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WAY OUT 
 

De unge medlemmer og frivilli-
ge i Projekt Way Out har dannet 
en ny forening FIONA, der skal 
videreføre arbejdet, når projektet 
slutter i september. Den nye for-
ening vil arbejde tæt sammen 
med Det Europæiske Hus. 

Læse mere på side 2 
 

 
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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Way Out bliver til Fiona 
Af Ove Lund 
 
Det har vist sig at en gruppe af de 
nuværende frivillige har ønsket at 
skabe en afløser for Way Out. Til 
dette brug er der blevet stiftet en ny 
forening - FIONA - der er holdt 
stiftende generalforsamling i maj. 
 

Jeg er meget glad for det engage-
ment, de frivillige udviser med det-
te nye initiativ, og den sociale soli-
daritet i forhold til brugerne, som 
initiativet er udtryk for.  

Når håbet om at Way Out kunne 
videreføres desværre ikke har 
kunnet realiseres, er dette nye 
initiativ efter min mening den 
smukkeste afslutning på Way 
Out, vi kan ønske os. 
 

De frivillige har ønsket, at den 
nye forening var en selvstændig 
enhed, men ønsker gerne et tæt 
samarbejde med Det Europæiske 
Hus, hvilket bl.a. kom til 
udtryk gennem en generalforsam-
lings-beslutning om, at indmelde 

Julebesøg fra Himmelev  

Besøg www.wayout03.dk  

 

 

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. 

foreningen i Det Europæiske Hus. 
Det nye initiativ har brug for den 
materielle og immaterielle støtte 
Det Europæiske Hus kan yde. I 
første omgang har den nye for-
ening bedt bestyrelsen godkende, 
at det inventar med mere der p.t. 
anvendes i Way Out regi overdra-
ges til Fiona uden beregning, ved 
Way Outs lukning. 
 

Hvis du er interesseret i at få mere 
at vide om Fiona, kan du  læse 
mere på hjemmesiden. 

Kort hilsen sendt ud til alle medlemmer 

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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Etablering af ungdomshøjskole i Warzawa, Polen 
Det Europæiske Hus har været med 
til at starte et udslusningshus for 
unge sindslidende i Mazowie Amt i 
Polen. Det er nu i fuldt sving og vil 
snart være finansieret fuldt ud af 
polske midler. Derfor er det tid at 
forsøge at være med til at etablere 
et næste skridt i udviklingen af 
bedre muligheder for de unge i 
overgangen fra hospital til sam-
fund. 
 
Hans Henrik Kristensen er bestyrel-
sesmedlem i DEH og var med til 
opstarten af arbejdet i Polen sam-
men med Anse Leroy og  Anna Se-
rafin. Her giver Hans Henrik et bud 
på en ny projektidé. Er du interes-
seret i at være med, så kontakt 
DEH. 

gere to etager. Grunden mv. kan 
erhverves fra hospitalet. 
 

Etablering kan også forgå andet 
steds i Mazowie Amt, som f. eks 
ombygning af en nedlagt fabrik 
eller ombygning af et nedlagt 
landbrugskollektiv. 
 

Endelig placering må bero på de 
praktiske muligheder, der kan 
aftales med Mazowie Amt og de 
polske myndigheder som skønnes 
realistiske. 

 

Tilvejebringelse af det økonomi-
ske grundlag 
 

Til etablering: Igangsættelse af 
indsamling af midler fra fonde, 
enkeltpersoner og andre bidrag-
ydere, som vil støtte ideen. EU 
midler skal ligeledes forsøges til-
vejebragt. 
 

Til drift: Mazowie Amt må for-
ventes at bidrage. Hertil kommer 
ansøgning til de 25 EU- lande om 
bidrag til to ugers drift årligt, del-
tager alle 25 lande med bidrag 
dækkes ca. 1 år (52 uger ) Elevers 
egenbetaling skal ikke forudsæt-
tes, eller være så beskeden som 
muligt, for at give plads for en 
bred rekruttering af deltagerne. 
 

Gennemførelse af projektet: 
En arbejdsgruppe i Danmark, 
under Det Europæiske Hus, Dan-

mark, (NGO) søger danske bidrag 
og dansk støtte på alle niveauer 
stat –amt –kommune samt private 
fonde og enkeltpersoner. Hans 
Henrik Christensen koordinere 
den danske indsats. 
En tilsvarende gruppe i Polen, 
under Det Europæiske Hus Polen, 
(NGO) arbejder på støttemulighe-
der, fondsansøgninger mv. i Polen 
under ledelse af Anna Serafin 
 
 
 

 

 

Styring af projektet: 
Der nedsættes fra bestyrelsen en 
styregruppe bestående af Anse 
Leroy, Knud – Erik Sabroe, Hans 
Henrik Christensen og Anna Sera-
fin. 
Styregruppen igangsætter diverse 
initiativer og aktiviteter for pro-
cessens gennemførelse. 
 

