Internationalt arbejdsgruppemøde d. 17.2.15
Deltagere: Pia Nedergaard, Martin S Berthelsen, Harald Gjersøe, Emma Schmidt, Ole Svendsen, Leif
Jensen, Richardt Aamand, Ask Svejstrup (ref.)
Afbud: Bettina
1.

Participation arbejdsgruppe – Martin skal have alt af vide om hvad der sker i gruppen, da
han skal afløse Harald på næste møde i starten af marts
Der skal være et seminar, hvor Michael, Sannah og Maggie skal lave en præsentation. Efterfølgende er
der en diskussion med værterne. Typisk er værterne en kommune, en boform eller et værested, der
gerne vil have hjælp til at inddrage brugerne eller en strategi for hvordan de skal lave brugerinddragelse.
Harald har også tidligere lavet en præsentation af SAND. Denne gang er han nok udeladt fordi han har
antydet at han ikke kunne deltage. Vi er den eneste brugerorganisering.
Der skal laves en ERASMUS+ ansøgning, der er en EU pulje der støtter erfaringsudveksling mellem
landene. Det er Ian og hans rumænske organisation, der skal stå for ansøgningen.
Der bliver sandsynligvis 7 – 8 organisationer fra forskellige lande. Planen er at lave 4 – 5 besøg i
forskellige lande. Vi snakker om hvor vidt vi vil være værtsland eller bare deltagerland. Vi vil helst nøjes
med at være deltagerland og besøge andre lande, men hvis alle andre deltagere, synes det kunne være
interessant at besøge DK, vil vi ikke være afvisende.
Vi diskuter hvilke lande, der har noget at byde på. Vi synes vi ligner Skotland og Irland en del. Der er
mange gode projekter, selvom lovgivningen er lidt anderledes.
Vi vil gerne besøge et britisk land (Skotland eller Irland). Harald nævner at Finland lige har offentliggjort
en rapport om deres erfaringer med hjemløsestrategien. Ask synes Frankrig kunne være interessant at
besøge. Han mener deres revolutionære historie afspejler sig i at hjemløse gerne vil organisere sig og
har et krav om at blive inddraget.
HOPE skal være med i ERASMUS+ projektet. Ved at være det, bliver man nævnt i EU systemet og det
giver mulighed for selv at søge ERASMUS+ ansøgninger.
Richardt fortæller om et Tjekkisk projekt, hvor et forsorgshjem importerede Cadillacs fra USA,
istandsatte dem og solgte dem videre. Det var beboerne, der satte dem i stand.
2. HOPE –update
Der skal enten være generalforsamling i HOPE i Tyskland eller i Frankrig. EUH – European union of
homelesness nedlægger sig selv og bliver den del af HOPE. Det taler for Tyskland. FEANTSA har
generalforsamling i Paris i juni måned. Indtil nu har HOPE holdt generalforsamling samtidig med F.
HOPE blev registreret som europæisk forening i september 14. Når foreningen er 2 år gammel kan man
søge nogle EU puljer. Der ud over kan der være noget med medfinansiering, der er et problem.
3.

Nyt netværk for og om unge hjemløse. Martin skal på seminar i midten af marts. Overlab
med ungegruppen, men interessant for os udlændinge alligevel
FEANTSA står for et seminar for unge mennesker, der beskæftiger sig med unge hjemløse. Der er i
mindre grad lagt op til at unge hjemløse skal med. Det er et ugelangt seminar og man får en bred viden
om lovgivning på hjemløseområdet i forskellige lande. Man skal også diskutere hvad en evt.
ERASMUS+ ansøgning skal handle om. Der skal 1 -2 danskere mere med. Projekt UDENFOR skal
formentligt med. Odense Kommune har også søgt men er ikke kommet med. Der er mange, der har
søgt fra DK, siger Martin. Der har været ca. 100 ansøgninger og der er ca. 20 pladser.
Vi synes vi skal være med i en ERASMUS+ ansøgning, men ikke som ledende organisation.
4.

FEANTSA – Ask har været til bestyrelsesmøde

Side 1

Ask har overtaget Jakobs – fra SBH – plads i FEANTSAs bestyrelse. Ask skal sidde der de næste 3
møder. Mødet startede med at man forholdte sig til SBHs brev til de danske EU parlamentarikere, hvor
de stiller spørgsmål ved om F. har brudt sine vedtægter ved at forlænge valgperioden. Rasmus Helveg
Petersen, som er en af parlamentarikerne, havde på den baggrund stillet spørgsmål til kommissionen
om sagen. FEANTSA har skrevet til de danske parlamentarikere og forklaret sig. De mener, som sagt,
ikke at de har brudt vedtægterne. FEANTSA vil også skrive et brev til SBH, hvor de vil bede SBH om at
holde eventuel kritik indendørs i fremtiden. F. var også meget interesserede i at få uddybet hvilke
danske F. medlemmer, der synes det var en god idé at kontakte parlamentarikerne. Ud af de 7 danske
F. medlemmer synes Overførstergården, SBH og Blå Kors Tåstrup at det var en god idé.
Ask vil gerne benytte sin tid i F’s bestyrelse til at sætte brugerindflydelse i FEANTSA på dagsordenen.
Det må være vores oplagte fokus når vi har en plads i bestyrelsen. Det forsøger han at få på
dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Ask har skrevet et notat fra mødet, som er sendt til alle.
5. FEANTSA konference 2015 i juni i Paris. Vi skal tænke over hvor mange og hvem der
skal med
Der er konference fra d. 18 – 20. juni.
Vi skal være opmærksomme på, at der er Folkemøde d. 11. – 14. juni. Det udelukker Richardt og
Emma, der formentligt skal til Bornholm.
Der er Tillidsmandskursus II, d. 3. – 4. juni.
Svendsen, Emma og Richardt har ikke været med før. Harald vil gerne med fordi HOPE formentligt
holder GF på det tidspunkt. Martin har som suppleant også en interesse i at tage med.
Ask skal til bestyrelsesmøde dagen før og er selvskreven.
Vi holder døren åben for de tre nye. Richardt er ude pga. Bornholm. Emma er sandsynlig også ude fordi
hun skal til Bornholm.
Vi konkluderer at Ask, Martin og Harald tager med. Svendsen overvejer, men er den næste på listen.
Ellers får Pia, Bettina og Leif buddet.
6. Lille film til hjemmesiden af os og om os
Ask synes det kunne være sjovt at lave en lille film om hvad vi beskæftiger os med. Lidt tosset og på
flere sprog.
Der er mange gode idéer til hvad man kan lave. Pia har en iPad hun kan tage med til at filme den på.
Den kan hun tage med til næste møde. Alle tænker over hvad filmen skal handle om.
7. Næste møde?
Den 5. maj eller 29. april alt efter hvornår der er Tillidsmandskursus I.
8.

Evt.

Side 2

