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Det er nok ikke så let at skjule, at 
HusInformation har skiftet format. 
Det er blevet halvt så stort, men 
dobbelt så tykt. Vi håber, du kom-
mer til at kunne lide det. 
 

Men der skal nok være en og anden, 
der spørger, hvorfor nu det. Forkla-
ringen er dog ganske enkel: ved at 
ændre formatet kan vi spare over 3 
kroner i porto per brev. Og det bli-
ver immervæk til 5-6.000 kroner om 
året, som vi kan bruge på andre for-
nuftigere ting end frimærker. 
 

Desværre er det ikke så megen til-
pasning i disse år, der går i retning 
af mindre enheder. Tværtimod er de 
større institutioner/enheder på vej 
frem igen. Ligesom de tekniske fix, 
hvor vi ikke ser på ”meningen” med 
det, vi gør, men hvordan det betaler 
sig og kan kontrolleres. 
 

Kontrol og evaluering er godt nok, 
hvis det hele tiden holdes for øje, at 
der skal være mening med det, vi 

Småt er fortsat godt og billigere 
 gør. Når vi skal skabe boliger for 
mennesker med brug for assistance 
for at klare sig, er det ikke meningen 
bare at putte dem ind i nogle pæne 
kasser. Og slet ikke bare at kontrol-
lere, at vi opbevarer dem billigst og 
efter reglerne. Uanset deres alder 
eller kunnen. 
 

Meningen er, at vi skal være med til 
at skabe rammer og vilkår, der gør 
det muligt for mennesker at mestre 
deres liv bedst muligt - i godt nabo-
skab med andre mennesker. Uanset 
hvor de bor. 
 

I dette nummer er der forskellige 
historier og eksempler på, hvordan 
det kan gøres. For Det Europæiske 
Hus handler om at være med til at 
skabe godt naboskab mellem menne-
sker og lande. Gennem at arbejde 
for empowerment og plads til alle. 
Og de mange små skridt tæller… så 
lad os komme af sted. 
 

Henrik Haubro 
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Generalforsamling den 28. april 2008 kl. 17 - 19 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 
 
1: Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge. 
4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse 
af det årlige kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af I intern revisor og I revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor. 
8. Debat om foreningens virke. 
9. Eventuelt. 
 
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og gennemfører alle afstemninger. 
Afstemninger foregår skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis et medlem fremsætter begæring herom. 
Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, idet der dog til beslutning om ændring af 
foreningens vedtægt kræves, at 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de stemme-
berettigede mødt på generalforsamlingen, og stemmer mindst 2/3 af de repræsenterede for forslaget, afholdes ny generalfor-

Afholdes i foreningens kontor: Ved Glyptoteket 6, kld. - 1575 København V 
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Nye temadage i foråret 2008 
I gamle dage sagde man: viden er 
magt. Derfor er det en vigtig opgave 
at give adgang til ny viden, hvis vi 
skal blive bedre til at magte de pro-
blemer, vi står over for. Temadage 
er en måde at være med til at dele 
viden og magt, 
 

I foråret 2008 har vi flere temadage 
på bedding. Den første handler om, 
hvordan vi kan identificere de børn, 
der har eller senere risikerer at løbe 
ind i problemer med deres omgivel-
ser. Og ikke mindst hvordan kan vi 
gribe ind? 
 

Temadagen tager udgangspunkt i 
Tøndersagen, hvor det gik så grue-
ligt galt. Fra denne direkte konfron-
tation med virkeligheden tager vi et 
fugleperspektiv med forskningsre-
sultater fra SFI (Nationale Forsk-
ningscenter for Velfærd - som Soci-
alforskningsinstituttet nu hedder..). 
Inden vi vender tilbage til virkelig-
heden med eksempler på, hvordan 

det faktisk er muligt både at 
gribe ind for at sikre barnets 
tarv og udvikling og at sam-
arbejde med familien.  
 

