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PÅ TVÆRS AF GRÆNSER 

… det bør du læse 

 som har skal mere gives … som Lise 
From tager op på Bagsmækken.  
 

Til gengæld er det så dejligt, at vi 
har fået Ulrik med i bestyrelsen. Og 
at besøget fra Belarus midt i juni 
lykkedes med mange gode besøg og 
diskussioner om socialt ansvar. At vi 
fik afsluttet projektet i Rusland med 
en anerkendelse af, at det er et af de 
projekter, der har betydet noget og 
videreføres i de tre russiske regio-
ner, det har været aktivt (det er det 
projekt om socialarbejderes involve-
ring i kriseberedskab og stressfore-
byggelse). 
 
Og du kan læse om, at deh nu går 
endnu mere aktivt ind i en række 
netværk, fordi vi tror, det kan være 
med til at styrke vor indsats. Men vi 
vil fortsat være åbne for alt samar-
bejde - og uformelle netværk - der 
fremmer foreningens sag. Det er 
nemlig en måde at øge deh’s sociale 
kapital. Og det vil vi også. 

I dette nummer af Husinformation 
kan du læse forskellige fortællinger 
om, at det ikke altid er så let at få 
principper og virkelighed til at mø-
des i praksis. 
 

Vi arbejder som forening for at ska-
be tilgængelighed, så alle mennesker 
kan tage del. Derfor er det jo ikke så 
rart, at vi ikke har råd eller mulig-
hed for at lave en rampe ned til kon-
toret, når vi får en kørestolsbruger 
på besøg fra Hviderusland.  
 

Eller at det fortsat er sådan, at de 
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Generalforsamling med sibirisk touch 
Det med det sibiriske touch på 
deh’s generalforsamling den 21. 
april 2010 gjaldt ikke stemningen, 
men de smukke dias og den levende 
fortælling Lars Steinov præsentere-
de efter generalforsamlingen om 
rejsen til Altai - Socialt Forum i Sibi-
rien. 

aktiviteter, der havde været gen-
nemført i 2009. Og om betydningen 
af medlemsopbakningen - også øko-
nomisk, bl.a. kontingenter og gaver. 
Økonomien har været stram og skul-
le gerne blive stærkere i de kom-
mende år. Men det handler ikke kun 
om ressourcer, men også ny energi. 

Foto: Lars Steinov 

Du kan læse hele referatet fra gene-
ralforsamlingen på hjemmesiden  
www.europeanhouse.org. Her 
kan du også finde deh’s regnskab 
for 2009.  
 

Formanden, Lise From,  fortalte i 
sin beretning om de projekter og 

Bestyrelsen stillede alle deres man-
dater til rådighed - og genvalgt. Der 
blev dog valgt yderligere to nye kan-
didater: Ulrik og Troels.  
 

Generalforsamlingen sluttede med 
en livlig debat om kontingent og 
foreningens aktiviteter (idéer til at 
komme nye veje) 
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deh er blevet medlem af Projektråd-
givningen, den danske 
NGO platform for 
ulandsarbejde. ProRåd 
administrerer bl.a. Da-
nidas Projektpulje, der 
yder støtte til danske, 
folkelige projekter i 
lande med en gennem-
snits-indkomst under 
fattigdoms-grænsen. 
Dvs. især lande i Afrika 
og Asien, men det gæl-
der f.eks. også 
Kirghistan i Centralasi-
en, som deh er ved at 
udvikle et projektsam-
arbejde med. Og Laos, 
hvor vi har et projekt 
med støtte til uddannelse  
for fattige børn fra bjergbonde-
familier. 
 

Projektrådgivningen har 244 med-
lemsorganisationer. Lise From og 
Henning Sletved deltog  

Projektrådgivningen 
i Projekt-rådgivnin-gens årsmøde i 

maj må-
ned, hvor 
hoved- 
temaet var 
2015-
målene for 
bistands-
politikken 
samt vedta-
gelse af 
ProRåd nye 
strategi-
papir. 
 

 
Efter-
følgende 
har Lise og 

Henning også deltaget i konference 
om Triangle-metoden, som er den 
autoriserede model, der skal bruges 
i ansøgninger og andet. Du kan læse 
mere på Projektrådgivningens hjem-
meside www.prngo.dk 

 

deh er igang med at udvikle 
sit arbejde i netværk,  
fordi det er blevet  
- og bliver  -  

vigtigere og vigtigere  
at tage del i forskellige  

faglige og sociale netværk.  
Vi er så at sige i gang med  

at øge foreningens  

sociale kapital  
ved at bygge broer  
til andre aktører. 

