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1. PEP	
  konferencen:	
  hvad	
  fik	
  deltagerene	
  ud	
  af	
  det	
  –	
  hvad	
  skal	
  vi	
  arbejde	
  videre	
  med?
PEP’en afholdes af EAPN i samarbejde med europakommissionen. Kommissionens rolle er mest at
betale gildet. Det var 14 år i træk. Alle medlemsstater plus Norge deltager. Der er 3 – 5 bruger fra
hvert land. Det er en fattigdomskonference med en meget bred vifte af mennesker. I de første år var
det en meget traditionel konference, hvor der var mange oplæg. Nu er der mere fokus på
netværksskabelse. Der er stadig nogle oplæg, der sætter rammerne. Formen er bedre nu, synes vi.
Der er også en kreativ dimension. I år havde Richardt sin politikersketch med. To former for fonde
skulle danne baggrund for nationale oplæg. Dem havde vi ikke fået noget af. Derfor fortalte vi om
vores arbejdsgrupper: Richardt om aksionsgruppen og Emma om ungegruppen.
De var i en workshop, der hed homeless not hopeless. Den handlede om brugerinddragelse. Der
havde vi rigtig meget at byde på. I UK har de peer to peer traditioner. Her starter brugerne som
frivillige og ender som ansatte. En anden model, men brugbar. I østlandene er man et helt andet
sted. Der skal man være glad for at få en eller form for hjælp.
Sofie synes at formen i år var perfekt. Sidste år var det måske lidt græsrodsagtigt.
Det var et pakket program. Man er på hele tiden. Man netværker meget. Folk synes det er
spændende at møde både de meget ’fremmede’ lande og dem der ligner os selv – dem vi kan
spejle os i.
Der var en meget passioneret kommissær på vores område, der vist hed Karima. Hun er meget
aktiv på Twitter.
Sofie tror at konferencen er med til at sætte nogle fingeraftryk. Der er et princip i EU om at brugerne
skal have mulighed for at mødes og udvikle erfaringer.
Vi diskuterer om SAND kan gå ind i peer funktioner og om det går i spænd med vores rolle som
frivillige. I andre lande er peer medarbejdere lønnede. Af princip. Vi vil ikke løfte
myndighedsopgaver. Det er en krævende opgave og det er belastende at yde den service. Ole
mener det er svært ikke at tage problemerne med hjem.
Der skal uddannelse og supervision til før det giver mening at gå ind i peer funktioner. Det er også
princippet i udlandet. Netop for at forhindre at folk tager problemerne med hjem.
Vi lægger op til bestyrelsen, at vi (arbejdsgruppen) formulerer en holdning til peer to peer arbejdet
og hvad SANDs holdning/anbefaling skal være.

2. Feantsakonferencen:	
  hvad	
  fik	
  deltagerne	
  ud	
  af	
  det	
  –	
  hvad	
  skal	
  vi	
  arbejde	
  videre	
  med?
Ask fortæller om det europæiske semester. Det går ud på at Kommissionen definerer nogle
områder de synes medlemslandene skal arbejde med. Herefter sender man disse forslag til
nationalstaterne. Det sker i foråret. Hvert land kommer så med et bud på hvordan man kan og vil
arbejde med de områder. Det sender de tilbage til Kommissionen hen over sommeren. I efteråret
kommer kommissionen med de endelige målsætninger for hvert enkelt medlemsland. De
målsætninger skal landet forfølge det efterfølgende år. Hvis de ikke gør det får de kritik fra EU. Der
er ikke sanktioner.

Side 1

Den finske hjemløsestrategi virker. Der går tallet af hjemløse ned. Man har bygget 6000 boliger til
lavindkomstgruppen og lukket stort set alle forsorgshjem. Dog er der en del hjemløse, der ikke er
kommet i bolig. De skjuler sig. Det er åbenbart mere stigmatiseret at være hjemløs i Finland end i
Danmark. Men politikerne er de samme. De vil ikke se at der er hjemløse. De tror de har løst
problemet.
Volker, der er leder af Feantsas forskningsnetværk siger at midlertidige løsninger – f.eks. midlertidig
ophold på boformer - og at gøre det man plejer ikke hjælper. Der skal tænkes præventivt og
langsigtet.
På konferencen deltog Ask og Martin i en workshop om unge hjemløse. Der er holdt et seminar i
foråret om unge hjemløse. Det holder man igen i marts. Her vil Martin gerne med. Seminaret er for
unge forskere, unge socialarbejdere og til dels også for unge hjemløse. Under 30 år.
På forårets seminar aftalte man at lave en Erasmus plus ansøgning. Det er en fond under EU. F. vil
i samarbejde med 7 – 8 organisationer fra forskellige lande lave studiebesøg i 4 lande. Der er en
tovholderorganisation. Den har det økonomiske ansvar og formelt får de derfor pengene. Det er F.
der styrer processen omkring besøg og laver regnskab. De får reelt ansvaret for pengene.
Vi kan vælge at søge om at være med som værtsorganisation, altså sørger for at strikke et program
sammen for et besøg i DK. Vi kan også være med som deltager i studiebesøg. Tovholderfunktionen
er taget.
Vi beslutter at sende Martin afsted på seminar.
Vi lægger op til at deltage i Erasmus plus projektet som deltagerorganisation i samarbejde med pu.
Ikke som værtsnation. Vi vil have to brugere med. Ask kontakter pu og taler med dem om det. Han
har haft en indledende snak med Anne fra pu. Hun er nyligt ansat til pu’s netværk for hjemløse
unge.