Af  Hans Henrik Kristensen. 
 

I et samarbejde mellem Det Euro-
pæiske Hus, Danmark, og Domus 
Europeana, Polen, søges etableret 
en international ungdomshøjskole 
i Warzawa (Mazowie Amt). 
 

Ungdomshøjskolen etableres og 
drives efter samme model som Fol-
kehøjskoler og Ungdomshøjskoler 
drives i Danmark. Formålet er at 
give den enkelte elev en bredere og 
dybere forståelse af det internatio-
nale samfund gennem historie, 
kunst, litteratur, musik og dans. 
Personlig udvikling i samvær med 
jævnaldrende unge af forskellig 
nationalitet gennem undervisning 
arrangementer og selvaktivitet. 
 

Ungdomshøjskolen optager elever 
fra samtlige 25 EU-lande i alderen 
17 – 26 år. 
 
 
 
 

Fysiske rammer 
Højskolen kan etableres i Zagorze, 
Mazowie Amt. Idet, der på det psy-
kiatriske hospital ligger en grund 
med et støbt kælderfundament, 
vand og elforsyning som kan byg-
ges færdigt med opførelse af yderli-

Diskussioner om projektaktiviteter i Polen: Anna Serafin, Knud-Erik Sabroe  og Anse Leroy med 
en af de unge. Hans Henrik Kristensen tog billedet! 

 

6S¡UJ�LNNH� 
KYDG�IRUHQLQJHQ�NDQ�

J¡UH�IRU�GLJ�� 
PHQ�KYDG� 

GX�NDQ�J¡UH�IRU� 
IRUHQLQJHQ� 
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Studietur til kontrasternes land 

Af  Mette, Line, Gitte, Pia, Ann og 
Marie fra Peter Sabroe pædagogsemi-
nariet i Århus. 

I hovedstaden besøgte vi blandt 
andet ”Peoples Palace”, Parla-
ments bygningen, hvor vi fik en 
times guided tur.  

Med Rumæniens historie i tanker-
ne, fik vi kuldegysninger af at gå 
rundt i det smukke og storslåede 
palads, Ceausescu byggede på 
bekostning af befolkningen. 
 

Den første dag vi gik inde i cen-
trum af Bucharest, kom to meget 
forhutlede gadedrenge hen til os 
og hev fat i vores vandflasker og 
tiggede efter penge. De var blå om 
læberne af at sniffe lim. Det var en 
meget ubehagelig oplevelse, for 
det første fordi de var børn, fordi 
ingen børn fortjener en så forfær-

delig tilværelse og for det andet 
fordi de kom så tæt på, at de fuld-

stændig overtrådte 
vores intime sfære.  
 

Som tidligere 
nævnt, er kontra-
sterne meget synli-
ge i Rumænien: 
store, tomme og 
faldefærdige byg-
ninger på den ene 
side og kæmpe re-
klameskilte for Co-
ca Cola og de nye-
ste biler på den an-

I forbindelse med en opgave, hvor 
vi havde valgt at skrive om tilknyt-
ningsbegrebet i forhold til børne-
hjemsbørn, så vi dokumentarfilmen 
”De ubrugelige børn”.  
 

Herigennem blev vi bekendte med 
organisationen Det Europæiske 
Hus. Vi tog kontakt til organisatio-
nen for at spørge, om de kunne væ-
re os behjælpelige med at formidle 
kontakt til nogle børnehjem og in-
stitutioner i Rumænien, som vi øn-
skede at besøge på en uges studie-
tur i april. Til vores store glæde, 
hjalp Henrik Haubro os med at ar-
rangere tre dages institutionsbesøg 
samt logi i Craiova.  
 

Vi tog af sted på studietur først i 
april, spændte på, hvad vi skulle 
ned og opleve. Vi var alle enige om, 
at det var kontrasternes land, vi 
ankom til, da vi landede i Bucharest 
og dette blev tydeligere for os de 
efterfølgende dage. De første tre 
dage boede vi i Bucharest, hvor vi 
oplevede en Østeuropæisk storby i 
rivende udvikling.  

den. 
 

