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Hus  nformation 
europeanhouse.org 

Det Europæiske Hus skifter 
navn, men ikke indhold 
Og formålet er det samme:  
Nemlig at støtte alle - især de mest 
udsatte - menneskers muligheder for at 
leve et selvstændigt liv og være en 
aktiv del af deres samfund. Især men-
nesker, der risikerer at falde af i svin-
get.... 

Måske har det været svært at fange 
idéen med navnet Det Europæiske 
Hus. Derfor har vi  fundet et nyt navn, 
der mere direkte siger, hvad det er 
foreningen gør og vil.  

SOCIALT ANSVAR  
PÅ TVÆRS AF GRÆNSER  

europeanhouse.org 

Læs mere herom på side 3 og hold øje 
med vores hjemmeside.. Den står 
nemlig også overfor en modernisering 

SOCIALT ANSVAR PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 
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Det bør du læse 
 

Indhold 

Socialt Entreprenørskab 
-et boost til velfærd og samfund 
I Danmark er mange mennesker 
aktive i at skabe løsninger og livs-
rammer for udsatte borgere 
Hvilke resultater og  hvilken betyd-

ning har socialt entreprenørskab ?? 
Foredrag ved lektor Linda Andersen 
Se hvordan du tilmelder på side 3 Medlemsaften 
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- så de kan hjælpe sig selv. 

Hjælp os med at hjælpe andre 

Rumæniens børn er blevet store.. 
Men de har stadig brug for din 
hjælp. Lige nu har de ikke penge til 
de ejendomsskatter, som sikrer 
dem, deres hjem  
Læs mere om hvordan du hjælper 
os med at hjælpe på side 4 

GENERALFORSAMLING 
 
Nu nærmer  tiden sig for den årlige 
generalforsamling… og denne gang 

har vi fået Lars  Steinov, som kom-
mer og fortæller fra Altai. 
 
Dagsordenen for generalforsamlin-
gen finder du på side 6. Her kan du 
også læse mere om forslag til ved-
tægtsændringer 
 
Kom og vær med til en hyggelig 
aften, hvor vi byder på et lettere 
traktement, godt selskab og spæn-
dende foredrag.  
Læs mere på side 6 og side 7  

SOCIALT ANSVAR  

PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 
- europeanhouse.org 
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Torsdag d. 22/4-2010 
Sted: Ved Glyptoteket 6 kld 
kl. 19.00—21.00 
 

Tilmelding til 
lene@europeanhouse.org 
 

PRIS PR. PERSON : 50,- kr. 

Program 
Kl. 18.00-19.00  
Lille fælles anretning (50 kr.). 
Kl. 19.00-20.00 

Uformelle drøftelser mellem deltagerne 
Kl. 20.00-21.00 

”Socialt entreprenørskab – et boost til velfærd og civilsamfund” v/ 

Foredrag i europeanhouse 

KOMPETENCER 
 køn, kvalifikationer og lærerprocessers betydning for moderniseringen af  

den offentlige sektor 

 etnografisk uddannelsesforskning 

 Pædagogik og lærerprocesser, herunder voksenpædagogik 
 Psykoanalyse som forskningsteori og metodik 
 Køn og modernisering 
 Køn og ledelse i private og offentligt virksomheder 
 Organisationsstudier og kulturbegrebet i organisationsudvikling 
 Skolen som kulturel mødeplads mellem børn, forældre og professionelle 

Lektor, forskerskoleleder, centerleder: Linda Lundgaard Andersen 

Socialt entreprenørskab er en fordringskraft for mennesker og samfund. I Danmark er mange mennesker aktive i at 
skabe bedre løsninger og livsrammer for udsatte borgere. Indenfor sundhed, det sociale område, bæredygtige virk-
somheder, landsbyudvikling, idræt og kultur etableres produktion og aktiviteter som har social værdi og geninveste-
ring af økonomisk overskud som omdrejningspunkt. Hvem er aktive her og hvilke værdier og mål har disse menne-
sker?Hvilke resultater og hvilken betydning har socialt entreprenørskab på nationalt plan og i internationalt perspek-
tiv. Og hvad kan vi forvente os af fremtiden? 

