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Mere deltagelse af fattige mennesker… 
 
Deltagelse af mennesker, der er fattige og udstødte er en 
udfordring, der er blevet større med årene lige siden EAPN blev 
startet. Sidst i 1990’erne lagde EAPN, sammen med andre 
sociale NGOer pres på de europæiske institutioner for an anti-
fattigdoms politik, der virkelig betød noget. Resultatet af den 
intense lobbying blev den Europæiske Sociale Indslusnings 
Strategi, besluttet på Nice topmødet i år 2000. Vi sætter stor pris 
på mål 4 i strategien, som opfordrer til at alle relevante instanser 
bliver mobiliserede, især mennesker, der lever i fattigdom. Dette 
mål er blevet gentaget i de følgende revisioner af strategien. 
Lige siden er der gjort meget for at ordene bliver omsat i 
handlinger. 
 
Det første europæiske møde med mennesker, der lever i 
fattigdom blev holdt i 2001 under det belgiske EU formandsskab 
på foranledning af den belgiske regering, og i samarbejde med 
EAPN. Med tiden er disse møder blevet til et EU 
formandsskab/Europæisk Kommissions initiativ, en udvikling af 
stor politisk betydning. Møderne er efterhånden blevet vigtigere 
på de europæiske myndigheders og medlemsstaters dagsorden, 
og anses nu for en stor politisk begivenhed hvor fattige 
menneskers erfaringer bliver anerkendt … en præstation, som vi 
må bygge op og udvikle endnu mere i årene, der kommer.  
 
Ludo Horemans 
Formand for EAPN 
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FOKUS PÅ DELTAGELSE 
 
 
De europæiske møder med 
mennesker, der lever i fattigdom, 
leder dagsordenen for deltagelse 
 
 

 et Europæiske Råd i Lissabon 
(2000) tilsluttede sig at gennemføre 
en europæisk strategi, for en 

”afgørende indflydelse på udryddelsen af 
fattigdom i Europa ved år 2010”.  En af de 
strategier, der blev vedtaget – at tackle 
fattigdom og social udstødelse - er den 
vigtigste til at tage dette engagement 
fremad, og den må indbefatte alle de 
implicerede (stakeholders), 
også fattige mennesker. Siden 
2003, har EAPN været med til 
at organisere de europæiske 
møder med folk, der lever i 
fattigdom. 
 
En proces, der går fremad.... 
 
2001: Den belgiske regering 
brugte sine erfaringer om 
deltagelse tilbage fra 1994 og 
udnyttede sit EU 
formandsskab til at lancere 
det 1. europæiske møde med 
mennesker, der lever i 
fattigdom, der så på fire 
emner: bolig, sundhed, 
oplæring og indkomst. Den 
store konklusion på denne 
første begivenhed var at mennesker, der lever i 
fattigdom havde den fornødne viden og 
ekspertise til at analysere udstødelse, og havde 
til hensigt at tage del i samfundet og de 
beslutninger, der berører deres liv. 
 
2003: I 2002, foreslog den belgiske regering 
det 2. møde – et initiativ, der blev taget op af 
der græske formandsskab. EAPN blev bedt om 
at forberede det, men der var kun lidt tid til at 
udføre et ordentligt forberedelsesarbejde med 
delegationerne. Emnet var “god deltagelses 
praksis”. Forberedelserne og arbejdsgrupperne 
prøvede på at lave modeller for 
deltagelsesprocesser og et krav fra de 
delegerede: fattige mennesker ønsker at være i 
stand til at tale ansigt til ansigt med 

beslutningstagerne om den politik, som angår dem. 
Det græske formandskab svarede med at foreslå 
juni rådsmødet, at de europæiske møder skulle 
være en tilbagevendende proces, ligesom 
Rundbordet for Social Indslusning. 
 
2004: Emnet, der var valgt under det irske 
formandsskab afspejlede de krav, der var kommet 
ud af det 2. møde, og fokuserede på dialogen 
mellem fattige mennesker og de politiske 
beslutningstagere med titlen, “Deltagelse går i 
begge retninger”. Ved at vende om på de 
traditionelle roller, blev “myndighederne” nu 
betragtet som fattige menneskers “gæster”, og 
indgik på lige fod med de delegerede i 
diskussionerne i arbejdsgrupperne. Mødet blev 
afsluttet med et åbent forum mellem fattige 
mennesker og et panel af politiske 
beslutningstagere. DVD’en der blev lavet af dette 
møde, blev et redskab, der blev brugt meget til at 

opbygge bevidsthed hos de 
nationale og regionale politikere. 
 
2005: Det luxembourgske 
formandsskab valgte at udforske 
billeder og opfattelser af fattigdom. 
Der var stor opmærksomhed på 
medie produktioner - patchwork, 
malerier og fotografier – som 
fattige mennesker havde taget 
med. Disse kreative bestræbelser 
blev samlet i en udstilling, der blev 
vist ved Rundbordet i Liverpool. 
Der blev udgivet et katalog over 
værkerne. Det luxembourgske 
formandsskab, viste hvor dybt de 
var involverede ved at overbringe 
et stærkt budskab til juni 
ministerrådsmødet, hvor de 
opfordrede alle EU lande til at 

organisere samme slags møder. Mange af EAPNs 
nationale netværk begyndte lidt efter lidt at 
arrangere lignende møder på nationalt og/eller 
regionalt niveau. 
 
