Møde i den internationale arbejdsgruppe d. 4.9.18
Deltagere: Leif, Harald, Pino, Ole S, Ulrik, Heidi, Ask. Tobias er med til kl. 12.30. Jonas deltagere fra kl.
12.30.
Dagsorden:
•

Evaluering af EMIN arrangementerne

Tobias har gjort sig nogle tanker.
Deltagelse: Vi deltog, men vi endte med at overtage aktiviteterne ved bussen. Vi overtog alle aktiviteter.
Det var ikke meningen.
Fremover skal vi have en klarere arbejdsdeling. Både os imellem, men især ift. samarbejdspartnere. Vi skal
være mere skarpe på, hvad vi laver hver især og hvad vi laver sammen (hvis noget), og hvordan vores
aktiviteter spiller sammen.
I Århus var vi på Rådhuspladsen, som bare er en gennemgangsplads. Det var ikke det rette sted.
I Aabenraa var der landskamp 800 meter væk, hvor alle mennesker var. En anden gang skal vi være bedre
til at forudse hvad placeringen gør for arrangementet. Og lave tiltag, som kan kompensere for en dårlig
placering, hvis vi ikke kan få en bedre placering.
Vi kan tænke en plan B ind. Her lavede vi den på dagen. Vi samlede underskrifter.
Fattigdomsfælden var kun i brug i Kbh. Den spillede ikke rigtig ind i hovedaktiviteten. Det skal den gøre,
hvis den skal med en anden gang.
Vi skal også øve os i hvordan vi bruger spillet, så det kører fra starten af og vi kan svare på spørgsmål. Vi
skal øve os på den aktivitet vi laver.
Vi manglede også en introduktion til EMIN bussens personale. Vi vidste ikke hvad deres rolle var, og
hvordan vi kunne bruge dem.
Vi havde postkort med, men vi fik dem ikke delt ud. Det bør vi også træne. Vi skal gøre det interessant at
dele postkort ud.
Tobias synes – som ny mand – at det var rart at være ude og lave noget sammen. Han var glad for at møde
folket. Det gav også et boost til nogen af dem der deltog. Tobias nævner et eksempel på en deltager, som
var ved at blive lidt deprimeret efter Folkemødet. Han blev løftet af at deltage.
Det er også fedt at se at vi kan trække på hinanden på tværs af arbejdsgrupperne og udvalgene.
Der var nogle løsgængere. Det var fedt. Men vi skal have en plan for, hvad de skal lave eller ikke lave ved
arrangementet. Der var nogen i Århus som kom for at deltage i en debat, som ikke blev til noget. Derfor sad
de og så lidt til overs ud.

Ifølge Harald var der heller ikke meget gang i de andre byer, hvor han var med. F.eks. havde man i Helsinki
lejet en dyr plads langt pokker i vold, hvor kun EAPNs egne støtter kom.
Der var også for lidt gang i EAPNs aktivitet.
Konkl.: vi skal være meget klare på hvad vi vil have ud af at deltage i en aktivitet. Der skal være en fælles
aftale om at vi laver noget sammen.
Harald og HOPE har en plan om at lave en bustur rundt i Europa. Han har lavet en foreløbig plan. Der skal
være meget mere forberedelse og det skal være et samarbejde med lokale kræfter. Det skal stå klart hvad
buspersonalet skal lave, hvad lokale kræfter skal byde ind med og hvad man skal lave sammen.
HOPE har ikke midler til turen endnu. De har fået lovet midler til at finansiere bussen og chaufførerne. Den
poster er på 24.000 Euro.
Vi efterlyser EAPNs evaluering og deres budget. Det vil Harald få til PEP konferencen.
Vi skal være mere kostbare som organisation. Vi skal ikke bare sige ’ja’ til hvad som helst. Det skal give os
noget.
Man kan også indgå i ting som en byttehandel. Hvis vi skaffer 5 personer til et arrangement nogen holder,
skal de også stille 5 personer til rådighed for et arrangement for os.
Vi skal være klare i vores ”hvorfor er jer her?”. Så kan vi gøre os selv bedre.
Arrangementerne har været godt for SAND folkenes sammenhold. Det var godt for Stellan at vi var i
Aabenraa. Han har fået meget ud af alt det han har været til med i SAND regi siden han kom ind i SAND i
februar, herunder EMIN turen.
Det var en god idé at give folk lov til at skrive på noget. I dette tilfælde bussen. Vi kan få folk til at skrive på
verdens største sovepose eller en T shirt. Det kan også være et polaroid kamera, hvor man kan tage et
billede af folk og få dem til at skrive en hilsen eller et statement.
Harald siger at han og en tysker har planer om at lave en tysk udgave af SAND. Det er lidt sværere at lave en
forening i Tyskland end det er i DK. I Tyskland kæmper de med at få skaffet julegaver til fattige børn. Det er
svært og hårdt at tænke på, at der er nogen børn, der ikke får julegaver, siger Heidi. Vi er på mange måder
godt stillet i DK.

