Møde i den internationale arbejdsgruppe d. 16.8.17
Deltagere: Martin Berthelsen, Ole Svendsen, Pino Paank, Heidi Mortensen, Harald Gjersøe, Jonas
Lausen, Ask Svejstrup.
Afbud: Leif Jensen
Vi præsenterer os selv. Ole Har været med i SAND så længe som nogen andre. Han har været med i
gruppen et par år. Han er også den danske repræsentant i FEANTSAs bestyrelse.
Martin har været i SAND i 7 år og været i denne gruppe siden 2011.
Ask er ansat i SAND. Det har han været siden 2002. Han er tovholder på arbejdsgruppen sammen
med Leif. Ask har været med i gruppen fra den startede i 2006. For første år deltog han ikke i
FEANTSA konferencen.
Jonas har været med i den internationale arbejdsgruppe i 2½ år og i SAND i 3. Han har været med til
PEP i to år i træk. Han har ikke været så aktiv det sidste halve år, hvor han har været i
døgnbehandling. Han er næstformand i SAND.
Pino har været med i SAND et godt stykke tid og har været med i arbejdsgruppen næsten to år. Han
har været med et par studieture og nogle konferencer.
Heidi er fra SAND Nordjylland – har været med i 3 år. Hun bruger meget tid på bisidderopgaver. Hun
synes det lyder spændendende at være med i gruppen. Hun har rejst meget før i tiden og er
sprogkyndige.
1. PEP – forberedelsesmøde i Stockholm og PEP konference senere.
Vi, 3 personer, er inviteret til Stockholm d. 11. – 13 oktober.
Noget er konference - den svenske EAPN konference - noget er forberedelse til den europæiske
konfence med Norge, Sverige, Danmark og Finland, muligvis Island.
Vi har fået 3 pladser på konferencen. De svenske værter betaler hotellet. Vi skal betale rejse og
forplejning.
Der er PEP konference d. 9. – 10. – november i Bruxelles.
Temaet er ”working poor” eller ”In work poverty” under den overordnede hat, fattigdom. Harald har
fået en mail i går aftes. Den sender han til os.
I Tyskland er man hårdt ramt af fænomenet. England er også godt med. Og i Sverige er man også ved
at se fænomenet. Vi har ikke set det i DK endnu, men det skal nok komme.
Vi diskuterer huslejer i Danmark og i udlandet.
Harald har snakket med de svenske og norske repræsentanter om at lave en fælles udtalelse.
I Danmark er der folk, der arbejder sort og udenlandske arbejdere ansat i udenlandske firmaer, der
er underentreprenører på danske byggepladser, der kan være ”working poor”. Og folk i hotel – og
restaurationsbranchen.
Vi snakker om at man kan lave en udtalelse, der går på at Danmark har undgået fænomenet ved at
de fleste er ansat under nogle overenskomster, der sikrer nogle ok vilkår.
Harald vil gerne have gode ideer til en fælles udtalelse. Hvis man kommer på nogen, skal man ringe
eller skrive til ham.
Jonas synes vi skal sprede os mere, komme ud blandt de andre, i årets konference end vi gjorde
sidste år. Han synes også man skal være mere løsningsfokuseret.
Martin siger, at der er mindre debat og mere præsentation end tidligere. Det skal man være klar på.
Vi diskuterer hvem der skal med. Vi kan f.eks. tage Harald og Pino med som de rutinerede og Heidi
som den nye. Asbjørn fra KBH og Ginger fra Bedsted, foreslås som nye folk. Patrick fra Storstrøm
nævnes også. Heidi nævner en der hedder Raymond, der kommer fra Kenya. Han har boet i en slags
flygtningelejr. Han har også boet på gaden. Han bor nu i en lille lejlighed. Ask foreslår at vi tager en
udenlandsk hjemløs med. De har nogle fattigdomserfaringer, som måske kunne bidrage med noget
nyt.
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Vi sender Heidi, Jonas og Harald til Stockholm.
Vi sender Heidi, Harald og Pino til PEP i Bruxelles.
Den 4. deltager skal vi kende lidt eller der er nogen vi stoler på, der skal sige god for vedkommende.
Vi holder øje med en nye potentiel stjerne vi kan tage med som 4. mand.