INFORMATION: 
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”Rumænerne er  

skruppelløse” 

Sådan kan du hjælpe…. 
 Overfør penge til vores konto 

0258 2580063686  
mrk. ”husleje” 

 Ring eller mail med din idé til en 
lokalindsamling 

Tlf.: 3211 8611 
post@europeanhouse.org 

Sådan kan du hjælpe.. 

Danmark var rystet over de koncen-
trationslejre lignende billeder fra 
rumænske børnehjem og sindssyge-
hospitaler. Hvordan kan vi tro, at 
konsekvenserne af et sådant sam-
fund kan forsvinde pist væk, når vi 
ikke hører mere om dem i medierne? 
Hvordan kan vi tro, at problemerne 
forsvinder, fordi Rumænien er kom-
met ind i EU, men uden de mange 
forarmede grupper og mennesker i 
landet har fået bedre levevilkår? 

Men det kan jo godt være svært at 
skabe sympati for dette formål, når 
vi havner midt i en dansk debat om 
en kriminalchefs udtalelse om, at 
”rumænerne er skruppelløse. De slår 
ihjel for et par hundrede kroner. Det 
er en helt anden kultur”. Efter en 
rumænsk mands drab på en stewar-
desse på et hotel i København. Så 
blev kriminalchefen politianmeldt for 
racisme, hvorefter han trak udtalel-
sen tilbage. Mens den anmeldende 
radikale politiker, aviser og blogs 
druknede i vrede sms'er og opkald. 
Og debatten kom til at handle om, 
hvorvidt kriminalchefen gik over 
stregen – hvilket vel turde være 
indlysende, når han træk udtalelsen 
tilbage. 
 
For det er aldrig godt at generalisere 
om mennesker. Det fører næsten 
altid kun direkte til fordommenes 

dyb. Hvilket gør det svært at komme 
til at tale om kernen i de problem-
stillinger, det handler om. F.eks. 
hvordan vi kan være med til at gøre 
det sikrere at leve både i Rumænien 
og i Danmark? 
 
 

Dette indslag skulle handle om, at vi 
i 2010 har brug for 2.500 Euro til 
boligstøtte for de unge rumænere i 
Craiova. Altså de bofællesskaber for 
unge handicappede, vi har været 
med til at opbygge og støtte i mange 
år. 9 bofællesskaber (4 huse og 5 
lejligheder + et par værelser) med 
små hundrede unge mennesker. 

Vi kan være med til at gøre en 
forskel. Men vi har brug for din 
hjælp til at gøre det. Støt f.eks. 
bofællesskaberne i Craiova.  
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? 
Fakta: 

 Det Europæiske Hus er en hu-
manitær forening, stiftet i 
1994 

 Vi arbejder med udvikling af 
muligheder for udsatte menne-
sker, på tværs af grænser. 

 Vi har også fokus på handicap-
pede, sindslidende, gadebørn 
kriminelle, voldsramte kvinder  

 Vi er ”det lange seje træk” 

 Vi søger at øge den sociale 
kapital, så lokalsamfun-
dene kan tage hånd om 
lokale problematikker og 
især at kunne inkludere 
alle. 

Hvem er vi ? 

Hvad gør vi ? 
og hvad vil vi  

signalere ? 

Socialt ansvar på  

tværs af grænser 

europeanhouse.org 

Det Europæiske Hus var inviteret til 
at præsentere et indlæg på konfe-
rencen. 
Overskriften på DEH’s indlæg, der 
handlede om handicappede og ar-
bejdsmarkedet, var: (selvfølgeligt) 
”Alle har ret til at tage del”. 

For at udbrede kendskabet til Det 
Europæiske Hus’s arbejde i Rusland, 
og vi havde til formålet udarbejdet 
og oversat en lille folder til russisk, 
der kort fortalte om vores formål og 
derudover en kort omtale af nogle få 
af vores projekter. 

Deltagere var omkr. 200 repræsen-
tanter fra sociale myndigheder fra 
flere af regionerne. Udover Danmark 
var der repræsentanter fra England, 
Slovenien og Spanien. Disse var 
ligeledes inviteret til at bidrage med 
indlæg. 

