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WAY OUT 
 

Projekt Way Out er i gang med 
sit sidste halvår. Efter snart 3 års 
arbejde er bevillingen brugt. 
DEH er i gang med at finde ud 
af, hvordan erfaringerne fra pro-
jektet kan bruges til at skabe 
endnu bedre støtte og mulighe-
der til gruppen af unge med 
misbrug og psykiske lidelser. 
For der er brug for det. 
 

Og vi er i gang med en række 
initiativer til at skabe mulighe-
der for udsatte mennesker på 
arbejdsmarkedet. For det er der 
nemlig også brug for. 

Læs mere på side  2 

DEH arbejder for at fremme socialt 
og økonomisk dårligt stillede men-
neskers adgang til arbejde, uddan-
nelse og bolig i deres samfund.  
 

DEH handler om godt naboskab, 
der giver udsatte mennesker mu-
ligheder for at skabe sig en aktiv 
og værdig livskvalitet.  
 

DEH er en humanitær forening, 
uafhængig af økonomiske, politi-
ske og religiøse interesser. Vi ar-
bejder især i Øst– og Centraleuro-
pa  og Danmark. 

'HW�(XURS LVNH�+XV 
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Hvad skal der ske efter Way Out? 
Way Out slutter som projekt til 
sommer. Det betyder helt sikkert, at 
aktiviteten lokalerne i Helgolands-
gade holder. Men der har naturlig-
vis i de sidste måneder været gang i 
overvejelserne og arbejdet med at 
finde ud af, hvad der skal ske efter 
Way Out. 
 

Der har været en formidabel aktivi-
tet af frivillige, især unge, som ger-
ne skulle fortsætte til gavn for de 
mennesker, der har brugt Way Out. 
Men i en form og et sted, der ikke 

koster så mange penge. Derfor er 
DEH på udkig efter egnede loka-
ler og en finansiering til at køre et 
ny Way Out aktivitet videre. 
 

Men især har der været interesse 
for at skabe et projekt, som tog fat 
i koblingen til arbejdsmarkedet 
for socialt udstødte. Det er blevet 
konkretiseret i en skitse og ansøg-
ning om at skabe en virksomhed: 
Købmandsbudet, der giver arbejds-
pladser for mennesker der har 
vanskeligt ved at skaffe sig et job.  

Julebesøg fra Himmelev  

Besøg www.wayout03.dk  

:D\�2XW�7-VKLUWHQ�HU�Sn�JD�
GHQ��)RU�DW�YLVH�NYDOLWHWHQ�
KDU�SURMHNWHW�HU�7-VKLUWHQ�
SU VHQWHUHW�Sn�nUHWV�SRSXO �
UHVWH�SROLWLNHU��5LWW�%MHUUH�
JnUG��RYHUERUJPHVWHU�L�.¡�
EHQKDYQV�NRPPXQH��.LOGH��
GU�GN�� 
-�RJ��Vn�QDWXUOLJYLV�'DQPDUNV�
VWDWVPLQLVWHU�$QGHUV�)RJK�
5DVPXVVHQ��.LOGH��VWP�GN�� 
 

Decemberkonference i Fåborg 
Den 7. december havde Center for Frivilligt Socialt Ar-
bejde inviteret projekterne under Socialministeriets 
Udviklingspulje til konference. Udover at præsentere 
Way Out projektet for andre interesserede deltagere i 
konferencen, deltog vi i workshops om evaluering, so-
kratisk ledelse og organisatoriske rammer for udvik-
lingsarbejde. 

Langsigtede mål 
· at skabe en virksomhed der ude-

lukkende tager nye medarbejde-
re ind gennem at tilbyde jobtræ-
ning til ledige mennesker m.h.p. 
at blive fast beskæftiget i Køb-
mandsbudet. 

· at udvikle og drive en non-profit 
servicevirksomhed der imøde-
kommer et behov hos et stort 
antal husstande. at ovenstående 
bliver indskrevet som virksom-
hedens grundlag, forpligtelse og 
formål. 

T-shirt - støt Way Out og køb en til dine venner 

Når vejret viser sig fra sin værste side, er det rart at 
få en ny donation af vintertøj.  
 
