Formandens beretning 2020
Faggruppen Hjemløses generalforsamling 10.november 2020

Alle kan nok nikke genkendende til at det har været et turbulent år hvor
alle i samfundet har skulle udvise samfundssind og en stor grad af omstillingsparathed. Jeg
taler naturligvis om Coronaepedemien som har lagt en skygge over verdenssamfundet.
Jer mine fagfæller, har efter bedste evne løst opgaven på jeres respektive arbejdspladser, men
som de siger i amerika ”you cant´make an omelet without breaking an egg. De svageste har
får en stund skulle være de stærkeste og i talende stund er en slidsom tid ved at kunne
mærkes på landets mest udsatte borgere. Coronaen har på godt og ondt tydeliggjort hvor der
har været behov for en ekstra indsats og hvor det ganske simpelt ikke har været muligt at yde
den fornødne støtte. De udsattes dagligstuer, værestederne og gaderne har været lukket og
tomme. Fællesskabet og måltiderne er udeblevet og ensomheden har gjort sit indtog.
Nogle indsatser har fået et tiltrængt løft grundet krav om nytænkning. Eksempelvis er
misbrugsbehandling mere fleksibel og opsøgende og jobcenterindsatserne mere fleksible. For
mit eget vedkommende er online møder det nye sort og har givet mere tid til kerneopgaverne.
Men voksen udsatte området forbliver overset og udkonkurreret af et fokus på
arbejdsmarkedet og børneområdet. Hvilket jo unægtelig også er vigtige områder, med en
direkte parallel til udsatte området.
Men der er behov for forening og fællesskab blandt os Socialrådgivere der arbejder for og med
hjemløse, så vi kan få hjemløshed på den politiske dagsorden og sat den hjemløse i centrum
og jeg håber inderligt at jer der lytter med i dag har mod på at melde jer under fanerne, så vi i
fællesskab kan vende strømmen. Alle bidrag tæller. Stort og småt. Fordyb jer i praksis og jura
og del lystigt med jeres kollegaer, gå til jeres arbejdsplads og kæmp for sammenhæng mellem
forvaltninger og indsatser og bring de hjemløses livs- og systemhistorier i spil til inspiration for
omverdenen. Vi har alle et anssvar for at skabe sammenhængskraft i vores lille andedam.
På trods af Corona har undertegnede og faggruppen hjemløse ikke hvilet på laurbærrene. Vi
har deltaget aktivt i Socialstyrelsens udarbejdelse af ”nationale retningslinjer for hjemløshed”
hvor bestyrelsen løbende har indgået i arbejdsgrupper om alt fra misbrugsbehandling og
boligindsatser. Jeg selv har deltaget i juridiske arbejdsgrupper og været med i den
overordnede styregruppe. Vi venter alle spændt på offentliggørelsen af rapporten, der lader
vente på sig.
Vi har også en videbegærlighed i faggruppen og derfor afholder vi møder på forskellige
hjemløsetilbud i landet. Vi har blandt andet været på besøg på Fyn hvor vi har set Store
dannesbo og besøgt Tom Rønning, som har fortalt om Odenses hjemløseindsats. Viglæder os
til at se når Odense har et funktionelt 0 på hjemløsetallet. Faggruppen har også været på
besøg i det Grønlanske Hus samt hos christianiatemaet. Det er forrygende hvor stor en faglig
ballast man får ved at komme lidt ud over stepperne. Desværre har Coronaen sat et
midlertidig stop for udgående besøg, men vi rammer landevejen så snart det er muligt igen.
Indtil da mødes bestyrelsen online hvor vi deler ud af erfaringer og hjælper hinanden med at
knække juridiske og praktiske ”koder” i vores arbejde.
Jeg har også selv haft et travlt, mærkeligt og ikke mindst fantastisk år, siden sidste
generalforsamling. Jeg blev i 2019 hædret med den Gyldne socialrådgiver hvilket for evigt vil
stå som et dyrbart og stolt minde hos mig. Jeg har også været medskriver på ”klumme fra
praksis” i fagbladet, deltaget i ressourcegruppe møder hos DS hvor vi har klædt formand og
næstformand på ift. kampagnen ”invester i socialt arbejde” og sidst men ikke mindst har jeg
skiftet arbejde. Jeg har vinket farvel til mine venner hos SAND og skal nu arbejde for LOS hvor
jeg bestræbe mig på at forene kvindekrisecentre og forsorgshjem i et socialpolitisk og fagligt
netværk.

Om lidt skal vi til valghandlingen til generalforsamlingen. Jeg vil opfordre jer alle til at overveje
at melde jer under fanerne for verdens sejeste bestyrelse. Og husk at vi holder åbne
bestyrelsesmøder og har gjort plads til betegnelsen ”ressourcepersoner” så alle derved kan
blive en del af den eksklusive klub. For sammen er vi unægteligt stærkest.
Tak for ordet.
/René

