Arbejdsgruppemøde, den internationale arbejdsgruppe, d. 10. august 2010
Deltagere: Leif J., Per K., René Holmgren, René Køhn, Jesper L, Stig B, Kjeld S., Ask (ref.).
1. UL Twente
Vi snakker om hvordan legene gik. Der var mange SAND folk. Dog manglede der nogle københavnere.
Der var deltagere fra 9 lande. Der var flest fra DK, 580. Der var 1390 i alt.
Det næste UL bliver i Wärmland i Sverige i 2012.
UL er blevet anerkendt af IUC. Jesper mener, det bliver sådan, at UL kommer til at ligge før OL.
Bagefter kommer paraolympiaden.
TV 2 var dernede på sidstedagen. Desuden var der et hav af journalister. Et par få danske.
Udsattelandsholdet vandt fodboldturneringen. Og SANDs fodboldhold spillede uafgjort 1 – 1 mod
sølvvinderne fra Litauen. Der var for mange krydderboller og ris, men der var heldigvis andre måder at
få god mad på.
IDVI gik ind og overtog stort set hele koordinering og organisationsarbejdet. Det kunne Holland ikke
finde ud af, men de bad heldigvis om hjælp. Til trods for det manglende organisationstalent var det
overordnet positivt.
Leif fik kontakter til Slovenien, Tyskland og Holland. De var alle meget imponeret over danskernes
fremmøde, og vores brugerorganiseringsmodel. Tyskerne og hollænderne er værd at satse på i frohold
til vidensudveksling, mener Leif.
Skader: Der var en enkelt brækket storetåen fordi vedkommende blev sur over at han ikke blev skiftet
ind i en fodboldkamp. Han sparkede i jorden af arrigskab.
Litauen har et system, hvor man kan vælge at komme på sportsskole i to år 2. gang man bliver snuppet
som hjemløs. Det gav en høj standard sportsudøvere.
Der var NA møder hver aften. Det var noget de danske organisationsfolk, der fik det sat i stand. Der var
mellem 50 og 70 deltagere, imponerende.
Jesper og Leif laver en lille historie om stævnet og giver videre til Sofie.
2. Studietur til Køln
Ask taler om fordele og ulemper ved at tage en studietur til Køln. Der er en nært forestående flytning af
sekretariatet, der kommer til at kræve en del af ham. Desuden har finnerne kun afsat en dag før mødet
til ”studietur”. Ask mener vi skal have to sammenhængende dage for at det giver mening.
Fordelen er at der er to finske hjemløse og formentligt lavet et program for dagen.
Stig synes kun vi skal tage derned, hvis vi kan samle nogle af HOPE folkene.
Ask skal lave et udkast til en foreningsbeskrivelse til mødet. Det kunne man diskutere med flere end
dem der sidder i participation arbejdsgruppen.
Per har ikke en opfattelse af at FEANTSA vil gøre så meget for stiftelsen af HOPE. Ask spørger til
hvordan andre en participation arbejdsgruppen har sneget sig med på HOPE vognen.
Jean og Phillip og Edo og Anna snakker sammen om hvordan man kan lave HOPE.
Front Commun (FC) har sneget sig ind i projektet ved at de har været en del af førnævntes netværk fordi
FC er blevet bedt om at lave nogle interviews med brugere i forskellige lande.
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Per synes ikke SAND er tilstrækkeligt involveret i skabelsen af HOPE.
Den 1. oktober holder man i Holland en konference for de hollandske brugerorganisationer. Der kommer
også deltagere fra Belgien og Frankrig.
Vi beslutter os for ikke at tage til Køln.
Vi diskuterer andre projekter eller folk vi kan besøge.
René K har fået kontakt til Norge. Vi indbydes til at komme derop af Kamilla Winterbottom. De vil gerne
have os til at deltage i skabelsen af en fælles brugerorganisation.
