Internationalt arbejdsgruppemøde d. 29.6.2016
Deltagere: Leif Jensen, Jonas Laursen, Ask Svejstrup (ref.)
Afbud: Ole Svendsen, Harald Gjersøe, Martin Berthelsen.
1. FEANTSA konference
- faglige guldkorn
Ask og Leif fortæller om konferencen. Førstedagen handlede om Housing First for Martin og Ask
mens Leif var på Sami Social. De driver bl.a. et herberg, hvor man henter folk på gaden og kører
dem ud til herberget. Der var 5 teams, hvor der også var sygeplejerske i teamet. De brugte
bygninger i en midlertidig periode. F.eks. en bygning der skulle renoveres eller rives ned. Det var
nogle forfærdelige bygninger, og de vidste ikke hvor lang tid de havde dem. Leif synes brandfaren
var stor på stedet. De havde 1200 pladser. Leif siger at de hjemløse, der brugte projektet var i en
meget dårlig forfatning rent helbredsmæssigt. Jonas har talt med en hjemløs fra Frankrig, som
ikke ville bruge herberger fordi de var så forfaldne.
Vi snakker om, at det langt fra er altid, at man tager højde for at folk er handicappede eller har
nogle kroniske sygdomme i hjemløsetilbuddene. F.eks. kan man ikke bo på gaden når man har
stomi. Det kræver minimum adgang til rent vand.
I den workshop Ole Svendsen og Leif deltog i, fortalte Ole om de skæve boliger vi har i DK i en. Det
var de meget imponerede over. Det blev omtalt som et alternativ til boformer og lejligheder. Det
var der flere, der så en god løsning i.
Der blev også talt om ”expert by experience”, som the missing link mellem hjemløse og system.
Det er den samme rolle vi påtager os i DK, men interessant at vide at man har fokus på det, f.eks. i
Belgien. I den forbindelse var der en diskussion om hvor lang tid efter sin hjemløsekarriere man
kan kalde sig ekspert i hjemløshed gennem livsførelse.
Vi tror ikke, der er noget givent svar. Nogle er gode til at følge med og være i miljøet, mens andre
hurtigt vil videre. Det er meget individuelt.
Danmark og Finland blev generelt set som de lande, hvor hjemløsesystemet fungerer bedst. Især i
forhold til Housing First.
Man har de samme problemer i hele Europa med manglende boliger. Flygtninge øger samtidig
presset på billige boliger. Men ingen lande vil gøre noget for at bygge billige boliger.
Jonas foreslår, at man i højere grad huser folk på kollegier og giver folk støtte der efter Housing
First principperne. Man kan også bygge flere skolehjem, hvilket frigør plads på kollegierne.
- er der noget vi skal have fulgt op på?
Vi kunne lave nogle beskrivelser af skæve boliger til vores nabolande. Svendsen kan evt. tage det
med til FEANTSA best. møde. Det kan også bruges af andre. Spørg evt. Socialministeriet om de har
nogle beskrivelser på engelsk.
Leif afleverer kvitteringer for turen til FEANTSA i morgen.
- vi har lidt materiale til en video fra konferencen:
Ask og Martin har optaget nogle små videoklip. De har interviewet forskellige deltagere på
konferencen, om hvorfor de deltager og om de har nogle gode tiltag i deres land, de kan anbefale
os at tage med tilbage til Danmark. Det forsøger vi at klippe sammen.
- generalforsamling: Ole Svendsen blev valgt ind i FEANTSAs bestyrelse
Det er første gang en hjemløs eller tidligere hjemløs er valgt ind i bestyrelsen.
2. HOPE har holdt møde – update
Harald, Ole Svendsen og Leif deltog. Der er først generalforsamling i oktober i Freistadt, Tyskland.
Den plejer ellers at ligge samtidig med FEANTSAs konference. Harald er i gang med at søge EU
midler. Der var masser af interesserede til mødet, men ikke så mange der var villige til at tage et
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stort slæb. Det er Harald der laver det meste med Jürgen fra Tyskland som entusiastisk støtte.
Den finske repræsentant er stadig med. Evelyn fra Østrig kom også med. Edo var med fra Holland.
Han var også med til PEP sidste år. Spanien og Polen havde også en repræsentant med.
3. PEP konference i november
Jonas synes PEP er endnu en af de konferencer eller sammenkomster, hvor man kan blive enige
om en masse ting, men der kommer ikke noget ud af det. Det kan han godt blive lidt træt af. Der
skal fokuseres på handling i stedet for tale. Han synes det er godt, at Danmark er med. Vi kan vise
at der kan laves gode tiltag for hjemløse.
”Hør hvad folk gerne vil have frem for at give dem det du tror de mangler”, var hans budskab på
konferencen. Vi har stadig den samme bruttotrup: Jonas og Ravn er med som de rutinerede. Pino
er med som det nye pust. Harald vil stadig gerne med til PEP en gang i sit liv.
Jonas vil være meget kritisk denne gang og efterlyse handling.
Vi snakker om at sende Emma med som koordinator i stedet for Sofie. Det mener Jonas godt kan
fungere og at det ville være fedt at kunne gøre det uden sekretariatet er med. Ask har ikke spurgt
Emma om hun er interesseret.
4. Planlægning af studietur til Skotland
Vi vil gerne høre mere om peer projekter. Det kan f.eks. være peer-mentorer.
Er der eksempler som Rakkerparken eller andre steder, hvor hjemløse slutter sig sammen og får
noget til at ske?
Andre aspekter af brugerinddragelse såsom ansættelse og uddannelse af personalet;
medbygprojekter; herberger hvor brugerne inddrages, f.eks. hvordan laver de beboerråd eller
inddrager beboerne i herbergets drift.
Vi har talt om at tage af sted sidst i september eller start oktober. Vi beslutter os for uge 40 eller
38. Jonas vil helst i uge 40. Vi andre er ligeglade.
Vi overlader arbejdet til Harald og Martin.
5. Hjemmeside – skal der rettes noget på den eller skrives noget til? Forbered gerne et
bud.
Vi gennemgår hjemmesiden og retter Jonas nummer.
Jonas kontakter Ravn for at høre om han vil have sit nummer og E mail på hjemmesiden.
6. Næste møde
D. 12. september på Paraplyen.
7. Evt.
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