Arbejdsgruppemøde, Internationalisterne d. 23.3.2011
Deltagere: René Køhn, Leif Jensen, Per Kragh, Ivan Holck, Jesper Lauritzen, Stig Badentorph, Per
Ernstsen, Kjeld Sieljacks, Gyorgyi (praktikant fra Ungarn), Ask Svejstrup (ref.)
Afbud: Hansen, Birthe Poulsen
1. Participation arbejdsgruppemøde
Ask har sendt et notat med indkaldelsen, hvori han har skrevet, hvad han synes var vigtigt. Han
gennemgår de vigtigste punkter.
Bl.a.: I Ungarn har regeringen ansat en hjemløse i en halvtidsstilling. Hans arbejde er at spørge de
gadehjemløse hvorfor de ikke bruger tilbuddene. Deres svar skal bruges til at lave et sted de vil bruge.
Det får os til at diskutere om man ikke kan gøre det samme i DK. Det er der flere der siger, de allerede
gør i dag. Kjeld kommer med et eksempel fra Kolding, hvor nogle folk holdte op med at bruge
værestedet pga. rygeforbuddet. Det formidlede Kjeld videre i systemet, hvorefter der blev bygget en
glasoverdækning, hvor de kunne ryge. Det fik dem til at komme tilbage for at bruge værestedet.
Ask vil gerne have disse erfaringer og eksempler samlet. Vi kan bruge informationerne til at formidle
gadesovernes ønsker og behov. Det kan f.eks. føre til at staten kan lave puljer, der giver mulighed for at
søge penge til at udvikle tilbuddene til hjemløse.
Jesper foreslår, at vi laver en fælles interviewguide, der kan sikre at vi spørger om det samme rundt i
landet. Det er der stor enighed om at vi skal. Det skal imidlertid lige omkring bestyrelsen, som skal
beslutte det. Efterfølgende kan vi bruge resultaterne i en EU sammenhæng.
Vi kommer til at diskutere hvordan vi får fat i de gadehjemløse…. det fører til en diskussion om hvordan
vi i det hele taget får fat i hjemløse – også dem på boformerne.
Kvalitet i tilbuddene til hjemløse er årets tema i FEANTSA. Ask har lovet at lave en workshop hvor
hjemløse definerer hvad kvalitet er. Det bidrag skal Ask sende til F.
Der er et EU program 2020, hvor der er en række målsætninger. En del af rapporten handler om
fattigdom og social eksklusion. Det er ca. 20 sider.
Kjeld supplerer med at der er tre vigtige punkter.
1. Fattigdom skal beskrives i alle strategier på nationalt og EU niveau
2. Brugerinddragelse er fundamentalt på alle niveauer.
3. Nationale planer for brugerinddragelse skal laves.
Det er punkter Kjeld noterede sig ved Round Table konferencen.
I Norge laver man nationale planer for brugerinddragelse fordi det står i det EU charter.
Det må også skulle gælde i DK. Det kan vi evt. søge penge til at hjælpe med at lave.
2. HOPE
Der er oprettet en testhjemmeside. Den minder lidt om facebook. Man kan chatte, skrive meddelelser
osv.

Den hedder foreløbig ’homeless nation’. Der er 4 – 5 personer, der tester den. Siderne er også ved
at blive oversat til forskellige sprog. Det er Dietmar og Jürgen, der er hostmastere. De står også for
en række andre sider, www.berber-info.de
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www.berber-international.de
www.lobia.org
www.sozin.de
Disse sider har også kontaktlister vi kan benytte os af.
Dvs. at der er gang i ét ud af tre punkter i forhold til HOPE. De to andre punkter, tekster og finansiering
arbejdes der på.
Line fra Norge har spurgt om norske oliepenge. Der har været positiv respons, men de vil have
medfinansiering. Det kan vi måske få fra DK – socialministeriet og fra EU. Det er Asks boldgade.
3. Vores udenlandsture til Sverige og Norge
Winterbuttom har fået kræft og har bedt os om at udskyde vores rejse. Køhn har samlet alt materiale og
mangler bare at skyde det af sted til Ask.
Hugo Frederiksen, der er leder af Fattighuset i Oslo. Han kender gud og hver mand inden for
udsatteområdet. Ham skal vi have fat i.
Erling Westenvig. Han er tidl. leder af Bymission. De driver natherberger mm. Han var tidligere leder af
Stadsmissionen men sagde sit job op fordi han ikke kunne få lov til at lave brugerinddragelsen.
I Kristiansand har de en 100 procent brugerstyret avis.
Vi bytter om på Norge og Sverigesturen, så vi tager til Sverige i uge 22. Maria, som Stig har kontakt til,
vil høre hende hurtigst muligt om hun kan hjælpe os. Jesper kender en org, der hedder Convictus. De
har også filialer i Sverige. Her har de nogle væresteder, hvor der er meget brugerinddragelse. De har
flest væresteder omkring Stockholm.
