Internationalt arbejdsgruppemøde d. 5.1.11
Deltagere: René Køhn, René Holmgren, Per Kragh, Per Ernstsen, Jesper Lauritzen, Ask Svejstrup.
Afbud: Hansen, Ivan, Stig B
1. Besøg af Svenskerne på Sundholm
Vi havde besøg af det svenske svar på Servicestyrelsen (Socialstyrelsen). Birthe Poulsen var der også.
Birthe startede med gennemgå den danske lovgivning på hjemløseområdet og specielt omkring
boformer og muligheden for at brugerne skal have indflydelse på dagligdagen på boformen. Den
mulighed har de ikke i Sverige. Ask holdte et oplæg om SAND og deres erfaringer med aktivt at
organisere brugerne. Efterfølgende viste Per E os rundt på Sundholm.
Svenskerne ytrede interesse for at lave en organisation a la SAND. Det kan være de kan være os
behjælpelig med at få kontakt til svenske hjemløse.
Per E kender en svensk Per på Sundholm. Stig snakker også med en fra Socialstyrelsen i Stockholm.
Per E synes vi skal udnytte de kontakter vi har fået gennem tiden og tage derover og snakke
brugerorganisering.
Vi skal have genopfundet vores svenske kontakter. Der er nok af dem.
Vi diskuterer hvordan vi får fat i brugerne frem for de professionelle. Jesper siger, at der er gang i
brugerstyrede væresteder for misbrugere. Det kan være en måde at komme ind på området. Dem fra
værestederne kan få fat i nogle fra boformerne.
Jesper har en liste over væresteder, der er brugerstyrede.
Vi snakker om en organisation, der hedder Kom Igjen og specielt en rødhåret pige.
Per E foreslår, at vi inviterer nogle af de svenske hjemløse på besøg og fortæller om os selv. Det kan
være svært at få dem til DK, dels pga. at de ikke er vant til at organisere sig, dels pga. økonomien.
Camilla Winterbottom og co har inviteret os til Norge. De vil gerne lave noget brugerinddragelse i Norge
og har brug for vores viden. Vi kan komme ud og se forsorgshjem, fattiggården, snakke med
embedsmænd osv. Det er i Bergen i uge 21 eller 22. Det drejer sig om 4 dage og op til 12 personer. Vi
synes uge 21 lyder bedst bortset fra at Ask har tillidsmandskursus. I uge 22 kan Kristelig
Himmelfartsdag komme i vejen. Vi satser på at tage af sted mandag d. 30. maj, så må vi håbe at
helligdagen ikke kommer i vejen.
Under vores besøg vil vi gerne møde nogle brugere fra hjemløseområdet. Vi vil gerne besøge nogle
grupper af hjemløse, der organiserer sig eller arbejder politisk. Eller møde aktive beboerråd eller
brugerstyrede væresteder.
Køhn sender Ask korrespondancen mellem ham og Norge. Ask og Køhn arbejder videre på vores
ønsker til en studietur. Køhn sender det til Norge og CC’er Ask.
Vi snakker om, at vi skal have HOPE i tankerne når vi tager på studietur. Det er to forskellige ting –
studietur og HOPE, men vi skal selvfølgelig bruge de kontakter og de erfaringer vi får ved vores
udenlandsbesøg til at udvide HOPE netværket.
Vi er enige om at tage til Sverige i uge 34. Ask og René K arbejder videre med Sverigesturens indhold
Jesper har god kontakt med to brugerstyrede væresteder i Stockholm. Jesper sender Ask og Køhn en E
mail med navne og andre kontaktoplysninger til værestederne. Vi kan skrive til vores svenske kontakter
og fortælle dem hvad vi gerne vil og bede dem foreslå nogle steder vi kan besøge. Vi kan senere afgøre
om vi skal koncentrere os om Stockholm eller Malmø/Gøteborg eller begge områder.
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Vi skal have samlet vores udenlandske kontakter, som vi aftalte på sidste møde. Vi rykker Stig og beder
ham starte med de svenske og norske kontakter.