•

Deltagere til PEP konference d. 7. – 8. november i Bruxelles

Emnet er fattiges mulighed for at få en uddannelse. https://www.eapn.eu/event/17th-eu-meeting-ofpeople-experiencing-poverty-poverty-access-to-education-2018pep/
Harald har fået en mail om konferencen. Han sender den til os, når han kommer hjem.
Planen er at vi tager afsted d. 6. og kommer hjem d. 9.
Alle undtagen Ulrik og Ole har været med til PEP. Det vil være en god anledning for nye folk at blive
introduceret til udlandet på. Ole har ikke behov for at tage med.

Harald skal med som koordinator. Ulrik skal med som den ny dreng i klassen. Pino vil gerne med. Jonas vil
også gerne med, hvis der er en plads ledig. Han synes emnet er spændende, også ud fra en personlig
betragtning. Harald ringer til EAPN under mødet og finder ud af at vi kan få 3 deltagere med og en
koordinator. Vi sender Pino, Jonas, Ulrik og Harald afsted.
Hvad er formålet med at tage til konference, spørger Ask. Jonas vil gerne se andre eksempler på hvordan
man understøtter fattiges mulighed for at komme videre i uddannelse. Han synes der er mange unge i DK,
der ikke har bestået 9. klasse. Måske kan de andre lande lære os hvordan man kan få dem til det. Det gode
eksempel skal vi have med hjem til DK.
I Danmark har vi pt. en diskussion om hvordan vi kan levere arbejdskraft nok til erhvervslivet. Men vi
diskuterer ikke hvordan vi kan få arbejdsmarkedet til at åbne op for udsatte borgere eller hvordan vi kan
opkvalificere udsatte til at indgå på arbejdsmarkedet? Vi straffer dem derimod for ikke at kunne komme ind
på et arbejdsmarked, der ikke ønsker dem.
Vi diskuterer hvad man kan gøre for at få ufaglærte/udsatte i arbejde.
Vi snakker om at danskere er lidt forkælede. Der er visse jobs vi ikke gider at have.
Harald skal arrangere et møde med koordinatorerne fra Norge, Sverige, Island og Finland. Dem vil han
gerne have til Sundholm. Der udtænker de en plan for landenes fælles præsentation. Det skal være den
røde tråd fra det til vores individuelle historier.
Vi inviterer hele vores delegation med til et koordinatormøde, som forhåbentlig kan holdes i starten af
oktober.
Pino og Jonas har deres personlige historier, de kan bidrage med.
Jonas fortæller om en erhvervsskole, hvor man kunne afprøve nogle forskellige linjer, som kunne give
inspiration til hvad man kan uddanne sig som. Det var en del af et forløb jobcenteret udbød.

•

Opfølgning på:
o

FEANTSA Konference, deltagerne aflægger rapport

Der var generalforsamling i FEANTSA. Der var ingen dramatik. Ole blev valgt til bestyrelsen. Ud over SAND,
var Danmark repræsenteret ved to personer fra projekt udenfor med. Der var som sædvanlig mange
klapsalver for hinanden. Lidt overdrevet, synes Ole.
Til bestyrelsesmødet, som gik stærkt, fik vi genvalgt formanden. Der var tre kandidater til
næstformandsposterne Det blev Rina fra Holland og Jakub fra Polen. Jakub har vi gode erfaringer med. Rina
er ikke lige Oles kop the. Kassereren var en irer, der hedder Pat. Sekretærposten var der ingen der ville
have. Det er nu pålagt forretningsudvalget, at finde ud af hvem der skal være sekretær. Ole stillede op til
forretningsudvalget. Der er både regler for kønsfordeling og geografisk fordeling i udvalget. Derfor kom Ole
ikke med. Der var to kvinder, der kom ind pga. deres køn og en mand der kom ind pga. den geografiske
fordeling.
Der er kommet et nyt dansk medlem. Det var Hjem til alle alliancen (HTA). Ole siger at de lagde meget vægt
på at den eneste rigtige måde at bo på, er i egen lejlighed. Sådan opfattede han det i hvert fald.

Der er lavet om på medlemsstrukturen i FEANTSA. Dem der før var associeret medlem, kan nu søge om at
blive fuldt medlem. Der er også nogle andre former for medlemskaber, hvor man ikke har stemmeret.
Konferencen:
Ole og Martin var i de samme arbejdsgrupper. Der var en med peer support på sundhedsområdet. Det
gjorde ikke det store indtryk. Der var ikke noget nyt for danskere, siger Ole. Vi har peers indenfor psykiatri,
f.eks.
Der var en arbejdsgruppe om kriminalisering af hjemløse. Vi kender det fra Ungarn, Rumænien og andre
lande. Nu også Dk.
En tredje arbejdsgruppe var om et daglejerprojekt. Der var kontant afregning efter jobbet var blevet udført.
Det var en normal løn man fik. Det tvivler han på kan lade sig gøre i DK. Hvis man ikke kan yde en normal
arbejdsindsats, kan man heller ikke forvente at få en normal løn. Spørgsmålet er om man kan bruge den
model i DK. Det kan være den model kan præsenteres for PEP.
Ask og Jonas fortæller om HTA og deres arbejde med at få unge hjemløse i bolig og
uddannelse/beskæftigelse. Indsæt link:
Heidi synes at der blev præsenteret en vældig masse statistik i de arbejdsgrupper hun var med i. Der var
ingen forslag til hvordan man fik tallene til at falde. Det savnede hun.
Det hun var mest begejstret var en workshop, hvor man talte imod fordommene om hvordan hjemløse er.
Vi har i SAND gået imod fordommene bl.a. på Folkemødet.
•