2006: Forberedelserne under det østrigske 
formandsskab omfattede alle aspekter af fattigdom 
og social udstødning med emnet “Hvordan klarer vi 
hverdagen?”. De delegeredes grundlæggende 
arbejde afslørede fattige menneskers proaktivitet 
og energi. Hver eneste delegation af fattige 
mennesker havde lavet en plakat og præsenterede 
den for plenarforsamlingen. Det var et 
uforglemmeligt højdepunkt på det 5. Møde. 
Plakaterne blev samlet til en udstilling ved det 
Finske Rundbord, afholdt i Kommissions bygningen 
i april 2007, og ved det første nationale møde med 
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mennesker, der lever i fattigdom i UK i juli 2007. 
Evalueringen af det 5. møde viste et behov for 
en vurdering af de første fem møder. 
 
2007: Det 6. møde, under det tyske 
formandsskab, besluttede at gennemføre 
denne prioritet, og valgte som emne, “At Tackle 
Fattigdom og Social Udstødelse: Hvilke 
fremskridt er gjort og fremtidigt arbejde”. Her 
mødtes 130 delegerede fra 27 lande og 97 
repræsentanter for europæiske og nationale 
myndigheder den 4. og 5. maj i Bruxelles. 
Delegaterne og gæsterne synliggjorde mødets 
emne ved hjælp af symbolske genstande. Uden 
at formindske de fremskridt, der er sket på den 
sociale front, understregede de delegerede, at 
målet med at udrydde fattigdom ved år 2010 
ikke er realistisk og at der er klare tegn på at 
den breder sig. Det 6. Møde viste helt klart, at 
deltagelses processer hjælper til bemyndigelse. 
Det identificerede også at mere fælles arbejde 
udføres af foreninger og offentlige 
myndigheder, og gentog kravet om fortsat 
dialog på det nationale plan. 
 
        
 
 
“Deltagelsesprocesser hjælper til  
bemyndigelse” 
 
 
 
Processens byggeklodser 
 
 

 Fattige menneskers centrale betydning: 
politiske beslutningstagere og embedsmænd 
kommer når de bliver inviteret. 
 

 Kravet fra fattige mennesker om at komme i 
dialog med politikere. Det 6. møde rapporterede 
et mere ihærdigt krav om dialog på det 
nationale plan. 
 

 Vigtigheden af regelmæssige møder. 
 

 Kaskade effekten: flere og flere af EAPNs 
nationale netværk afholder nationale 
og/eller regionale møder fokuseret på 
deltagelse og dialog med de politiske 
myndigheder og/eller social arbejdere. 

 
 En yderligere uddybning af forberedelserne 

til de årlige møder, og opfølgning for at 
skabe kontinuitet. 

 

 Udgivelsen af formandsskabets meddelelse til 
Ministerrådet opbygger Rådets bevidsthed om 
eksistensen og udbredelsen af fattigdom, og 
behovet for at igangsætte 
deltagelsesprocesser. 

 
 Brugen af kreativitet (videoer, plakater, 

symbolske genstande) for at hjælpe alle til at 
kunne udtrykke sig. 

 
 synlighed: 

 
• Møderne bliver bragt online på EAPNs 
webside på www.eapn.org  og de successive 
europæiske formandskabers websider. 

 
• Involveringen af flere og flere mennesker i 
forberedelsen og opfølgningen af de 
europæiske møder har hjulpet til med at få de 
nationale, regionale og lokale 
beslutningstageres opmærksomhed, og 
mediernes i visse tilfælde. 

 
• Produktionen af en række medieredskaber: 
TV programmer, DVD, road film, tre udstillinger, 
et katalog, tegneserier. 

 
• Komplekse processer gjort synlige ved hjælp 
af plakater og symbolske genstande. 

 
 
Micheline Gérondal 
Koordinator for de europæiske møder, EAPN 
 
 
 
At definere deltagelse... 
 
Ordet “deltagelse” bliver ofte slynget ud uden tanke 
for det faktum, at der er forskellige niveauer af 
deltagelse. At deltage handler om at blive 
informeret, men også om at have noget at sige, 
bidrag og beslutningstagen. Fire niveauer af 
deltagelse blev specificeret i det EU finansierede 
transnationale projekt, “At Mainstreame Social 
Indslusning” anført af foreningen ”Bekæmp 
Fattigdom”, Irland. 
  
Information   
 
At deles om information og viden er meget vigtig for 
ethvert engagement, fordi hvis den fulde 
information (om politiske initiativer) ikke er til 
rådighed og udbredt i god tid før, er enhver form 
for konsultation eller deltagelse meningsløs. 
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Konsultation 
  
Konsultation handler om at tilvejebringe en 
proces, der giver udtryksmuligheder for de 
synspunkter, som enkelt personer og/eller 
grupper, der er bekymrede for planer eller som 
ønsker at have noget at sige til beslutningerne 
(som forbliver de politiske beslutningstageres 
privilegium); de samlede meninger vil blive 
antaget eller forkastet af beslutningstagerne. 
Konsultation kan kun fungere hvis de, der bliver 
adspurgte har den relevante information. 
 