 

Fremtidens  
udviklings- 
politik 
Lise From har været med i en række 
møder om fremtidens udviklings-
politik. Der sker jo en masse i disse 
år, og det er ikke alt sammen noget 
deh synes om. Derfor er det så me-
get desto vigtigere, at vi er med i 
diskussioner og høringer, bl.a. med 
den nye udviklingsminister Søren 
Pind.  
 

Der er megen snak og dyre ord, men 
i sidste ende oplever deh, at der er 
ved at ske et skred i menneskesyn og 
holdninger over en bred kam—lige 
fra handicapområdet til udviklings-
bistanden. Og det beklager vi, fordi 
alle bliver fattigere af denne udhul-
ning og ”kommissærisering”, der 
har trængt sig ind alle steder, både i 
det offentlige og i civilsamfundets 
organisationer (ngo’er). 
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Socialt Udvik-
lings-center - 
SUS 
deh har været medlem af SUS i 
mange, mange år. SUS er en stærk 
aktør i socialt udviklingsarbejde, og 
det er altid spændende at følge deres 
projekter: www.sus.dk   
Lise From deltog den 18/5 i SUS’ 
generalforsamling, der ikke bare var 
den formelle afvikling, men også 
havde rum til en række givende ind-
læg og indspark. Fra vores egen ha-
ve, pegede Lise på problematikken 
med at unge handicappede blev pla-
ceret på plejehjem for ældre. Det gav 
anledning til debat, lige fra det 
gængse argument om manglende 
penge til, at de unge handicappede 
faktisk var en overset gruppe.   
 

deh mener, at der - nu mere end i 
mange år - er brug for en diskussion 
og et opgør med den stigende gem-
me-væk holdning i tiden. 

ISOBRO.DK 
deh blev den 17. juni 2010 accepte-
ret som medlem af ISOBRO. 
 

ISOBRO står for indsamlings-
organisationernes brancheorga-
nisation og er en paraplyorgani-
sation for foreninger, der samler. 
Det er ISOBROs formål at styrke 
medlemsorganisationerne, fremme 
deres fælles interesser under hen-

syntagen til det enkelte medlems 
selvstændighed og handlefrihed og 
at virke for en sund og samfundsan-
svarlig udvikling af indsamlingssek-
toren, således at medlemmerne på 
bedst mulig måde kan løse deres 
opgaver.  
 

I deh mener vi, det er vigtigt at væ-
re med i et netværk som ISOBRO for 

at sikre muligheder 
for at skærpe både 
vores profil og vores 
økonomi i dialog 
med de andre orga-
nisationer. Vi glæder 
os til allerede over 
sommeren at tage fat 
på dette samarbejde 
med ISOBRO. 

Mette Holm, sekretariats-
leder (tv) og Robert Hinner-
skov , general-sekretær (th) 
ISOBRO 
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Studiebesøg hos deh fra Hviderusland   Så lykkedes det endeligt!  
Askeskyen fra vulkanudbruddet i Island 
hindrede i april vor Hviderussiske dele-
gation i at komme  som planlagt, så med 
2 måneders forsinkelse stod deh som 
arrangør for opholdet med hjælp fra 
andre danske ngo’er og myndigheder en 
uges ophold her i Danmark.  

Hovedmålet med besøget var at lære af 
danske erfaringer inden for patientsik-
kerhed, lokalt sundheds forebyggende 
arbejde med brugeinvolvering samt ska-
be kontakt til danske patientorganisatio-
ner fra både nationalt niveau og lokalt 
niveau.   

Besøgene gik til: 
• Stevns kommune, med et smut til 

Køge  
• ’Kræftens bekæmpelse’ 
• ’Danske handicaporganisationer’ 
• ’Danske Patienter’ 

En dag havde deh og vor netværkspart-
ner LOF inviteret andre ngo’er med inte-
resse i Hviderusland. Her deltog ligele-
des Udenrigsministeriets repræsentant 
for det danske Belarus program.  Og der 
blev også tid til at opleve København, 
når byen er bedst: en smuk by i fuld sol 
med glade folk.  Hviderusserne ved deh’s kontor ’Ved Glyptoteket 6’ 
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Borgerinddragelse i politiske beslutnin-
ger  - helt konkret præsenteret i Stevns 

I Stevns kommune har man politisk vedtaget, at borgerne skal inddrages mere før 
politiske beslutninger tages. Dette for at give større medejerskab af politiske beslut-
ninger, altså fremme aktivt medborgerskab.  
 
Og hvad har det så at gøre med studiebesøget? 

Måske de stevnske deltagere i mødet: forvaltningsfolk, politikere, gæsteoplægshol-
dere og repræsentanter fra forskellige patient og handicapforeninger ikke oplevede, 
at det var netop, hvad som blev demonstreret i praksis. Og det var dette, som vor 
gæster fra Hviderusland i stor grad bemærkede.  

