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2011 er europæisk år 
for frivilligt arbejde -  
deh tager hul på året 
og lægger op til debat 
om, hvor det frivillige 
arbejde er på vej hen.  
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SOCIALT ANSVAR 
PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 

… det bør du læse 

 I sin artikel  Fri eller villig ser Ove 
Lund på det frivillige arbejdes roller. 
(Artiklen har også været bragt som 
kronik i Jyllandsposten den 16/12 
2010). Knud-Erik Sabroe stiller i sin 
artikel spørgsmålet: Frivilligt arbejde 
– er det værdifuldt/værdiskabende?  

Lise From sætter i sine kommentarer 
fokus på professionaliseringen af det 
frivillige arbejde og det stigende antal 
af ”funktionær-frivillige”, der fylder 
det frivillige arbejde.  

Ind imellem fortælles om nogle af de 
aktiviteter, deh har haft gang i - og 
som vi gerne skulle følge op i det nye 
år. For deh vil bruge Frivillighedsåret 
til at sætte endnu mere skub i aktivite-
terne både i Danmark og udenlands.  

Alle medlemmer ønskes i denne ånd 
et godt og aktivt Nytår 2011 med en 
stående invitation til at være med til at 
være både fri og villig i det værdifulde 
og værdiskabende arbejde, deh søger 
at virkeliggøre for og med mennesker, 
der ellers risikerer at blive ”smidt af i 
svingene” i samfundets centrifuge. 

Dette nummer af HusInformation er 
næsten et temanummer om frivilligt 
arbejde udformet af en gruppe bestå-
ende af Lise From, Henning Sletved, 
Ove Lund og Ulrik Brögger med bi-
drag fra Knud-Erik Sabroe.  

Gruppen peger på en række dilemma-
er og træk i udviklingen, der gør det 
svært for foreninger som deh at holde 
”skruen i vandet”. Fordi rammerne for 
frivilligt arbejde kræver mere og mere 
tid og ressourcer, så det kan være 
svært at nå det, man egentlig gerne 
ville være med til at tage et socialt an-
svar for.  

Indsamling til Kirgisistan på Kultorvet 
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Indsamling til Kirgisistan på Kultorvet 

At skaffe penge er en af det frivillige arbejdes helt store 
udfordringer. Og for mindre foreninger som deh er det 
hårdt arbejde, fordi der ikke er midler til at have ansatte 
og betalte fundraisere. Her skal det hele løses med frivil-
lige kræfter. 

Den 24/11 2010 - deh’s fødselsdag - samlede vi ind til et 
udslusningsprojekt for unge udviklingshæmmede i Kir-
gisistan (de fleste billeder i dette nummer er derfra). 

Et dusin børn fra Rådmandsgades Skole, 6. klasse, kla-
rede indsamlingsbøsserne og fik samlet knapt. 4.500 kr 
ind. Der var telt med information, billeder og ikke 
mindst kirgisisk borsch, som mange var glade for på den 
kolde dag fra kl 14-18. 

Samtidigt var der også signering af kunstbogen Hjertet 
kender ingen grænser af Elizabeth Andersen. Salget af 
denne gav knapt 1.200 kr, der også går til projektet. 
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Frivillighed er in 

Frivillighed er in. EU har udnævnt 
2011 til Frivillighedsår. Regeringen 
har netop lanceret sit udspil til en 
”National civilsamfundsstrategi.  

Regeringens ambition er at antallet 
af frivillige skal øges fra ca. 35 % til 
50 % i 2020 og at ”… sikre en mere 
systematisk inddragelse af civilsam-
fundet i den sociale indsats ved bl.a. 
at sammentænke civilsamfundets 
aktiviteter og den sociale indsats”. 

Jeg er sikker på, at vi er mange fri-
villige der er glade for endelig at få 
mere substantiel politisk opbakning 
til det frivillige sociale arbejde. Og 

Fri eller villig?     Nedenstående er bragt som kronik i JyllandsPosten 16.12.2010 

jeg er lige så sikker på, at vi er man-
ge der er bange for, at vi kan kom-
me til at sælge vores frihed og uaf-
hængighed for en ret linser. At vi 
ender med at blive mere villige end 
frie og dermed forråder grundlaget 
for det frivillige engagement.  