Deltagelse  
 
Deltagelse giver lige anerkendelse til alle de 
impliceredes (stakeholders) bidrag i den 
beslutningstagende proces og den giver enkelt 
personer og grupper mulighed for at være i 
stand til at have indflydelse på processen og til 
at få deres synspunkter med i det færdige 
resultat.   
 
Med-beslutning  
 
Med-beslutning er et ekstra trin, som sikrer at 
man opnår konsensus i 
beslutningstagningsprocessen, at politikkerne  
passer sammen og afspejler bekymringerne 
og prioriteterne af alle, der er berørte af 
beslutningerne, og dermed resulterer i at alle de 
implicerede har et fælles ejerskab af det 
endelige resultat. 
 
For den fulde tekst, se: 
http://www.europemsi.org/ 
 
 
 
Med deres egne ord... 
 
“Jeg er virkelig glad for at have været med til 
dette sjette møde. Arrangementet for disse to 
dage og den velkomst, der blev givet til folk, der 
kom fra Europas fire hjørner var helt i top. 
Præsentationen af de tredimensionale 
genstande af de forskellige delegationer og den 
arbejdsgruppe jeg deltog i lærte mig, at selvom 
vi alle er europæere, og vi alle grundlæggende 
ønsker den samme ting, er fattigdom ikke det 
samme for os alle. Og der er meget arbejde, 
der skal gøres, fordi selv om disse møder har 
muliggjort fremskridt for de fattigste siden 2001, 
bliver hullet mellem fattige og rige større, lave 
lønninger, bistandshjælp, arbejdsløsheds 
understøttelse, og en lille pension giver ikke 

mennesker muligheder for at leve et anstændigt 
liv”. Nicole Tonneau, deltager i den franske 
delegation. 
 
 
“Jeg deltog i det europæiske møde som et 
omdrejningspunkt, der kunne give en mening til 
hvad vi var og hvad vi gjorde. Hvad jeg kom hjem 
med var, at vi har store ressourcer. Vi kommer alle 
fra forskellige steder og har forskellige liv, men 
ingen vender hovedet bort. Jeg mødte også 
mennesker fra forskellige institutioner, som aldrig 
har oplevet fattigdom, men vi snakkede samme 
sprog. Jeg så mennesker, der for første gang i 
deres liv forstod hvad det betød at have ret til 
værdighed. Jeg forstod også den virkelige mening 
af ”deltagelse”. “Deltagelse” betyder et 
tilhørsforhold til noget: til os selv, til vore principper. 
At deltage drejer sig om at stå ansigt til ansigt med 
hinanden. Det betyder også at dele de gode og de 
dårlige erfaringer, at arbejde i fællesskaber og 
involvere beslutningstagerne, men også at tage fat 
på - ikke blot fattigdom, men også velstand og 
uligheder.” Oksana Bybliv, Italiensk delegations 
deltager 
 
 
 

     Deltagelse: God praksis… 
 
 Rådet for Samfundsliv (Frankrig) 

 
en franske Lov af 2. januar 2002, der 
reformerede Velfærds og Samfunds 
Sundhedsinstitutioners Loven fra 1975, 
medførte et skift fra en institutions-centreret 

lovgivning til en der fokuserede på bedre 
rettigheder for institutionernes brugere. 
 
På 20 års dagen for loven fra 1975, fordømte 
frivillige foreninger og velfærds inspektionen 
brugernes manglende rettigheder, og forlangte at 
der blev nedsat et råd i hver eneste institution, og 
stillet andre muligheder til rådighed for at fremme 
de rettigheder, der var relevante for det store udbud 
af bruger grupper. 
 
Samfunds Livsråd (CVS) må oprettes i alle 
velfærds og samfunds sundhedsinstitutioner, og 
ledes som foreskrevet i en ledelsesordre fra 2004. 
Hovedformålet er at få en dialog i gang mellem de 
forskellige deltagere i en frivillig forening, inklusive 
brugerne. CVS siger hvad den mener med hensyn 
til institutionens planer, driftsregler, hvorledes de 
institutionelle aktiviteter afvikles, organiseringen af 
det daglige forløb, arbejdsprojekter, osv.… 
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Størstedelen af CVS staben består af valgte 
bruger repræsentanter, medarbejdere og 
repræsentanter for ledelsen, en søjle af det 
bredere samfund, og chefen for 
etablissementet. 

 
Det store problem med gennemførelsen af 
CVS’erne er institutionens nye magtfordeling 
(bruger/socialarbejder; bruger/bestyrelse, 
bruger/forvaltning, osv…), der skaber stor 
modstand på alle niveauer i den frivillige 
forening. CVS har brug for professionelle til at 
ændre deres indstilling, fremme læren af fælles 
arbejdsrelationer, og hjælpe til med at fremme 
statsborgerskab ved at give brugerne 
bemyndigelse og en stemme. 
 
Olivier Marguery 
Vice- general direktør, Frelsens Hær 
(Frankrig) 
 
 
 
Bliv Hørt! (UK) 
 

er er meget få virkelige muligheder for 
fattige mennesker til at få indflydelse på 
den politik, der berører deres liv. Men, 
når mulighederne dukker op, må 

NGOerne være sikre på at udnytte dem. 
 