Temadagen afsluttes med en 
diskussion om etikken og 
værdierne, der ligger i at gri-
be ind, når man har mistanke 
om, at noget er galt i et barns 
liv. 
 

Flere temadage på vej 
Den 5-6. maj tager vi fat i  
temaet: arbejde og recovery.  
Det er lykkedes at få dr. Ma-
rianne Farkas fra Boston Uni-
versity at komme til Dan-
mark igen of fortælle om erfa-
ringerne med at bistå psykia-
tribrugere til at vende tilbage 
til arbejdslivet som en del af 
en recoveryproces. Boston Universi-
ty og Marianne Farkas er blandt 
verdens førende i udvikling af pro-
fessionelle systemer og recovery. 

Du kan læse mere om disse og andre 
temadage på DEHs hjemmeside 
 

www.europeanhouse.org 
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En lille »videnssnaps« kan gøre underværker i dit liv 
Sundhed er for alvor kommet på den 
danske dagsorden. Og det er jo godt 
nok. Men måske skulle det hellere 
hedde raskhed - for diskussionen 
handler mest om den fysiske rask-
hed: 30 æbler om dagen og sex mi-
nutters motion. Eller er det om-
vendt? 
 

DEH tror, det er lige så vigtigt for 
sundheden, at hjernen motioneres 
ved at skulle arbejde med ny viden 
og spændende opgaver. Derfor vil vi 
introducere en hjernemotionsaften om 
måneden - nemlig den sidste man-
dag aften i måneden kl 19-21. Det 
skulle være let at huske. 
 

Hjernemotionsaftenen består af et 
spændende oplæg med mulighed for 
at diskutere bagefter. Nogle gange 
vil vi forsøge at få en kendis til at 
servere nogle videnssnapse, andre 
gange vil vi trække på et af de man-
ge spændende mennesker, der er 
med i Det Europæiske Hus.  

I 2008 er det planen at holde hjerne-
motionsaftenen på disse mandage 
kl. 19-21: 
 

28. april  Rumænien og Balkan 
    (efter generalforsamlingen) 

 

26. maj 
 
…. og så er det sommer 
 
29. september 
 
27. oktober 
 
24. november 
 
Hvem, der  serverer videnssnapsene 
gennem året, ligger ikke helt fast 
endnu. Men du kan finde det på 
hjemmesiden eller ved at ringe til 
DEH (3211 8611).  
 

Desværre kan har vi endnu kun mu-
lighed for at tilbyde denne hjernemo-
tion i København.  

HJERNEMOTIONSAFTEN 
Hold dine hjernevindinger i gang 

 

MANDAG 28. APRIL 2008 
Kl. 19-21, Ved Glyptoteket 6 

 

Det Europæiske Hus 

LISE FROM 
 

»En ø i det slaviske hav« 
Rumænien og Balkan 

 

Lise fortæller om historien         
- ud fra sine egne erfainger og 

sit studie på Københavns 
Universitet 
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Hvor er den samfundsmæssige solidaritet? 
Af Lise From 
 

Det skulle være så godt, men faktisk 
er det – tilsyneladende – skidt. Altså 
den velfærd som der tales og skrives 
så meget om i disse tider. 
 

Hvad dækker begrebet velfærd over? 
I Den Store Danske Encyklopædi er 
det i økonomisk teori opfyldelse af 
forbrugernes behov og i dagligda-
gens noget bredere betydning kom-
mer det til udtryk i velfærdsstaten, 
hvor der desuden indgår elementer af 
samfundsmæssig solidaritet og sik-
ring af den enkelte mod især de øko-
nomiske konsekvenser af usikre vil-
kår på mange områder. 
 

At der er usikre vilkår på mange om-
råder kan ikke benægtes.  Aviserne 
har i den første måned i år 2008 ikke 
manglet historier om de usikre vil-
kår, der hersker inden for det sociale 
område og som har givet anledning 
til offentlig debat og forargelse. 

