Møde  internationalisterne  d.  19.8.15  
Deltagere: Ole Svendsen, Harald Gjersøe, Leif Jensen, Martin S Berthelsen.
Afbud: Pia.
1.
Martin har været i Budapest på FEANTSAs vegne
Martin har været i Budapest til en forberedende møde for at planlægge en studiesession. FEANTSA
blev bedt om at sende en repræsentant – en ung – til at være med i arbejdet. F. samarbejder med
IGLYO. Det er en forening, der arbejder med unge LGBT (Lesbian – gay – bisexual – transgender)
gruppen, dvs. med folk der har en anden seksuel orientering/køn end normalen. På mødet skulle de
forberede en studiesession om diskrimination af målgruppen. Den kommer til at finde sted i oktober
i Budapest. Martin var F.’s repræsentant i mødet og deltager også i sessionen.
De lavede et program for 5 dage. Det var koblingen mellem LGBT gruppen og hjemløshed, der var
omdrejningspunktet. Der var også nogle mere rene hjemløsetemaer og emner om hvordan man skal
advokere for hjemløse/LGBT’ere.
Martin sidder nu og er med til at udvælge deltagere til studiet. Der skal 30 med og der er 45
ansøgere. Han har også været inde over hvilke oplægsholdere, der kommer. Der kommer en der
hedder Alex Abramowich fra Canada, der arbejder med/ forsker i hjemløse LGBT’ere.
De problemer LGBT’ere har i Danmark er det rene vand i forhold til udlandet. Jo længere væk man
kommer fra Danmark, jo større er problemerne. Martin mener ikke vi nogensinde vil se den grad af
stigmatisering, forfølgelse og diskrimination i DK, som vi ser andre steder i EU. Sessionen er ikke
vigtig for DK, men den kan være det for Østeuropæere eller for Sydeuropæere, vurderer vi.
Martin synes den største udfordring i arbejdet var at samarbejde med så mange forskellige kulturer
og blive enig om noget, der gav mening for alle. Der var selvfølgelig også mange der ikke var så
gode til engelsk, hvilket besværliggjorde arbejdet.
2.
HOPE
Der var generalforsamling i Paris i juni. Den gamle garde blev valgt igen. Dog blev der ny sekretær
i stedet for Stig. Det blev Evelyn fra Wien. Martine fra Frankrig er også ny i gruppen. Der ud over
er der Jürgen fra Tyskland, Reijo (Vlada er suppl.) fra Finland, Martin (suppl.) og Harald fra DK.
Michael fra Irland. Harald er generalsekretær igen efter et års pause.
Om formiddagen var der et hotspot, hvor alle interesserede kunne deltage. Det var oplysning om
HOPE og rekruttering af nye folk, det drejede sig om. Om eftermiddagen var der generalforsamling.
Harald er i tvivl om hvor vidt hotspot’ et giver udslag i flere HOPE medlemmer. Han har kun fået
en henvendelse siden mødet.
Der skal være ”HOPE summit” d. 20. – 22. november i Freistatt, der ligger mellem Bremen og
Hannover. HOPE har fået en sponsor, der betaler rejse og ophold for maks. 30 personer. Det er
diakonien i Tyskland. Det er deres kursus – og konferencecenter der bruges.
Der er stort set fyldt op. Der var 24 tilmeldte i går: Frankrig, Holland, Rumænien, Irland, Scotland,
Finland, Danmark, Tyskland. Vi håber også at finde en fra Ungarn.
Der ligger et opæg til konferencen på hjemmesien. www.homelesspeople.eu. Siden er også lige
blevet opdateret. På konferencen skal man blandt andet slå HOPE og EUH (european union for
homeless people) sammen. Vi fortsætter med HOPE navnet.
Sponsoren er indstillet på at betale flere udgifter for HOPE i det næste år.
3.

FEANTSA (forkortes F.)

