, hvis han skal gøre noget i den forbindelse. Ask skrev
indstillingen sidst.
7. Nye medlemmer til gruppen – gamle ud.
Allan Andersen, Carsten Larsen, Asbjørn Christensen, Pia Nedergaard og Ulrik Petersen har sagt de gerne vil
med. Harald og Ole siger at Ole B har udtrykt interesse for at komme ind. Ask fortæller at Ginger også gerne vil
være med i den internationale arbejdsgruppe.
Ravn har vi ikke set i 1½ år. Ham sletter vi fra hjemmesiden. Ask skriver til ham og sletter ham fra hjemmesiden.
Vi mener der er plads til to mere. Ask er i tvivl om hvor vidt Allan er interesseret i at være en fast del af gruppen.
Heidi foreslår at han får en freelance rolle. Det beslutter vi.
Vi gennemgår de forskellige folk. Vi vil gerne have Ulrik med. Han har noget at byde på og han er ny i SAND.
Flere af de andre ansøgere er gamle i SAND eller de er fra et område, hvor vi er rigeligt repræsenteret.
Arbejdsgrupperne har også en forpligtelse til at få nye folk ind i SAND. Det er en anden måde at gøre folk
interesserede i SAND på. De skal selvfølgelig også have ny viden, interesser eller kompetencer, som vi finder
nyttige.
Vi har et ønske om at få endnu en kvinde med i gruppen. Vi holder en plads åben.
8. Dato for næste møde
Vi bliver nok nødt til at holde mindst et møde om hvordan vi griber EAPN busturen an. Det skal være i maj eller
starten af juni. Vi holder møde d. 29. maj kl. ca. 11 - 15 her i Odense. VI kan evt. tage nogle af de lokale folk med
for at få dem med på idéen, hvis vi er kommet på noget.
9.

Evt.
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Harald er blevet spurgt om at han vil komme til Stockholm d. 13. maj for at deltage i deres årlige konference. Han
vil samtidig lave et nationalt koordineringsmøde for PEP – konferencen. De betaler kun hotelophold og
konferencegebyr for én person. De vil afholde endnu et formøde til PEP’en i København i august/september.
PEP’en holdes d. 7. – 8. nov. I år.
Ole siger at noget af det vi måske bør beskæftige os med er udlændinge i Danmark. Det har vi talt om før. SANDs
bestyrelse har også debatteret emnet. De har også besluttet at få overblik over hvad vi har sagt om udenlandske
hjemløse, for at få et mere nuanceret budskab om vores blik på udenlandske hjemløse. Det er SANDs bestyrelse,
der formulerer holdningen, men vi kan give dem input.
Ask/d. 19.4
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