Mon ikke de fleste betragter det som 
en menneskeret at have et hjem som 
holdepunkt i tilværelsen?  Det er for 
de fleste det faste tilhørssted, som 
danner udgangspunkt for aktiviteter, 
og hvortil man altid vender tilbage. 
 

Men hvad hvis (eller når) man ikke 
er i stand til at klare sig selv i daglig-
dagen?  Det kan være på grund af 
fysisk eller psykisk funktionsnedsæt-
telse på grund af handicap eller al-
der, at man er nød til at tage imod 
kommunens tilbud om bolig i et bo-
fællesskab/bosted eller på et pleje-
hjem.  
 

Og hvad er det, vi i det rige danske 
samfund tilbyder mennesker der ikke 
er i stand til at klare en hverdag med 
indkøb, madlavning, tøjvask osv.? 
 

Der har i den senere tid været avisar-
tikler om, at der fortsat er mange 
plejeboliger på ned til 9 -10 kvadrat-
meter uden bad og toilet, eller steder 

hvor to må deles om et kammer på 
12 kvadratmeter uden bad og toilet. 
De ringe pladsforhold vil under alle 
omstændigheder betyde, at man ikke 
har mulighed for at kunne omgive 
sig med nogle af de ejendele, det der 
er med til at gøre plejeboligen til et 
hjem, hvor forbindelsen mellem for-
tid, nutid og fremtid fastholdes. Til et 
sted hvor man bekræftes i sin identi-
tet. 
 

Det bliver ikke bedre, når man kan 
læse om en socialforvaltning, der 
holdt borgernes vagthund – kommu-
nens særlige ombudsmand – i uvi-
denhed om massive ulovlige magtan-
vendelser på et bosted. Mon ikke de 
fleste tænker med rædsel på den do-
kumentarfilm som TV bragte fra 
Nyborg? Og der taler vi om steder, 
hvor de pågældende bor det meste af 
deres voksenliv. 
 

Kan vi være det bekendt? 
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Af Lise From 
 

Målgruppen for Det Europæiske 
Hus er de såkaldte ’udsatte grupper’.  
Hvad vil det egentlig sige at være 
udsat og hvad gør det ved menne-
sker at blive betegnet som ’udsat’? 
 

I det danske samfund ved vi fra di-
verse undersøgelser, at rundt regnet 
20% udstødes fra det vi almindelig-
vis kan kalde ’normalsamfundet’ 
hvad det så er. Sådan kan man blive 
ved – svaret på det ene spørgsmål 
udløser et nyt spørgsmål.  Det kan 
være medvirkende til, at det er så 
vanskeligt at forklare udenforståen-
de, hvad der ligger i foreningens 
formål. 
 

Der er mange årsager til denne 
’udstødelse’.  Et grimt ord, men i 
skrivende stund det eneste der er 
dækkende for indholdet. Man kan 
blive udstødt på grund af arbejdsløs-
hed, sygdom, handicap, kriminalitet, 
enlige mødre, anden hudfarve, fx 

Hvad vil det egentlig sige at være udsat ? 
sigøjner, alderdom, hjemløs, eller 
bor i et samfund hvor demokrati 
ikke er i højsædet, børn på instituti-
on osv. Alene denne opremsning 
siger noget om bredden i forenin-
gens målgruppe(r). 
 

Under ét betegnes udstødte grupper 
også ofte som svage grupper.  Så 
kan man diskutere, hvad det gør ved 
et menneske at blive betegnet som 
’svag’.  I mange tilfælde handler det 
om økonomi – især den manglende 
økonomi – men det handler i nok så 
høj grad om manglende muligheder 
for at skabe sig en værdig tilværelse 
for sig og sin familie. 
 

I og for sig er det i DEH’s øjne fuld-
stændig ligegyldigt, hvad årsagen 
er. For os er det den konkrete situa-
tion, der er i fokus, og den vi arbej-
der ud fra, og i samarbejde med de 
enkelte grupper formulere projekter, 
der kan være medvirkende til at 
skabe de nødvendige rammer for at 

nå de mål, som selvfølgelig vil være 
forskellige fra gruppe til gruppe. 
 

