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1. Housing	
  First	
  konference	
  i	
  Lissabon	
  i	
  december	
  
Vi har ingen penge til at sende folk at sted. Vi spørger om der er en af de danske feantsa medlemmer,
der skal af sted og om vedkommende vil tage fyldige noter til os.

2. HOPE	
  –	
  hvordan	
  gik	
  generalforsamlingen	
  og	
  hvad	
  byder	
  fremtiden	
  for	
  HOPE	
  på?	
  	
  

Generalforsamlingen gik godt. Harald blev valgt som formand. Michael Mckay fra Irland bliver
næstformand. Han var formand før. Det var aftalt på forhånd mellem Michael og Harald at de skulle
bytte plads. René blev valgt som kasserer og samtidig er han Haralds suppleant. Edo blev sekretær.
Han følte sig vist lidt forbigået. Stig får en hjælpefunktion i forhold til Edo. Han skal imidlertid ikke
udsende noget i HOPEs navn. Alt skal ind over Harald.
Harald og Stig har sammen lavet de vedtægtsændringer, der blev besluttet sidste år og sender det ud
en af dagene.
Der er en række problemer i HOPE. Bl.a. er to forskellige HOPE Facebook sider. Harald arbejder med
det.
Vi skal registreres som en europæisk organisation. FEANTSA har tilbudt, at vi kan have vores adresse
hos dem. Sannah har tilbudt at betale omkostningerne i forbindelse med det. Freek – direktør i F. –
skaffer navnet på en advokat, der kan klare registreringen.
Harald og en nabo er i samarbejde med Stig B. gået i gang med at lave en hjemmeside. Det går støt og
rolig fremad. SAND betaler for webhotellet, siger kasseren og formanden.
Ask fortæller om Gerds idé og om at lave et europæisk netværk for hjemløse. Gerd har boet i DK i 10 –
12 år men flyttede for ca. 10 år siden til Marseille. Han er oprindelig tysker. Han er nu pensioneret og
har altid været interesseret i brugerorganisering. Han vil samle brugere/organisationer fra 6 – 8 lande og
lave et netværk. Fuldstændigt som det vi har talt om i SAND igennem lang tid og som vi har forsøgt at
gøre i HOPE. Han har allerede fået kontakter i Frankrig og Italien og har også talt med en Finsk
organisation. Gerd har før lavet en GRUNDVIG ansøgning til et andet projekt og tænker at man kan
gøre det igen. Ansøgningspuljen er en anden men princippet er det samme: Der skal laves en
samarbejdsaftale mellem en række lande, som tager på studietur hos hinanden.
Ask arbejder videre med Gerd og med en EU ansøgning.
Participation arbejdsgruppen i F. overvejer at lægge et møde i KBH i foråret. I den forbindelse kan man
lave et HOPE best. møde. Der sidder 2 HOPE best. medlemmer i participation arb. gruppen. Det er
Harald og Michael. Det er de eneste to brugere i gruppen. Den er blevet slanket fordi der er afsat færre
penge til arbejdsgrupperne i fremtiden.
Ask spørger om Gerd kender nogle brugere, der kan repræsentere deres land i HOPE netværket.
Batteriet i Oslo har skrevet til Harald. De er meget interesserede i at spille en rolle i HOPE.

3. Feantsa:	
  hvad	
  fik	
  vi	
  af	
  inspiration	
  på	
  F.	
  konferencen?	
  	
  
Vi starter med generalforsamlingen. Der har været en del snak frem og tilbage om hvem der skulle
repræsentere DK i Feantsa. Der er lavet en aftale mellem SAND og SBH, hvor den nu tidligere
præsident, Rina Beers og direktør for F., Freek, er vidner. Jakob May tager det første år i bestyrelse og
går frivilligt af når året er gået og overlader pladsen til Ask.