Det var ikke blot ord på power point præsentationer, men oplevelsen af en varm 
tone og ægte dialog imellem de forskellige aktører. Hvem der var hvem i ’hierarkiet’, 
kunne ikke umiddelbart ses, men at det var alle borgere med hver sin rolle, som ville 
gøre det bedste for den kommune i boede og arbejdede i.     

Hviderusserne har besluttet at rette henvendelse til  Stevns om mere samarbejde, 
når de har evalueret besøget derhjemme.                  

Med tog og gå—ben til Stevns 
og Køge 

 

 

 

 

 

 

At se en større  middelalderkøbstad, 
hvor man har inddraget lokale handi-
caporganisationer i f.m. genskabelsen af 
byen, var en god og lærerig oplevelse.  

 

Tidligere ingeniør Freddy Petersen fra Køge 
tekniske forvaltning  fortalte og viste rundt i 
Køges gamle bydel. 

Gruppen på vej til St. Heddinge, Stevns, 
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Lige tilgængelighed for alle — flotte ord, dog 
ikke altid så let at gennemføre i praksis !  

Kanalrundfart for kørestolstolbruger ved Holmens Kanal krævede en 
large bådfører og stærke arme til hjælp ved de meget stejle trapper 

En kørestol i spænd på Nettobådene. En glad Sergei, som fik samme 
oplevelse som vi andre  

Tivoli er 
smuk, men 
gruset er 
ikke for 
kørestole 

deh søger nu selv om støtte til bedre adgangsfor-
hold, de er ikke gode. 

Besøg i 
’Danske 
Patienter’ 
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Fakta box: 

◊ Europa Delegationen (the EC) har under 
Human Right Programmet (EIDHR) støttet 
projektet om patientrettigheder i Hviderus-
land. 

◊ ’deh’ er ansøger og fra Hviderusland deltager 
4 ngo’er samt repræsentanter fra praktise-
rende læger. 

◊ Projekter er på 18 mdr.  

◊ Udviklet materiale og rapporter samt alle 
oplæg fra studieturen kan hentes hos Lene 
på lene@europeanhouse.org        

Netværksmøde med andre ngo’er og 
Udenrigsministeriet i deh.  

TAK 
En fantastik god uge er til ende. 
Fællesevaluering viste, at gruppen var 
mere end glad for at have mødt meget 
professionelle og engagerede for-
eningsfolk, embedsmænd og politike-
re. 
Meget er lært og deh og vore hvide-
russiske partnere er nu gået i gang 
med at søge støtte til en forlængelse af 
projektet, som gerne vil have lov at 
tage kontakt til de, som vi også denne 
gang havde kontakt med. deh siger 
hermed tusinde tak for den store ind-
sats alle har ydet ifm. studieturen.       

En vigtig del af besøget var dagen, hvor hviderusserne fik lov at præsente-
re resultatet af deres arbejde i projektet. I gruppen var én af de bedste ci-
vilsamfunds analytikere i Hviderusland. Han gav en god præsentation om 
det at være et civilsamfund i et diktatorstyret land, samt gav udtryk for 
civilsamfundets ønsker om at være en del af samarbejdet med Europa, 
samt deres og vort arrangement i Eastern Partnership civil forum. deh og 
LOF har sammen med hviderussiske organisationer atter inviteret til 
netværksamarbejde med danske NGOer og Udenrigsministeriet. deh har 
siden haft den glæde at drøfte forskellige hviderussiske forhold og mulige 
projekter med netværkspartnere og Udenrigsministeriet.        

deh og vore hviderussiske 
partnere har mødt: 
Stevns kommune og handi-
caprådet organiseret af sund-
hedsafdelingen ved 
sunshedschef Åse Berthelin. 
Kræftens bekæmpelse ved 
Elisabeth Hjort. 
Danske Handicaporg. ved 
Jeppe Sørensen, 
Ngo gruppen med Helsinki 
komm., Europabevægelsen, 
SILBA og LOF samt MFA. 
Danske patienter ved Morten 
Freil. Og så hjælp fra deh 
bestyrelsen. 
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Ung mand på kontoret og i deh’s bestyrelse 
Af Henning Sletved og Ulrik Brøgger 

 
Ulrik Brögger er den eneste fast an-
satte medarbejdere i DEH,  mellem 
de mange frivillige, der har travlt 
med projekter og møder på kontoret 
Ved Glyptoteket. 
 
Ulrik er 36 år og har diagnosen As-
berger syndrom. Han har været en 
værdifuld arbejdskraft her på konto-
ret siden 20. august 2009. Han har 
særligt arbejdet med indkøb, pak-
ning og forsendelser af tøj til Rumæ-
nien mv. 
 