Han har også kontakt til en anden organisation – City mission. Et nyt tiltag om at få inddraget brugerne.
Jesper sender links til de to organisationer.
Socialstyrelsen i Stockholm har også stor interesse i at se SAND.
Vi kan evt. tage til Stockholm, se nogle tilbud og så tage videre til Gøteborg.
Stig tager kontakt til de nævnte organisationer og lader høre fra sig indenfor de næste 14 dage.
Vi skal sende Stig svenskerkontakter. Køhn sender info på Malin fra hjemløseavisen i Gøteborg,
Faktum.
Lille Per har også en svensk kontakt. Han er dansk men bor i Sverige. Den sender han til Stig.
4. PEP – konference
Det er Leif, Stig, Ivan og Kjeld, der skal med. Sofie tager også med. Sofie indkalder til et møde inden
temadagene, hvor I skal diskutere hvad I gerne vil have ud af konferencen og hvordan I vil sørge for at
give jeres erfaringer videre til resten af gruppen. Der er nok også nogle praktiske ting, der skal ordnes.
5. Gyorgyi fortæller om hendes arbejde i Budapest
Hun deler deres avis ud. De har fire forskellige aviser i Budapest. Den hun deler ud er den første. Den
udkom første gang i 1993. Dengang var der ikke noget system, der kunne hjælpe hjemløse. I
kommunisttiden var der officielt ingen hjemløse. I 89’ steg arbejdsløsheden, folk mistede deres
lejligheder osv. Der blev mange hjemløse.
Dengang var der en masse hjem for enlige mænd, men de lukkede i starten af 90’erne.
Ham der skabte avisen lavede den for at hjemløse kunne få hjælp til at løse deres problemer; hvordan
kunne de få kontanthjælp, hvor var der boformer og væresteder, osv? Disse steder var der kun meget få
af men der blev langsom bygget et system op. Avisen kommer i dag hver 14. dag. Der kommer 5 – 8000
eks. De har 4-500 sælgere. Mest i Budapest(2 mill. indb.), men også i andre byer. Der er 10 mill.
indbyggere i Ungarn.
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Sælgeren giver mindre end 1 kr. pr. avis og sælger den for det folk vil give. De har ligeledes problemer
med illegale indvandrere, der vil sælge avisen.
Sælgerne har et ID kort. Sælgerne har et bestemt sted de står og sælger aviser. Det kan skabe
konflikter, hvis der er en sælger, der forsøger at sælge på en anden sælgers plads. Der er to ansatte og
5 – 10 frivillige på avisen.
De frivillige laver alle mulige opgaver. F.eks. er forsiden lavet af en frivillig på det nummer vi har fået. De
laver også kunstkonkurrencer i 4 forskellige fag: malerier, digte osv.
Hver måned findes der 3 vindere i hver kategori. Vinderne får lidt penge og digtene osv. bliver
offentliggjort i avisen.
Jyorgyi har en del med kunstnerne at gøre. De laver 5 – 6 udstillinger om året og de har udgivet 2 bøger
på 5 år.
Sælgerne har en speciel gruppe, hvor dem der virkelig er interesseret i avisen. Der afholdes et møde
hver måned, hvor de kan komme med forslag til hvad avisen skal lave. Der laves også aktiviteter ud
over avisen. Lørdag eller søndag kan der være en tur til zoo eller i skoven.
6. Listen med udenlandske kontakter
Stig har rundsendt en mail hvor han har forespurgt om at få vores udenlandske kontakter. Han fik kun ét
svar fra Kjeld.
Dietmar og Jürgen har lavet en database over kontakter. Deres liste rækker ikke helt op på vores
breddegrader.
Vi diskuterer om vi skal læne os op af deres liste eller om vi skal lave vores egen.
Vi skal i fremtiden huske at skrive på de visitkort vi får og give dem videre til Stig, der så fører dem ind
på listen.
Hvis I har brug for visitkort, så skriv til Køhn og Ask, så sørger én af dem for at de bliver lavet.
René Køhn: SAND-nvsj@live.dk
Vi skal tage os sammen og skrive folks navne op og give dem videre. Husk også at notere i hvilken
forbindelse vi har mødt dem. Listen er over folk vi har mødt et eller andet sted. Det er vores egen SAND
liste – ikke en HOPE liste.
Køhn laver en skabelon, hvor vi kan udfylde felter med kontaktoplysninger, hvornår vedkommende er
truffet og i hvilken sammenhæng.
7. Eventuelt
Det næste Participation arbejdsgruppemøde skal afholdes i Finland, hvis budgettet tillader det. Det
betyder, at vi skal bestille billetter hurtigt. Hvem skal med? Vi trækker lod. Køhn tager med.
Næste møde d. 3. maj i Odense. Ask undersøger om vi kan holde mødet på Paraplyen.
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