Medmenneskelighed kan ikke 
erstatte faglig viden 

En øget professionalisering af frivil-
ligheden og uddelegering af offentlig 
kompetence til det frivillige sociale 
arbejde kan skabe grundlag for etab-
leringen af en ny semiprofessionel 
”klasse” i det samlede sociale sy-
stem.  Denne nye frivillige 
”medarbejdergruppe” kan dels for-
trænge den egentlige frivillige ind-
sats, dels komme til at udgøre en 
trussel mod de ansatte i de forskelli-
ge institutioner. Dette kan så igen 
føre til at der sker et fagligt niveau-
fald. Professionalisme kan aldrig 
udøves uden medmenneskelighed, 
men medmenneskelighed kan ikke 
erstatte faglig viden og erfaring.  

En sådan udvikling kan let medføre at 
de frivillige forlader skuden og de pro-
fessionelle bliver kastet overbord.  

At møde mennesket, hvor det er 

Det frivillige sociale arbejde er betin-
gelsesløst - fra begge sider. Det offent-
lige sociale arbejde er betingelsesfyldt 
- på begge sider. 

Det frivillige sociale arbejde omgives 
af en Kierkegaardsk nimbus af “at 
møde mennesket, hvor det er”. Det er 
mennesker der møder hinanden på 
egne vilkår. Som lige mennesker.  

Den frivillige er ubetinget på klientens 
side. I den frivillige verden oplever 
klienten ikke mulige krav som sy-
stemkrav, men som rimelige krav 
mellem mennesker. Betingelsesuni-
verset bliver derfor det moralske uni-
vers der skabes mellem klienten og 
den frivillige. Objektive betingelser 
tenderer mod at blive omskabt til sub-
jektive relationer. Det samlende per-
spektiv i relationen er klientens.  

Det offentlige sociale arbejde er der-

Af Ove Lund.  
Samtalepartner, cand. psych.  
Formand for Socialpolitisk 
Forening i Hovedstaden og 
Krisecentret Garvergården.  
I øvrigt frivillig i Frivilligt 
Forum, Det Europæiske Hus, 
Kvindekrisecentret Den Åbne 
Dør, Familieprojekt Home-
Start og Københavns Kommu-
nes kontaktudvalg til det 
frivillige sociale arbejde. 
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imod bundet i et lovreguleret over-/
underordningsforhold. Sagsbehand-
lerens opgave vil i betydeligt omfang 
bestå i at tolke lovgivningen og re-
gelsættene i forhold til den enkelte 
klient. Sagsbehandleren er mere 
afhængig af folketingsbeslutninger, 
kommunalbestyrelsesbeslutninger, 
overordnedes beslutninger, revisio-
nens retningslinjer, kollegernes 
holdninger osv. end af den enkelte 
klient. Det samlende perspektiv i 
relationen er “systemets”. 

I det omfang det frivillige sociale 
arbejde bliver for integreret i 
”systemet” kan der ske en snigende 
udhuling af det tillidsforhold som 
det frivillige arbejde hviler på og kan 
handle ud fra. 

Den der betaler musikken … 
I regeringens ”National civilsam-
fundsstrategi” er de tre først nævnte 
målsætninger:  

Et civilsamfund, der er opsøgende 
og kan skabe kontakt til borgere, der 
ikke kan nås af det offentlige. 

Et civilsamfund, der bidrager til at 
styrke den tidlige, forebyggende og 
opsøgende indsats. 

En styrket investering i civilsamfun-
det, som bidrager til fortsat innova-
tion og udvikling i det sociale arbej-
de. Målsætninger som formodentlig 
alle i det frivillige sociale arbejde vil 
kunne tilslutte sig, men djævelen 
skjuler sig som sædvanligt i detal-
jen.  

Betyder ”skabe kontakt til borgere, 
der ikke kan nås af det offentlige”, at 
det offentlige fralægger sig ansvaret 
for at nå de svageste mennesker?  

Er formuleringen ”Et civilsamfund, 
der bidrager til at styrke den tidlige, 
forebyggende og opsøgende indsats” 
en eufemisme for at det offentlige i 
stigende omfang vil trække sig tilba-
ge fra de ”bløde” opgaver til fordel 
for en tvangs- og kontrolpolitik, 
hvor såvel frivillige som klienter bli-
ver set som modspillere? 

