Arbejdsgruppemøde d. 11. maj 2010
deltagere: Per K, Jesper L, René H, René Køhn, Stig B, Per E, Ask (ref.), Kjeld S.
Leif J.
Afbud: Hansen
1. Vi præsenterer os selv
Stig er kommet ind i gruppen igen. Han arbejder i forvejen med nogle
internationale sager. Han sidder bl.a. i prepcomgruppen, der forbereder en
konference i starten af december. Han sidder der i kraft af at han er tidligere
bruger/hjemløs. Konferencen er samtidig Feantsas årlige konference.
Leif J: Har været med i 1½ år. Har været med til participation arbejdsgruppemøde,
(en arbejdsgruppe i Feantsa).
Ask: Har siddet i gruppen siden starten. Sidder i Feantsas arbejdsgruppe om
Participation.
Per E.: Har været med til møde i participation arbejdsgruppen.
René K: Ny mand, der har en del international erfaring qua sit job som
lastbilchauffør og har været bosat i USA.
René H: Har været med i et godt stykke tid. For 4 år siden var han i Bruxelles til
EAPNs PEP (people experience poverty) konference. Det er konferencer for folk,
der har oplevet fattigdom. Han har været med til 3 af dem i alt. Han var i Zaragoza
i 08 til FEANTSAs årlige konference. Var med til det sidste arbejdsgruppemøde
med Ask i Participation arbejdsgruppemøde.
Jesper: Ny mand i SAND. Er med i NA og har både nationalt og EU arbejder der.
Det vil han også gerne gøre i SAND.
Kjeld: Endnu en ny mand. Har boet flere steder i udlandet, Singapore/Vietnam
bl.a. Er internationalt minded.
Per K: Er den yngste af de ældste, som han siger. Har været med til to F. –
konferencer. Cardiff og KBH. Sidste år blev han valgt ind som suppleant til F.
bestyrelse.
2. PREPcom – forarbejdet til FEANTSAkonferencen i december
FEANTSA har påtaget sig en opgave med at lave en konference for EU
kommissionen/det belgiske formandskab. Som et led i forberedelsen til
konferencen, skal der afholdes nogle spørgerunder blandt hjemløse i 5 lande
(Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig, Belgien). Det er de 5
brugererepræsentanter i planlægningsgruppen, der skal stå for afholdelsen af
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høringerne/møderne. Via en gruppe, der hedder ”Front Commune”. Der skal stilles
5 spørgsmål til de hjemløse. Svarene på spørgsmålene skal forelægges en jury,
der igen skal formulere 5 spørgsmål til kommissionen. Juryen består af meget
lærte og højtuddannede folk. Det er derfor meget vigtigt at de hjemløse bliver hørt.
I dialogen omkring spørgsmålene er HOPE (Det europæiske brugernetværk)
kommet ind i billedet fordi det jo er brugere, der måtte kunne byde ind med et eller
andet.
Det er meningen at de hjemløse skal komme til orde. Det skal de i
forberedelsesfasen gennem spørgerunderne men også under konferencen.
Konsensuskonferencen er en afslutning på fattigdomskåret. Nogle vil sige en
begravelsesfest for temaet fattigdom.
Vi diskuterer hvordan vi skal lave høringerne i praksis.
Stig mener det er nogle forholdsvis intetsigende spørgsmål. Det er lidt svært at få
rede på nogle meget åbne spørgsmål. Man skal også tage i betragtning,, at
temaerne/spørgsmålene er et kompromis mellem mange forskellige EU lande.
Vi kan arbejde sammen med projekt UDENFOR for at få fat i de gadehjemløse.
Kjeld foreslår at vi bruger SKP netværkene til at komme i kontakt med de
hjemløse.
Vi kan også bruge undersøgelsen i SAND, hvor spørgsmålenes svar altid har
relevans. Vi vil gerne have et bredt billede. Det kræver, at vi skal have både
provins og hovedstad med. Det kræver nok også, at vi finder folk med forskellige
hjemløsebaggrunde; altså sofasovere, boformsbrugere, værestedsbrugere,
gadesovere osv.
Vi skal også tænke på, at vi skal have præsenteret Danmarks måde at arbejde på.
Det kan de andre lande lade sig inspirere af.
Vi konkluderer, at vi holder et møde i Kbh og i Århus. Ask står for at lave
spørgsmålene om så de passer til danske forhold. Han samarbejder med SAND
Århus og SAND Hovedstaden om at gennemføre interviewene. Stig hjælper. René
K. vil også gerne være behjælpelig.
Alle andre er velkomne til at byde ind med tolkninger af spørgsmål og eller med
idéer til undersøgelsen.
Ask uddeler en skabelon for arbejdsgruppen. Den kan bruges til at få styr på
formål, mål, resultater mm for arbejdsgruppen. Han spørger hvad målet for
arbejdsgruppens arbejde er: Og besvarer selv spørgsmålet ved at sige, at det nok
ikke har ændret sig siden sidste møde, hvor vi definerede det til at være, at
inspirere folk i andre EU lande til at lave brugerorganisationer for hjemløse eller på
anden måde fremme brugerinddragelse i tilbuddene til hjemløse. Vi skal omvendt
lade os inspirere os af andre landes måde at arbejde med brugerinddragelse på.
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Vi taler om at hvem der skal med til møde i participation arbejdsgruppen d. 7. – 9.
sept. Ask er fast medlem og har hver gang en fra vores internationale
arbejdsgruppe med.
Det kan være Kjeld, nu når der er nogen der er 4, der skal med til EAPN
konference. Det besluttes.
Vi snakker om en studietur til Køln. Biggy, som har været kontaktperson i den
forbindelse er ikke længere en del af BBE, som er den organisation, vi har talt om
at besøge. Hvor vidt vi stadig kan det, skal vi have fundet ud af.