Freistatt/HOPE, deltagerne aflægger rapport

Freistatt er en lille by, som godt kunne minde lidt om Sundholm. Der bor en masse udsatte mennesker i
Freistatt. Der er et lille bitte flygtningecenter. De har deres egen avis og et meget lille tog, der kører rundt.
Det er mest en turistattraktion. Det er nogle hjertevarme mennesker. Det er også hjemsted for dem der
hedder Bettler im Norden. Det er den del af Caritas. Det er en kirkelige organisation.
De har deres egen kirke, værksteder, forretning osv.
Der er ca. 350 udsatte mennesker, der bor der fast. Det er blandet bosætning.
Hvert år siden 2015 har der været sommerlejr, hvor man samler hjemløse fra hele Tyskland og resten af
Europa. Man bor dels på et gammelt konferencecenter, som er på stedet, dels i telte. Der bliver lavet mad
fra et centralt køkken, som bliver kørt ud til folk. Der er også et par aftener med grillfester.
Der er (WS) hele dagen. Heidi deltog f.eks. i en om hjemløse kvinder. Her talte de bl.a. om at lave en
underskriftindsamling i hele Europa d. 21.12.2018, om at EU skal sætte fokus på at det ikke er i orden at
kvinder med børn bor på gaden.
Der var også WS, hvor man blev introduceret til forskellige organisationer.
Der var knap 100 deltagere i campen.
I gamle dage (for 80 år siden), var Freistatt en arbejdskoloni.

Harald siger at der er 80.000 hjemløse i Berlin. Heraf 5000 børn under 12.
Heidi siger at man i Portugal som hjemløs gravid kvinde kunne få at vide, at hvis ens barn var avlet på
gaden, kan man også føde barnet på gaden. En anden historie er om en kvinde med et 7 årigt barn, der var
flygtet fra en voldelig mand. Hun fik udleveret to papkasser – en til hende og en til barnet - af den
hjælpeorganisation, hun henvendte sig til. Det chokerede Heidi, at høre de historier. Hun har skrevet lidt i
SANDsigeren om det. Måske det kommer i næste nummer.
Næste år bliver campen flyttet til syd for München. Hvis vi skal være med, skal vi selv betale.
o

Leif var til reception hos pU

Leif var til afskedsreceptionen for Ninna Høegh i projekt udenfor. Han havde en gave med på vores vegne.
Ninna har været med på mange af vores første rejser til FEANTSA konferencerne. Hun har været en god
støtte. pu har også støttet SAND i vores kamp for at komme i FEANTSAs bestyrelse.
Det var en god dag. Ninna var glad for at vi kom og sagde pænt farvel.
Pu har fået ny direktør. Også en kvinde, der kommer udefra.
Ninna har fået et arbejde, hvor hun skal fundraise til organisationer som os.
o

Martin er trådt ud af SAND arbejdet, herunder vores arbejdsgruppe og peer arbejdet

Martin vil gerne skrive sin viden om peer work ned sammen med sine forslag til hvordan han mener SAND
kan understøtte peer arbejdet i Danmark. Steen Rosenquist, tidligere formand i SAND, har gennemgået We
Shelters peer uddannelse. Når Martin afleverer sit materiale, vil Ask sætte sig sammen med Steen og
Christina, som var med Martin på peer kursus i Bruxelles og som også har deltaget i noget peerkursus i
Århus, og skrive SANDs viden om peer work sammen. SANDs bestyrelse vil gerne have samlet al vores
viden. Herefter vil vi formulere en holdning til peer arbejdet og beslutte om og i givet fald hvordan SAND
kan undstøtte peer arbejdet i DK.
Medlemmerne må meget gerne komme med input til hvad SAND har af erfaringer og holdninger til peer
arbejde.
•

Evt.

Harald siger at han snart genoptager arbejdet med at oversætte Navigates uddannelsesmateriale til dansk.
Ole siger at det næste møde i FEANTSA er d. 27. oktober. Han vil gerne mødes i ugen op til for at diskutere
dagsordenen. Det bliver d. 23. oktober kl. 14.30 til ca. 16.00. Ole inviterer de andre deltagere i Feantsa.
Vi kan f.eks. holde møde i den internationale arbejdsgruppe når vi holder koordineringsmøde med de
nordiske pep-koordinatorer.