Bliv Hørt! projektet i UK opstod fordi en række 
NGOer, heriblandt EAPN netværket i UK, greb 
den mulighed som den Nationale Handlingsplan 
(NAP) om Social Indslusningsproces 
præsenterede til at støtte fattige menneskers 
indflydelse på de vigtigste anti-fattigdoms 
politikker.  
 
Projektets succes lå i dets enkelthed. Der blev 
lavet en kasse med redskaber, der skulle 
tilskynde græsrodsgrupper til at arrangere 
arbejdsgrupper, som så ville blive brugt i 
udarbejdelsen UKs NAP Sociale Indslusning. 
Redskabskassen indeholdt tre enkle spørgsmål 
med hensyn til folks liv og samfundet: hvad 
fungerer, hvad fungerer ikke og hvad skal laves 
om? I løbet af 18 måneder deltog flere end 140 
grupper i hele UK i arbejdsgrupperne.  
 
Når man læser UKs NAP Social Indslusning er 
det klart, at ikke alle de problemer som fattige 
folk kom op med blev inddraget. Det ville også 
have været urealistisk at forvente det. Men, Bliv 
Hørt har hjulpet til med at slå fast af fattige 
mennesker har ret til at deltage og at deres 

bidrag kan forbedre anti-fattigdoms politik 
væsentligt. Det har også vist, at barrierer og 
forhindringer for deltagelse kan overvindes, hvis 
der stilles midler til rådighed og hvis 
organisationerne er engagerede i at støtte 
mennesker i at få deres stemme hørt.  
 
Peter Kelly 
 EAPN UK 
 
 
For mere information om Bliv Hørt se 
http://www.ukcap.org/getheard/ 
 
 
 
Med deres egne ord … 
 
 
Jean-Claude Paris, bruger af Rådet for 
Samfundsliv siger: 
 
“Hvad denne erfaring repræsenterer for mig er at 
det er muligt at sige lige ud, hvad det føles som  
bruger af en institution. CVS er ikke bare 10 valgte 
medlemmer, det er også et hold der består af 
beboere, socialarbejdere, og medarbejdere. Det 
betyder at lære at respektere andre menneskers 
forskellighed og vanskeligheder.  
 
Denne erfaring gav mig min selvtillid tilbage, viste 
at jeg kunne udtrykke mine tanker, udvikle dem og 
komme igennem med mine meninger. Jeg lærte at 
stå på egne ben med hjælp fra de andre.  
 
Det hjalp mig til at åbne op for andre, have tillid til 
dem og på den måde blive et fuldgyldigt medlem af 
samfundet. Vi lærte at samarbejde, at oparbejde 
konsensus, og udarbejde måder at fejre 
medborgerskab på.” 
 
 

Deltagelse: Hvordan man undgår 
frustration!  

 gennem mange år har en del af de nationale 
regeringer og den Europæiske Kommission 
proklameret vigtigheden af deltagelsen af fattige 
mennesker. Et oplagt eksempel er den 

entusiasme, der vises overfor de Europæiske 
Møder med Mennesker, der Lever i Fattigdom.  
Udviklingen i deltagelse har nået forskellige trin i 
forskellige lande, med vigtige metoder udviklet i 
nogle lande, som giver form til denne deltagelse.  
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I den kollektive deltagelsesproces er det 
anerkendt, at fattigdom ikke er et individuelt 
problem, men et samfundsmæssigt med mange 
årsager. Derfor kan mennesker, der lever i 
fattigdom, som engagerer sig i disse processer 
befri sig for skyldfølelserne over deres situation 
og dermed kan deltagelse medvirke til deres 
emancipation og bemyndigelse.  
 
Organiseret deltagelse af fattige mennesker 
hjælper til med at foranledige interaktion med 
politikerne og andre stakeholders. Dette burde 
medføre en forbedring af anti- fattigdoms politik, 
som så burde forbedre situationen for dem, der 
står ansigt til ansigt med fattigdom. For at opnå 
dette forventes der, at fattige mennesker 
udleverer information om kompleksiteten i 
deres livssituationer.  
 
Hvad lærer vi så af disse anstrengelser med at 
støtte deltagelse af fattige mennesker? Ikke 
forbløffende, lærer vi at der er problemer.  Efter 
en entusiastisk beyndelsesperiode (fra alle 
sider) begynder nogle frustrationer at dukke op.  
Dialogen mødes med kompleksiteten af 
fænomenet fattigdom og lindringen af den, så 
vel som fattige menneskers ambition om at 
være involverede som ægte partnere i alle faser 
af den politiske proces. 
 
Fattigdommens kompleksitet afspejles i 
behovet for samarbejde indenfor en række 
politiske områder og på forskellige politiske 
niveauer (EU, føderal, regional, provinsiel og 
lokal). Således kan ”fattige” folk blive sendt fra 
Herodes til Pilatus uden at være i stand til at 
finde ud af, hvem der præcist har magt til at 
tage de nødvendige beslutninger.  
 
