Arbejdsgruppemøde, Internationalisterne d. 3.5.11
Deltagere: Ivan Holck, Jesper Lauritzen, Stig Badentorph, Gyorgyi, René
Holmgren, Per Kragh, Birthe Povlsen, Eva Skov Rasmussen, Ask Svejstrup
(ref.)
Afbud: René Køhn, Per E,
Ask har taget Eva med. Hun skal stå for kvindenetværket. I dag skal hun
se hvad vi ellers laver i SAND. Hun fortæller hvad hun har lavet
tidligere i sin karriere. Hun har arbejdet på med sådan nogen som os før
og har bl.a. været leder af et kvindekrisecenter. Sidst arbejde hun for
DUKH, som er en enhed, der arbejder med juridiske spørgsmål på
handicapområdet – fysisk og psykisk handicappede. Hun føler hun er kommet
hjem nu hun er blevet ansat i SAND.
Deltagerne i arbejdsgruppen præsenterer sig selv.
1.
Opfølgning på sidste møde
Under punkt 3 har Ask skrevet at Erling var tidligere leder af
Stadsmissionen. Det har han ikke været. Det er Kirkens Bymission han har
arbejdet for.
2.
PEP konference
Det er Ivan, Leif J., Per E og Kjeld, der skal afsted. Det foregår i
Bruxelles.
Sofie har lavet et oplæg til konferencen, hvor hun beskriver hvad folk
får i kontanthjælp, starthjælp osv. Det er krydret med lidt billeder.
Ask husker Ivan på at arbejdsgruppen gerne vil have et lille referat af
konferencen.
3.
HOPE
Stig fortæller: Der er en gruppe mennesker, som Stig har kontakt til via
internettet, der har talt om at mødes og snakke om HOPE når man alligevel
er en del, der er sammen til PEP konference. Det er der bred enighed om
at man skal gøre. Der sker så det, at Philippe fra Front Commun kommer på
banen og tilbyder at lægge lokaler til et møde. Han udsender en
indbydelse, hvor han siger, at han vil betale for billetter mm. Han
trækker dog senere i land. I mellemtiden har han også opfundet en ny
organisation kaldet European homeless union (EHU). Han foreslår at man
laver to forskellige organisationer, som kan mødes og samarbejde.
Der er imidlertid noget rod med datoen for mødet. Den dato han foreslår,
d. 12. er folk ikke kommet til Bruxelles og den 13. sidder de til møde.
Derfor vil den 14. om eftermiddagen eller d. 15. om formiddagen være en
bedre dat at afholde et møde.
Philippe mener ikke at EHU kan være medlem af HOPE fordi han ikke mener
at folkene i EHU - hvem det end er - er ’service users’.
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Vi diskuterer hvad vi skal gøre. Vi beslutter os for at reagere på
Philippes udmeldinger. Vi skal beklage, at der laves en alternativ
organisation og fremhæve deltagerne fra Kbhs ønske om at lave et netværk
og understrege at det er dem, der skal definere hvad netværket skal lave
og hvilket navn det skal have. Vi skal også foreslå, at der bliver holdt
et møde d. 15. om formiddagen i FEANTSA lokaler. Vi skal have en konkret
dagsorden, som folk kan forholde sig til. Det kan være noget om hvad der
skal stå på vores hjemmeside. Vi kan lave en specificering af det
materiale vi allerede har lavet i for HOPE.

4.
Studietur til Sverige
Vi skal på studietur til Sverige. Vi regner med at køre til Stockholm
søndag d. 29. maj kl. 10.00 fra Københavns Lufthavn. Vi har lejet en 9
personers minibus. Der er tre soveplader. Der er også en lille
køkkenplads. Bussen er fyldt op.
Sieljacks og Hansen skal ikke med.
D. 2. juni er kristi himmelfartsdag. Der er lukket flere steder. Derfor
tager vi hjem d. 1. juni. Vi mangler at finde overnatning.
Der er begyndt at komme svar fra de steder vi har spurgt om vi må besøge.
Vi kan ikke komme ind og besøge Klaregården. Der har man en fast
besøgsdag. Det er der flere andre steder, der også har en ordning om.
Stig har fået Maria fra Socialstyrelsen i Stockholm, at hun sender en
forespørgsel rundt på vores vegne. De svarer hende, som sender den videre
til Stig. Stig har glemt SHIS. De laver boliger for Hr. og Fru. Persson.
De har nogle lejlighed, hvor man kan bo i en begrænset periode. De har
også nogle ungdomsboliger. Det er et sted vi har i reserve.
Stig sender en liste rundt med de steder, vi skal besøge.
Overnatning: Stockholm30.com. er en portal, hvor man kan reservere
sovepladser. Der findes også en masse bed and breakfast. Det er også en
mulighed.
Vi booker værelser under mødet. Vi har 4 dobbeltværelser og et
enkeltværelse på et hotel, der ligger relativt centralt. Ask sender
bekræftelsesmailen fra hotellet videre til internationalisterne.
Hvis der bliver nogle frafald i sidste øjeblik, hvem skal vi så have med.
Vi diskuterer om Ewald er en mulighed.
5.
Ny mødedato
Vi mødes d. 22. juni i Odense. Hvis vi ikke har råd til at tage på
studietur til Norge kan vi flytte mødet til den uge i august hvor vi
skulle have været til Norge.
6.

Evt
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Birthe er blevet inviteret til et møde i forbindelse med en konference d.
27. - 28. juni. Konferencen er for parlamentarikere fra EU. Det er
temadage om hvad man kan forestille sig at bruge strukturfondsmidler til
på hjemløseområdet. Det er en fond, der kan søges af medlemslandene til
forskellige formål. Det er f.eks. strukturfondsmidler man kan bruge til
at afskaffe hjemløshed.
I forbindelse med at kommissionen inviterer til det konference inviterer
FEANTSA til et møde for ’Civil service’ medarbejdere, som Birthe, til et
fælles møde dagen i forvejen.
F.eks. kunne man søge penge til HOPE gennem fonden. Vi kan beskrive en
samarbejdsaftale mellem 3 – 4 organisationer fra forskellige lande og
lave en ansøgning om at få støtte til det.
Vi skal tænke i at have én eller to backup personer som vi kan hive ind
hvis der er nogen der melder forfald i sidste øjeblik.
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