Der var konference og generalforsamling i juni måned. Samtidig med HOPEs. Ask, Ole S, Harald
og Martin deltog i konferencen. Ask og Ole var med til generalforsamlingen. Det er planen at Ole
skal vælges ind i F. bestyrelse næste gang der er valg. Det er der i 2016 engang.
F. har som SAND en række arbejdsgrupper. SAND er repræsenteret i Participation arbejdsgruppen
ved Harald. Ask sad i arbejdsgruppen før Harald. Hver andet år vælges der nye folk til
arbejdsgrupperne. Alle F. medlemmer kan indstille folk til arbejdsgrupperne. I dag sidder Henrik
Thiesen (alkodoktoren) i Health arbejdsgruppen; Bo fra projekt UDENFOR sidder i Migration
arbejdsgruppen; Bibi fra projekt UDENFOR er også i en arbejdsgruppe, som Ask har glemt hvad er
for en; Harald sidder som sagt i Participation arbejdsgruppen. Når der indkaldes til F.
generalforsamling og man bliver bedt om at indstille en dansk repræsentant til bestyrelsen, bliver
man også bedt om at indstille eventuelle kandidater til arbejdsgrupperne. Tovholderne fra
grupperne, som er ansat af F., laver et forslag til hvem der skal sidde i grupperne. Der skal tages
forskellige hensyn. Bl.a. skal der være folk fra alle medlemslande eller regioner i EU, man skal
have relevant faglig viden, man skal tilgodese de fuldgyldige medlemmer osv.
Det er F.’s bestyrelse, der godkender gruppemedlemmerne i sidste ende. Ask mener at det er et stort
politisk puslespil at tilgodese alle hensyn. Derfor er der reelt heller ikke store muligheder for F.’s
bestyrelse for at lave om på forslagene.
Ole Svendsen køres i stilling som den danske repræsentant i F.’s bestyrelse. Efter at SBH har meldt
sig ud af F. er det kun SAND, der kan repræsentere DK i F.’s bestyrelse. Der er valg i løbet af
2016. Vi snakker igen forskellen på den danske demokratiske kultur og den sydeuropæiske. Vi er
mere regelrette og synes i højere grad at man skal følge vedtægterne. Det er de lidt mere afslappede
omkring i F. Det er bl.a. derfor SBH har meldt sig ud. Vi overvejede, som vi diskutere på sidste
møde, også at melde os ud, i hvert fald i en periode, men ville hellere blive og kæmpe for et mere
demokratisk F.
Ask synes at den debat SBH’s udmeldelse skabte, allerede nu har ført til at beslutningsprocesserne
er mere gennemskuelige. Der er også lavet et forslag til vedtægtsændringer, så de uklarheder der har
givet debat, gøres klarere. Dog påpeger Ask, at F. stadig har svært ved at se at de har bøjet sine
vedtægter meget langt for at få gennemført nogle ting, f.eks. forlængelse af bestyrelsesmedlemmers
valgperiode.
Ask skal sende brugernavn og kode til arbejdsgruppen.
F. konferencen var fagligt udbytterigt. Ask har lavet noter, som han har sendt ud til gruppen. Dog
var der nogle oplæg vi havde hørt før. Vi synes også det var ærgerligt at vi ikke deltog i workshops
på førstedagen. Deltagerne savnede information om hvad workshopsene gik ud på og hvornår de
fandt sted.
Ask fortæller om det det europæiske semester og NRP. Semesteret er egentlig et kalenderår. I de
forskellige semestre foregår der forskellige ting. Det starter med at EU kommissionen definerer
nogle fokusområder indenfor alle mulige områder, f.eks. socialområdet. Medlemslandene byder ind
med hvordan man nationalt kan bidrage til at ’løfte’ områderne eller nå de eventuelle målsætninger,
der er lavet. Sidenhen lægger kommissionen sig fast på præcise mål eller fokusområder for hvert
land. Medlemslandende laver endelig en plan for hvordan de vil arbejde med mål og fokusområder.
Det er denne plan, der kaldes National Reform Program (NRP). Ask tager forbehold for at hans
forklaring er lidt løs. Han synes det er svært stof. Det er der tilsyneladende også mange andre der
synes, for det er ikke mange danske organisationer, der forsøger at øve indflydelse på processen.

”Fattigdomsnetværket” som SAND er en del af har høringsret på NRP’en. De har afgivet
høringssvar.
Vi snakker om hvor vidt vi skal sende nogen til research konference i Dublin i slut september. Det
er der ikke stemning for.
4.
PEP – konference i november/december
Vi har tidligere besluttet at Emma og Richardt skal deltage som ”de gamle” i konferencen. Ikke
gamle forstået som alder, men fordi de har været med før. Vi plejer at sende to gamle og to nye
med. De nye er typisk nye folk i SAND som vi gerne vil give indblik i hvad det europæiske
hjemløsearbejde går ud på, og som samtidig har noget at byde på, dvs. er gode til engelsk og har
den profil EAPN, som holder konferencen i samarbejde med EU, efterspørger. De vil have folk, der
er eller har været fattige. Harald vil gerne opleve at deltage i en PEP konference en gang i sit liv.
Han indlemmes i bruttotruppen. Det er meget sandsynligt, at Emma og/eller Richardt melder afbud.
Vi hiver fat i de nye medlemmer i vores gruppe (se næste punkt) og hører om de vil med.
5.
Nye medlemmer til arbejdsgruppen?
Der er ingen rejser i udsigt endnu. Det er derfor vi er så få til mødet, siger Leif. Vi mangler nogle
nye folk i gruppen.
Vi vil gerne have nogle unge (kvinder) med i gruppen, for at få en større demografisk
mangfoldighed end den vi har i dag. Harald nævner, at der måske nogen fra aktionsgruppen, der
gerne vil med. Ask kontakter Richardt og hører om der er nogen emner i aktionsgruppen og han
spørger René om der er nogen unge, der er interesserede.
6.
Lille film til hjemmesiden af os og om os og update af tekst til hjemmeside
Hjemmesiden mangler links til HOPE, FEANTSA og EAPN. Der skal også stå et par linjer om
vores tur til Norge. Vi bør også skrive, at vi sidder i F.’s bestyrelse.
Vi kan interviewe folk når vi er til konferencer eller møder i udlandet og lægge klippet op på
hjemmesiden.
7.
Næste møde
d. 2. december i Odense.
8.
Evt.
Vi har fået en begrænsning på 40.000 kr. som maks. beløb vi kan bruge på udenlandsrejser pr. år.
Det er Puljestyring, der har givet os den besked.