Det er det, der gør Det Europæiske 
Hus til en særlig forening til forskel 
fra de fleste andre foreninger.  Vi er 
ikke låst fast i konkrete grupper 
eller aldersgrænser.  Tvært imod – 
og vi ser ikke nogen mennesker som 
svage – vi ser mennesker der mang-
ler muligheder uanset hvad årsagen 
er. 
 

Det er vigtigt at Det Europæiske Hus 
fortsat er aktiv, især fordi samfundet 
– det være sig både det danske og 
det internationale – bliver mere og 
mere kompliceret, dels pga. teknolo-
giske fremskridt, men især fordi 
tendensen til at rubricere mennesker 
som værende stærke, svage, fattige 
osv. bliver mere og mere tydelig.   

 

Det er et samfund med VI og DE – 
ikke et OS. Og er det i virkeligheden 
ikke det det hele handler om? 
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Nu skal vi delvist slutte i Hviderusland 

På mange måder er der ikke grund 
til at blæse i trompeten, for vi fik 
ikke bevilling fra det danske Nabo-
skabsprograms 2. fase til at fortsæt-
te arbejdet med at støtte udviklin-
gen af en række lokalsamfundsnet-
værk, der ellers var begyndt at kom-

me i gang med at tackle egne pro-
blematikker. F.eks. hvordan man 
kunne skabe små virksomheder, der 
kunne levere bedre fødevarer 
(bageri). Eller hvordan man kunne 
tage hånd om handicappede. Eller… 
eksemplerne er mange. 
 

Alle disse måder at skabe og mestre 
egne problemløsninger ved at arbej-
de sammen lokalt - eller det vi kal-
der udvikling af den sociale kapital. 
Nogle syntes sikkert det var et lidt 
”langhåret universitetsprojekt”, der 
tog for lang tid med at formulere sig 
og komme konkret i gang. Men det 
lykkedes faktisk at få sat gang i 
mange lokalsamfundsgrupper i løbet 
af det år, projektet fik økonomisk 
støtte til. Og empowerment er altså 
ikke bare et teknisk fix, hvor man 
fortæller folk om dansk demokrati 
og hvad de skal gøre. Det tager tid. 
Til gengæld er det forankret i lokale 
løsninger, der inddrager folk i at 
finde løsninger på deres problemer. 

Men vi forsøger fortsat at være med 
til at samarbejde med vore gode og 
dygtige samarbejdsparter i Belarus. 
Vi kan ikke gøre det i helt samme 
omfang, men vi er med til at udvikle 
en website for ngo’er og andre - med 
det formål at øge deltagelse i civil-
samfundsudvikling. Dette lille pro-
jekt er støttet af EU. Web adressen 
er: www.eurobelarus.info  
 

Sammen med vor partner  er vi også 
med til at udvikle og søge EU støtte 
til et projekt, der handler om at in-
kludere Belarus i den europæiske 
kulturkontekst - Bridging cultural 
gaps: Involving Belarus into European 
Cultural Context. 
 

Idéen med projektet er at udvikle 
samarbejde med udgangspunkt i 
vores kulturarv - og på denne måde 
styrke mangfoldigheden og det kul-
turelle fællesgods i Belarus og Euro-
pa. Altså en anden vinkel i arbejde 
med empowerment . 
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Så skal vi i gang i Rusland 
DEH er blevet valgt som en af de 
meget få organisationer til at være 
leder for et EU-projekt i Rusland. Vi 
skal gennemføre projektet sammen 
med to engelske og en russisk part-
ner. Vi håber, kontrakten er under-
skrevet i løbet af marts måned, så vi 
kan komme i gang. 
 

Projektet går ud på at udvikle måder 
at forebygge ”udbrændthed” blandt 
især kvindelige socialarbejdere 3 
steder i Rusland, hvor der har været 
natur- eller menneskeskabte kata-
strofer: Vladikafkaz i Nord-Osetien 
(skolebesættelsen i Beslan) i Kauka-
sus, Keremovo i Sibirien (minekata-
strofe) og Moskva (terrorbombning 
af boligblokke).  
 