9.a på Himmelev skole, vores faste samarbejdspart-
ner, lavede kort før jul en hurtig indsamling til pro-
jektets brugere og var forbi med gaverne den 20. 
december.  
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Man kan bygge bro over kløfter 
Knud-Erik Sabroe, medlem af DEH’s 
bestyrelse, fyldte 75 år den 1. marts 
2006. KES er en meget aktiv herre, der 
også er formand for Ældrerådet i År-
hus, med i bestyrelsen for flere fonde,  
Dansk Gerontologisk Selskab, billed-
kunstner, æresdoktor, psykolog og   
meget, meget andet. Og oldefar. 
 

Ældremobiliseringen udskrev i 2005 en 
kronikkonkurrence, hvor Knud-Erik 
Sabroe vandt 2. Præmien med en kro-
nik med titlen: Generationskonflikt? 
Nej, men generationskløft. Og genera-
tionsbrobygning.  
 

Kronikken blev bragt i Seniorernes blad 
nr. 5,  november 2005. Vi siger tillykke 
ved at bringe uddrag af kronikken  - 
som også er aktuelt for diskussionen i 
DEH om at få flere  yngre medlemmer. 

menhænge og på situationer, hvor 
der ganske vist er tale om forskel-
le eller afvigende synspunkter, 
måske spændinger, men hvor or-
det konflikt er misvisende. Jeg vil 
argumentere for, at vi i stedet for 
generationskonflikt taler om en 
”generationskløft”.  
 

Generationskløfter har der været 
siden menneskehedens tidligste 
historie. Vi lever i den samme ver-
den, men påvirkes ikke af den på 
samme måde og møder den ikke 
med samme forudsætninger. Børn 
og unge er i en klart forskellig 
strukturel position i forhold til 
voksne. De har ikke magt og auto-
ritet, og de er i en læreproces i 
forhold til deres personlige og 
sociale udvikling. Det er et grund-
lag for generationskløfter i famili-
en: Frihedstrang og selvbestem-
melse overfor forældreinstinkt og 
beskyttelsesholdning, erfaring 
overfor spontanitet.  
 

Man kan bygge bro over kløfter 
Men der er også generationskløf-
ter funderet i et samfund, som 
ændrer sig med større hast og 
radikalitet. De eksisterer på tværs 
af familiebindinger mellem sam-
fundsgrupperinger, som alders-
mæssigt er spredt. Jeg mener, det 
er forkert at tale om konflikter, 
selv om et konkret, uheldigt for-

løb selvfølgelig kan ende i en kon-
flikt… Det positive i generations-
kløftbegrebet er, at en kløft gan-
ske vist fremstår som en hindring 
for et samspil mellem parter på 
hver sin side af kløften, men kløf-
ter kan der bygges bro over. 
 

Generationsbrobyggeri 
Vores samfund ændrer sig med 
stigende hast, og en konsekvens 
heraf kan være dybere genera-
tionskløfter. … Der sker ændring i 
de aldersgrænser, som bestemmer 
ungdommens start og slutning. 
Men også i voksenalderen sker 
der ændringer. Hvornår er man 
eksempelvis ældre og hvornår 
rigtig gammel? … Måske bliver 
grænserne mere flydende og for-
ståelseskløften dybere. Men det 
vil være forkert at kalde dette for 
generationskonflikter, det er gene-
rationskløfter, der med dialog kan 
bygges bro over. 
 

Hvordan kan vi så det? En 18-årig 
tysker skrev sidste år et prosadigt 
som svar på et spørgsmål om 
”konflikt mellem generationer”. I 
min frie oversættelse lyder en af 
stroferne: - Lad os komme hinan-
den i møde, lad os forkorte de 
afstande, vi har etableret mellem 
hinanden; lad os overvinde de 
skranker; lad den unge opleve 
den gamle og den gamle den un-
ge; jeg er mig og du er mig; vi er 
ud af ét; lad os kommunikere, lad 
os lære af hinanden, lad os aner-
kende og respektere hinanden, 
lad os søge gensidig forståelse; 
lad os aldrig afbryde kontakt, hvis 
vi fjerne os fra hinanden, lever vi 
ikke. 
 