Er man parat til at tage konsekven-
sen af at civilsamfundet ”bidrager til 
fortsat innovation og udvikling i det 
sociale arbejde”, nemlig at man skal 
være lydhøre overfor og forholde sig 
konstruktivt til den kritik der er al 
innovations og udviklings forudsæt-
ning? 

De frivillige 
35% af den danske befolkning angi-
ver at de deltager i frivilligt arbejde. 

Fri eller villig? 

Det kan også være en kold tjans at være frivillig 
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Fri eller villig? 

I gennemsnit har de frivillige brugt 
17 timer om måneden på frivilligt 
arbejde.  

6% deltager i frivilligt socialt arbejde 
med 15 frivillighedstimer pr. måned 
i gennemsnit. De frivillige er karak-

Hviderusserne ved deh’s kontor ’Ved Glyptoteket 6’ 

Også på den musikalske front var der unge frivillige ”proffer” med: No Name Balkan 

teriseret ved en høj gennemsnitsal-
der og en klar overrepræsentation af 
kvinder. 

Socialt frivillige adskiller sig fra an-
dre frivillige ved primært at være 
drevet af omsorg for og medfølelse 

med andre mennesker, at være vær-
dibaseret og hvile på en høj grad af 
medbestemmelse.  

Det frivillige sociale arbejde er et 
frirum mellem stat og marked. Det 
er dette frirum der kan blive ind-
snævret, hvis stat og kommuner for 
aktivt søger at inddrage de frivillige i 
løsningen af almindelige sociale op-
gaver.  

Det er bedre at slides op end at 
ruste væk 
De frivillige rekrutteres overvejende 
blandt overskudsmennesker fra den 
offentlige og den private sektor. 
Mennesker med uddannelse, arbej-
de og psykisk overskud. 

Fra den offentlige sektor kommer de 
medarbejdere der ikke længere sy-
nes, at de har tilstrækkeligt med 
udfoldelsesmuligheder og friheds-
grader i de gennemregulerede og 
gennemorganiserede offentlige in-
stitutioner. 

deh  
holder sammen med 
Socialpolitisk Forening  

aftenmøde  
17. marts 2011 
Kl. 18.30 - 21.15 
i Møstings Hus 

FRI eller VILLIG? 
Er frivilligt arbejde 
værdifuldt? 

SOCIAL KAPITAL og 
det frivillige arbejde 
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Fra den private sektor kommer de 
mennesker der føler at de økonomi-
ske værdier har for-
trængt de menneskeli-
ge værdier. (Også fra 
den offentlige sektor 
kommer der flere og 
flere frivillige med de 
samme begrundelser). 

Det frivillige sociale 
arbejde har derfor - 
alene i kraft af de 
mennesker der er 
“udstødt” til det - et 
godt udgangspunkt for 
at være en dynamisk 
kraft og et udviklings-
rum for socialt enga-
gement og fornyelse.  

De usynlige 
Det offentlige sociale 
arbejde er aftaget i synlighed gen-
nem de senere år. Og det der tidlige-
re blev beskrevet som sociale pro-

blemer er omdøbt til arbejdsmar-
kedsproblemer.  

Tidligere 
var det of-
fentlige syn-
ligt og kli-
enterne 
usynlige, i 
dag er kli-
enterne og 
det frivillige 
sociale ar-
bejde blevet 
synligt og 
det offentli-
ge tiltagen-
de usynligt. 

Såvel for-
træng-
ningen af 
ordet 

“social” i offentlig sammen-
hæng, som betoningen af civilsam-
fundet og det frivillige sociale arbej-

de kan betragtes som sproglige og 
ideologiske forsøg på at pynte og 
ændre på virkelighedsopfattelsen. 
På det sociale område har disse om-
skrivninger samtidig et betydeligt 
holdnings- og politikændrende po-
tentiale, som bl.a. den nationale ci-
vilsamfundsstrategi kan ses som en 
manifestation af.  

