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Hjemløse konference 2015: ”Udenlandske hjemløse” 

SAND (De hjemløses landsorganisation) og SBH (Sammenslutningen af Boformer for 

hjemløse) har hermed den glæde at invitere til den årlige hjemløsekonference på Borups 

Højskole. 

Udenlandske borgere på gaden. Hjemløse eller……..?  

Det fylder meget i den politiske debat og medierne: Europa er under pres fra afrikanere, der 

flygter fra fattigdom, antallet af internt fordrevne fra Syrien er det største antal flygtninge i 

Europa siden 2. verdenskrig. Vi konstaterer i Danmark, at antallet af borgere fra EU, og fra 

lande udenfor EU, der søger ophold på § 110 boformer, er stigende, og der er uenighed om, 

hvem der kan og skal optages! Vi er selvfølgeligt optagede af hvilken betydning, forholdene 

kan få for det danske hjemløshedsarbejde og boformerne. 

Vi finder, disse ting skal belyses ud fra aktørernes perspektiver, og at vi skal drøfte tingene 

sammen. 

I summepauserne vil I derfor få stillet nogle spørgsmål, I skal forholde jer til. 

Vi har derfor lavet følgende program til årets Borup Højskolemøde: 

 

9.30 – 10.00 Ankomst og kaffe 

10.00 – 10.15 SAND og SBH byder velkommen  

    v/landssekretær Ask Svejstrup og formand Jakob May 

10.15 – 11.00 ”Hvem kommer hertil - migrationsstrømme til EU/DK” 

     v/professor Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 

 

11.00 – 11.15 Pause 

 

11.15 – 11.45 ”Fra Europa Parlamentets politiske perspektiv…” 

     v/Ulla Tørnæs, næstformand i Udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender,  
        Europa Parlamentet 
 

11.45 – 12.00 Spørgsmål, summen og forberedelse til eftermiddagen 

12.00 – 12.45 Frokost 

12.45 – 13.15 ”Hvad siger lovgivningen omkring lovligt ophold? 

           v/fuldmægtig Tanja Nordbirk, Udlændingestyrelsens EU- Enhed 

13.15 – 13.30 Spørgsmål og summen 

13.30 – 14.30 ”Erfaringer fra Københavns Kommunes Transitprogram”  

v/socialpædagog Thomas Sørensen, Transitprogrammet, Hjemløseenheden – 

udlandsgruppen & fuldmægtig Thomas Land Christiansen, Center for Politik, 
Socialforvaltningen  

 

14.30 – 14.45 Kaffepause 

14.45 - 15.15  Perspektivering og anbefalinger 
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Praktiske oplysninger: 

Tid: Tirs. d. 25. aug. 2015, kl. 9.30 – 15.15 

Sted: Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, Kbh. K 

Pris: Kr. 700,- inkl. frokost 

Tilmeldingsfrist: 11. aug. 

Tilmelding på www.sbh-boformer.dk – efter først til mølle-princippet 

 

Kom og vær med i debatten!  

 

http://www.sbh-boformer.dk/

