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Forord

Denne bog markerer et jubilæum. I 2010 var det 25 år siden, at 
Kofoeds Skoles nuværende engagement i udlandet tog sin be-
gyndelse. Det førte til oprettelsen af de mange Kofoeds Skoler 
og samarbejdsprojekter i Central- og Østeuropa. Det var i 1985, 
hvor en gammel forbindelse til Warszawas Universitet blev gen-
oplivet. Denne kontakt førte efter en lang og besværlig proces 
til, at de første Kofoeds Skoler blev oprettet i Polen i slutningen 
af 1990’erne.

Siden er mange flere kommet til. I jubilæumsåret er der omkring 
20 Kofoeds Skoler eller samarbejdsprojekter i omkring ti lande. 
Jeg siger ”omkring”, for nye er hele tiden under forberedelse 
eller oprettelse.

Dertil kommer de såkaldte andengenerationsskoler. Det er pro-
jekter og institutioner, som oprettes uden vores direkte medvir-
ken, men med udtrykkelig inspiration fra Kofoeds Skoles idéer. 
I Polen blev der således gennemført en særlig lovgivning til 
formålet og oprettet omkring 60 af slagsen under betegnelsen 
”centre for social integration”.  

Vi bliver undertiden spurgt om, hvor mange Kofoeds Skoler der 
skal være i udlandet. Det undlader vi at svare konkret på. Der 
er selvfølgelig en grænse for, hvor mange vi kan være organi-
satorisk involveret i. Men hvorfor skulle denne idé om hjælp til 
selvhjælp være begrænset af vores konkrete ressourcer? Eller 
blot til en bestemt del af Europa?



10 | Forord

Oprettelsen af skolerne i Central- og Østeuropa har haft en be-
stemt kontekst. De samfundsmæssige forudsætninger var først 
og fremmest kommunismens sammenbrud omkring 1990. Ind-
førelsen af frihed og demokrati åbnede op for sociale initiativer 
fra civilsamfundet og de frivillige organisationers arbejde. Den 
eksisterende nød og de sociale problemer blev på en og samme 
tid både erkendt og tilladt at handle på.

Men samtidig skabte overgangssituationen en dyb social krise 
i de berørte lande. Fattigdom, arbejdsløshed, hjemløshed, alko-
holisme og social elendighed tog til i voldsomt omfang under 
de ofte brutale transformationsprocesser fra kommunisme og 
diktatur til demokrati og kapitalisme. Her var en hjælpeindsats, 
der bygger på Kofoeds Skoles arbejdsmetoder, særdeles velkom-
men og nødvendig.

En fælles idé

Kofoeds Skole er først og fremmest en idé. En idé om, hvordan 
man skal hjælpe. Kofoeds Skole er en yderst konkret indsats for 
socialt udsatte mennesker, men det, som gør den til noget unikt, 
er dens syn på arbejdet og metoden i dette. Dertil kommer, at ud-
viklingen med nye skoler er bundet til ildsjæles engagement. Det 
er vores erfaring, at det især er dem, som griber vores koncept 
og med dette afsæt gør en forskel i den by og den sammenhæng, 
som er deres.

Men historien om Kofoeds Skoles internationale engagement er 
i virkeligheden meget længere og mere omfattende. Allerede i 
kordegn Hans Christian Kofoeds tid var der mange internatio-
nale kontakter og bestræbelser for at oprette skoler i udlandet. 
Det resulterede i to Kofoeds Skoler i Norge, fra hhv. 1955 og 1961. 
Også i Island og Sverige blev der oprettet skoleprojekter. De er 
alle for længst ophørt med at eksistere.

I en bredere forstand har Kofoeds Skole også haft mange inter-
nationale kontakter og deltaget i mange samarbejdsprojekter. 
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Igennem årene har skolen modtaget utallige besøg fra udlandet. 
Der har været en stadig strøm af besøgende i grupper og som 
enkeltpersoner. Det har især været ildsjæle, socialarbejdere, 
politikere og forskere.