Når de trængte, arbejdsløse og en-
somme ikke længere eksisterer i det 
offentlige vokabularium eksisterer 
de nok slet ikke. De risikerer i hvert 
fald at miste individualitet, hvis de 
ikke som enkeltpersoner er indskre-
vet i det offentlige univers. Herud-
over kan en forringet retssikkerhed 
blive en konsekvens, hvis det fakti-
ske ansvar forskydes fra det offentli-
ge til det frivillige sociale arbejde.  

 
Tillid er godt,  
men kontrol er bedre 

Autoritet og kontrol er væsentligt 

Fri eller villig? 

Fra P1-formiddag den 3. januar 2011 

EU har udnævnt 2011 til Frivillighedsår. 

Samtidig har regeringen lanceret en 

ambition om, at antallet af frivillige i 

Danmark skal stige fra de nuværende 35 

procent til 50 procent i 2020. En af de 

frivillige er Ove Lund, som samtidig er 

formand for Socialpolitisk Forening i 

Hovedstaden. Han er glad for opbaknin-

gen til det frivillige sociale arbejde, men 

han frygter også konsekvenserne, hvis 

politikerne blander sig for meget i, 

hvordan det frivillige arbejde skal fun-

gere. Ove Lund er gæst hos Poul Friis. 

Med venlig hilsen  

P1-formiddag  
 

Hør udsendelsen på dr.dk/p1-formiddag 
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Fri eller villig? 

mere påkrævet i den offentlige end i 
den frivillige sektor, fordi det offent-
lige er tømt for personlig indre driv-
kraft.  

Det frivillige sociale arbejde er over-
vejende indrestyret, fordi det hviler 
på selvstændige menneskers frie 
valg. Autoritet og kontrol er således 
for det meste overflødig, fordi en-
hver frivillig af sig selv til stadighed 
vil tilstræbe handlinger der kan gav-
ne klienten.  

Det offentlige sociale arbejde er i 
betydelig grad ydrestyret, hvilket 
betyder at sagsbehandleren i højere 
grad må tage udgangspunkt i sy-
stemkrav end i det umiddelbart 
mest hensigtsmæssige. Herved åb-
nes et rum for fortolkninger af rela-
tionen mellem lovgivning og klient 
som til enhver tid kan underkendes. 
De offentligt ansattes personlige 
indre drivkraft bliver derigennem 
forvredet eller “tømt” af “systemet”. 

Fri, villig eller frivillig? 

Svarene kan søges i tydeligere politi-
ske udmeldinger som klart definerer 
civilsamfundets særlige samfunds-
politiske opgaver. For de frivillige 
sociale organisationer er det afgø-
rende vigtigt at lægge vægt på civil-

Omkring 40 frivillige var i gang på selve indsamlingsdagen den 24/11 

samfundets og den frivillige sektors 
demokratiske rolle i samfundet, og 
at rollerne bliver meget klart fordelt 
mellem aktørerne. Ellers risikerer vi 
at civilsamfundet og den frivillige 
sektor bliver overtaget af kommunal 
styring og ukontrollerbare markeds-
kræfter. 
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Mange frivilliges indsats nået frem  

Strikkedamerne i VOC (Valby) har 
gennem nogle år strikket varmt tøj, 
som deh har sendt videre til Hvide-
rusland og Rumænien. For at klare 
det, har deh måtte rejse idéer og 
penge til at få strikketøjet frem.  
 

Og få lokale frivillige til at sikre afle-
veringen. deh siger tak til alle de 
frivillige, der har knoklet for at 
gøre livet lidt varmere for os alle. 
 

Sidste levering var til Noricel 
Centret i Craiova, Rumænien. 

Der bor 17 i Noricel Centret for meget handicappede 
børn og unge i Craiova. Som det ses var de glade for 
det varme tøj. Flere billeder på deh’s hjemmeside. 
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Frivilligt arbejde – er det værdifuldt/værdiskabende? 

Af Knud-Erik Sabroe, 

Fmd. for Frivilligrådet i Århus og  

medlem af bestyrelsen for deh 
 

På et møde i København for nylig 
udtalte en folketingspolitiker, at be-
tydningen af det frivillige arbejde 
kunne ses i den placering, som det i 
de seneste år har fået i de politiske 
partiers programmer. Det har vel 
også betydning, at Europakommissi-
onen har erklæret 2011 for ”Året for 
frivilligt arbejde”.  