Mange steder i Rusland er de kvin-
delige socialarbejdere meget hårdt 
spændt for, fordi de ud over deres 
professionelle opgaver også er nabo-
er midt i lokalområdet og selv fami-
liemæssigt ramt af katastroferne. 

Derfor er det vigtigt at 
skabe nogle rammer og 
praktiske måder til at 
lette dette stress. Og 
projektet går ud på at 
opbygge et center og 
empowermentindsats i 
hver af de tre regioner 
sammen med de lokale 
kvindelige socialarbej-
dere, myndigheder og 
ngo’er. 
 

En del af indsatsen 
handler også om at op-
bygge model for kompe-
tenceudvikling og net-
værk på tværs af sekto-
rer - til når katastrofen 
indtræffer.  
 

Vi skal også have besøg 
i Danmark af repræsentanter fra de 
tre områder, og vi håber, det kan ske 
i samarbejde med andre danske 
ngo’er og fagforbund.  

DEH har tre partnere i projektet i Rusland, den engel-
ske socialrådgiverforening og den engelske NGO Rus-
sian-European Trust - og nok den vigtigste: det russi-
ske forbund af socialrådgivere og socialpædagoger, hvis 
forkvinde Antonina Dashkina her er i gang med det 
lange forberedende arbejde i Nord-Osetien.  

Du kan læse mere om projektet på 
hjemmesiden (fra slutningen af 
marts, når kontrakten er klar). 
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Joakim Eskildsen fotografier og Cia Rin-
nes tekst i bogen Roma-rejserne er udkom-
met på engelsk og tysk på forlaget Steidl, 
2007, med titlen The Roma Journeys. 
Forord af Günter Grass og en cd med 
musikalske optagelser fra rejserne. 

Folket uden stemme 
Af Lise From 

- og  pludselig var de forsvundet. ….. 
Indtryk fra udstilling i Nikolaj Kirke i 
København ”The Roma Journeys” 
 
Romaer (tidligere kaldt sigøjnere) kaldes 
også ofte for ”Folket uden stemme”, men 
på en meget flot og spændende udstilling i 
Nikolaj Kirke fik de stemme. 
 

Romaer har en evne til på en gang at være 
meget synlige for umiddelbart efter at 
være usynlige – på godt og ondt, men på 
de udstillede fotografier blev de meget 
synlige, ligesom de altså også fik stemme.. 
 

De udstillede fotografier tegner et billede 
af  romaernes meget forskellige vilkår i 
syv forskellige lande. Fotografierne (både 
farve og sort-hvid) er ifølge en af de man-
ge flotte anmeldelser ”fotografens og 
journalistens personlige fortælling om en 
etnisk gruppe, som de på mange måder 
mener, vi kan lære noget af”. Fotografen 
og journalisten har rejst i perioden 2000 
og 2006 i syv lande: Ungarn, Indien, 
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Grækenland, Rumænien, Frankrig, 
Rusland og Finland, hvor udstillin-
gens billeder er optaget. Blandt de 
mange portrætter og familiebilleder 
er der også landskabsbilleder. 
 

Romafolket er Europas største mi-
noritet.  Der anslås, at der i dag bor 
omkring 10 millioner spredt rundt 
omkring i Europa, hovedsagelig i 
Central- og Østeuropa. Roma-
grupperne forlod ifølge deres egen 
historie deres fædreland (Indien?) 
for ca. 1000 år siden. Siden har deres 
historie mest handlet om udstødelse 
og forfølgelse.   

Der er skrevet meget om disse folk, 
der er ilde set, stort set overalt hvor 
de er/kommer.  Det er på den anden 
side også et farverigt folk, der med 
deres musik har bidraget til fx jazz-
musikkens popularitet.   
 