Internationaliseringen, som tog stærkt fart for et par årtier siden, 
har bidraget til dette, og især EU har været en dynamo. Kofoeds 
Skole er med i flere EU-baserede internationale netværk og mø-
der herigennem mange engagerede mennesker. Jævnligt opstår 
der en dialog om at oprette et projekt eller en ny Kofoeds Skole. 
I tilknytning hertil har skolen deltaget i en række internationale 
samarbejdsprojekter, hvor vores partnere har været tilsvarende 
organisationer i andre EU-lande.

Fattigdom uden grænser

I de seneste år har vandringen af svagt funderede arbejdssø-
gende og egentlige sociale flygtninge fra de fattige lande i syd 
og øst mod de rige samfund i vest og nord især inden for EU- 
landenes kreds været i markant stigning. 

Der er også en tilsvarende migrationsdynamik i en større inter-
national kontekst end blot inden for EU.

Det har givet anledning til nye udfordringer og opgaver, som 
umiddelbart er yderst vanskelige at løse. Det skyldes først og 
fremmest problemernes karakter, men i høj grad også, at den na-
tionale og internationale lovgivning ikke giver mulighederne for 
at hjælpe, men p.t. er yderst mangelfulde eller ikke-eksisterende. 

Det ses både i forhold til de ”strandede arbejdssøgende” fra Cen-
tral- og Østeuropa og ikke mindst i forhold til romaernes proble-
mer – og de problemer og udfordringer deres tilstedeværelse 
giver anledning til i det land, hvor de midlertidigt opholder sig. 

Man kunne kalde dette nye komplekse problemfelt for ”fattigdom 
over grænser” eller måske snarere ”fattigdom uden grænser”.
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Fortælling og dokumentation

Bogen er skrevet både som en fortælling og en dokumentation. 
Den tilstræber at give information om fakta, analyse og indsigt 
i dybden samt en bredere forståelse af, hvad der var i spil, og 
hvem der gjorde det muligt, at skolerne blev oprettet og fik deres 
eget liv.

Derfor indeholder bogen både de tørre fakta og beskriver de 
personlige, psykologiske og kulturelle elementer i den proces, 
som fandt sted. Uden denne mere facetterede tilgang til emnet 
vil læseren næppe få en egentlig forståelse. Dertil kommer, at 
læsere er ret forskellige. Nogle har det bedst med det faktuelle. 
Andre er mere til det analytiske og teoretiske. Og andre igen 
får mest ud at den personlige beretning, hvor dagliglivets op-
levelser er mere i fokus, og man også fornemmer menneskene 
bag det hele. 

Bogen er skrevet af en håndfuld forfattere, som alle har været 
og er dybt involverede og engagerede i skolens internationale 
arbejde. Det er ikke forsøgt at skrive bidragene sammen i én 
samlet beretning. Det betyder, at der er forskel i stil og fremstil-
lingsform. Dermed kan læseren også fornemme de danske aktø-
rers univers. Det fremgår tydeligt, at vi har og har haft forskellige 
vinkler i vores engagement og faktiske involvering. 

Bogen indeholder ikke en beskrivelse af Kofoeds Skole i Køben-
havn. Disse oplysninger findes let i andre kilder. Der er f.eks. 
nyligt udkomne bøger på både dansk og engelsk om skolen og 
dens arbejde. Endvidere er der skolens årsskrifter, Kofoeds Avis 
og skolens hjemmeside. 

Aktuelle oplysninger om de udenlandske skoler kan man finde 
dels på Internettet, dels i en lille engelsk tryksag: Kofoeds School 
International, som skolen udgiver og opdaterer jævnligt. Den 
ligger også på hjemmesiden.