En egen oplevelse understøtter 
dette positive billede. Efter at vi 
har haft en snak via E-mail, siger 
mit tiårige barnebarn Frigg til sin 
far: ”Far, jeg har lige siddet og 
generationsbrobygget med farfar.” 
Kan man tale om smukkere ud-
strakte hænder fra unge til ældre 
over en generationskløft? 

Sabroe-generationer i dialog. 

Af Knud-Erik Sabroe 
 

”Hvordan kommer vi i kontakt 
med disse unge mennesker, så vi 
kan få dem ud til os til en dialog?” 
Denne oplevelse bestyrkede mig i 
et problem, jeg  altid har haft med 
ordet ”generationskonflikt”. 
 

”Konflikten” er medieskabt 
Der er ingen tvivl om, at ordet ge-
nerationskonflikt med mellemrum 
dukker op i samfundsdebatten og 
også konkretiseres i en lang række 
negative beskrivelser anvendt gen-
sidigt af de forskellige generationer. 
Mit problem med generationskon-
flikt er, at negative værdiladninger 
fører tankerne hen på en vinder og 
en taber i en konfliktløsning. Det 
kommer til udtryk i ord som 
”græshoppegenerationen” (om æl-
dre): Dem, der har brugt/gældsat 
samfundet og intet har ladt tilbage 
til efterkommerne, eller ”curling 
generationen” (om de unge): Dem, 
der får vejen fejet foran sig og 
(gratis) får foræret adgangen til op-
nåelsen af eftertragtede mål. 
 

Det er begreber som disse, der be-
grunder talen om generationskon-
flikt. Kritikløst bruges de om sam-
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Et glemt og gemt land: Rumænien 
Af Flemming og Loli Rasmussen skaffe startkapital og driftsmidler. 

Der skal være - skabes - et frivil-
ligt ”rumænsk netværk” og laves 
et nonprofit selskab med lokalfor-
eninger. Dette er forudsætning 
for, projektet kan hvile i sig selv 
økonomisk efter 2-3 år. 

Projektet går ud på at skabe et 
hjem for hjemløse ældre, psykisk 
syge og børn/unge. Et slags multi
-hjemløses hus.  

Udgangspunktet for dette projekt 
skal være byen Caransebes, der 
ligger i Carres Severin amt i Banat 
regionen. 

Der vil fortsat være en forbindelse 
til Dolj amt for en lille gruppe 
multihandicappede. Og måske 
senere også med et Hjemløses 
Hus i Craiova. 

Hvorfor skal DEH gå ind? 
Hvorfor synes vi, Det Europæiske 
Hus i Danmark skal gå i gang 
med dette projekt? Fordi DEH går 
ind og løser opgaver, ingen af de 
andre organisationer tager på sig 
efter den første nødhjælp. Og for-
di det er en nødvendighed at væ-
re med til at gøre noget for de 
mest udstødte og fattige menne-
sker i de vaklende, nye såkaldte 
demokratier i store dele af Østeu-
ropa.  

Vi har allerede været i gang med 
at lave en del-forundersøgelse for 
et projekt som dette. Og der arbej-
des videre med forundersøgelsen 
i et mindre rumænsk frivilligt net-
værk i byen Caransebes i disse 
måneder. Men der er brug for,  at 
vi nu fra dansk side - med DEH - 
begynder at være mere med til at 
sætte gang i projektet sammen 
med rumænerne. 

Derfor er der brug for nogle men-
nesker her i Danmark, som vil 
være med til at få projektet løbet i 
gang. Skulle der være nogle inte-
resserede er du/I velkommen til 
at kontakte os. 

Kontakt: tlf. 54 60 14 40 

6 pædagogstuderende 
på studietur til  
Rumænien 

Det Europæiske Hus i Danmark 
blev stiftet efter en storstilet dansk 
projektindsats, hvor Storstrøms amt 
og Red Barnet i samarbejde med 
andre danske amter arbejdede i det 
rumænske Dolj amt gennem 3½ år. 