Holmgren nævner, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det skal tænkes ind i lovgivningen, at
brugerorganisationen skal støttes.
Kragh siger, at den rødhårede fra Sverige han mødte i Bruxelles. Hun var fra organisationen Komm
Igjen og ville gerne have os på besøg.
Der var også folkene fra den svenske hjemløseavis. De lovede for øvrigt at sende os noget materiale.
Det er ikke sket.
Der er også Gerd fra Marseille, der også har et blødende hjerte for SAND.
Vi taler om at det vil være godt at lave et kartotek over alle de udenlandske folk vi kan bruge til noget.
Det er både hope folk og andre udlændinge vi er interesserede i.
Vi sender hver især alle de kontaktpersoner vi har til R. Køhn. Han laver et eller andet struktureret på
det og sender det rundt.
Vi arbejder på to ture. Vi vil gerne til Norge og vi vil gerne have en HOPE tur.
Vores flytning til nye lokaler trækker lidt kræfter. Derfor må vi nok vente til foråret med at tage af sted.
Stig undersøger hvad det er for en konference d. 1. okt. i Holland. Han har fået en invitation. Hvis det er
interessant tager han af sted.
3. FEANTSAkonference i december og det forberedende arbejde (PrepCom)
Møderne som front Commun skulle står for, hvor vi har bidraget med 6 spørgeskemaer, er overstået. På
sidste møde i PrepCom skete der noget meget mærkeligt, synes Stig.
FEANTSA konferencen har ændret karakter. Der er kommet nogle krav fra den ikke eksisterende
belgiske regering og fra Bruxelles styret. Det har medført, at konferencens indhold er blevet ændret.
Antallet af deltagere er også blevet ændret.
Vi er nede på 20 brugere ud af 400 deltagere. Til gengæld har man lagt på at få det lokale/regionale
politiske niveau med.
Desuden er det samlede brugerinput til konferencen blevet kogt ned til at en repræsentant får lov til at
tale i 15 min. om det brugerne fra de forskellige lande har givet udtryk for. Der er også noget spørgetid,
hvor brugerne kan komme på banen.
Front Commun laver dog en samlet rapport, der bliver udsendt til alle de specialister, der skal holde
oplæg på konferencen.
Konferencen vil give specialister en del taletid, hvor de bliver bedt om at svare på 6 spørgsmål. Der er 3
specialister til hvert spørgsmål. Spørgsmålene kan ses i det referat, der er udsendt op til vores møde.
Stig er ret skuffet over at brugerne er blevet nedtonet i både antal og i forhold til deres input til
konferencen.
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Peter Juul er en af de eksperter, der er blevet bedt om at være ekspert på konferencen. Der er ikke
andre danskere, men Lars Benjaminsen er nævnt som en mulighed.
Der er lavet en plan for hvem der skal inviteres. Den er også blevet fremsendt før vores møde. Stig og
Ask sørger for at der bliver sendt forslag af sted til de danske deltagere ud fra de kriterier der er angivet.
Det 20 brugere, der får lov til at komme med. 10 af dem tager Front Commun med. De 10 andre
udpeges af FEANTSA i samarbejde med Participation arbejdsgruppen.
Ask mener, at den eneste grund til at tage af sted er, at der kan etableres kontakt til de EU folk man kan
få nogle penge til HOPE af.
Der er ikke stemning for at vi tager nogen brugere af sted til konferencen. Ask bliver ene om at
repræsentere os. Desuden er der Stig, der kommer med via sit medlemskab af PrepCom.
4. Hvad skal vi gøre ved HOPE?
Se de øvrige punkter. Det skulle gerne fremgå.
5. Eventuelt
Nyt møde i gruppen d. 12. oktober, hvis vi ellers får rykket SANDs bestyrelsesmøde d. 13. oktober.
Ellers holder vi møde d. 13.oktober. Det vil åbenbare sig efter vi har haft bestyrelsesmøde d. 17.8.
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