Det er også en kendsgerning, at i 
Europa er der millioner af menne-
sker, der engagerer sig aktivt i sam-

fundet i deres fritid uden at få penge 
for det. Det sker over hele det brede 
felt fra sportsklubber, over skole-
støtte, naturbeskyttelse, hjælp til 
udsatte grupper, hjælp til svage æl-
dre og aktiviteter, der støtter men-
nesker, der er ramt af naturkatastro-
fer eller krig. EU kommissionen 
skønner selv, at der over 100 millio-
ner EU-borgere, som deltager i fri-
villigt arbejde.  

Danske tal peger på, at omkring 
hver tredje dansker er engageret i en 
eller anden form for frivilligt arbej-
de. Selv om dette tal er stigende er 
vi, når vi sammenligner os med nor-
diske og andre europæiske lande 
ikke placeret højt på skalaen. Den 
vækst der er, ser i øvrigt ud til især 
at være blandt unge og ældre, hvor-
imod de midterste aldersgrupper 
stagnerer.  

På europæisk plan vurderer man, at 
den frivillige indsats, udgør en ar-

bejdsindsats, som står for gennem-
snitlig 5 % af et lands Bruttonatio-
nalprodukt (BNP). Der har i Dan-
mark været fremført tal på omkring 
7 %, svarende til ca. 37 milliarder 
kroner. Set over sektorer er det fri-
villige arbejde dog skævt fordelt, 
hovedparten er på idræt, motion, 
kultur, kunst, hobbies, medens det 
frivillige sociale arbejde kun udgør 
omkring 6 %. 

Hvad kan grunden være til at erklæ-
re 2011 for ”Frivilligår”. EU angiver 
selv en række ideelle grunde eksem-
pelvis, at det frivillige arbejde er en 
meget væsentlig ressource, der næ-
rer civilsamfundet og styrker solida-
riteten og udgør et vigtigt element 
som støtte for udvikling af lokalsam-
fund. De anfører videre, at frivilligt 
arbejde er et meget betydeligt bidrag 
til opbygning af social kapital, og at 
dette bør anerkendes fuldt ud.  

Andre smukke ord er, at frivilligt 
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arbejde bidrager til den frivilliges 
personlige og sociale udvikling og 
har en positiv betydning i samfun-
det, f.eks. for de mellemmenneskeli-
ge relationer. Der er også peget på, 
at frivilligt arbejde har en målelig 
økonomisk værdi, og at det kan give 
betydelige besparelser for offentlige 
tjenester. Dette er jo ikke mindst et 
tema, som er blevet centralt i disse 
kriseår med store nedskæringer på 
de kommunale budgetter.  

EU gør dog også opmærksom på, 
ligesom det gentages igen og igen i 
den danske debat, at det er vigtigt at 

HAR DU HUSKET 
DIT KONTINGENT 

2011? 
 

deh har brug for  

al den støtte,  
du kan være med til at give! 

sikre sig, at frivilligt arbejde supple-
rer de offentlige tjenester, som lov-
givningen fastsætter og ikke anven-
des som en erstatning for disse. Det 
fremhæves også i mange sammen-
hænge, at det frivillige arbejde er 
afgørende for kvalitet og omfang af 
den samlede sociale service. 

Udover disse karakteristika, hvad 
kendetegner så det frivillige arbej-
de? Et grundtræk er, at meget frivil-
ligt arbejde involverer en ansigt til 
ansigt kontakt mellem yder og mod-
tager. Det vil i almindelighed sigte 
mod, at gøre livsbetingelserne og 
livsoplevelsen bedre for modtage-
ren, som ikke er beslægtet med den, 
der udfører det frivillige arbejde.  

Grundudgangspunktet er, at der er 
et menneske, der har brug for støt-
te/hjælp, og at der er et andet men-
neske som er villig til at give denne 
støtte/hjælp. Denne hjælp gives ofte 
ud fra oplevelsen af et moralsk an-

svar og et etisk grundsyn, som om-
fatter medmenneskelighed. Det er 
også ofte påpeget, at frivilligt arbej-
de ikke er ”venstrehåndsarbejde”, 
men er et kvalificeret arbejde, som 
udføres med kompetence. Det bety-
der, at det er vigtigt at denne kom-
petence indsats anerkendes af det 
offentlige, og at der gives frivillige 
mulighed for at udvikle deres kom-
petencer. 