2. FEANTSA konference – deltagerne beretter
Dagen før konferencen var der generalforsamling. Dagen efter var der bestyrelsesmøde.
På generalforsamlingen kom der nogle nye medlemmer. Bl.a. blev den franske, italienske, irske og
spanske repræsentanter i bestyrelsen skiftet. Siden da er den tjekkiske repræsentant stoppet. Han er
blevet borgmester i den by han bor i.
Den spanske repræsentant var samtidig formand. Derfor skulle der vælges ny formand. Det blev Ian
Tilling fra Rumænien. Han var tidligere næstformand. Der skulle to nye i forretningsudvalget. Det
blev Juan-Michel, Frankrig og den græske repræsentant.
Ud over SAND var projekt Udenfor og Kirkens Korshær repræsenteret på generalforsamlingen.
Til selve konferencen var workshopsene (WS) flyttet eller det var ikke oplyst, hvor de var, siger
Martin og Pino. De synes ikke der var styr på det.
Ole fik også en workshop flyttet men fik information om det.
Pino var til en workshop om digital inklusion, som han synes var spændende. Der var mange øvelser,
som gav mening. Hovedbudskabet var at man skulle finde ud af hvad der virkede lokalt og bruge det.
I Sydeuropa var der slet ikke så mange der havde smartphones, men f.eks. den græske repræsentant
nævnte at de bruge sms kæder. Harald nævner at de i Hjerterummet har en sms liste, hvor man
sender f.eks. ændrede åbningstider. Det virker godt.
Ole var til en WS om fysisk og psykisk handicappede. Han undrede sig over, at der ikke var en højere
frekvens af handicappede i hjemløsegruppen i Syd – ell. Østeuropa. Det troede han.
Harald nævner, at der er 80.000 hjemløse i Berlin, hvor op imod 10 procent er gadehjemløse.
Næste års F. konference bliver nok i Berlin. I 2019 kommer den nok til at foregå i Budapest fordi
Ungarn har EU formandsskabet.
Martin siger at Frankrig har en stor respekt for hjemløshed. Det hænger måske sammen med at
mange frygter at blive hjemløse.
Martin siger at Barcelona har lavet nogle partnerskabsaftaler mellem boligforeninger, kommunen og
virksomheder. Der skal bygges 50.000 boliger primært til familier, hvor de har et efterslæb.
I Irland har man lavet en lov, som betyder, at dem der har en ubebygget eller ubenyttet grund, får
man en bøde og en højere grundskyld. De mener man kan få bygget 500.000 nye boliger de næste ti
år pga. den lov. De har også fokus på familier. Der stod 25.000 færdige, hovedsageligt til familier.
Loven betyder også at kommunen og boligselskaber tilbyder at købe de grunde, der ikke benyttes.
Det har sat gang i byggeriet på grundene. Nogle har kommunen købt og bebygget.
Pino snakkede med nogle irer, der var meget nysgerrige på hjemløshed og seksualitet. Martin siger
at Volker (tysk forsker) som bl.a. sidder i FEANTSAs forskningsgruppe ”European Observatory of
Homelessness”.
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Ole fortæller, at man på F. bestyrelsesmøder ville holde 1 dages møder i stedet for 2 dages møder.
Det skal spare nogle penge. Men de skal stadig rundt i Europa. Det forstår Ole ikke helt, når man ikke
kommer ud og ser nogle tilbud, som han ellers har foreslået.
Man vil lave en ny medlemstype: Friends of FEANTSA. Det er ikke kun et støttemedlemsskab. De må
gerne give nyt liv til FEANTSA. Det kunne f.eks. være kommuner.
Der er en forventning om at man får en ny 4-årig bevilling fra EU. Der ud over kommer der nogle
midler fra foreninger, som man også udfører noget arbejde for.
Alle bestyrelsesmedlemmerne er blevet interviewet af det Ole kalder FEANTSAs interviewpige. Han
er blevet ringet op af hende to gange.
Det har den fordel at alle bliver spurgt og skal koncentrere sig om at sige noget fornuftigt. Det er
som om at folk falder lidt hen til bestyrelsesmøderne.
Ole opfordrede FEANTSAs bestyrelse til at få flere hjemløse i arbejdsgrupperne. Det var under en
diskussion om at få en større faglighed i arbejdsgrupperne, han nævnte det. Tidligere har der været
et krav om en geografisk spredning af medlemmerne i arbejdsgrupperne.
