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Hjemløse konference 2016 

 

 

”Hjemløshed, fattigdom og ulighed – lokal eller global udfordring?” 

 

SAND og SBH har hermed den glæde at invitere til den årlige hjemløse konference, som 

denne gang afholdes i Kulturhuset Islands Brygge. 

Historisk set har vi arbejdet for at bekæmpe hjemløshed og fattigdom. På årets 

hjemløsekonference vil vi belyse, perspektivere og debattere, hvor vi står i indsatsen i 2016. 

Bl.a. om arbejdsmarkedspolitik har erstattet socialpolitik? Om ulighed er et retfærdigt eller 

uretfærdigt samfundsvilkår? Og om man kan løse et problem med den tænkning, som har 

skabt det? 

Kom og vær med i debatten! 

Program 

  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 Det nationale perspektiv 

     v/ Jann Sjursen, Formand for Rådet for Socialt Udsatte 

     Ifølge Jan Sjursen udkonkurreres socialpolitik i disse år af arbejdsmarkeds-   

     politik. Vilkårene for de socialt udsatte problematiseres i lyset heraf. 

 

11.00 – 11.15 Pause 

 

11.15 – 12.00  Det globale perspektiv  

     v/ Steen Hildebrandt, Ph.D. og professor på Aarhus Universitet mm. 

Ud fra betragtningen ”man kan ikke løse et problem med den tænkning, som 

har skabt det” perspektiverer Steen Hildebrandt de udfordringer, vi står 

overfor i vores indsats. 

 

12.00 – 12.45 Frokost 

12.45 – 13.30 ”Fattigdom og afsavn” – rapport fra SFI 

     v/Lars Benjaminsen, forsker SFI  

     På baggrund af rapporten ”Fattigdom og afsavn” giver Lars Benjaminsen 

     et indblik i forholdet mellem økonomisk fattigdom og afsavn. Herunder 

     samspillet med bl.a. beskæftigelse, familieforhold, gæld, psykisk  

     sygdom og social udsathed. 

 

13.30 – 14.30 Ulighed – et retfærdigt eller uretfærdigt samfundsvilkår? 

      v/Martin Ågerup, direktør i CEPOS og Kristian Weise, direktør i Cevea 

      Debat mellem direktørerne i henholdsvis centrumvenstre tænketanken    

      Cevea og den borgerligt-liberale tænketank CEPOS 

 

14.30 – 14.45 Kaffepause 

 

14.45 - 15.00  Perspektivering og anbefalinger 

 

Ordstyrer: Rie Helmer Nielsen, redaktør og teamleder for Kommunikation, Kirkens Korshær 
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Praktiske oplysninger: 

Tid: Tirsdag d. 23. august 2016, kl. 9.30 – 15.00 

Sted: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S 

Pris: Kr. 800,- inkl. forplejning 

Tilmeldingsfrist: 11. aug. 

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

 

 

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

