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Sonja døde tirsdag den 
27. marts.  Hun glædede 
sig til at komme hjem og 
fejre sin  60 års fødsels-
dag efter at have været 
indlagt på sygehuset i et 
par dage p.g.a. hjerte-
problemer. 
 
Sonja var det man kalder 
en ildsjæl. Hendes  hjer-
te bankede varmt for de 
rumænske børn, der for-
ladt af deres forældre og 
anbragt under umenne-
skelige vilkår, ikke havde 
de muligheder for en god 
opvækst, som vi her i 
Danmark betragter som 
en selvfølge. 
 
Sonjas kendskab til For-
enede Nationers Erklæ-
ring i 1959 om børns ret-
tigheder ved vi ikke no-
get om, men man kunne 
ønske, at andre menne-
sker ville efterleve dem i 
lige så høj grad, som hun 
gjorde. 
 

Sonja og Jørgen har væ-
ret med i arbejdet med 
de rumænske børn siden 
foråret 1993, hvor   Dani-
ela og Elena kom på ferie 
hos Sonja og Jørgen.  
Her oplevede de to piger 
noget, de ikke tidligere 
havde oplevet - den var-
me fornemmelse af at 
høre til i en familie, et 
sted hvor man blev ak-
cepteret som den man er 
og hører til, et sted hvor 
man føler tryghed. 
 
Sonja og Jørgen stillede 
trofast i lufthavnen, både 
når børnene skulle an-
komme fra Rumænien og 
når de skulle hjem igen.  
Når de hentede deres A-
egne@ børn, tog de nog-
le af de andre rumænske 
feriebørn, der skulle til 
feriefamilier i Jylland, 
med i bilen. 
 
Men ikke nok med at ha-
ve to feriepiger. Gennem 
årene har Sonja og Jør-

gen også været meget 
aktive med indsamling af 
tøj, møbler, værktøj o.s.
v. - altsammen noget der 
har været, og fortsat er,  
hårdt brug for i Rumæni-
en. Adskillige transporter 
med tøj o.s.v. til børn og 
unge er takket være 
Sonja og Jørgens ihærdi-
ge indsats kommet af-
sted.   
 
Sonja havde gennem no-
gen tid snakket om, at 
det ville være en god ide, 
hvis de kunne få en con-
tainer stillet op - nu har 
vi containeren, men des-
værre nåede Sonja ikke 
at få denne oplysning, 
som vi ved, ville have 
glædet hende. Vi er gla-
de for, at Jørgen vil fort-
sætte arbejdet. 
 
Og vi vil savne Sonja. 
 
På Det Europæiske Hus 
vegne 

Lise From 

I mindet om Sonja Hansen, Sønderjylland 

Nu er det kontingenttid – for året 2001 
Sammen med dette nummer 
af Husnyt får du også et gi-
rokort til at betale kontin-
gentet til foreningen.  

Kontingentet er forsat 150 kr 
for et helt år. Det svarer til 
knapt en is om måneden, så 
det kan næsten ikke gøres 
billigere. Og foreningen har 
brug for din støtte med kon-
tingentet. 

Desværre er det blevet lidt 
sløjere med indbetaling af 

kontingent fra medlemmerne 
gennem de sidste par år. 
Nogle synes måske, at der 
kommer for lidt ud af med-
lemskabet i form af informa-
tioner. Og det er også rig-
tigt. 

Det Europæiske Hus ville 
gerne informere mere, men 
det koster både penge og 
kræfter. Derfor har der væ-
ret brugt meget tid på, at 
holde hjælpen igang, de ste-

der, hvor foreningen arbej-
der. Og det er lykkedes me-
get godt. 

Men det nytter jo ikke, hvis 
medlemmerne ikke synes, 
der sker noget i forhold til 
dem. Derfor vil der i 2001 
komme mere for medlem-
mer – og DEH håber, at du 
fortsat vil støtte med dit 
medlemskab og meget gerne 
få 1-2 andre med. Der er 
fortsat meget brug for dig. 
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HusNyt 

I dette nummer kan du læse 
om, at de humanitære orga-
nisationer i Danmark ønsker 
at lave en brancheorganisati-
on. Ligesom Håndværkerrå-
det eller Finansstyrelsen. 
DEH har i første omgang 
meldt pas til at være med i 
dette. 