Jens Aage Bjørkøe, Maj 2011



Tiggerske med barn på Warszawas hovedstrøg. 2011.
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om ForFATTErNE

Bogen er skrevet af en lille gruppe medarbejdere på og med 
tilknytning til Kofoeds Skole. Under redaktionen af de oprinde-
lige bidrag fra forfatterne har det været hensigtsmæssigt at bry-
de nogle af teksterne op og dermed frembringe en mere konti-
nuerlig beretning. Dermed er der opnået en sammenhæng og 
helhed i bogens fortælling, og samtidig er det blevet muligt at 
undgå en del større overlap samt spring i fremstillingen.

Jens Aage Bjørkøe, forstander for Kofoeds Skole siden 1979. Har 
gennem mange år haft et tæt samarbejde med især Polen. Skrev 
i 1997 doktordisputats om Kofoeds Skoles metoder ved universi-
tetet i Warszawa. Modtog i 2000 det polske ridderkors. Medlem 
af bestyrelsen for Eurodiaconia, en europæisk samarbejdsorga-
nisation for kristeligt-sociale hjælpeorganisationer. 

Bidrag til bogen: Redaktion og forord. Kapitel 2: Møde med ildsjæ-
le, der kan og vil gøre en forskel. Kapitel 6: Hjælp til selvhjælp i 
Central- og Østeuropa – hvad kom der ud af det? (sammen med 
Ole Meldgaard).

Ole Meldgaard, chefkonsulent, Head of International Relations. 
Ansat på Kofoeds Skole siden 1986. Har i mange år været dybt 
engageret i og en væsentlig drivkraft for skolens arbejde i ud-
landet. Stærkt engageret i internationalt netværksarbejde, især 
EAPN og FEANTSA samt Eurodiaconia. Formand for den dan-
ske afdeling af EAPN. 

Bidrag til bogen: Kapitel 4: 19 skoler i 9 lande. Kapitel 5: Internatio-
nale samarbejdsprojekter og netværk (sammen med Marianne 
Bjørkøe). Kapitel 6: Hjælp til selvhjælp i Central- og Østeuropa 
– hvad kom der ud af det? (sammen med Jens Aage Bjørkøe).  
Efterord.
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Karin Larsen, afdelingsleder. Ansat på Kofoeds Skole siden 1980. 
Var i 1998 udstationeret et år i Siedlce, Polen, på den første skole 
i udlandet. 

Bidrag til bogen: Kapitel 3: Pioner i Siedlce – den første skole, 
det første år. 

Olav Hindahl, lektor ved Diakonhjemmets Højskole, Institut for 
socialt arbejde og familieterapi, i Oslo. Olav Hindahl er søn af 
den første forstander på Kofoedskolen i Oslo, Bjørgstein Hindahl.

Bidrag til bogen: Afsnittet om Kofoedskolen i Oslo i kapitel 1: 
Det begyndte i Norden. 

Marianne Bjørkøe, sektionsleder og studievejleder på Kofoeds 
Skole. Ansat siden 1982. Har deltaget i adskillige europæiske 
samarbejdsprojekter og været engageret i skolerne især i Polen. 

Bidrag til bogen: Kapitel 5: Internationale samarbejdsprojekter og 
netværk (sammen med Ole Meldgaard). Har endvidere skrevet 
hovedparten af interviewene med elever på de forskellige skoler 
i kapitel 4: 19 skoler i 9 lande. 

Thomas Pedersen, kommunikationsmedarbejder på Kofoeds Skole 
siden 2008. 

Bidrag til bogen: Kapitel 1: Det begyndte i Norden (sammen med 
Olav Hindahl).



To tiggere ved indgangen til en i kirke i Warszawas centrum. 2011.
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Kapitel 1. 

dET BEGyNdTE I NordEN

Af Thomas Pedersen og olav Hindahl

Hvis man kan sige, at Kofoeds Skole har haft en storhedstid 
i forhold til offentlig og politisk bevågenhed, er årene efter 2. 
Verdenskrig ikke noget dårligt bud. Med et ord fra vores egen 
tid kan man godt sige, at kordegn Kofoed blev en mediedarling 
i slutningen af 1940’erne. 