Slovenien og Spanien. Disse var 

Klik ind på vores hjemmeside og 
se det nye design 
Kik siderne igennem og giv os 
din mening. 

Skriv på  
post@europeanhouse.org 
Eller kik forbi i vores lokaler Ved 
Glyptoteket 6, kld.  
Der er kaffe på kanden hver 

torsdag fra kl. 14.30 

Hvad synes du? 
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Så nærmer tiden sig for foreningens årlige generalforsamling. 

Denne er i år fastsat til: onsdag den 21. april 2010 kl. 17.30 i vores lokaler: Ved Glyp-

toteket 6, kld., 1575 København V.  

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og dècharge. 

4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsæt 

     telse af det årlige kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af 7 – 9 bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern  

     statsautoriseret revisor. 

8. Debat om foreningens virke. 

9. Eventuelt 

 

Efter generalforsamlingen har Lars Steinov lovet at fortælle om nogle af sine oplevel-

ser fra en ferie i Altai. Få nogle smagsprøver på hans dejlige billeder på næste side  

 

Vi glæder os til at se jer.  

   Formand Lise From 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 
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Efter generalforsamlingen vil 
Lars Steinov vise fotos fra Al-
tai, i Sibirien, 
På grænsen til Mongoliet lig-

ger dette smukke og uberørte 
land. 

Lars fortæller om landet og sin 
medvirken i ”Socialt Forum i 
Altai” - med deltagelse fra 
stort set alle 89 regioner i 
Rusland og en række andre 

lande, bl.a. også Danmark. 
Kom og hør den spændende 
beretning og se de smukke 
bjergtagende billeder  

Foredrag 

Fortælling i ord og billeder fra en fjern 
egn: ALTAI – en region yderst i Sibirien 
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DEH arbejder ud fra princippet om, 
at vi kan og skal være med til at 
fremme socialt ansvar på tværs af 
grænser – især for de meste udsatte 
mennesker. Hvad enten det er på 
grund af handicap eller andet. Da vi 
derfor bevæger os længere ud i ver-
den, f.eks. til Kirgistan, har bestyrel-
sen godkendt, at vi har meldt os ind 
i Projektrådgivningen. 
 
Det er klart, at Projektrådgivningen 
måske ikke umiddelbart synes, eu-
ropeanhouse.org er en ”rigtig” 
ulandsorganisation, fordi vi ”kun”  

 
har arbejdet i Østeuropa, Rusland og 
Danmark. Kaukasus og Centralasien 
betragtes vist endnu ikke som ind-
sats i Mellemamerika eller Afrika. Så 
vi skal i de kommende måneder nok 
i gang med et tværkulturelt for-
eningssamarbejde i vores nye para-
ply.  
 
Vi mener nemlig, det er meget vig-
tigt at komme i gang i Centralasien 
nu. Ligesom Udenrigsministeriet og 
EU giver udtryk for i deres strategi-
papirer. Husk på, at det er de lande, 
der ligger med åbne vidder til Afgha-
nistan.  

.    

Projektrådgivningen er en para-
plyorganisation for 250 små og 
mellemstore danske foreninger 

(NGO’er), der alle er engagerede 
i ulandsarbejde – enten som 
hovedformål eller som en del af 
deres aktiviteter. Desuden er  
Projektrådgivningen administra-
tor for Projektpuljen på vegne 
af Danida. For tiden anvendes 

størstedelen af Danida-

bevillingen, der er på omkr. 70 
mio kr. om året, i Afrika. Men i 
princippet kan der gives støtte 
til alle lande, hvis BNP er under 
fattigdomsgrænsen. Og det gæl-

der f.eks. også Kirgistan. 

Europeanhouse.org melder sig under paraplyen 

Styregruppen består af syv repræsen-

tanter for medlems-organisationerne - 

valgt på foreningens årsmøde. 

Sekretariatet i Århus leverer råd-

givning, kurser og støtte til medlems-

organisationerne og står for forvaltnin-

gen af Projektpuljen. 