Hvis man ser videre på EU kommis-
sionens tanker om frivilligt arbejde, 
er der tre forhold der træder frem. 
Dels argumenterer EU for en større 
inddragelse af unge i samfundslivet 
generelt i deltagerbaserede sam-
menhænge og ikke mindst i frivilligt 
arbejde. Dels mener de, at de demo-
grafiske ændringer i Europa har ført 
til, at der er et stort antal potentielle 
frivillige i ældrebefolkningen. Det 
tredje forhold er, at EU opfordrer 
virksomhederne og andre operatø-

Frivilligt arbejde – er det værdifuldt/værdiskabende? 
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Frivilligt arbejde – er det værdifuldt/værdiskabende? 
rer i den private sektor til som led i 
deres strategi for deres sociale an-
svar at yde finansiel støtte til initia-
tiver, der styrker og fremmer frivil-
ligt arbejde.  

Vi ser i Danmark virksomheder 
komme på banen i forhold til det 
sidste. det er endnu ikke på et ni-
veau, som det findes i en række an-
dre lande, som vi sædvanligvis sam-
menligner os med. 

Set i et dansk perspektiv er der må-
ske en række ressourcer i disse tre 
forhold, som brugt inden for den 
sociale sektor kunne bidrage til at 
fastholde (udvikle?) velfærden i vo-
res samfund. Men er det realistisk, 
det vil årene fremover vise.  

At frivilligt arbejde opfylder de to 
ting, der spørges om i overskriften 
er vel dokumenteret i ovenstående.  

Knud-Erik Sabroe 

Det 9 meter lange telt er sat op i den kolde blæst på Kultorvet, der gøres klar til 
suppe, informationsmaterialer, bogsignering og plads til musikken. 
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En anden slags klimaekspert i deh 
deh er i gang med 
at kunne udnytte 
rammerne i lokaler-
ne Ved Glyptoteket 
6 endnu mere til 
aktivitet for og med 
foreningens med-
lemmer og andre. 
Derfor satser vi på, 
at der er åbent hver-
dage mellem 15-18 - 
og mange gange 
længere end det. 

Vi er ved at udvikle en ny slags aktivi-
tetsbutik, hvor der er plads til at sidde 
og snakke og få gode idéer til aktivite-
ter, men også bare at købe en gave 
med mening.. som du kan glæde en 
anden eller dig selv med. Det kan væ-
re god vin, en god bog, en LP, eller 
noget helt fjerde, som vi får mulighed 
for at sælge til et godt formål. For hele 
overskuddet går til deh’s aktiviteter. 
Så det giver tre-dobbelt mening at 
købe en gave i deh.  

Og for at få 
dette til at 
lykkes har deh 
ansat 
Maybrith 
Bonde 15 
timer om 
ugen. 
Maybrith vil 
helt sikkert 
sørge for, at 
der er et rart 
og spændende 

klima i deh’s lokaler. Så alle kan ro-
ligt stikke hovedet inden for på be-
søg. Maybrith har mange idéer til 
aktiviteter, som hun gerne vil sætte 
skub i og har derfor brug for frivilli-
ge, der vil være med til at gennemfø-
re alt fra at holde butikken åben og 
igang, informere om psykisk sårbar-
hed, afholde silent auctions, osv. 

Du kan finde Maybrith på facebook 
og på maybrithb@yahoo.com. Eller 
ring til deh på 3324 3720.  

GENERALFORSAMLING 

i deh 
28. april 2011 kl. 18 

 

Ved Glyptoteket 6 
 

Reserver allerede nu  
denne torsdag aften 

 
Dagsorden er efter  
vedtægterne: 
se dem og mere  
på hjemmesiden 

 
HUSK AT BETALE 
DIT KONTINGENT 
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Hjertet kender ingen grænser 
- en skæbnefortælling i 25 linoleumstryk 
Af  Elizabeth Andersen 

Jussi Adler-Olsen har i sin seneste 
bog fortalt om Sprogø-pigerne og de 
overgreb, der blev gjort på pigerne i 
racehygiejnens tvangsterilisering og 
institutionalisering. Det gør Eliza-
beth også.  
Elizabeth fortæller her sin egen hi-
storie i 25 ætsende billeder, der si-
ger mere end mange ord.  