Onsdag den femte april, blev vi 
hentet af Sebastian Antonescu, 
vicepræsident i Det Europæiske 
Hus i Craiova, i deres minibus. Vi 
var meget spændte på det, der 
ventede os. Vi havde snakket lidt 
om, hvad det mon var for en lej-
lighed vi skulle bo i og om vi 
eventuelt skulle bo sammen med 
nogen… 
 

Vi blev dog noget overraskede, da 
vi stod ud af bussen og pludselig 
stod foran nogle af de unge 
dansktalende rumænere, som vi 
havde set i dokumentarfilmen og 
læst om i bogen ”Rumæniens 
Børn”!  

 

 
Det var en fantastisk oplevelse at 
møde disse unge mennesker, som 
har haft en forfærdelig barndom, 
men som i dag fungerer godt soci-
alt og fysisk og har en normal 
hverdag med arbejde eller skole-
gang. Vi blev indlogeret på to væ-
relser i en af lejlighederne. Marius 
og Stelian rykkede ind i stuen og 
de tre andre fyre flyttede midlerti-
digt over i en de andre lejligheder, 
som sponsoreres af DEH.  
 

Måden vi blev mødt og modtaget 
på alle de steder vi kom frem, er 

 

I samarbejde med European House i 
Craiova har DEH været behjælpelig 
med at tilrettelægge et program for seks 
studerende fra Peter Sabroe Seminariet 
i Århus. Studieturen gennemføres i 
ugen fra den 2-9. April 2006.  

Det var en fantastisk oplevelse  

at møde disse unge mennesker,  

som har haft en forfærdelig  

barndom; men som i dag  

fungerer godt socialt og fysisk  

og har en normal hverdag  

med arbejde eller skolegang.  
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lille volleykamp mod nogle af 
drengene. Det er sagt mange gan-
ge før, men idræt og leg er altid 
en god måde at skabe kontakt 
med andre mennesker på! 
 

Det var utroligt spændende at 
være rundt på institutionsbesøg 
og se hvordan man udøver pæda-
gogik og omsorg i Rumænien. 
Forholdene er bestemt ikke som 

her i Danmark og det er meget 
slående, at Rumænien er et fattigt 
land, men gæstfriheden spares 
der ikke på! Det er tydeligt, at 
Rumænien håber på og glæder sig 
til at blive optaget i EU og hvis de 
gør det, kan man håbe på, at for-
holdende for børn, unge og dem, 
der har det svært forbedres endnu 

mere. 
 

Vi er alle enige om, at vores stu-
dietur har været en fantastisk 
oplevelse, som vi altid vil min-
des. Det har specielt været min-
deværdigt at møde disse unge 
mennesker, som har været så 
grueligt meget igennem i deres 
barndom, men som nu klarer 
sig godt trods alt. Vi har både 
fået noget personligt, kulturelt 
og fagligt ud af vores studietur 
og oven i det, nogle gode be-
kendtskaber. 
 

Slutteligt, vil vi gerne takke Det 
Europæiske Hus og Henrik 
Haubro i særdeleshed, for hjælp 
med at skabe kontakt til Craio-

va. 

meget karakteristisk for den gæst-
frihed, som vi synes kendetegner 
rumænere. De følgende to dage, var 
vi rundt på institutionsbesøg. Vi 
besøgte en institution for handicap-
pede, hvor der boede børn, voksne 
og ældre på hver deres afdeling.  
 

Derefter besøgte vi et familiehus, 
hvor der boede ti unge kvinder i 
alderen tyve til femogtyve år.  
 

Mange af kvinderne havde ingen 
forældre og de havde boet på insti-
tution det meste af deres liv.  
 

Om aftenen var vi rundt og besøge 
de andre lejligheder, som DEH 
sponsorerer. Her mødte vi igen den 
rumænske gæstfrihed og de unge 
mennesker viste stolt deres værel-
ser frem. 
 

Den næste dag besøgte vi en almin-
delig skole i Craiova. Vi var inde 
hos en fjerde klasse mens de havde 
maletime og nogle af børnene hav-
de plukket de fineste buketter på-
skeliljer til os. Derefter besøgte vi 
en skole for børn og unge, der var 
døve. Det var en skole, som lagde 
vægt på de unges kreative udfol-
delser: dans, tegning, skulptur og 
tøjdesign. Da vi til sidst skulle se 
deres gymnastiksal, spillede vi en 

 

Marius charmerer de danske studerende 
med sit gode danske sprog og et glimt i 
øjet. 

Nicolai og Sandu nyder igen dansk pigeselskab netop hjemkommet fra fire måneders  kursus på 
Egmont Højskolen i Danmark 
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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. 
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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�
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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 
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