
1

GLOBALOCAL

Fra: DEH-europeanhouse.org
<husinformation=europeanhouse.org@mail95.suw17.mcsv.net> på vegne af DEH-
europeanhouse.org <husinformation@europeanhouse.org>

Sendt: 1. december 2016 19:56
Til: henrus@globalocal.dk
Emne: HusInformation 1 - December 2016

View this email in your browser

HusInformation 1. december 2016 www.europeanhouse.org

Projektgruppen på vej til møde med lokale aktører



2

Projekt: ’Agenda for Belarus’- 3 årigt projekt støttet af EU

Da vi sammen med vore hviderussiske partnere ’Office of the rights of people

with disabilities’ ORPD i Minsk, Hviderusland, afsluttede vort fælles projekt om

støtte til inklusion af beboere på de store lukkede handicapinstitutioner sidste

år, blev FNs handicap konvention underskrevet af landets styre. Det var et

enormt skridt i retning af menneskerettigheder i Hviderusland.

De næste 3 år skal vi sammen med vor hviderussiske partner, vor partner i

Polen (TUS fundation), CET, Center for European Transformation, i

Hviderusland og vor Litauiske partner EuroBelarus, støtte lokale tiltag i

Hviderusland med at udfolde konventionens idegrundlag og anbefalinger.

Dette skal ske sammen med lokale myndigheder og ved inddragelse af lokale

handicaporganisationer.

For at sikre, at vi gennemfører lokale tiltag, som understøtter konventionen,

men også indgår i de lokale myndigheders tiltag, har CET gennemundersøgt

mange lokalområder, for at beskrive den lokale sociale kapital og muligheder

for støtte til konventionens områder inden for, uddannelse, arbejde, bolig i eget

hjem og infrastruktur, samt viljen til forandring blandt de lokale myndigheder.

Så i løbet af dette år har vi gennemført flere rundbordsmøder mellem

myndigheder og lokale NGOer; støttet af TUS fra Polen, som gennem deres

erfaringer kaldet ’Agenda 22’, har været med til at igangsætte adskillige tiltag i

Polen som en del af Polens ratificering af konventionen.

Der blev ligeledes gennemført 7 dages studietur til Warszawa i Polen for her at

lære og med egne øje se, hvordan det her er lykkedes at starte ratificeringen af

konventionen via Agenda 22 (lokal inddragelse). Denne tur var med både

Hviderussiske NGOer og lokale myndigheder.

En manual er blevet udviklet og trykt som idegrundlag for lokale tiltag baseret

på den polske erfaring og tilpasset den hviderussiske virkelighed.

Vor partner ORPD i Minsk har ligeledes deltaget i de første store tvær

ministerielle arbejdsgrupper, og er nu sammen med andre
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handicaporganisationer i Hviderusland ved at gennemgå de første anbefalinger

og kommer med deres bud på ’huller og mangler’. Sidstnævnte her er meget

ualmindeligt i Hviderusland, som jo har et totalt centralt styre og ikke

anerkender civilsamfundets rolle, som vi i Danmark kender det.

I en skrivende stund er vi sammen ved at lægge sidste hånd på de retningsliner,

som små lokale projekter skal følge, hvis de ønsker økonomisk støtte til at

gennemføre tiltag under ’Agenda for Belarus’.

Lene Petersen,

lene.petersen@post.tele.dk

Projektleder for Belarus aktiviteter i DEH

Bestyrelsen holder møde den 7. december kl 12.30

DEH bestyrelsen holder åbent møde i det Internationale Kulturhus. Hvis du har

noget til mødet er du velkommen til at skrive eller komme. Giv besked på email

post@europeanhouse.org senest den 5. december kl 16.

TAK FOR KONTINGENT 2016 INDBETALINGERNE

Tak for de indsendte kontingenter i de sidste uger. Nu skal vi nok lade være at

sætte flere remindere på i år.

Redaktør: Henrik Haubro - Haubro@europeanhouse.org og Lene Petersen lene.petersen@post.tele.dk
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