Side 1

Under formødet, hvor aftalen blev lavet, fremførte Ask også en kritik om Feantsas manglende lyst til at
følge sine egne vedtægter – altså følge den valgprocedure som man har beskrevet når et land ikke kan
blive enig om en kandidat. Vi synes også det er kritisabelt at Rina Beers lavede om på måden man
valgte præsidenten på. Det var pludselig ikke længere alle F. medlemmer, der kunne være med under
afstemningen. Kun AC medlemmer. Der var ikke meldt noget ud om kandidaterne på forhånd, så det var
op til de valgte AC medlemmer alene at beslutte sig for en kandidat.
På EU niveau omtales hjemløshed i EU's social investment package. Medlemslandene er forpligtede til
at lave en ”National reform program” (NRP). I halvdelen af landende er hjemløshed nævnt. Vi skal
undersøge om det er tilfældet i DK og vi skal undersøge hvordan vi kan få indflydelse på programmet.
Her er der måske en mulighed for at presse på for nogle ting på nationalt niveau. Ask foreslår, at vi
arbejder videre med det i gruppen af danske f. medlemmer.
Selve konferencen var om unge hjemløse. Vi fik et overordnet billede af hvilke problemer man havde i
andre EU lande, hvad man gjorde for at løse dem og hvordan man arbejdede forebyggende.
Bl.a. i Irland har man i 90’erne lavet en strategi for hvordan man bekæmper ungdomshjemløshed. I
Skotland har man oplevet et fald siden 2006 i antallet af unge hjemløse fordi man har haft en strategi på
området..
Vi diskuterer hvor mange hjemløse der kommer til at blive som følge af beskæftigelsesreformen. Der er
12.000 personer der bliver påvirket af at man skal forsørge den man bor sammen med, når man
sidestiller det med at være gift.
Det handler også om at gå fra at være barn til at være voksen. Det at være ung hjemløs handler også
om den svære kunst at blive voksen. Det er svært nok i forvejen. Når man så lægger til at man har et
misbrug, har et tyndt social netværk, har et dårligt forhold til sin familie osv., gør det bare tingene endnu
sværere.
Der var mange børnehjemsbørn i Prag. Og børnehjemmene var nærmest at betragte som fangelejre. De
unge mente ikke, at der var meget godt at hente på børnehjemmene. De var kommet videre ved at
knytte sig til en enkelt medarbejde (evt. efter opholdet) eller ved at få nogle gode karakterer i skolen.
Vi diskuterer hvordan man i DK pacer de unge frem. Det er svært at leve op til forventningerne, hvis
man ikke lige har evnerne til at fuldføre 20 års skolegang.
I Spanien er der rigtig mange familier med børn, der bor i en bil. De har ikke råd til at betale husleje. Vi
diskuterer soldatertilværelsen og sammenhængen med at være hjemløs.
Konkluderende for konferencen kan vi sige, at vi fik mange gode kontakter og gode snakke med folk.
Harald har taget en masse billeder. Dem vil Betinna, Martin og Per K gerne have tilsendt på CD.

4. Berlinkonference.	
  Ask	
  fremlægger	
  
Ask var alene af sted. Han har skrevet en masse notater, som han har sendt til gruppen.
Han vil dog fremhæve to ting. I udlandet har man en mere ærlig Housing First tilgang end man har i
Danmark. Her holder man fast i grundprincipperne om at støtten ikke må være tidsbegrænset, at den
skal være brugerdreven, individuel tilrettelagt og fleksibel. De er også meget opmærksomme på at der
er nogle forudsætninger, der skal være til stede og hvis det ikke er tilfældet, er det meningsløst at tale
om en HF tilgang. En forudsætning er f.eks. billige boliger. Der er også masser af forskning der viser at
folk i egen bolig er ensomme og isolerede. Det har man ikke noget svar på hvad man skal gøre ved.
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Tilsyneladende er disse forskningsresultater ikke nået til DK. Det er måske vores opgave at få dem til
det.
Vi lægger arbejdet med at få belyst SANDs holdning til Housing First over i fra bænk til bolig. Martin vil
gerne være med til at beskrive noget om Housing First. Han har været til adskillige konferencer om HF.
Det andet punkt der fortjener opmærksomhed er brugen af Peer to Peer workers, altså brugen af
hjemløse til at hjælpe hjemløse. Der er mange teams der har hjemløse ansat til at være kontaktperson
eller koordinator.
Harald mener, at det vil fungere rigtig godt at have nogle tidligere hjemløse til at indgå i teamsene. I
Aalborg har man et godt fungerende gadeplansteam, som er meget på gaden. I Odense er det lige
omvendt. De kommer kun på gaden når der bliver ringet efter dem. Begge teams vil have godt af en
bruger i staben.
I udlandet er der også meget opmærksomhed omkring uddannelse og grænsesætning for peer to peer
workers. I udlandet har peer to peer workers en hovedrolle i teamsene. De kan se de små tegn på at
noget er ved at gå galt. Der er flere byer der har oplevet mange glade brugere af peer to peer workers.
Det foreslår Ask følgegruppen til hjemløsestrategien.

5. Fremtidsplaner	
  for	
  gruppen	
  
Vi har nået meget af det vi gerne vil. Vi har været i Sverige og Norge. Der er liv i HOPE, der er blevet
skiftet dansk repræsentant i Feantsas bestyrelse.
Per nævner Grønland som et muligt område vi kan beskæftige os med. Vi repræsenterer trods alt
Grønland. Det er måske ikke nødvendigt at vi tager til Grønland, men det er da et forsøg værd at gå til
ministeriet og sige at vi har et ønske om at komme til Grønland. Vi kan også få Nanna, der arbejder i
Red Barnet til at komme og fortælle om Grønlandske forhold. Vi ser alle sammen utroligt mange
grønlændere, der har det svært i DK.

6. Opdateringer	
  til	
  hjemmesiden	
  
Ask skriver noget om vores tur til Norge og F. generalforsamling plus nyt om HOPE.

7. Næste	
  møde	
  
d. 25. februar 2014 i Odense.

8. Evt.	
  
I Aalborg er man i gang med at lave en undersøgelse blandt unge hjemløse. Den offentliggøres om en
måneds tid vurderer Harald. Det er et krav fra udsatterådet, at der blev lavet en undersøgelse.
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