Der var tilslutning til det synspunkt. Ole er i tvivl om hvor vidt de andre ikke turde sige andet eller
om det var reelt. Han mener, at det under alle omstændigheder giver større mulighed for at
hjemløse kan komme med i arbejdsgrupperne, hvis der ellers er interesse for det.
FEANTSA Youth er for folk under 30. Der er både ansatte, forskere og hjemløse med i denne gruppe.
Det er personer, der er med i netværket – ikke organisationer. Der er måske en håndfuld af
medlemmerne, der er hjemløse. Der er flere danskere med, bl.a. fra pU og Martin.
Der afholdes en studiesession en gang om året.
Planen er at en repræsentant fra F. youth skal være med til bestyrelsesmøderne i F..
Det næste bestyrelsesmøde er d. 21. oktober. Det er i slutningen af uge 42. Da dagsorden nok
kommer en uge før, skal det være i ugen op til at vi inviterer de andre danske F. medlemmer til et
møde, hvor vi diskuterer dagsordenen. Vi beslutter os for onsdag d. 18. okt. Kl. 14 – 15.30 på
Sundholm. Ole Svendsen sender en invitation til de andre danske FEANTSA medlemmer.
Der er også bisidderkursus d. 18. – 19. Det vil Jonas gerne med til.
Pino, Harald, Heidi har interesse i at deltage i mødet. Martin ser på det. Ole skal deltage. Ask
deltager ikke.
Man er velkommen til at skrive en mail til Ole med kommentarer til dagsordenen.
3. Wohnungslosentreffen i Freistatt og HOPE generalforsamling – deltagerne beretter
Harald, Martin og Kromann var i Freistatt. Der var ca. 100 hjemløse fra hele landet med. Der er en
boform, de har lejligheder. Det er en helt lille landsby. Ca. 300 almindelige borgere og lige så mange
hjemløse. Der er også 6 hundepladser. Det er meget sjældent i Tyskland at man kan have hunde
med. Der er også en kirke og en kirkegård, hvor hjemløse kan begraves. Det er åbenbart også
sjældent i Tyskland. Der er værksteder, hvor man laver ting og der er en butik, der sælger det. Der er
også en genbrugsbutik, hvor hjemløse kan arbejde til noget der minder om dusørarbejde.
Der er ikke arbejdspligt i Tyskland. Det er et tilbud. Det er en stiftelse – Bethel im Norden, der driver
stedet. Det er en del af den protestantiske kirke.
Ud over tyskere, var der finske og portugisiske hjemløse med.
Der var en masse seminarer og kurser om at skrive artikler og læserbreve. Det var for at øge
demokratiet – for at give hjemløse mulighed for at tage del i det. Det var anerkendte forfattere, der
underviste.
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Vi snakker om at man kunne lave noget lignende i DK. Det kunne også indbefatte noget om hvordan
man svarer på henvendelser til SANDudvalgene.
HOPE: sidste år lavede man en arbejdsgruppe, der skulle arbejde på målsætning, formål osv.
Her har man fundet ud af at vi er registreret forkert. HOPE besluttede at man skal lave en ny
organisation, men ovenpå den gamle. Dvs. en international organisation af HOPE funderet på den
nuværende belgisk registrerede organisation.
Den internationale afdeling grundlægges af 4 nationale organisationer. En i Danmark, en i Portugal,
en i Finland og to i Tyskland. Det er stadigvæk uvist om finnerne vil være med.
Man går også fra at være en politisk organisation til at være en projektorganisation, der arbejder på
at lave projekter for hjemløse. De mener det er lettere at skaffe penge til projekter end til drift.
Der er to projekter i støbeskeen. Det ene er omkring Google Wlan. Det er en boks der giver dig
internet. De vil tigge 3000 af dem og sætte op på væresteder i hele Europa.
Det andet går ud på at sende tidligere hjemløse ud på skolerne for at fortælle om hvordan man
undgår at blive hjemløs. Det er inspireret af kriminelle og narkomaner, der holder foredrag om
hvordan det har været/er at være kriminel/narkoman. En præventiv indsats.