Mange af grupperne er efterhånden 
fastboende, som fx gruppen i Helsin-
gør, ligesom der også er fastboende 
grupper i resten af Europa.  Andre 
er knapt så fastboende, men fælles 
er, at de ikke er velkomne, og de gør 
heller ikke altid livet let for sig selv 
pga. deres måde at indrette sig på, 
bl.a. fordi de i nogle situationer er 

grænseoverskridende.  
 

Günter Grass nævner i forordet til 
bogen, at selv om alt og alle gøres 
op statistisk, er man, så snart det 
drejer sig om de ca. 10 millioner 
romaer, henvist til løse skøn, bl.a. 
fordi mange romaer ikke tør fortælle 
om deres baggrund, fordi omgivel-
serne som regel er fjendtligt indstil-
let. Og er de registreret, udsættes de 
for krænkelser og mange steder le-
ver romaerne i apartheidagtige vil-
kår udenfor byerne, hvor det et me-
get svært at få arbejde.  



12 

Rejsen til Rumænien aflyses, men ... 

Desværre var der ikke nok inte-
resse til at gennemføre rejsen til 
Rumænien i maj måned 2008.  
 

Virkeligheden er sådan, at vi er nødt 
til at få økonomien til at hænge sam-
men. Og det kunne den ikke med de 
tilmeldinger, vi havde fået ved ud-
gangen af januar. Derfor måtte vi 
aflyse projektet. 

Men det er nu ikke derfor Flemming   
(på billedet til venstre), der skulle have 
kørt bussen, glæder sig. For Flem-
ming og Loli’s (på billedet nederst) får 
alligevel travlt med Rumænien. 
 

Nu skal der nemlig gang i projektet 
om at skabe et Casa de Viata - Livets 
Hus - i Carancebes i Banat regionen. 
 

Casa de Viata skal være et hus med 
mennesker i alle aldre, der hjælpes 
ad som gode naboer.  
Der skal kunne bo en 
halv snes gamle menne-
sker, som ikke længere 
kan klare sig hjemme og 
som ikke har familie, der 
kan tage sig af dem. Og 
så skal der kunne bo og/
eller arbejde en  snes 
andre mennesker i alle 
aldre, som ellers vil have 
svært med at klare sig i 
det almindeligt pulseren-
de liv, f.eks. nogle af de 

unge, vi har arbejdet med i Craiova. 
I huset skal de have mulighed for at 
få et job med at få Casa de Viata til at 
fungere som et godt sted at leve. 
 

Så selvom turen til Rumænien afly-
ses i 2008, begynder vi alligevel en 
stor og lang rejse til at få dette pro-
jekt stablet på benene sammen med 
interesserede rumænere og danske-
re. Målet er at være fremme om 3 år. 
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Fra Rumænien til job i Danmark 

Marius bliver 30 i år. Da vi mødtes 
første gang på det psykiatriske ho-
spital Poiana Mare var han 12 og 
diagnosticeret uhelbredelig ånds-

svag og ubrugelig. Men Marius og 
de mange andre børn, der var  kasse-
ret som spæde, har vist deres  styrke 
og livskraft, når de fik muligheder. 
 

En af Marius’ muligheder har været 
Danmark - i de seneste år gennem 
familien Sonia i Esbjerg, der er ble-
vet nære venner for nogle af de unge 
fra Craiova. Også Marius og Anca., 
der bor der nu.  
 

Begge taler og skriver de dansk, og 
de har nu fået arbejdskontrakt med 
et dansk rengøringsfirma i Esbjerg, 
så de kan få arbejds- og opholdstilla-
delse i Danmark. Som mange andre 
unge bruger de den mulighed, EU 
og globaliseringen har givet - og er 
samtidigt med til at klare et job i 
Danmark, som det er svært at få 
andre til at løse. Og om et par år vil 
Marius være eminent til at tage en 
uddannelse som sosu-medhjælper og  
hjælpe os, når vi bliver gamle nok.  
 