Vi kommer hele tiden til at diskutere brugernetværket (HOPE). Der er en masse
der gerne vil være en del af det, men ingen der har råd til finansiere et nyt møde.
Ask og René H talte med Participation arbejdsgruppen om det, hvor man var
forholdsvist enige om at det skulle være SAND (Ask), der skulle være tovholder på
det. Vi diskuterer hvordan man kan få penge til netværket og hvordan man
overhovedet kan få en organisation op at stå.
Stig foreslår, at de på næste Prepcommøde diskuterer det. Der er 5
organisationer, der er med til mødet. Ask kan tage med. Vi diskuterer fordele og
ulemper ved at lade andre end os selv lave en projektbeskrivelse for netværket. Vi
forkaster idéen.
Under Feantsakonferencen i København i efteråret 09 holdte SAND et
brugermøde med 44 deltagere. På mødet udvekslede man erfaringer om hvordan
det var at være hjemløs i forskellige europæiske lande. Deltagerne ville på sigt
gerne have en europæisk brugerorganisation. I første omgang ville de gerne have
mulighed for at mødes igen og lave et netværk. Det ønske tog Ask med til et
efterfølgende møde i FEANTSA, hvor man diskuterede hvad fremtiden for
brugerne og deres organisation skulle være. Der var ikke nogen entydig
konklusion. Senere har F. meldt ud, at det skulle være Participation
arbejdsgruppen, der skulle hjælpe med at få lavet en organisation. De kunne ikke
støtte med penge, men kun faglig sparring, netværk osv.
Ask har en stående aftale med Per K Larsen om at han vil hjælpe SAND med at
formulere en projektbeskrivelse.
Ask skal bare tage sig sammen til at få skrevet noget om det. Når den er klar kan
vi gå ind og sætte dagsordenen for brugernetværket HOPE.
3. Der har været svensk besøg
Vi lagde hus til et besøg fra Sverige d. 6. maj. Der var 8 svenskere fra forskellige
sydsvenske kommuner. De arbejder også med Housing first, men en lightudgave
af den. Man giver altså ikke en hus/lejlighed med det samme men arbejder lidt
med dem først. I forhold til stofmisbrugere lavede man forsøg med at give dem en
1 måneds huslejekontrakt, herefter 2 osv. Når de nåede op på et år vurdere man
om man kunne få den helt fast. Der var indlagt urinprøvekontrol undervejs.
Grunden til at de kom til SAND var at de ville høre om vores arbejde og især om
vores arbejde med at følge hjemløsestrategien.

Side 3

Per E synes det gik godt. Thomas og Carsten var også med. De supplerede Per
godt.
Per K synes også vi skal til Sverige. Vi skal besøge brugerne – f.eks. ’Kom igen’.
Det er et værested for hovedsagligt stofmisbrugere. De styrende kræfter er clean.
Stig har kontakt til Marie Bogsted Hedvad. Hun er regeringens repr. på
hjemløseområdet.
Spørgsmålet er hvad vi vil have ud af studiebesøget?
Vi vil gerne have dem til at lave en brugerorganisering på hjemløseområdet. En
søsterorganisation, simpelthen. Ved det besøg kan det være vi kan få nogle
yderligere kontakter i Sverige, som vi måske har mere til fælles med.
Vi er enige om at vi skal lave nogle aftaler med nogle hjemløseorganisationer.
Vi skal op at missionere, men vil samtidig gerne inspireres af gode arbejdsmetoder
til at lave brugerinddragelse.
Ask læser en henvendelse fra Malin i Sverige. De vil gerne besøge os d. 19. maj.
De er velkomne fra kl. 14 – 16 (17). Om formiddagen mødes de folk, der skal til
PEP konference. De kan tage den tjans. De pumper dem for oplysninger om
organisationer og folk SAND kan besøge og lade sig inspirere af i Sverige.
4. Nyt fra EAPN
Stig deler et referat rundt. Han har tidligere sendt det rundt pr. mail.
Ask Spørger hvad ExCo er. Det er simpelthen forretningsudvalget i EAPN.
EAPN har et årligt budget på 8000 kr. Derfor har de ikke råd til at der sker særlig
meget.
SAND har overtaget tovholderskabet for EAPN konferencen. Det er Sofie. Vi får
også 2 ekstra personer med. Det er nu Per K, Leif J, Jesper og René Køhn.
Stig er blevet valgt ind i bestyrelsen som suppleant. Hansen sidder der endnu et
år.
Stig sender referat videre til os, når det kommer.
5. Løst og fast
Opsamling på diskussion:
Vi skal missionere (inspirere andre) og lade os inspirere. Da der ikke er andre
brugerorganisationer på hjemløseområdet, er det nok gode metoder og projekter,
der inddrager brugere, vi skal se efter.
Efteråret (udgangen af Okt):
Have planlagt mindst en studietur
Beskrevet brugerorganisationen i EU og have spurgt de andre i netværket.
På F. konferencen kan vi snakke med politikere, give dem projektbeskrivelse og få
dem til at arbejde for vores sag.
EAPN tur
Få besøg udefra. Gøteborg avisen.
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Vi diskuterer om vi kan få nogle pjecer om SAND med skulpturerne rundt i Europa
som reklame for SAND. Ask spørger PU om det kan lade sig gøre.
Stig minder os om, at vi skal huske at få visitkort (adresse og navn) på folk vi kan
bruge fornuftigt.
Næste møde er d. 10. aug. i Odense, TAMU.
Ask knalder 5 linjer sammen om hvad vi arbejder med i gruppen og får det lagt på
hjemmesiden.
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