Han påpegede et stort og voksende socialt problem og kom sam-
tidig med en letforståelig, socialpædagogisk løsning. 

Meget omtalt var det opsøgende arbejde på gaden og på kaffe-
barerne – ganske som i dag. Men især de såkaldte ”natrazziaer” 
tiltrak offentlig opmærksomhed. Sammen med medarbejderne 
gik Kofoed i de mørke efterårs- og vinteraftener til de steder i 
byen, hvor man vidste, at de hjemløse søgte ly for natten: jernba-
neterræner, havneområder, parker og baggårde med varme riste.

Lige fra begyndelsen i 1928 var Kofoed stærkt bevidst om vær-
dien af omtale i pressen – en værdi, som også var en betingelse 
for at få skolens ofte vaklende økonomi til at hænge sammen. 
De mange pædagogiske nyskabelser og det anderledes syn, han 
anlagde på arbejdsløshed – bl.a. i mange artikler i skolens blad, 
som begyndte at udkomme fra 1941 – indeholdt en logik, som 
var klar for de fleste. 

Skolen, som indtil 1946 hed Skolen for Arbejdsledige, var ikke 
længere kun en skole for arbejdsløse københavnere, men havde 
erobret rollen som hele Danmarks Kofoeds Skole.
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I 1951 flyttede skolen ind i lokalerne i Dronningensgade 34 på 
Christianshavn, og Træningsskolen i St. Magleby på Amager var 
kommet op i fulde omdrejninger. Skolen var også i vælten med 
et stort indsamlingsarbejde, basarer og et landslotteri. Ude i 
landet begyndte folk at samle sig i lokale støttekredse for at 
bakke op om skolens arbejde. 

Kofoed omkom ved en trafikulykke i 1952 i forbindelse med en 
foredragsturné knyttet til arbejdet med at oprette støttekredse 
ude i landsognene.

International opmærksomhed
Kofoeds utrættelige arbejde medførte stor medieomtale i det 
hjemlige medielandskab, og i kraft af det begyndte udenlandske 
medier at få øjnene op for, at der skete noget stort i lille Danmark. 

I februar 1947 bragte den norske avis Dagbladet en stor billed-
reportage over flere sider med titlen ”Kofoeds mageløse skole”.

”En hypermoderne skole, som der næppe findes mage til, stødte 
jeg på i Prinsessegade i København. Det er Kofoeds Skole, som 
ikke er spændt inde i en bestemt ramme eller form, men arbejder 
efter mottoet: ”Hvad fordres der af os i dag – hvor skal vi sætte 
kræfter ind?”

Fra tidlig morgen til sen aften går en strøm af mennesker ind ad 
den åbne dør. Det er ganske unge mænd og lidt ældre, hjemløse, 
mødre med børn samt familiefædre. Alle får de hjælp til løsnin-
gen af deres problemer. Hjælp til selvhjælp og selvrespekt – med 
det følger også håb for fremtiden.”

I reportagen beskriver forfatteren imponeret det kofoedske 
pointsystem og skolens indretning med soigneringsafdeling, 
vitaminkro, restaurant, gymnastik, tøjdepot og skrædderværk-
sted, møbelværksted, husmoderafdeling, Træningsskolen og det 
store opsøgende arbejde på gader og stræder. 

Denne reportage kom ikke til at stå alene, med årene blev 
den blot én af mange beretninger om Kofoeds Skole i uden-
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oversigtskort 
der viser hvor i 
danmark Kofoeds 
Skoles elever kom 
fra i sæsonen 
1951-1952.  
(Fra Kofoeds 
Skoles 25-års 
jubilæumsskrift, 
1953).

landske medier. I skolens arkiv med presseklip er der vidnesbyrd 
om, at skolen fik verdensomspændende omtale i efterkrigstiden.

