Møde i den internationale arbejdsgruppe d. 4.4.17
Deltagere: Pino, Harald, Leif J, Ole S, Martin S. B., Ask.
Afbud: Jonas
PEP: Harald har været til PEP møde. Her blev han tilbudt at SAND kunne deltage med et par folk på
en konference i efteråret i Stockholm. Det handler om hjemløshed og fattigdom. Vi skal deltage i
nogle workshops.
Det er også aftalt, at der holdes et møde i PEP møde sidst i oktober. Her deltager Norge, Sverige,
Finland og Danmark, og måske Estland. Det bliver i København. Det er oplagt at tage et par folk fra
den internationale arbejdsgruppe med.
Vi kunne godt tænke os at få nogle nye folk med til PEP konference. Dvs. to rutinerede og to nye. Vi
udpeger Harald og Pino til at være de to rutinerede. Alle holder øjne og øre åbne for nye potentielle
deltagere, men ingen lover nogen noget.
1. FEANTSAs årlige konference
Der er generalforsamling torsdag d. 18. og sitevisits kl. 14. Den 19. er der konference og d. 20. er der
bestyrelsesmøde. Ole Svendsen tager afsted onsdag kl. 13. Vi andre kan tage af sted torsdag og
komme hjem lørdag.
Vi diskuterer hvem der skal med. Vi synes ikke vi nødvendigvis skal tage så mange afsted. Se
diskussionen længere nede om økonomi og målretning af vores arbejde.
Svendsen skal med fordi han sidder i F. bestyrelsen. Harald og Martin skal med for HOPE.
Ask og Leif bliver hjemme.
Martin, Harald og Pino tager med. Vi bestiller flybilletter og konferencebilletter straks. Jonas har
meddelt Ask, at han burde være klar til at tage med. Han er i gang med et nyt liv og ved ikke helt
hvornår han får lejlighed osv. Ham udelader vi i første omgang. Hvis det viser sig, at han er sikker på
at kunne deltage, må vi se om vi kan få plads på flyet og til konferencen.
2. Hvad skal vi bruge vores erfaringer til?
Vi snakker om, at vi i højere grad skal dele ud af vores erfaringer. Ole Synes vi skal forsøge at se
noget nyt. Det kan f.eks. være et brugerstyret sted for hjemløse. Han omtaler et sted han besøgte i
Bruxelles eller Paris, som var meget brugerstyret. Her var den sociale dynamik god. Man gjorde
tingene på andre måder. Det gav nogle positive effekter og havde selvfølgelig også nogle negative
sider. Bl.a. var brugerne meget restriktive i deres regler. Udsmidninger sad løst. Der blev ikke givet
mange chancer. Der var differentierede huslejer alt efter indkomst.
Vi har brug for nye perspektiver på hjemløsearbejdet.
Ask fortæller om et sted i Tyskland, som mindede lidt om det sted Ole nævner. Der var skurvogne,
campingvogne og lejligheder. Der boede store familier og enlige. Der var en punker, som blev
designer for Adidas, fordi han kom på stedet og fik lidt struktur på tilværelsen. Stedet kunne rumme
mange forskellige typer og selvom man kom i arbejde og fik sig et ’normalt’ liv blev man ikke bedt
om at flytte. Man betalte lidt mere i husleje og fik noget mere ansvar.
Vi vil også gerne have vores erfaringer ud til steder, hvor det påvirker noget.
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Vi mangler også en sammenfatning af vores erfaringer. Pino forestiller sig en vidensdatabase på
vores hjemmeside. Når vi mister folk i SAND, mister vi deres viden. Vi skal på en eller anden måde
gemme det.
Vi kan også organisere et seminar, hvor vi deler ud af vores erfaringer.
Vi kan slå ned på enkelte elementer. Ask nævner en hjemløsestrategi for unge mennesker. Han
mener det var i Skotland. Den virkede. Man kan undersøge nærmere hvad den gik ud på/går ud på
og præsentere den for danske politikere.
Martin synes det er en god idé at fokusere på enkelte ting og så gå i dybden med dem, og vurdere
dem med vores brugerøjne. Og så gå videre med projektet, hvis vi vurderer det holder vand.
Pino er begyndt at samle en bunke inspirerende materiale.
Vi vil gerne følge op på de ting vi har været ud og se, og som har inspireret os mest.
Vi vil gerne have 2 – 3 nye folk i gruppen. 2 af dem kan komme med til PEP og på den måde finde ud
af om de synes det er noget for dem.
Vi vil gerne have flere kvinder i gruppen og de skal også være lidt grønne – men have gå på mod – i
SAND sammenhænge. Vi har pt. en bred geografisk sammensætning pt. så det behøver vi ikke tage
de store hensyn til.
Vi aftaler at vi hver især skriver de erfaringer fra vores rejser ned (dokumentation). På næste møde
kan vi vurdere om der er nogen af vores erfaringer vi skal have mere viden omkring, og om vi skal
arbejde videre på at præsentere dem for andre.
3. Hvad er vores formål og hvad skal vores fremtidige mål være?
Som nævnt i punkt 2, vil vi gerne gå i dybden med nogle af de bedste ting vi har set i udlandet. Det
kan f.eks. være Navigate og den skotske ungdomshjemløsestrategi.
Vi skal alle sammen gå hjem og kigge vores noter igennem og hive det mest inspirerende ud.
I forhold til formål, vil vi gerne inspirere andre aktører – udenlandske og danske. Selvfølgelig på
brugerinddragelse, men også med metoder og måder at lave hjemløsetilbud, som vi har viden om.
Vi vil også gerne have mere viden om nye måder at huse eller organisere hjemløse på. Vi vil ikke se
mere af det samme eller afarter af det samme som vi har i DK. F.eks. var Navigate i Skotland både
inspirerende og brugerrettet.
Vi snakker om at vi har besøgt de lande vi umiddelbart tror har hjemløsetilbud, der kan inspirere os.
Vi ser ikke længere nogen grund til at tage mange folk afsted på studieture. Sidste år brugte vi også
for mange penge på udenlandsrejser, siger Ask. I år skal vi bruge væsentligt mindre. Det ligger meget
godt i tråd med at vi gerne vil definere hvad det er vi gerne vil have viden om, og derefter forsøge at
indhente denne viden. Det giver automatisk mere målrettede besøg, hvor vi går i dybden med
tingene. Den viden vi indhenter skal i højere grad være ny. Vi behøver ikke se forsorgshjem i andre
lande. Vi vil f.eks. hellere se en brugerstyret boform eller et selvbygprojekt.
Vi skal være meget bedre til at dokumentere vores viden. Vi får intet igennem, hvis vi ikke tænker at
det skal være ’evidensbaseret’, siger Ole. Vi skal altså beskrive et tilbud nøje, dets organisering og
hjælpeforanstaltninger. Ellers har vi ikke særlig store chancer for at få det igennem. Det vil vi også
vægte.
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Vi skal også huske at det skal være spændende at deltage i vores møder.
4. Opdatering af hjemmesiden
Vi ved ikke om Jonas stadig bor på Saxenhøj.
Vi laver en opdatering af formålet når referatet er kommenteret.
5. Næste mødedato
D. 7. juni i Odense. Ask finder sted.
6. Evt.
Ingenting
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