Selve idéen er måske også 
lidt mærkelig for en lille hu-
manitær organisation som 
DEH. For egentlig vil vi jo 
bare gerne være med til at 
hjælpe nogle mennesker 
med at sætte skub i en ud-
vikling, der hvor de bor. Men 
det er ligesom lidt af denne 
idé går fløjten, hvis man skal 
være en del af en branche – 
den humanitære branche.  

Bare udtrykket kan næsten 
give kuldegysninger. 

Naturligvis dækker ønsket 
om en brancheforening over 
et grundlæggende problem – 
nemlig at der er gået så me-
get teknokrati og så store 
omkostninger i at hjælpe, at 
det er svært at stå alene og 
finde vej gennem junglen af 
ordninger og projektansøg-
ninger. Men er en branche-
forening ikke bare et skridt 
til ud af den vej? 

Der er bestemt brug for at 
samarbejde – men gerne på 
kryds og tværs. Det er da en 
del af en folkelig og non-
profit indsats. Ellers kunne 
det offentlige jo lige så godt 
selv stå for projekter sam-
men med konsulentfirmaer – 
som de allerede gør det i 
meget stor udstrækning. 

-hh 
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Hvad gør vi med de unge 
kriminelle? Spørgsmålet er 
brændende aktuelt i Dan-
mark, hvor den politiske ten-
dens går i retning af at tage 
skrappere midler i brug. 

Derfor var det en spænden-
de oplevelse at komme rundt 
i Danmark for at se, hvad 
der bliver gjort, og hvilke re-
sultater, der kan nås med 
helt andre midler end bare 
at straffe hårdere.  

Det havde DEH mulighed for, 
da vi havde 12 bulgarske 
fagfolk (fra 7 NGOer og insti-
tutioner) på besøg – som et 
led i vort samarbejde i Bul-
garien med at reformere de-
res behandling af unge kri-
minelle. Besøget var fra den 
3-10. februar 2001. 

I løbet af ugen besøgte 
gruppen lukkede og åbne 
behandlingstilbud, politiet,
Vestre fængsel, amt og kom-
mune, folketinget, fagfor-
bund og meget andet. Et 
meget intensivt program, 
som kan læses i sin helhed i 
på foreningens hjemmeside:  

www.europeanhouse.org. 
 
Kontakt og uddannelse 
Selvom det er gentaget 
mange gange, ser det fortsat 
ud til, at det i langt de fleste 
tilfælde handler om at give 
disse unge tre ting: en god 
voksenkontakt, pålidelige 
rammer og noget at lave, 
som giver dem selvværd 
(arbejde eller uddannelse).   
Og det gælder både i Dan-
mark og Bulgarien. 

Dette kan gøres, hvis vi sæt-
ter tidligt ind – og tager fat i 
opgaverne så tidligt og hur-
tigt som muligt. Det forebyg-
gende arbejde i Danmark 
var noget af det, bulgarerne 
gerne ville sætte gang i der-
hjemme. 
 
Gruppen blev også meget 
inspireret af den meget de-
centrale indsats i kommuner-
ne – såvel det sociale og 
pædagogiske arbejde som 
SSP-samarbejdet (skole-
social-politi). I det hele taget 
gjorde det decentrale politi-
ske ansvar i Danmark et 
stort indtryk. 
 
Det samme gjorde de små 
enheder for de unge, der var 
kommet for langt ud ad den 

sus med personalet i 
Boitchinovsti ungdoms-
fængslet i marts og septem-
ber. Det vil helt givet sætte 
endnu mere skub i det re-
formarbejde, der allerede er 
sat igang. 

Volleybold og opholdssted 
Men helt konkret blev det 
også aftalt, at DEH skulle 
forsøge at skabe kontakt til 
et dansk tilbud til denne 
gruppe unge og arrangere et 
ophold i en uges tid i Bulga-

Ved opsamlingen lige inden 
den bulgarske gruppe tog 
hjem gav alle udtryk for, at 
de havde idéer til, hvad de 
gerne ville igang med i Bul-
garien. Så besøget gav en 
inspiration, som forhåbentlig 
kommer til udtryk i konkrete 
initiativer. 