Ulrik spekulerer på, hvilke arbejds-
områder han kan udtænke til aktivi-
teter for DEH i fremtiden. Derfor 
stillede han op som ungt menneske 
til valg af et nyt bestyrelsesmedlem 
ved DEH’s generalforsamlingen 
april 2010.  
 
Ulrik blev valgt med akklamation og 
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BAGSMÆKKEN  fortsat fra side 12 
 

Hvor mange af aktørerne i det sociale frivillige arbejde er reelt frivillige, dvs. 
bruger deres fritid på dette og hvor mange af aktørerne er ansat i danske 
NGO’er på funktionærlignende vilkår og dermed lønmodtagere? Det nævnes 
også ofte i medierne, at mange danskere gerne vil deltage i det frivillige soci-
ale arbejde og efterhånden er det heller ikke ualmindeligt, at deltagelse i 
frivilligt socialt arbejde indgår i den aftalte arbejdstid. 
 

I almindelighed er bevillingerne til det frivillige sociale arbejde øremærkede 
til specifikke aktiviteter, ligesom der sædvanligvis indgår en såkaldt egenfi-
nansiering der indebærer at den pågældende organisation selv skal lægge 
det resterende oven i bevillingen, hvis den planlagte aktivitet skal gennem-
føres.. 
 

Store organisationer har i kraft af deres størrelse som regel også mange pro-
jekter, ligesom nogle af organisationerne har programbevilling(er) til drift af 
nærmere bestemte opgaver, hvor administrationen nødvendiggør ansættel-
se af kvalificeret personale. 
 

Herved opnås der en synergieffekt (2+2=5) som bedre muliggør udvikling af 
projekter, dvs. nye attraktive aktiviteter for de mennesker, der har lyst til at 
være med i frivilligt socialt arbejde. 
 

Denne mulighed har man ikke i en lille NGO, hvor medlemmerne selv fore-
står administration, rengøring, telefonpasning osv. Der levnes ganske enkelt 
ikke tid og kræfter til udvikling af nye aktiviteter som kan bidrage til den – 
hvad der gælder for enhver organisation – nødvendige administration og 
videreudvikling. 

Lise From 

blev hilst med en store lyk-
ønskninger fra sine medbeboere på 
”Bofællesskabet Skolegade” i Valby. 
Det er et bofællesskab for unge men-
nesker med Autisme/-Asberger syn-
drom. Her varetager Ulrik bofælles-
skabets interesser i afdelingsfor-
eningens bestyrelse- Så han er ikke 
ukendt med foreningsarbejde. 
 
Ulrik kender DEH fordi han før 
sommeren 2009 ofte mødte den 
faste stab i DEH, der er nabo til    
Johan Brögger i kælderen ved siden 
af. 

HAR DU HUSKET 
DIT KONTINGENT 

2010? 
 

deh har brug for  

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

Af Lise From, formand for deh 

Et stort problem, når man er en lille NGO, (dvs. ikke-statslig forening): 
Hvem betaler for den ramme, der er nødvendig i socialt frivilligt arbejde? 
 

Lad det være sagt med det samme: der findes en del muligheder i Danmark, 
hvor man kan søge om midler til at gennemføre et socialt projekt, fx tips- og 
lotto, satspulje, private fonde der har velgørenhed som formål, osv. Og man-
ge mennesker vil gerne ifølge medierne deltage i en eller anden form for 
frivilligt socialt arbejde. Nogle føler det endda som en forpligtelse. 
 

Men for, at der kan iværksættes en aktivitet, skal der være en ramme, hvor 
aktiviteten kan foregå. Det gælder hvad enten der er tale om sorggrupper, 
bandeforebyggende opsøgende arbejde på gadeplan blandt unge, 
mødregrupper m.v. Der skal være nogen der til at beskrive og organisere 
ideerne til arbejdet samt få den (som regel) nødvendige økonomi bragt på 
plads. Der skal også være et sted, hvor de der ønsker at deltage i aktiviteten 
kan henvende sig, Kort sagt alle forberedelserne til at ”noget kan ske”. Alle 
disse forberedelser har nogle NGO’er (især de store landskendte) lettere ved 
at få bragt på plads, mens andre NGO’er (små ukendte) har store vanskelig-
heder ved at nå hen til at ”noget kan ske”. Og nogen når det aldrig. 
 

Gode ideer alene gør det ikke og de ovenfor nævnte mulige donorer yder 
generelt ikke nødvendige driftstilskud, når det gælder etablering og drift af 
rammerne for socialt frivilligt arbejde. Som formand for en mindre NGO, 
som vist er mere kendt udenfor Danmarks grænser end i Danmark, har jeg 
ikke kunnet lade være med at gøre mig nogle tanker om de store forskelle i 
mulighederne der er for små (ukendte) og store (landskendte) organisatio-
ner.  

Fortsættes på side 11 

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 