Der blev arbejdet med alle typer af 
handicappede,  og ikke mindst blev 
et par hundrede børn og unge flyt-
tet fra ”Rædslernes kabinet”: de 
store sindssygehospitaler. 

Efterfølgende har nogle få ildsjæle 
forsat arbejdet bl.a. for at følge op 
på omkring 80 børn og unge. Helt 
frem til 2005. 

Rumænien nu 
Rumænien er i dag et land, hvor få 
er meget rige og ca. 60% meget fat-
tige. Landet lever under meget kor-
ruption og en manglende social 
forståelse. Det tidligere tætte fami-
liemønster er på vej væk. 

Der har de seneste seks år været 
den ene naturkatastrofe efter den 
anden: 7. maj 2005 blev 16 landsby-
er i Banat regionen oversvømmet 
og skyllet væk. Og der er ingen, der 
er forsikret - og kommuner, amter 
eller staten giver ikke disse husvil-
de mennesker hjælp. 

Efter vores mening er den nye præ-
sident den første ærlige på posten, 
men han slås mod en ”løbsk vind-
mølle” for at rydde op i korruptio-
nen og meget andet. 

I dag ser du gamle hjemløse, psy-
kisk syge, unge arbejdsløse og børn 
rende rundt og tigge. Alle uden fast 
tag over hovedet. Og problemet 
vokser måned for måned. 

Ny projektindsats nødig 
Tiden er inde til at lave et anderle-
des projekt i Rumænien, hvor øko-
nomi ikke har første prioritet. Før-
steprioriteten ligger i at få rumænsk 
vilje frem til at ville disse problemer 
til livs. Fra rumænsk side skal der 
stilles bygninger og personale til 
rådighed samt medvirken til at 

I samarbejde med European House 
i Craiova har DEH været behjæl-
pelig med at tilrettelægge et pro-
gram for seks studerende fra Peter 
Sabroe Seminariet i Århus. Studie-
turen gennemføres i ugen fra den 
2-9. April 2006. 
 

Gruppen henvendte sig til DEH 
og ville gerne have kontakter til 
børnehjem i Rumænien:  
 

”Vi vil undersøge begreberne til-
knytning, omsorg, omsorgsperso-
ner og anerkendende relationer i 
forhold til børn på børnehjem i 
Danmark og Rumænien. Vi er 
interesserede i at komme som gæ-
ster og se og opleve en hverdag 
på børnehjemmene.” 
 

Det er aftalt, at gruppen besøger 
Craiova i dagene 5-8. April, hvor 
de vil deltage en dag i arbejdet på 
et børnehjem og en dag besøge de 
forskellige bofællesskaber, kom-
munen osv. Så de får et indblik i 
den rumænske forsorg for børn 
og unge - og det praktiske social-
pædagogiske arbejde.  
 
Vi håber senere at kunne fortælle 
mere om, hvordan turen gik. For 
det er altid noget andet at være 
midt i virkeligheden i et forarmet 
land som Rumænien. 
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Sandu og Nicolai på Egmont Højskolen 
I efteråret 2005 organiserede DEH 
sammen med Egmont Højskolen et 
højskoleophold for to unge  multi-
handicappede unge fra Craiova i Ru-
mænien: Alexandru og Nicolai. De var 
ledsaget af to rumænske hjælpere: Bobi-
ta og Marian. De fire blev hjulpet af to 
danske hjælpere: Sami og Martin. 
Flemming og Loli var foreningens kon-
taktpersoner og fulgte opholdet tæt 

Projektet sluttede  midt i december 
2005 efter 4 måneder.  

I sit Årsskrift 2005 skriver Egmont 
Højskolen (Annie Christensen, 
højskolelærer): 
 

- I 2004 var nogle af Egmont Høj-
skolens elever på studietur til Ru-
mænien. Det var en fantastisk rej-
se gennem Østeuropa med et me-
get spændende og veltilrettelagt 
ophold i forskellige rumænske 
byer. Turen blev planlagt i samar-
bejde med Det Europæiske Hus, 
og hovedmålet var byen Craiova, 
hvor Det Europæiske Hus har 
været aktivt siden slutningen af 
firserne. 
 