Samarbejdet med projektet 
går videre i 2001, og DEH 
har fået aftale med et par 
garvede fagfolk om at tage 
til Bulgarien og lave et kur-

rien, hvor de unge kunne 
mødes, spille volleybold og 
lære af hinanden. Desuden 
skulle de voksne have mulig-
hed for at udveksle arbejds-
metoder. 
 
Desuden skal DEH forsøge at 
være med til at skaffe midler 
til et hus i det nærliggende 
Montana, så det første op-
holdssted for unge kriminelle 
kunne etableres i Bulgarien. 
Det skal der bruges 100.000 
kr til – plus en transport 

Ungdomskriminalitet på dagsordenen – bulgarere på besøg 

Hvad skal der nu ske i projektet i Bulgarien? 
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kriminelle løbebane – som på 
Sølager. Men det var nok især 
Solhaven i Himmerland, der 
gav den helt store aha-
oplevelse i forbindelse med 
denne gruppe.  
 
Og man glædede sig over, at 
man nu var igang med det 
samme i Bulgarien – selvom 
det for øjeblikket kun er inden 
for murene i ungdomsfængs-
let Boitchinovsti (som DEH er 
med til at reformere). De fle-
ste i gruppen så muligheder 
for at prøve også uden for i 
nogle kommuner i Bulgarien. 
 
Det blev et meget givende 
besøg, der kunne gennemfø-
res med økonomisk hjælp fra 
Demokratifonden. Og en stor 
indsats fra de besøgte steder. 

med møbler og andet materia-
le til skolen og værkstederne i 
det bulgarske ungdomsfæng-
sel (især computere, værktøj 
og andet). 
 
En dansk støttegruppe? 
Derfor spørger DEH endnu en-
gang medlemmerne, om den-
ne opgave var noget, du kun-
ne tænke dig at være med til. 
Eller om du kender en anden, 
der har tid og lyst til lidt frivil-
ligt arbejde. Du kan kontakte 
foreningen på telf 33243720. 

Øverst: Fængselsdirektør Stefanov, der var med i Danmark og 
har været med til at reformere Boitchinovsti gennem de sidste 
par år. Bl.a. er der nu kommet gang i en avis sammen med de 
unge, som koncentrerer sig dybt om at lave et godt resultat. 
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Investeringsforeningen Ban-
co er ny i Danmark. Men 
bygger på erfaringer fra en 
vellykket introduktion i Sve-
rige og 10 års virke. 

Investering i Banco er en 
etisk og humanitær måde at 
investere på: ud over den 
almindelige profittanke med 
at skaffe den  enkelte inve-
stor det bedst mulige afkast, 
gennemfører Banco investe-
ringerne ud fra et etisk re-
gelsæt.  
 
Du kan læse mere om de 
etiske regler på Banco’s 
hjemmeside  

www.banco.dk  

Herudover giver Banco sam-
tidig støtte til samfundsnytti-
ge organisationer – 2% af 
formuen går til organisatio-
ner, der arbejder med be-
kæmpelse af sygdom, fattig-
dom, konflikter eller anden 
menneskelig ulykke. Og den 
enkelte investor kan selv 
vælge, hvem man vil støtte 
af de organisationer, Banco 
har indgået aftale med. Du 
kan også læse mere om dis-
se på Banco’s hjemmeside. 

Kun for store NGOer? 
Som det så ofte er tilfældet, 
er det kun store og kendte 
danske NGOer, der er kom-
met med i samarbejdet med 

Banco i første omgang. Og 
det er der jo ikke nået galt i. 
Men det ville være dejligt, 
hvis også en forening som 
Det Europæiske Hus kunne 
få en chance for at være 
med. 
 
Derfor har vi også forespurgt 
Banco om denne mulighed. 
Desværre var den første 
runde for tilslutning færdig. 
Men vi har fået lovning på, 
at man vil tage DEH’s an-
modning i betragtning, når 
man senere på året udvider 
kredsen af tilsluttede organi-
sationer. Og det glæder vi os 
til at høre resultatet af. 

til at forbedre Romaernes 
kvalifikationer, så deres 
chancer for at få arbejde, 
bedre boliger osv. bliver 
større.  

For Romaernes situation i 
Slovakiet er generelt præget 
af fattigdom og diskriminati-
on. Mange lever under så 
kummerlige vilkår, at det er 
svært at forestille sig, at det 
sker i Europa. 

Pengene er taget fra det ho-
norar, DEH får for at deltage 
med konsulentbistand i pro-
jektet. 