Så måske er historien om Marius 
også historien om ”hjælp til selv-
hjælp” på en helt anden måde, end vi 
havde fantasi til at forestille os den-
gang i noget, der lignede helvedes 
forgård. Og der er fortsat mange, 
der har brug for bare de mest basale 
muligheder for at skabe sig et liv. 
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Vi forsøger mange veje for at skaffe penge til 
aktiviteter og projekter …. 

Det koster penge og knofedt at gøre noget. Hvad enten det 
er at sætte noget i gang i Rumænien, Rusland, Hviderus-
land eller Danmark. Det er ikke nogen hemmelighed. 
 

Derfor forsøger Det Europæiske Hus at skaffe penge på man-
ge forskellige måder, lige fra loppemarked på Lolland  
(kontakt Flemming og Loli - loli_flemming@hotmail.com ) til 
salg af forskellige ting: bøger, Aloe Vera og rumænsk vin, 
hvor overskuddet af salget går 100% til DEH’s arbejde. 
 

Nogle synes, sådan noget er lidt plat for en humanitær for-
ening som Det Europæiske Hus. Men hvis vi med salg af 100 
flasker vin kan tjene til  en sommerferie for en uges ferie på 
landet for en mor og hendes børn i krisecentret i Minsk, så 
vil vi gerne gøre det.  
 

Vi forsøger at finde varer, der kan være en win-win situati-
on, som de siger i reklamen. Altså noget som begge parter 
får noget ud af. Med en god flaske rødvin kan du hygge en 
aften hjemme, eller du kan give det som gave til en ven. Og 
vide, at du samtidigt er med til at gøre gavn og godt nabo-
skab et andet sted.  
 

Du kan bestille varer med en email eller ringe 3324 3720, 
så sender eller bringer vi dem til dig. 
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Det koster kun 150 kr om året at være medlem... 

4 gange om året får du som medlem  
HusInformation. Og der er mange andre 
gode muligheder for at være med til at 
skabe godt naboskab ved at være med-
lem af Det Europæiske Hus.  Læs mere om 
medlemskab på hjemmesiden. www.europeanhouse.org  Tel  3211 86 11 
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Hjælp flest muligt - men hvordan? 
Bagsmækken 

I slutningen af januar offentliggjor-
de the Copenhagen Concensus’ øko-
nomiske Dreamteam deres effektivi-
tetsdom over diverse indsatser for at 
imødegå klodens store problemer. 
Og da økonomiprofessor Martin 
Paldam lige forinden havde dømt 
ulandsbistandens effekt i det negati-
ve felt, var det en god anledning for 
det økonomiske dreamteam’s chef-
træner Bjørn Lomborg at komme op 
af hullet - eller skyttegraven han 
formulerede det i Jyllands Posten 
den 25.1.2008. 
 

Lomborgs ærinde var igen at sætte 
nytteværdien lig med ”at hjælpe 
flest muligt” for pengene. 
 

Umiddelbart er det jo et tilsynela-
dende rationelt argument, hvis vi 
kan hjælpe 20 ordblinde for det sam-
me som vi kan hjælpe 1 blind, har 
det større effekt at hjælpe de 20. Så 
må vi nedprioritere den blinde… 

”Ved at placere midlerne der, hvor 
effekten fra ulandsbistanden er 
størst, hjælper vi endnu flere men-
nesker, end vi ville have gjort, hvis 
vi ikke overvejede det, og derfor 
potentielt investerede i mindre ef-
fektive projekter.” Netop det er es-
sensen i Dreamteam-metoden ifølge 
Lomborg. 
 

Naturligvis skal man være effektiv i 
sin brug af midler, men effektivitet 
er ikke kun kvantitet, men handler 
også om virkning og kvalitet. Den 
måde man gør tingene på, har altså 
også betydning - og det var måske 
nok så spændende en diskussion i 
relation til ulandsbistand og anden 
hjælpeindsats eller socialt arbejde. 
 

Måske handler det om at finde må-
der, hvor der også er plads til at 
gøre noget for og med den blinde. 
Måske viser det sig mest virknings-
fuldt for et sundt samfund. 
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