Vi var ude og se forskellige be-
skæftigelsesprojekter og bofælles-
skaber og møde unge rumænere 
med tilknytning til Huset, bl.a. 
Alexandru og Nicolae Tudor - to 
unge brødre uden ekspressivt 
sprog og med cerebral parese og 
en af deres hjælpere Marian. Det 
blev besluttet på turen, at vi skul-
le arbejde med at skabe økono-
misk grundlag for, at brødrene 
kunne deltage i et af de lange kur-

ser på Egmont Højskolen, og da 
Maribo Højskole i forbindelse 
med lukningen velvilligt tildelte 
os de nødvendige midler til at 
gennemføre opholdet, kunne vi i 
august byde velkommen til Ale-
xandru og Nicolae og to rumæn-
ske hjælpere Marian og Alex 
(Bobita). Hjælpegruppen blev se-
nere udvidet med Martin og Sami. 
 

Det har været rigtigt dejligt at ha-
ve de unge rumænere som elever. 
En af de opgaver, skolen skulle 
løse, var at skaffe de unge menne-
sker kommunikationsudstyr af 
ikke alt for avanceret art, og vi 
håber,  at den løsning, vi har fun-
det frem til - nemlig Go-Talk ma-
skiner og symboltavler vil blive til 
gavn og glæde for dem også i 
fremtiden. 
 

En stor tak til Det Europæiske 
Hus for en betydelig arbejdsind-
sats i forbindelse med projektets 
Gennemførelse og ikke mindst tak 
til Maribo Højskole, som har be-
talt opholdet. 

Egmont Højskolen ligger smukt 
midt i skoven ud til vandet med 
egen strandgrund og en ca. 170m 
lang badebro. Alle bygninger er 
handicapvenligt indrettede, så kø-
restolsbrugere og gangbesværede 
kan komme ubesværet rundt. Høj-
skolen ligger i Hou ved Odder 
(Jylland).  

Det var til dette spændende sted, 
den lille gruppe fra Rumænien an-
kom en varm augustdag: de to 
brødre Sandu og Nicolai sammen 
med deres to hjælpere. Gruppen 
var ankommet fra Rumænien et par 
dage før og havde boet hos Loli og 
Flemming i Rødby for at vende sig 
lidt til hinanden (Bobita var nemlig 
ny og ikke fra Craiova) og snakke 
om, hvad der skulle ske i de næste 
måneder.  
 

Sandu og Nicolai havde besøgt Eg-
mont Højskolen et par dage, da de 
var på sommerferie i Danmark for 
næsten 10 år siden. Og endelig var 
deres store drøm om at besøge 
Danmark igen gået i opfyldelse. 
Marian, den ene af hjælperne, hav-
de som en af de unge i Craiova-
projektet været i Danmark flere 
gange hos sin feriefamilie og et år 
på Bindernæs Efterskole. Men det 
var første gang for Bobita. 

Engang er det godt at huske, hvordan f.eks. Sandu og Nicolai levede deres første 14 år - 
på børnehospitalet i Corlate/Rumænien. I en seng i mørket. Det kan nytte …  
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Hvad siger DEH’s horoskop for 2006 ? 

Det Europæiske Hus Der er jo mange forskellige måder 
at finde frem til, hvor man står i 
verden. En måde er at få lagt sit 
horoskop… om ikke andet for at 
have noget at snakke ud fra. Og 
fordi der jo er horoskoper i langt 
de fleste blade. 
 

Her kan du se og læse lidt om Det 
Europæiske Hus’ årshoroskop 2006. 
Horoskopet er lavet som et per-
sonligt horoskop for ”Dennis Eric 
Hansen” (DEH), der kom til ver-
den i København den 24.11.1994. 
 

Horoskopet siger, at DEH er i en 
periode med stærke forandringer, 
hvor vante måder skal omlægges, 
med mulige ærgrelser i perioder, 
krav om fornyede planer og for-
andringer i adfærd. 
 