I forbindelse med et større 
EU projekt om forbedring af 
forholdene for Romaer i den 
slovakiske Spis Region har 
DEH støttet etableringen af 
et community center i lands-
byen Zehra.  

DEH’s bidrag på ca. 9.000 kr 
er gået til at lave de elektri-
ske installationer i huset,der 
ligger midt i landsbyen. Idé-
en er i centret at skabe et 
rum, hvor både Romaer og 
slovakker kan mødes i for-
skellige fælles gøremål. Des-
uden skal centret være med 

Banco – en anderledes investeringsforening 

DEH støtte til integration 
for Roma projekt i Slovakiet 

Overalt i Europa diskrimineres Roma befolkningerne. Billedet er fra ung-
domsfængslet i Bulgarien, hvor der er en klar overrepræsentation af un-
ge Roma – fordi de kommer fra de mest kummerlige forhold. DEH arbej-
der for at forbedre de fattige Romaers muligheder. 

at informere om fundraising 
i Danmark (analyser, doku-
mentation, presseklip), 

at forestå internationalt 
samarbejde, 

at uddanne medarbejdere 
og frivillige, at etablere ER-
FA-grupper og at udvikle 
fælles koncepter. 

ISOBRO skal etableres med 
bestyrelse, generalsekretær 
og sekretariat (hos LEV). I 
første omgang for 3 år. 

DEH har i første omgang 
meldt pas til dette skridt, 
som vi mener, vil være med 
til i endnu større grad at gø-
re humanitært arbejde til en 
business på linje med andre 
private virksomheder. Og på 
en eller anden måde vil det 
være med til at kvæste selve 
idéen med et frivilligt enga-
gement. 

DEH anerkender klart, at der 
er et behov for at koordinere 
og at blive dygtigere til at 

Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation 
I januar 2001 blev DEH invi-
teret til at være med til at 
stifte ISOBRO – indsamlings-
organisationernes Branche-
organisation.  

Formålet med denne ISO-
BRO er  

at varetage indsamlingspoli-
tiske interesser overfor rege-
ring, politikere, myndigheder 
og institutioner, 

at udarbejde fælles etiske 
standarder, 
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At spare op via Banco  

har to formål: 
 

At sikre størst mulige 
afkast af den løbende, 

langsigtede  
opsparing 

 
At bidrage til humani-
tært og samfundsnyt-

tigt arbejde ved at lade 
op til 2% af formuen gå 
direkte til de organisa-

tioner, man ønsker. 

tackle opgaverne i en verden, 
hvor bureaukratier og medier 
får større og større betydning. 
Men det må også være vigtigt 
at fastholde forskelligheden 
og det ikke-strømlinede enga-
gement på græsrodsniveau. 
Ellers er der jo blot tale om 
udlicitering af opgaver, som 
det offentlige eller almindelige 
private konsulentfirmaer alli-
gevel tager på sig. 

DEH er derfor ikke med til 
den stiftende generalforsam-
ling den 26. april 2001. 
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Plads til os alle: 
DET EUROPÆISKE HUS 

Zonta er et Sioux indiansk 
ord, der betyder ærlig og 
værdig til tillid.  

På verdensplan støtter Zonta 
International en lang række 
projekter, der skal være 
med til at fremme kvinders 
status. Det sker både gen-
nem FN og direkte til projek-
ter inden for uddannelse og 
udvikling. Derfor er DEH lidt 
stolte over, at Zonta Næst-

Lego-huset i Craiova, hvor DEH 
er ved at opbygge et værksteds-
center, der skal oplære de unge 
og bygge bro til det almindelige 
arbejdsmarked. 

Uraniavej 5 
1878 Frederiksberg C 
tel    3324 3720 

ee--mail: postmaster@europeanhouse.orgmail: postmaster@europeanhouse.org  
web:    www.europeanhouse.orgweb:    www.europeanhouse.org  
redaktør: Henrik Haubro 

For et par år siden spurgte bestyrelsen alle medlemmerne om idéer til et 

nyt og mere dækkende navn til foreningen – et navn som mere direkte 

pegede på, hvad det er, foreningen arbejder for.  