De satser på at få private firmaer som sponsorer. Der er to gutter i Freistatt, der kan skaffe penge til
foreningen. Den ene er webudvikler og den anden har arbejdet i computerfirmaer i hele verdenen
og har en masse kontakter. De bliver først aflønnet når de skaffer penge.
arbejdssproget er Engelsk.
4. Participation arbejdsgruppemøde – Harald fortæller
Harald var i Venedig d. 26. – 27. maj. Det var et fint herberg med et smukt navn, der lagde hus til
mødet.
Der var plads til 12 brugere. Der var også plads til 4 kunstnere, der kunne bo der. De havde så en
forpligtigelse til at lære beboerne og folk fra byen noget om kunst. Det var i et gammelt
sygehusområde. Der havde de fået et hus til låns af kommunen. Harald har et link fra stedet som han
sender os.
På mødet diskuterede de bl.a. en Erasmus plus ansøgning som gruppen har lavet. Der forventes svar
i starten af september.
Fra 2018 ændrer F. arbejdsgrupperne struktur. Frem for at have 6 – 8 medlemmer skal man have 15
– 20 eksperter, der mødes efter behov og diskuterer. Det er de samme arbejdsområder som nu.
Måske kommer der også en arbejdsgruppe om hjemløse kvinder. Det er i den forbindelse vi måske
skal have nogle flere hjemløse med.
Der var en diskussion om hvordan det enkelte land kan påvirke EU. Det er selvfølgelig at påvirke
MP’erne, dvs. de nationale medlemmer af Europa parlamentet.
Vi ved at MP’erne gerne vil have input fra os. De vil sikkert også gerne sende os en mail når der
noget der kunne være relevant for os. Det er kun et spørgsmål om at etablere kontakten og forklare
dem hvad vi gerne vil.
5. Hvilke erfaringer skal vi arbejde videre med?
- På sidste møde aftalte vi at vi hver især skriver der erfaringer fra vores rejser ned, så
vi kan præsentere dem for de andre i gruppen. Herefter kan vi vurdere om vi skal
have mere viden for at vi kan bruge dem konstruktivt i Danmark.
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Martin siger, at Skotland har haft en ungehjemløsestrategi. Den vil vi gerne høre hvad de har fået ud
af. Hvilke erfaringer det har givet dem - Er der noget der har ændret sig? GHN (Glasgow
Homelessness Network) har lovet at de gerne vil hjælpe os. Ask skal skrive en officiel mail til dem.
I Skotland har man en lov om at forsyningsselskaber skal lave en rimelig afdragsordning før man
lukker for strøm, vand og el. Det beskytter borgeren. Vi vil gerne have den eksakte lovtekst og
hvordan man forvalter den.
Ask nævner nogle af de inputs han har fået gennem tiden:
Black Book: med historier om hvordan regler rammer mennesker. I Holland fik man faktisk lavet en
lov om ved at give historierne til det politiske niveau. (Feantsakonf. 2016).
Ireland. I 2001 lavede man en strategi for unge hjemløse. Efter en del års forarbejde med en
italesættelse i 60’erne. Jeg synes du skal undre dig over at man ikke har lavet en tilsvarende strategi i
Danmark. ….. (FEANTSA 2013) Strategien har, vurderes det 12 år efter, været afgørende for at tage
problemet med unge hjemløse alvorligt.
Husk der er NRP – national reform program fra hvert land. I halvdelen af medlemslandene er
hjemløshed nævnt. Undersøg om det er sket i DK. (FEANTSA konf. 2013)
I Norge adskiller man husleje og kontanthjælp. Det har motiveret kommunerne til at bygge billige
boliger.
Der er søgt penge til at lave en pjece på alle EU sprog om hvad hjemløseafsnittet i EU's social
investment package kan bruges til. Mest for at tillægge afsnittet større betydning end det reelt har.
Det kan vi bruge nationalt til at lægge et nationalt politisk pres. Under alle omstændigheder kunne
det være interessant at læse afsnittet. (Feantsakonf. 2013)
Alle andre sender deres forslag til Ask, som sætter dem ind i referatet. Vi snakker om hvad vi skal
prioritere næste gang.
6. Næste møde
31. oktober kl. 10.30 – 15 på Paraplyen i Odense.
7. Evt.
Pino tager en snak med Ravn om han ønsker at være med i gruppen eller om han vil have en pause.
Han giver os en melding.
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