Du vil kunne finde hele årshoro-
skopet 2006 på hjemmesiden, hvis 
du  vil læse mere. 

Skæbne: Du kan forvente meget 
stærke forandringer på dette områ-
de, og du bliver nødt til at integrere 
denne indflydelse i dit liv. 
 

Professionelt - skæbne: Du kan for-
vente en udvidelse af din kontakt-
kreds i denne periode (1.1-
26.10.2006), specielt hvad angår 
mennesker, der søger indflydelse i 
stor målestok i samfundet. Opini-
onsdannere, rådgivere og udlæn-
dinge kan give dig nyt perspektiv i 
forbindelse med fremtidig planlæg-
ning. Du føler sikkert, at din skæb-
ne hænger sammen med en større 
plan. Større bevidsthed om, i hvil-

ken retning du ønsker dit liv skal 
gå, kan betyde, at du skal foretage 
et par justeringer. Lad ikke svul-
stige idéer om din skæbne eller 
personlige betydning føre dig på 
afveje. 
 

Perioden 4.11-31.12.2006 vil være 
konstruktiv for dig. Du kan høste 
gode resultater, specielt hvis du 
satser dine intellektuelle evner og 
sociale forbindelser. Denne perio-
de er kendetegnet af professionelt 
engagement med en gruppe og 
det deraf følgende ansvar. Kollek-
tivets interesser kan vise sig mere 
relevante for udviklingen. 

For 16-årige Carmen er det den gru-
somme virkelighed. Hun er netop 
blevet købt af en dansk journalist fra 
Fagbladet 3F. For sølle 15.000 kroner. 
Det er dagsprisen for et menneske i 
Rumænien.  
 

I dag er Carmen på et beskyttet asyl 
udenfor Bukarest, men tusindvis af 
kvinder lider samme skæbne. Mange 
ender i Danmark som prostituerede 
på gaden eller som slaver på bordel-
ler. Derfor har 3F sat en underskrift-
indsamling i gang. 3F giver en krone 
pr. underskrift. Pengene går til krise-
centeret Reden og til krisecenteret 
Reaching Out i Rumænien. 
 
Besøg hjemmesiden og vær med til 

at støtte med din underskrift. 
 



HUSINFORMATION Nr. 1 -  marts 2006       12. årgang Det Europæiske Hus 

7 

Generalforsamlingen 2006 
Så er det ved at være tid til general-
forsamling i Det Europæiske Hus. 
GF afholdes den 28. april 2006 kl. 
17.30 (til forventeligt kl. 19.30) på 
Medborgerhuset, Danasvej 30 B,  
1910 Frederiksberg C. 

Alle medlemmer af Det Europæiske 
Hus, der har betalt deres kontingent 
2006 kan deltage som stemmeberet-
tigede. Men alle er velkomne til at 
deltage, hvis de har lyst til at høre 
om foreningens arbejde. 

Indkaldelse til 
 

Det Europæiske Hus 
GENERALFORSAMLING 2006 

 

Fredag den 28. april 2006 kl. 17.30 
i Medborgerhuset 

Danasvej 30 B, Frederiksberg 
 

Dagsorden: (efter vedtægterne) 
 

1:  Valg af dirigent. 
2.  Formandens beretning. 
3.  Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse  
          og decharge. 
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 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne 
 samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor. 
8.  Debat om foreningens virke. 
9.  Eventuelt. 
 

På bestyrelsens vegne 
Henrik Haubro 

formand 

Alt materiale med oplæg til gene-
ralforsamlingen vil kunne findes på 
foreningens hjemmeside fra midten 
af april måned: udkast til regnskab, 
budget 2006 mm. 
 

Bestyrelsen arbejder aktuelt med 
nogle forslag til modernisering og 
præcisering af formålsparagraffen, 
som vil blive præsenteret på gene-
ralforsamlingen. Desuden arbejder 
bestyrelsen med nogle idéer til at få 
nogle flere unge med i bestyrelses-
arbejdet og DEH’s aktiviteter. Der-
for håber vi, der vil komme mange 
medlemmer til generalforsamlingen  
- gamle og nye for at tage del i de-
batten.  
 