Bevillingsudvalget er udpeget af 

Styregruppen og behandler ansøgnin-

ger til Projektpuljen 
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En gruppe Hviderussere kommer på besøg i 
april  
Projektet om patientrettigheder har nu været i 
gang i et år. Erfaringerne fra de offentlige hørin-
ger og kurser for sundhedspersonale og stude-
rende, som til nu er gennemført i Hviderusland, 
har vist, at der er behov for alternativt undervis-
ningsmateriale. Dette er nu udviklet og præsen-
teret for samme grupper i Minsk. Reaktionen har 
været blandet. Især myndighederne har reageret 
forskelligt, hvad som er forventet i et land, hvor 
andre end statens tanker sjældent accepteres 
officielt.  

D. 22 april kl. 15.00 – 17.00 Vi mødes med bla. LOF i vores 
lokaler, hvor de Hviderussiske deltagere vil fortælle om Hvi-
derusland og projektet om patient rettigheder. LOF fortæller 
om deres projekt i Hviderusland om en alternativ universitets-
model, kaldet ’ flyvende universitet’. Et EU projekt for de 
mange lærere, som må forlade deres job bl.a. pga. deres ikke 
statelige aktiviteter, altså foreningsarbejde. Det samme gæl-
der for en gruppe studerede, der har været eller er aktive i 
ikke statelige foreningsaktiviteter.  

D. 19 – 23 april Den gruppe hviderussere, som ar-
bejder direkte med projektet i Hviderusland, kommer 
til Danmark på et studieophold.   
Vi skal besøge bl.a Kræftens Bekæmpelse og Danske 
Handicaporganisationer, med spørgsmål som hvordan 
arbejder man politisk, og om hvordan organisations-
arbejdet kan påvirke lovgivning og hvordan man in-
volverer lokale afdelinger. Patientforeningen Dan-
mark ved Karsten Skowbo-Jensen fortæller ved et 
besøg hos ham om det at være en uafhængig NGO, 
som forholder sig kritisk til det som sker omkring 
patientrettigheder. Deltagerne vil også være en hel 
dag i Stevns kommune for at møde lokale patientfor-
eninger og disses arbejde med og i det lokale handi-
capråd.  

D. 22. april kl. 20.00 – 21.00 Debatoplæg om ’Socialt 
Entreprenørskab – et boost til velfærd og civilsamfund’.  
Du kan læse om dette arrangement andet sted i bladet. 

Patients Rights, Hviderusland (Belarus) 
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Efter nogen søgen i efteråret sidste år lykkedes det os omsider 
at finde et hus, der kan anvendes som base for vores støtte-
projekt i Laos. Kontrakten på vores første base var ved at løbe 
ud, så det gjaldt om at finde et nyt sted inden, det var for sent. 

Rejsedagbog fra Laos 

Af Hans Henrik Christensen 

December 

I december måned betalte vi første afdrag og tegnede kontrakt på købet 
af huset. 
Det var noget af en begivenhed. Fra banken blev 100.000.000 Lao Kip 
transporteret med politiekscorte til Xangkhong og afleveret til 
sælgeren. 
100.000.000 Lao Kip leveret med politieskorte  
 
Ved overdragelsen var den lokale embedsmand, headman, tilstede og 
bevidnede betalingen med diverse stempler og underskrifter. 
 

Januar 

Nu midt i januar måned er huset ved at være færdigt, der mangler nogle 
døre, skodder for vinduerne og lofter. I løbet af februar måned skulle 
det være muligt at flytte ind. 
Det Europæiske Hus har ansat Khamhoung Phoumsomdy som leder af vores 
afdeling i Laos. 
Han skal sikre at støttemidlerne avendes til det rette formål, 
kontrollere at de studerende følger studierne og består diverse prøver 

Fakta boks: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Areal: 236.800 km2, fem gange 

Danmarks størrelse.  

Indbyggertal: 6.4 mio. (2006). 
I Danmark bor der 5.5 mio. 
(2006). 
Befolkningsvækst: 2.4% 
(2006). Danmark: 0.3% (2006). 