Vi skal huske at spørge Birthe, hvad hun har af kontakter.
2. FEANTSA konference i Bruxelles i december
Kim Würtz, Per E, Stig B og Ask deltog.
Det var en todages konference. Der blev stillet de 6 spørgsmål om hjemløshed, som vi har set på
mange gange før, f.eks. kan hjemløshed udryddes?, er housing first måden at gøre det på? Der var tre
eksperter der holdte oplæg om hvert emne. Herefter stillede en jury på 6 personer spørgsmål til
eksperterne og endelig var der en kort diskussion i salen.
Der var tre spørgsmål den ene dag og tre spørgsmål den anden. Dagen efter skulle juryen lave et
endeligt svar på spørgsmålene. Det har vi ikke set endnu.
Man kan være lidt i tvivl om hvad vi som organisation får ud af at deltage ud over at skabe et netværk.
Per E fik en del kontakter, bl.a. en hollænder, en romaner og en tysker.
Ask mener at konferencen var vigtig for FEANTSA. Deres chef, Freek, mener at hjemløshed nu endelig
er sat på EU dagsordenen. Nu er alle nødvendige redskaber til stede for at EU kan arbejde aktivt med
en hjemløsepolitik. Der er skabt mulighed for at hjemløshed bliver sat på dagsorden og også mulighed
for at definere, hvordan man skal angribe på hjemløshed. Ved at være fremme i skoene kan vi være
med til at definere hvordan man arbejder med hjemløshed i EU.
3. HOPE
Vi mødtes til frokost på konferencens andendag. Der var 10 – 12 brugere. Ask forklarede hvad
FEANTSAs holdning var og hvordan de kunne hjælpe; hvad participationgruppen havde talt om og hvad
der var diskuteret i HOPE netværket. Vi var enige om 3 ting. Vi vil have et netværk, vi vil mødes igen og
vi skal have en hjemmeside. Den norske pige Line, der også var med til brugermødet i Kbh., vil prøve at
få norske oliepenge til at finansiere et møde. Ask ser på mulighederne i EU regi. Der er bl.a. et program,
der hedder PROGRESS, hvor der kan søges penge. Vi skal udvide adresselisten – netværket er åben
for alle hjemløse – og vi skal have en hjemmeside med informationer om HOPE og adresselisten.
René synes det lyder som om det lille frø vi såede sidste år bliver til en ordentlig plante. Han er
imponeret over hvor meget vi rykker på HOPE hver gang vi mødes.
Vi diskuterer hvilke EU politikere vi skal have fat i får at få indflydelse. Vores egen Britta Thomsen skal vi
i hvert fald have fat i. Hun har også været med til at formulere teksten til den sociale platform, der er
beskrevet i 2020 planen for EU.
Per K mener Dietmar har styr på, hvad der sker i Østrig. Rudolf Lehner i Østrig (René Køhn har
kontaktinfo) ved også noget om det.
4. Participation arbejdsgruppe d. 9. – 11. marts
Det sker i Barcelona. Vi holder fast i princippet om at vi tager en ny med hver gang og skiftes til det. Ivan
er den eneste der ikke har været med udenlands. Han vil gerne med. Ask bestiller billetter.
5. Hængepartier og arbejdsdeling
Stig skal lave en liste over udenlandske kontakter. Vi skal alle støtte ham i det.
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Ask og Køhn skal planlægge tur til Norge og kontakte svensken for at få dem til at anbefale nogle steder
eller grupper af hjemløse, der kunne være interessante for os.
Ask skal skrive noget kort om HOPE og sende til netværket. Han skal forberede ansøgning til EU og
sørge for infoskriv til Ditmar und Jürgen så de kan lave hjemmeside.
Ask skal bestille billetter til ham selv og Ivan.
Jesper skal huske Ivan på at han skal skrive Norges tur i kalenderen.
6. Eventuelt
Næste møde: d. 23. marts på TAMU. Jesper har fødselsdag.
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