Kontingent 2006 er fortsat kun  
150 kr. Eller 12,50 kr om måneden. 
Kan også betales via hjemmesiden. 

alle der har lyst inviteres til at væ-
re med til en snak/diskussion om 
idéer til aktiviteter, projekter og 
andet.  
 

Bestyrelsen har valgt ikke i år at 
indlægge et foredrag eller noget 
andet fast efter generalforsamlin-
gen. For at prøve at lægge op til 
en åben snak om idéer, diskussion 
om Danmark efter M-tegningerne, 
Rusland med Putin, den stigende 
udskillelse af mennesker i uddan-
nelsessystemet, osv. Lad os mødes 
i DEH caféen efter generalforsam-
lingen. 

Efter generalforsamlingen er der tid til snak 
For en af grundidéerne med Det 
Europæiske Hus er at være en orga-
nisatorisk ramme for alle, der har 
en idé og/eller lyst til at gøre no-
get for udsatte mennesker - where 
ever they are!  
 

Det er nu engang lettere at kom-
me igennem, hvis man er en del af 
en organisation end som privat-
person. Så brug foreningen til at 
være med til at få din idé omsat til 
praksis. Det Europæiske Hus har 
mange erfaringer at trække på. 

Generalforsamlinger er vigtige og 
nødvendige for demokratiske for-
eninger. Det er stedet, hvor med-
lemmerne kan give deres besyv 
med og få indflydelse på styringen 
af foreningen. Men generealforsam-
linger kan også være noget formelle 
i deres form. 
 

Derfor har Det Europæiske Hus valgt 
i år at holde generalforsamlingen 
fra kl. 17.30 til ca. 18.30-19.00 (hvis 
det kan nås, for alle skal have mu-
lighed for at komme til orde). Der-
efter vil der være en let anretning, 
efterfulgt af et åbent forum, hvor 
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Det Europæiske Hus 
Uraniavej 5 
1878 Frederiksberg C 
 
Kontor: (efter kl. 15) 
Helgolandsgade 10, 
 
Tlf.  3324 3720/ 
Fax 3324 3726 
 
Email: post@europeanhouse.org  
Hjemmeside: 
 www.europeanhouse.org  
 
Giro:  424-6608 
BG-bank:  Reg. 0258 
  Kt.    2580063686 

'HW�(XURS LVNH�+XV 

Dem de andre ikke vil lege med 

1U����-�PDUWV����� 
+86LQIRUPDWLRQ 
 

5HGDNWLRQ�DI�GHWWH�QXPPHU� 
+HQULN�+DXEUR 
 

6\QVSXQNWHU�L�QDYQJLYQH�DUWLNOHU�HU�
LNNH�Q¡GYHQGLJYLV�XGWU\N�IRU�'(+¶V�
KROGQLQJHU��PHQ�HU�DOHQH�IRUIDWWHUQHV� 

63�5*(--�5*(1¶V�+-�51( 
 

-�+YRUIRU�KHGGHU�IRUHQLQJHQ�GRJ����� 
'(7�(8523�,6.(�+86"�'HW�HU�GD�
HW�P UNHOLJW�QDYQ« 
 

'HW�NRUWH�VYDU�HU��IRUGL�YL�LV U�DUEHM�
GHU�L�(XURSD��RJ�IRUGL�YL�VHU�VDPIXQG�
VRP�HW�KXV��KYRU�GHU�VNDO�Y UH�SODGV�
WLO�DOOH��'HW�KDQGOHU�RP�JRGW�QDER�
VNDE��KYRU�YL�J¡U�EUXJ�DI�KLQDQGHQV�
WDOHQWHU��NXQQHQ�RJ�KM OS�� 
 

'HW�V UOLJH�YHG�'(+�HU��DW�YL�YLO�J¡UH�
QRJHW�IRU��DW�GHW�JRGH�QDERVNDE�RJVn�
RPIDWWHU�XGVDWWH�PHQQHVNHU��'HP��GH�
DQGUH�LNNH�YLO�OHJH�PHG«�LV U�EODQGW�
XQJH�� 

I 1980’erne sang Kim Larsen: Det er 
er en kold tid, vi lever i  og Vi er dem, 
de andre ikke vil lege med. Og netop 
nu kan det genopleves i biograferne 
i filmen Gasolin. Måske mere aktu-
elle end nogensinde. 
 