3. HOPE:	
  status	
  og	
  fremtidsplaner
7 lande har givet udtryk for at det vil være med i HOPE. Helt op til 9 er interesserede i at være med.
HOPE er registreret som EU organisation pr. 7. september. Det er en milepæl. Birthe Poulsen har
lovet at hjælpe med at søge penge. Både i DK og i EU.
Harald og Stig har haft kontakt til Britta Thomsen. Hun vil også gerne hjælpe med sagen. Hun har
gode kontakter selvom hun ikke længere er kommissær.
Reijo fra Finland er kasserer i HOPE. Han har gode kontakter til det finske Socialministerium. Harald
er formand (generalsekretær) og Michael Mckey (Irland) er næstformand.
Stig har stadig en sekretærfunktion i HOPE.
Der er bestyrelsesmøde i HOPE i starten af marts. Samtidig med Participation arbejdsgruppen.
EUH, den tyske hjemløse organisation vil gerne indgå i HOPE. Det skal man holde et møde om i
starten af det nye år.
GA (generalforsamling i Feantsa): Vi diskuterer det demokratiske underskud i F. Dels findes det på
bestyrelsesniveau (AC), hvor Jakob har orienteret os, dels fandt det sted under
generalforsamlingen, hvor man for det første ikke ønskede en diskussion om et beslutningsforslag.
For det andet mente de danske repræsentanter ved generalforsamlingen at foreningen brød
vedtægterne ved at sætte en beslutning om at forlænge bestyrelsesmedlemmernes valgperiode
med op til år. Valgperioden er to år ifølge vedtægterne. Vi mener man kun kan lave om på det ved
en vedtægtsændring. Det var ikke formuleret som en vedtægtsændring, og hvis det havde været
tilfældet var den ikke varslet tids nok.

Side 2

Vi diskuterer vores handlemuligheder i forhold til det demokratiske problem. Vi konkluderer at
samarbejde er vejen frem. Vi får prøvet beslutningen hos en advokat med forstand på EU
organisationer.
Vi diskuterer også muligheden for at neddrosle vores medlemskab. Vi beholder medlemsskabet. Vi
diskuterer også muligheden for at gå til udvalgte kommisærer og forelægge dem vores bekymring.
Ingen Kommissionsindblanding.
D. 12.12. kl. 13 – 15 er der feantsamøde for de danske medlemmer hos pu. Gruppens medlemmer
tænker over om de vil med og melder tilbage til Ask.

4. Nyt	
  blod	
  til	
  gruppen?
René Holmgren har taget sin sidste udenlandstur. Han vil gerne blive i gruppen. Han er god til at
lære fra sig. Det giver god mening at beholde ham i gruppen.
Flere andre medlemmer af gruppen, synes det er hårdt at være ’på’ så mange timer når man er til
konference i udlandet. Det taler for en udvidelse af gruppen.
Vi spørger Richardt og Emma. Hvis de siger ja er vi 9 i gruppen. Vi holder døren åben for et 10.
medlem. Vedkommende skal være udadvendt, kunne begå sig på engelsk og være stabil.
(Richardt har efterfølgende takket ’ja’ til at deltage i gruppen)

5. Næste	
  møde
Tirsdag d. 17.2.15 i Odense, kl. 10.30 - 15. Vi satser på Paraplyen.

6. Evt.	
  
Harald og Ask holdte et oplæg om SAND for 4 normænd. De arbejdede med housing first.
Vi fortalte bl.a. at det gik trægt i DK fordi der ikke er tilstrækkeligt med billige boliger. I Norge har
man adskilt huslejebetaling og kontanthjælp. Derfor er det lige meget hvad huslejen koster. Det er
myndighedernes problem. Husbanken blev oprettet efter krigen. De bygger almennyttige boliger. Vi
skulle have besøgt dem på vores studietur til Oslo, men pga. af færgens forsinkelse nåede vi det
ikke.
Ask/d. 5.11.14
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