 
Uden at give sig i kast med disse realiteter 
kan deltagelse blive et instrument der 
fremhæver frustrationer eller skuffelser for 
alle de medvirkende 
 
 
Ambitionen om at de ”fattige” skal være med i 
alle faser af den politiske proces støder 
sammen med problemet omkring sagsakternes 
tekniske kompleksitet. Kravet om permanent 
tilbagemelding til målgruppen eller deltagerne 
ville desuden skabe så meget forsinkelse, at 
den bureaukratiske proces for udarbejdelsen af 
politik ville tage utålelig lang tid.  
 
Uden at give sig i kast med disse realiteter kan 
deltagelse blive et instrument der fremhæver 

frustrationer eller skuffelser for alle de 
medvirkende. Respons kræver forbedrede 
deltagelsesmetoder. Formålet med at forbedre 
kvaliteten af politik, må anses for at være vigtigere 
end den øjeblikkelige, men midlertidige gode 
følelse af at fattige mennesker får opmærksomhed 
eller en stol ved det beslutningsdygtige bord. Derfor 
må regeringer og institutionelle aktører og deres 
administrationer organisere sig på en sådan måde, 
at informationer om livserfaringer gennem 
deltagelsesprocessen kan virke som et kærne 
bidrag til fattigdomspolitikken.  
 
Det vigtigste er at undgå at rive denne komplekse 
og sammenhængende pakke af information i mere 
håndterlige informative dele, især for regeringer og 
embedsmænd. Derimod skal en ansvarlig 
koordinationsafdeling indenfor administrationen; 
støtte deltagelsesprocessen, samle og fordøje den 
modtagne information og sende den videre i de 
korrekte politiske beslutningstagende processer.  
Processen skal også sikre valgte politikeres aktive 
engagement, og for at det skal blive en succes 
behøves der valgte politikere til at kæmpe for en 
sådan deltagelses metode. 
 
Lad det være helt klart, at masser af arbejde stadig 
må udføres af de forskellige aktører. Lad det være 
klart: man kan ikke malke en ko med hænderne i 
lommerne.  
 
 
Danielle Dierckx  
Doktor i Social og Politisk Videnskab, 
Universitetet i Antwerpen, Belgien 
 
 
 
Deltagelse: Symbolsk eller virkelig? 
 
Deltagelse er et helligt ord. Næsten alle vi, der er 
aktive i kampen mod fattigdom og social 
udstødelse tror, eller i det mindste foregiver 
interesse for ideen om at mennesker, der er direkte 
berørte af fattigdom og udstødelse skal være i 
stand til at deltage i beslutninger, der berører deres 
liv. Det er en fin teori, men hvad sker der i praksis? 
Er deltagelse virkelig eller er den bare symbolsk? 
 
Værdighed International “Rejs Dig, Stå Oprejst” 
projektet i de fattigste områder af Nairobi, Kenya, 
lærer os en hel del. For at deltagelse kan være 
reel, må den være aktiv, informativ og meningsfuld. 
Hvis læsefærdighederne er små, må der bruges 
populære metoder til at kommunikere indholdet. 
Hvis møder i store grupper ikke fungerer for at få til 
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at sige noget, så prøv mindre grupper eller 
samtaler med en af gangen. Hvis møder i store 
rum ikke fungerer, så prøv markedspladsen. 
Folk har behov for at føle sig godt tilpas og at 
deres mening respekteres. 
  
Når aktiv deltagelse udføres i praksis, er 
resultaterne forbløffende. Et overflødighedshorn 
af visdom, ideer, løsninger, forpligtigelser og 
energi strømmer simpelthen ud. 
Multipliceringseffekten er elektrisk. Folk 
kommer i tusindtal til disse møder, de leder 
dem på deres egen måde, med deres egen 
rytme, sætter deres egne dagsordener og 
prioriteter. De, der har kæmpet mest for den 
daglige overlevelse har nu helt klart overtaget 
ledelsen. Erfaringen fra Nairobi giver os håb for 
fremtiden. Erfaringen  på stedet lærer os at 
stræbe efter deltagelse der udvides hen imod 
lederskab – deltagelse, der fører til 
bemyndigelse – deltagelse der omsættes i 
handling, og deltagelse der kan medføre en 
vedvarende forandring. 
 
Aye Aye Win 
Direktør, Dignity International 
 
http://www.dignityinternational.org 
 
 
Deltagelses demokrati: en 
forudsætning for politisk handling 
 

ffentlig deltagelse i udformningen  af 
politik – somme tider kaldet deltagelses 
demokrati eller medborger deltagelse – 
er en dårligt defineret ide, men den 

bliver ofte krævet, enten for at skaffe samfundet 
indflydelse, eller for at forbedre politisk 
handling. Mens civil deltagelse selvfølgelig ikke 
er noget universalmiddel mod alle det 
repræsentative demokratis dårligdomme, må 
der stadig udtænkes en virkelig 
deltagelsespolitik med et  sammenhængende 
system af redskaber, der officielt inddrager 
enkeltpersoner  i den politiske sløjfe af 
beslutninger.  
 