For vi lever i en tid, hvor nostalgien 
og retro’en synes at være et stærkt 
træk både i mode og i det politiske 
billede i Danmark: Vi søger det, der 
var engang! Men nu kun for os selv 
som individualister.  
 

Og vi søger de enkle forklaringer 
og simple løsninger: de ”fremme-
de” er problemet,  mindre skat til 
fællesskabet, eliten skal have bedre 
muligheder, mindre ulandsbistand, 
mindre miljøinvesteringer, mindre 
hjemmehjælp til de gamle, osv. 
Budskaber skal være enkle og helst 
kunne forstås på 5 sekunder for at 
trænge igennem. Bedst hvis det er 
enkeltstående sager, der kan præ-
senteres som menneskelig, afgræn-
set og protest. Selv humoren skal 
helst være at sige noget børnehave-
frækt og slå hinanden i hovedet.  
 

Mere marked og stat 
Selvom dette er et forenklet billede 
af Danmark og Europa,  er der  
skred i samspillet mellem sektorer-
ne i samfundet (stat, marked og 
civilsamfund). Markedet og økono-
mi har fået mere og mere magt som 
ene-faktor  i vurdering af sam-
fundsudviklingen - det vi kalder 
globaliseringen.  Staten tager flere og 
flere opgaver på sig som værdi-
regulerende instans (kultur-
kommissær), der skal sikre marke-
dets betydning (retspolitik, arbejds-
markedspolitik, udlændinge-
politik, kulturpolitik, osv.) Derfor 
er der heller ikke noget besynder-
ligt i, at civilsamfundet ser mere og 
mere klemt ud i disse år. For det 
skal mere og mere fungere på sta-
tens og markedets betingelser. Se 
blot på de fleste større NGO'er: de 
ligner mellemstore konsulentfirma-

er, der producerer kampagner og 
sælger bistandsprojekter til staten. 
Selv en brancheorganisation er 
der lavet for humanitære organi-
sationer. Både i Danmark og inter-
nationalt. 
 

DEH er selv med i suget 
I Det Europæiske Hus er vi også 
suget ind i denne tidens malm-
strøm - og forsøger hele tiden at 
finde frem til salgbare formulerin-
ger om vort arbejde og det vi ger-
ne vil tage fat på. For vi vil gerne 
have mange med til at gøre noget. 
Mange gør nu engang stærkere. 
 

Men allerede, når vi skal fortælle, 
hvad vi laver, bliver det for kom-
pliceret. Det er ikke nok at sige,  at 
DEH arbejder for at skabe bedre livs-
muligheder for udsatte og udstødte  
mennesker,  især unge mennesker. At 
vi gerne vil gøre en indsats for 
dem, de andre ikke vil lege med.  
 

Vi skal vælge en særlig gruppe at 
gøre noget for, f.eks. mishandlede 
børn, for at gøre os håb om at bli-
ve hørt. Men vi vil gerne gøre no-
get med mange forskellige grup-
per af sårbare mennesker, når vi 
kan se, der er behov for at gøre 
noget. Vi kan nemlig godt se sam-
menhængen mellem f.eks. at ska-
be job og uddannelse for unge og 
hjælpe gamle mennesker til et 
værdigt liv. Men sådanne projek-
ter passer sjældent i de statslige 
eller EU’s specialistkasser. Der 
skal det være enten eller.  
 

Men Det Europæiske Hus bygger 
på en holdning om både og… Der 
skal være muligheder både for  
stærke og for  udsatte mennesker. 
Ellers får vi meget hurtigt A-B-C 
menneskeopdelte samfund á la 
George Orwell og Aldous Huxley 
(mere end vi allerede har). Og 
”den fagre ny verden” er ikke det, 
vi gerne vil være med til at skabe. 
 

Henrik Haubro 

Bagsmækken 