Elizabeth Andersen signerede sin 
bog på Kultorvet den 24/11 2010.  
Elizabeth har givet lov til, at over-
skuddet fra salget må gå til projektet 
med og for unge udviklingshæmme-
de i Kirgisistan, så de kan få en 
chance til et selvstændigt liv uden 
for institutionernes og 
”eksperternes” omklamring. 

Du kan købe bogen ved at skrive til 
deh: 

post@europeanhouse.org  

eller ringe til 3324 3720 

 

Bogen koster 35 kr + forsendelse 

Og du er velkommen til at komme forbi 
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Vi samler fortsat ind til projektet 
for og med unge udviklingshæm-
mede i Kirgisistan - og du kan væ-
re med ved at sende en donation 
på giro 424-6608 
 
Du kan også høre mere om projek-
tet og Kirgisistan ved at ringe til 
Lise From, formand for deh, på 
telefon 3324 3720. Eller skrive til  
deh - europeanhouse.org 
Uraniavej 5, 1878 Frederiksberg C 
 
Vær med til at gøre en forskel 
 
Gaver og donationer til deh er fra-
dragsberettigede efter ligningslo-
vens §8 og §12. Du skal blot oplyse 
dit CPR nr sammen med gaven. 
Kontakt deh og hør nærmere: 
3324 3720 eller 3211 8611 

Socialt ansvar på tværs af grænser: 
det er stadig handling, der skaber forvandling 
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BAGSMÆKKEN 

Af Lise From, formand for deh 

Det Europæiske Hus 
Ved Glyptoteket 6, kld. 
1575 København  V 
 
post@europeanhouse.org 
Telefon: 3211 8611 
Fax:       5570 2979 
 
CVR nr. 18 27 69 33 
Det Europæiske Hus 
Uraniavej 5 
1878 Frederiksberg C 
 

Det Europæiske Hus 
er en humanitær forening, 
der arbejder for godt  
naboskab og inkludering  
af alle mennesker. 
Formålet er at støtte 
de mest udsatte grupper 
med at komme videre i livet 
og være en aktiv del  
af deres samfund. 
 
socialt ansvar på tværs af grænser 

europeanhouse.org 
deh Frivillighed i 2011 og i årene der kommer 

 

Vilkårene for store og små frivillige sociale initiativer er forskellige – i de smås disfa-
vør. For det første har de større frivillige sociale aktører et organisatorisk apparat der 
gør det lettere at nå frem til ”at noget kan ske”. For det andet lever de større frivillig-
organisationer ikke i samme grad ”fra hånden i munden” som de små frivillige sociale 
initiativer gør.  

Men der er måske lys forude. EU har udnævnt 2011 til Det Europæiske år for frivilligt 
arbejde til fremme af aktivt medborgerskab eller kortere til Europæisk Frivillighedsår. 
Regeringen kom i oktober 2010 med sit udspil til en ”National civilsamfundsstrategi - 
En styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale ind-
sats”, hvor der lægges vægt på  

at civilsamfundet eksisterer imellem og uafhængigt af privatsfære, marked og 
det offentlige  

at civilsamfundet bærer grundlæggende værdier som demokrati, personligt 
ansvar og samfundssind, og 

at civilsamfundet udgør en samfundsmæssig værdi og er en stor samfundsmæs-
sig ressource. 

”Frivilligt Forum”, som er de frivillige sociale projekters, organisationers og initiati-
vers samlende stemme, arbejder for en bedre (grund)finansiering af det frivillige socia-
le arbejde, for bekæmpelse af unødvendig kontrol, for at udvikle innovative visioner og 
for at udforme spilleregler for samarbejde. 

Vi håber, at den øgede opmærksomhed på det frivillige sociale arbejde vil skabe bedre 
vilkår for små frivillige foreninger som Det Europæiske Hus der indtil nu er blevet 
drevet udelukkende af frivillige kræfter. Især håber vi at også det frivillige sociale ar-
bejde der er internationalt orienteret vil nyde fremme i 2011.  