Redskaber, der skal skaffes, trin, der skal 
følges  
 
At bringe folk ind i beslutnings- tagningssløjfen, 
betyder at få enkeltpersoner involverede i alle 
projektets faser eller politisk gennemførelse. 
Det betyder at gå ud over bare at informere og 

konsultere til at smede en partnerskabsrelation 
mellem deltagerne. 
 
En række eksisterende instrumenter til at gøre det, 
baner vej for fælles politisk planlægning og 
handling. De skal styrke politikernes bedømmende 
rolle, samtidig med at de skal begrænse deres 
skøn til samme niveau som alle deltagernes: at 
opnå en videre spredning af magt er en 
nøglegrundsætning i demokrati. 
 
Folk må være i stand til at være med til at udforme 
politik på alle de geografiske planer. I praksis 
betyder det at arbejde trin for trin. Afhængig af 
sammenhængen er det bedst at starte med de 
mest stridbare emner. Hvis det behøves kan man 
klassificere problemerne og tage dem op et efter et 
ved borgermøder. Fordelen ved dette er at man 
ikke bruger deltagernes energi ud over den tid 
konferencen tager. Det kan give et praktisk resultat, 
som hurtigt kan virkeliggøres, være effektivt, 
kontrolleret og få en tydelig offentlig profil. 
 
Vanskeligheder, der skal overkommes 
 
Men, demokratisk deltagelse skal tage fat i en 
række udfordringer, der fortsætter. Et af de store 
principper er, at indeni enhver er der en sovende 
borger, der har brug for at blive vækket. En anden 
forhindring, der skal overvindes er den, som alle 
grupper står overfor: at definere problemet med de 
rigtige betegnelser og i den rette form uden 
forudfattede meninger. 
 
Der er også andre vanskeligheder: deltagelse kan 
være budgetteret som månedlige måneder der 
afholdes i løbet af et år. Det kan medføre 
forskellige uønskede effekter, som 
deltagelsestræthed, “professionaliseringen” af 
nogle af deltagerne, mangel på modtagelighed for 
dagsordener, der er lavet udenfor de områder der 
er forbundet med deltagelsesbudgettet, osv. Så 
reglerne der styrer den slags processer må 
tilpasses hen ad vejen. 
 
Men, deltagelsesdemokrati står også overfor 
udfordringen om legitimitet – det betyder, at  antage 
det som er diskussionsemnet ikke så meget er 
deltagernes legitimitet, som det resultat man når 
frem til. På dette kritiske tidspunkt, er der en 
væsentlig kontaktflade mellem deltagelses- og 
repræsentativt demokrati: repræsentativt demokrati 
legitimerer, eller aflegitimerer, de “beslutninger” der 
er taget ved hjælp af deltagelse. 
 
Konklusion 
 

O 
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Hvis nogen som helst former for deltagelses 
demokrati skal gennemføres, er der et 
presserende behov for at det skal være 
obligatorisk på alle myndighedsniveauer og for 
alle valgte politikere at holde – i det mindste 
konsultative fora, lige så snart der er strid om et 
spørgsmål. Denne forpligtigelse må tilsluttes – 
som et minimum - et system af tvang og kontrol 
med de politiske handlinger, der udføres af 
politikere efter de har fået resultatet af 
konsultationen. Det skulle være unødvendigt at 
sige, at igangsætterne selv, bør være det første 
fokus for en multi-deltagelses konsultation. 
 
Marion Gret 
Politisk videnskabskvinde, 
forskningspartner CERI/Science Po – 
Universitetet Paris I 
 
 
 
Deltagelse skal stå bag den 
Europæiske anti-fattigdomstrategi 
 
Deltagelse af fattige mennesker er 
grundlæggende i den europæiske strategi til at 
tackle fattigdom og social udstødelse.  
 
Strategiens 3. mål forbinder deltagelse med 
politisk mainstreaming for en afgørende 
indflydelse på udryddelsen af fattigdom og 
social udstødelse. Deltagelsen af folk, der lever 
i fattigdom i udarbejdelsen af de Nationale 
Handlingsplaner for Indslusning varierer mellem 
medlemsstaterne. De Europæiske Møder med 
Mennesker, der Lever i Fattigdom, viser hvor 
stærkt ønsket om at deltage er.  
 
Ved at præsentere en megafon ved det 6. 
møde, ønskede Udvalget for Social 
Beskyttelses (SPC) at sige, at stemmerne fra 
disse mennesker betyder noget, at de må 
høres, og at vi ønsker at forstærke dem. 
Møderne har også lært os, at den stereotype 
opfattelse af fattigdom kan være en hindring for 
deltagelse.  SPC ønsker at tage fat i de 
strukturelle årsager til fattigdom og lægge hele 
sin vægt på de berørtes problemer.  
 
En af hovedkonklusionerne i EUs 2007 fælles 
rapport om social beskyttelse og social 
indslusning er at deltagelse skal forøges. Men, 
den fremhæver også at der må gøres mere for 
at forbedre deltagelseskvaliteten. Formålene og 
konklusionerne fastslår ... deltagelse skal 
systematiseres for at være effektive. Den bør 

ikke begrænses til politiske formuleringer, men 
udvides med evaluering og implementering af 
politikken. Der er stadig en masse, der skal gøres, 
men resultaterne er opmuntrende, og afgørende 
milepæle er passeret. Vi må blive ved med at 
presse på. 
 
