Referat af møde i international arbejdsgruppe
Den 24/11, TAMU Center, Rytterkasernen, Odense
1. Valg af ordstyrer og referent.
• Der valgtes ingen ordstyrer. Stig refererer.
2. Godkendelse af referat fra tidligere møde.
• Referatet godkendt.
3. Erfaringer / Referat fra FEANTSA konferencen i Cardiff.
• Ask fortæller om Feantsa’s opbygning af virke. Feantsa er paraplyorganisation for
organisationer der arbejder med de hjemløses problematikker. Feantsa har flere
arbejdsgrupper, der behandler forskellige emner.
• Stig fortalte om EU’s deklaration nr. 111 (WD 111) og den engelske erklæring om
afskaffelse af gadehjemløshed henholdsvis i 2012 og 2015. Erklæringen er
underskrevet af alle EU lande.
• Per, Stig og Ask fortalte om oplevelserne ved konferencen i Cardiff. Der var mange
indgangsvinkler, og emnerne var mange. I flere lande kommer 80% ud af
hjemløshed. Her gives massiv støtte til bibeholdelse af boligen. Housing first
politikken. I Finland er politikken at man over en årrække vil lukke herbergerne og
erstatte dem med boliger. Oplægget fra Wales er der et regeringsoplæg til
indsamling af oplysninger om afskaffelse af hjemløshed. (udleveret til jer.)
• En fra Amsterdam fortalte om de kommunale tiltag med økonomisk hjælp ved
fogedsager. Disse tiltag kunne iværksættes øjeblikkelig. Den danske politik er
meget forskellig i forhold til efterværn, m.v. Vi skal fokusere på forebyggelse og
strategier.
• Ask sender rapport udarbejdet af de 4 medlemmer af Feantsa.

• Pasword til FEANTSA’s hjemmeside er: ask sandudvalg.dk og sand48.
4. Orientering om FEANTSA.
• Nyt fra arbejdsgruppen ”Participation”. Ask fortæller at der sidder repræsentanter fra
10 lande i gruppen. Gruppen arbejder med brugerinddragelse. Tyskerne er meget
lig os. Tyskerne mener at det er svært at få folk i arbejde, grundet for højt
understøttelse. England er langt længere med brugerinddragelsen. I landene er der
store forskelle fra område til område. Vi har lovgivningen til at bakke os op. Gruppen
har holdt 4 møder . Hvert medlem af gruppen skal komme med forslag til gode
metoder, og succeshistorier. Der er også erfarings-udveksling. Man havde f.eks. en
optælling, hvor 800 personer talte hjemløse. På nær et par områder, talte man 700
gadehjemløse. Groundswell har undersøgt hvad der skal til for at bevare boligen.
• Konferencen i DK 2009. Vil blive om brugerinddragelse (Projekt udenfor)
• Der er mange politiske faktorer der spiller ind i hvordan programmet endeligt bliver.
• Der skal laves optagelse af hjemløses spørgsmål til politikere. Evt. guidede ture.
• Vi skal finde personer til paneler og indledere. Per forslår at vi kun deltager i møder
med Projekt udenfor, og at møderne med Feantsa varetages af Projekt Udenfor
sammen med evt. Ask. Der skal være mulighed for at udgå af grupper, og der skal
være filmrum.
• Vi skal sørge for brugere til konferencen, samt finde videnspersoner der kan deltage i
panelerne. Diskussion af sprog ved konferencen. Evt. problem for brugerne.
5. Orientering om EAPN.
• Fattigdomsåret 2010 (Sand’s synlighed ved arrangementerne) Vi skal finde personer
der kan stå frem. Erik Hansen mener at han sidder i EAPN’s bestyrelse.
6. Rapport om Finlandske forhold for hjemløse (Til Sandsiger) ……????
7. Vidensindsamling (udenlandske kontakter) Stig har indsamlet en del visitkort på
konferencen og har talt med alle af disse.
8. Kommende studieture til udlandet. Sverige, Norge, Groundswell (UK) kunne være
interessant, men venter til næste, Kig på hjemløseaviser.
9. Aktivitetsplan for 2009. Sverige og Norge. Brugerorganisering som hovedtema Feantsa
konference. Vi skal samtidig tænke på hvem der skal opstilles til Feantsa’s bestyrelse.
10. Eventuelt.
11. Næste møde. 14/1-2009