Det Europæiske Hus misforstås nemlig alt for ofte til at være et eller 

andet med EU, og så hjælper det jo ikke meget, at det dækker over 

den holdning, at vi alle skal leve sammen (som i et hus) og have lov til 

at indrette os på hver vores måde i dette hus-fællesskab (som i forskelli-

ge lejligheder i huset) .  

Det Europæiske Hus handler altså om at være med til at give plads til 

os alle i dette fællesskab. Uanset hvor det er i verden. Derfor er nøglen 

til Det Europæiske Hus at være med til at skabe plads til os alle – 

også i betydningen, når det gælder de enkeltmennesker, der har brug for 

støtte for at indrette deres liv inden for dette fællesskab. De mennesker, 

der ellers bliver holdt udenfor eller riskrerer at falde af i svinget. 

Det Europæiske Hus handler altså om at være med til, at alle menne-

sker får plads og muligheder for at deltage i deres lokale samfund, hvor 

de lever. I bund og grund det, som menneskerettighederne går ud på. 

Derfor kunne foreningens navn måske mere sigende være 

Plads til os alle: Det Europæiske Hus  

Det ville være dejligt at høre, hvad du synes. Send et brev eller en mail. 

Så vil spørgsmålet blive taget op på generalforsamlingen. 

 

verings– og have team af 
unge mænd, som ellers har 
været særdeles svære at 
fastholde i et arbejde. De 
har nu fungeret i et halvt 
årstid. 

Så derfor håber vi, at det nu 
lykkes i løbet af de kommen-
de måneder at få pigerne og 
syværkstedet med. På sam-
me måde som lysstøberiet så 
småt er ved at være rigtigt 
på plads. 

Men hvad er dette Zonta, 
som har lovet at støtte 
syværkstedet økonomisk 
her i opstarten? 

Zonta er et internationalt, 
upolitisk kontakt– og ser-
viceorgan – og medlem-
merne er kvinder med 
egen virksomhed eller 
som har ledende stillinger 
i det offentlige eller private 
erhvervsliv. Zonta’s formål 
er at støtte kvinders status 
på alle felter. 

Sidste år fik DEH tilsagn om 
støtte til at etablere et sy-
værksted for 4-6 unge piger 
i vort projekt i Rumænien. 
Desværre har det taget tid 
at få sat denne del af arbej-
det igang, selvom det er 
utoligt vigtigt. 

For de unge er nu vel inte-
greret i boliger rundt om i 
byen, hvorfor det allervigtig-
ste er at få dem ordentligt 
ind på arbejdsmarkedet. Og 
workshoppen, DEH er igang 
med at skabe i det tidligere 
LEGO-hus skal være en mel-
lemstation, hvor vi sammen 
med private arbejdsgivere 
kan bygge bro til det almin-
delige arbejdsmarked. 

Syværkstedet er en af de 
aktiviteter, der skal være 
med til at få de unge piger 
med i denne proces, der alle 
steder er en svær nød at 
knække. Derfor er vi glade 
for, at det er lykkedes at 
komme igang med et reno-

Zonta i Næstved støtter oplæring af pigerne i Craiova 
ved har valgt at støtte de un-
ge kvinder i Craiova, der ikke 
kan siges at høre til blandt 
toppen af det rumænske sam-
fund. 

Særligt er DEH glade for, at 
Zonta er med til at støtte op-
læringen af de unge kvinder, 
så de får en endnu bedre 
chance for at kvalificere sig til 
et godt job inden for textil-
branchen – hvadenten det bli-
ver som syersker eller i en el-
ler anden form for service, 
eksempelvis reparationer af 
tøj. 

DEH håber med støtten fra 
Zonta – udover at etablere 
rammerne for syværkstedet – 
at kunne sende 1-2 unge til 
en intensiv træning i form af 
kursus og et praktikophold. 
Dette kunne være enten i 
Danmark eller på en dansk-
ejet virksomhed i Bulgarien. 

Vil du vide mere om Zonta, så 
besøg hjemmesiden: 

www.zonta.org  

 

KONTINGENT 2001 
 
Nu er det igen ved at være tid til at betale 
kontingentet på 150 kr – for et helt år. Det 
bliver 12,50 kr om måneden.  
 
Du vil derfor modtage et girokort, som du  
bedes om at sende – men ellers kan du og-
så selv sende kontingentet til DEH på  giro 
424-6608 med dit navn og adresse. 
 
Jo flere medlemmer, jo mere kan DEH gøre. 