Elise WILLAME 
Forkvinde for Udvalget for Social Beskyttelse 
 
 
 
 
NYHEDER FRA UNGARN 
 
LLYYDDEENN  AAFF  SSTTIILLHHEEDD  
Interview med Gyimesiné Borbála 
Franyó, Ungarsk deltager ved det 5. 
og 6. Europæiske Møde af 
Mennesker, der Lever i Fattigdom  
 
Q: Fortæl os noget 
om din sundheds 
tilstand lige nu… 
 
A: Jeg er alvorlig 
hørehæmmet på grund 
af lægelig 
forsømmelse. Jeg blev 
behandlet på et hospital 
for fordøjelses 
problemer da jeg var 
lille, men fik også 
medicin for betændelse 
i det indre øre. Andre 
børn fik samme 
behandling den gang, 
fordi bivirkningerne på hørenerverne ikke var 
kendte. Det var først da jeg var 10 år, at det gik op 
for mine forældre, at jeg ikke kunne høre deres 
stemmer bagved mig. Den medicin jeg fik, blev 
forbudt i 1980’erne. Men, da jeg er et sludrechatol, 
har jeg ikke noget imod andre menneskers lange 
tavshed. 
 
Q: Din ”optræden” var et af højdepunkterne på 
dette års Bruxelles møde … 
 
A: Dette år er det andet år jeg er med. Nerverne fra 
sidste år var væk denne gang, så jeg var meget 
mere afslappet ved at tale til mødet. Jeg bruger 
tegnsprog, men det var absolut ikke en planlagt 
optræden. Det var 100% improviseret. Det kom 
sådan helt af sig selv i sidste øjeblik 
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Q: Hvad tænker du når du får publikum 
med? 
 
A: Jeg var virkelig meget skeptisk indeni men, 
jeg var også stolt af mig selv, og det var herligt 
at blive lyttet til. Men, hvis vi tager det fra 
begyndelsen – jeg slog mikrofonen fra da jeg 
startede. Der var ingen grund til det for jeg 
brugte tegnsprog. Jeg signalerede, “I Ungarn er 
der to love om adgang”. Så standsede jeg for at 
se effekten, og fortsatte (medens jeg hele tiden 
lavede tegn!), “Kan I forstå hvad jeg siger?!” Nu 
meddelte ordstyreren, at translatørerne var 
holdt op med at oversætte og pegede på sin 
øresnegl. Men jeg signalerede helt fattet tilbage 
til ham, “Jeg hører dårligt” og trak på skuldrene. 
Jeg tror han var lidt frustreret. Man kunne høre 
en nål falde til jorden i rummet. Ingen anede 
hvad de skulle stille op med en sådan situation. 
Så jeg tændte for mikrofonen igen, ”oversatte” 
hvad jeg havde sagt og fortsatte min tale 
mundtligt. Jeg beskrev den ungarske situation, 
handicappedes problemer og den manglende 
adgang. Jeg fik kæmpebifald da jeg var færdig. 
Og som du ved, er der et specielt tegn som 
døve mennesker bruger i stedet for at klappe: 
de hæver deres hænder og ryster dem ligesom 
mange ”Nej’er”. Jeg lavede det tegn og mange 
mennesker lavede samme tegn til mig. Det var 
virkeligt cool! Bagefter kom adskillige 
mennesker hen til mig for at gratulere, og 
selvom vi ikke talte hinandens sprog, hjalp 
kropssprog os til at kommunikere. De ungarske 
translatører sagde, at jeg havde sådan en 
indflydelse på folk, at jeg burde komme til 
Bruxelles hvert år for at give handikappede 
stemme. Det gav mig virkelig et  sus. 
 
Q: Din aktive repræsentation er virkelig 
imponerende når man tænker på vor 
forfærdet du var sidste år I samme situation. 
Det må man virkelig kalde en ‘personlig 
rejse’. Tillykke! 
 
A: Jeg håber at denne historie vil hjælpe 
læserne af denne udgivelse til at forstå hvorfor 
det var så vigtigt for mig at give mit budskab til 
Bruxelles mødet, for at få den Europæiske 
Union til at acceptere tegnsprog som en slags 
‘minoritets sprog’! 
 
Interview: Géza Gosztonyi 
 
 
 
Spotlys på EAPN Ungarn (HAPN)  

 
HAPN blev grundlagt i april 2004 og meldte sig ind i 
EAPN nogle få måneder efter, ved general 
forsamlingen i 2004. Netværket har 79 
organisationer og 24 individuelle medlemmer.  
 
Hvis jeg skal udpege et hovedprincip i det ungarske 
netværk, vil det være deltagelse: netværkets 
deltagelse i bredere koalitioner og lobby aktiviteter, 
deltagelse af anti-fattigdoms NGOer i vore 
aktiviteter, og ikke mindst, deltagelse i det bredere 
samfund af mennesker, der lever i fattigdom og 
selvfølgelig i netværket som et redskab. 
 