Valuta: 
100 Lao Kip = 0,06564 dkr 
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Gennem vores projekt forsøger vi at opbygge human kapital hos unge 
fattige laoter, med gode evner og vilje til at lære noget, så de kan 
få en mere sikker og tryg tilværelse i fremtiden. 
Vores bestyrelsesmedlem, Hans Henrik Christensen, arbejder videre med 
de studerende i projektet, på udvikling af fremtidsplaner og 
videreudvikling af Europeanhouse.org´s arbejde i Laos. 
En af ideerne er at gøre støtteprojektet selvbærende – indtjening af 
midler, der kan finansiere studier for nye studerende. Indtil videre 
har vi udelukkende haft midler fra private sponsorer at gøre godt med. 
– Dette fortsætter naturligvis i den udstrækning, det er muligt. Så 
hvis du er interesseret i at støtte projektet er du til enhver tid 
velkommen. Hvis du studerer i Laos må du være 

indstillet på at følge nogle strenge 
regler omkring påklædning og ud-
seende. 
Ved eksamensterminen i januar kom 
Khamhoung en dag og fortalte, at 
det nu var tid at gå til frisøren og 
blive klippet. Det var nødvendigt 
forklarede han, hvis han skulle del-
tage i eksamen. 
Efter den første eksamensdag kom 
han hjem og fortalte at flere var 
blevet bortvist nogle unge mænd på 
grund af for langt hår, nogle fordi de 
ikke var iført hvid skjorte med slips 
og mørke bukser samt skoleemblem. 
Et par piger måtte gå hjem fordi de 
havde farvet deres hår. 
Det skal bemærkes, at det var en 
skriftlig eksamen. 

 Sådan kan du  

hjælpe…. 
 Overfør penge til vores kon-

to 0258 2580063686  
mrk. ”Laos” 

 Ring eller mail med din idé 
til en lokalindsamling 

 
Tlf.: 3211 8611 
post@europeanhouse.org 

 

Læsefærdigheder: 66.4%. 77,4% af mændene og 55,5% af kvinderne kan læse og 

skrive (2002). Der er stor variation mellem land og by og mellem de etniske grupper  
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En overskrift d. 8/3 -10 lød ”Håb om færre døde spædbørn” . Denne viser 
den høje standard i dagens Velfærds Danmark: at redde liv for enhver pris.  
Det kan ingen vist være uenig i – især hvis det rammer i ens egen familie. 
 
Men hvad så, når ”livet er reddet”? Børn, der fødes alt for tidligt og overle-
ver, har iflg. artiklen forøget risiko for at udvikle handicap – herunder hjer-
neskader (fx lammelser). Og gennemsnitligt klarer de sig dårligere i skolen 
og har forøget risiko for at udvikle mentale lidelser. Man er lykkelig, når bar-
net overlever.  Men hvad er det for et liv, vi i vores samfund er reddet 
til? 
 
Er der ikke snart behov for en diskussion om livskvalitet? Hvad er det for et 
velfærdssamfund, vi vil have? Hvad hjælper det med verdensstore mål, hvis 
formålene ikke diskuteres. 
 
Er det et liv. det danske samfund kan være bekendt?  Er det at vise 
socialt ansvar? 
 
European House’s formål er ”Socialt ansvar på tværs af grænser” .  Vi  
har vi ikke forud bestemt. hvem der kan være med – er man ”udstødt” fra 
uddannelses-og arbejdsmarkedet, skal det være muligt at deltage. For nogen 
er det måske en overgang – for andre måske noget mere varigt. 

 
Hvis man fra politisk side vil gøre det økonomisk muligt for os at etablere 
rammerne, så vil vi sikre. at der kommer et indhold i de rammer, som alle 
deltagere kan nyde godt af – og samfundet dermed på lidt længere sigt. 
 
Det vil under alle omstændigheder være med til at gøre det liv. der 
bevares til et rigere liv – et liv, som det danske samfund kan være 
bekendt. 

Formand Lise From 

Hvad er det for et samfund vi ønsker? 

Socialt ansvar  

European house.org 
Ved glyptoteket 6, kld. 
1575 København V 
 

post@europeanhouse.org 
Tlf.: 3211 8611 
Fax: 5570 2979 
 
Socialt ansvar på tværs af græn. 
ser— european house er en humani-
tær forening. der arbejder for godt 
naboskab og inkludering af alle i 
deres lokalsamfund.  
Formålet  er at støtte de mest ud-
satte grupper med at komme videre 
i livet og være en aktiv del af deres 
samfund    