Netværket blev omorganiseret for et år siden for at 
sikre den direkte deltagelse af fattige mennesker. 
Koordinations Udvalget (Netværkets ledelse) består 
nu af 10 “professionelle” og 10 mennesker, der 
lever i fattigdom. Sidstnævnte har alle været 
involveret i netværkets aktiviteter i lang tid. De 
deltager i de europæiske og ungarske møder med 
folk, der lever i fattigdom, de går til eller organiserer 
oplærings aktiviteter, osv. Vi har fundet ud af at 
virkelig deltagelse og effektivt samarbejde kun er 
muligt hvis både fattige mennesker og 
”professionelle” er indstillede på det.  
 
Jeg ved at nogle af EAPNs nationale netværk har 
større erfaringer indenfor dette område. Jeg synes, 
den store fordel ved netværk er de mange 
udvekslinger om forskellige emner. Forhåbentlig vil 
generalforsamlingen, der afholdes i Budapest i 
november 2007, give os mulighed til at finde ud af 
mere om vore erfaringer og praksis med hensyn til 
deltagelse. 
 
Vi ses! 
 
Izabella Marton 
EAPN Ungarn 
 
 

Det Ungarske National Program til 
bekæmpelse af børnefattigdom  
 
Programmet blev forberedt i 2006.  Det var 
det dokument, der lå til grund for Den 
Nationale Strategi “At forbedre tingene for 
vore børn” 2007-2032, vedtaget den 31. maj 
2007 af Parlamentet. 
 
Hvorfor er der brug for det program? 

I en befolkning på 10 millioner, havde Ungarn 2.2 
millioner afhængige børn under 20 år i 2005. 
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Familier med børn har en tendens til at være 
fattigere end dem uden børn. 
Fattigdomsprocenten hos familier med tre eller 
flere børn var 36%, næsten 3.5 gange 
gennemsnittet. De, der er værst ramt af 
fattigdom er børn af dårligt uddannede, 
arbejdsløse forældre, der bor i små landsbyer 
fra Roma fællesskaberne, og børn med 
alvorlige handicaps. 

I efteråret 2005 iværksatte Premier Ministeren 
udkastet til et program mod børnefattigdom. Det 
forslag der er opsummeret her, blev forberedt af 
en gruppe, der var etableret i det Ungarske 
Videnskabelige Akademi, som jeg stod i 
spidsen for. 

 

 
Fattigdomsprocenten hos familier med tre 
eller flere børn var 36%, næsten 3.5 gange 
gennemsnittet 
 

 
Programmet 
Programmet har adskillige sammenføjede 
elementer med lang-tids (en generation) og 
korttids (tre-år) mål.  

Det opdeler målene i tre hovedgrupper. Et 
generelt mål er at formindske fattigdom og 
social udstødelse hos børn og deres familier, 
som inkluderer det særskilte, men supplerende 
mål, om at nedsætte omfanget og dybden af 
fattigdom. Målene kan tolkes funktionelt og 
sammenkædes med det eksisterende 
system af generelle regerings ansvar. Det er: 
at forbedre forældres ansættelsesmuligheder; 
at skabe bedre og mere lige betingelser for 
børn til at udvikle deres færdigheder og evner; 
at formindske adskillelse; at forbedre niveauet 
af personlig socialtjeneste og hjælp til børn og 
deres familier; at garantere børn en sund 
barndom; og at forbedre livsbetingelser og 
sikkerheden ved at have et hjem. Horisontale 
mål, der går på tværs af alle de funktionelle 
områder inkluderer: at formindske etniske og 
regionale uligheder og adskillelse; forbedre 
situationen for handicappede børn; forbedre 
samarbejdet imellem institutioner og erhverv på 
forskellige niveauer; mobilisere civilsamfundet; 
og forøge informationen. Programmet har også 
en horisontal prioritet: at forbedre 
infrastrukturen og vilkårene for brug af større 

offentlige systemer – skoler, sundhedsvæsen, 
tjenester – der også tjener børnene. 

Idet det bygger på succesen af det almengyldige, 
men er opmærksom på de store problemer der er 
skabt af behovs-prøver og, selvfølgelig, de 
begrænsede midler, foreslår programmet to nye 
metoder for fordeling. Graduel almengyldighed 
betyder indførelse af bistand eller tjenester lidt efter 
lidt, der til sidst vil blive almengyldige. 
Differentieret almengyldighed betyder at alle 
modtager det tilgrundliggende almene underhold, 
men at ekstra bistand, opmærksomhed, og midler 
bliver givet til sårbare grupper, der har det meget 
hårdt. 

De vigtigste punkter for de første tre års 
iværksættelse er: (i) en forhøjet familie bistand til 
familier med tre eller flere børn og ene forældre; (ii) 
opstarten af udviklingsprogrammer for de små; (iii) 
forbedre situation for de familier, der har det værst. 

De to hovedfokus på længere sigt er: (i) 
formindske adskillelse i skolen ved at ændre 
tankegangen på alle de involverede aktører, og 
forbedre forholdene i skoler med mangler; (ii) at 
gøre forbedringen af samfunds- og person tjeneste 
en absolut prioritet med den hensigt at skabe en 
betydningsfuld forandring til en erkendelse, der kal 
medføre en mere børne-centreret og tolerant social 
tankegang. 

 

Prof. Zsuzsa Ferge 
Det Ungarske Videnskabs Akademi  
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