Skolen blev omtalt i blade som New York Times, Allgemeiner 
Handelsblad i Amsterdam, Rhodesia Herald, Hindustan Times 
New Delhi, Yorkshire Evening Post i England og bladet Eining 
i Reykajvík – for bare at nævne nogle enkelte. Alt i alt kom hi-
storien om Kofoeds Skole ud på i hvert fald fem af klodens kon-
tinenter fra 1947 til 1955. 
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Mange planer om filialer
Opmærksomheden omkring skolen affødte en lang række besøg 
fra udlandet, både af officiel og privat karakter. Der kom embeds-
mænd og politikere, studerende og forskere og helt almindelige 
mennesker, som ved selvsyn gerne ville iagttage fænomenet Ko-
foeds Skole. I skolens 25 års jubilæumsskrift fra 1953 kan man 
under overskriften ”Verdenskendt” læse om besøg fra det meste 
af verden og om ”interesse og beundring for denne indsats helt 
ud under fjerne himmelstrøg.”

Mange af de besøgende udtrykte interesse for at starte noget 
lignende i deres hjemlande, og mange steder blev der arbejdet 
med tanken. I en del byer tog man egentlige tilløb.

I juli måned 1949 bragte danske aviser historier om, at udlandet 
var interesseret i skolen. F.eks. bragte flere aviser en stort set 
enslydende pressemeddelelse om et besøg på skolen af embeds-
mænd fra Norge, Sverige og Finland. 

Lignende meddelelser om interesse fra Tyskland og Østrig var 
også at finde i tidens aviser. Det var bl.a. en stor historie i mange 
aviser, at Kofoed rejste til Wien i et par uger i sommeren 1949, 
efter en invitation fra byen til at komme og være med til at stifte 
en skole dér. På samme tidspunkt er der også meldinger i pres-
sen om, at der blev arbejdet konkret på skoler andre steder, bl.a. 
i Flensborg. Også Gøteborg var inde i billedet.

Der var dog ingen af disse tidlige følere og initiativer, som ka-
stede konkrete resultater af sig. Og så måske alligevel. En af de 
udlændinge, som besøgte skolen i denne periode, var den senere 
professor i socialpædagogik Ryszard Wroczynski fra Warszawa 
i Polen. Professor Wroczynski blev den indirekte årsag til de 
kontakter, som tæt ved fire årtier senere førte til etableringen 
af Kofoeds Skoler i Polen.

Der var mange tilløb, hvor gode viljer satte deres kræfter ind 
på at skabe nye skoler efter Kofoeds idéer og principper rundt 
omkring i Nordeuropa, men de fleste steder blev det ved tillø-
bene. Undtagelsen er i Norge, hvor der i 1955 blev etableret en 
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Kofoeds Skole i Oslo og i 1961 en til i Bergen. Begge skoler er 
nedlagt i dag – skolen i Bergen lukkede i 1988, og Oslo-skolen 
måtte slippe taget i 1992. I begge tilfælde var der tale om sociale 
institutioner, som blev etableret med en bred folkelig opbakning 
og for private midler.  

Kofoeds Skole nåede også til Island og til Stockholm i en kort 
periode. 

Stockholm
Hvad angår skolen i Stockholm, er det småt med tilgængelige 
oplysninger. Vi ved, at Yngve Stjärnsäter fra det svenske social-
ministerium deltog i skolens medarbejderkursus i 1956. Kofoeds 
Skoles blad refererede i oktober 1956 Stjärnsäters beretning om 
skolen i Stockholm således:

”Hr. Stjärnsäter håbede at kunne kopiere Kofoeds arbejde i Kø-
benhavn med et tilsvarende arbejde med arbejdsløse i Stockholm. 
Taleren, der har sit virke i socialministeriet i Stockholm, havde i 
forbindelse med en samtale om arbejdsløshedsproblemet fået sin 
opmærksomhed henledt på Kofoeds bog ”Slået ud – Nej!” Ved 
læsningen var det blevet ham klart, at der fandtes ingen anden 
vej end Kofoeds. 

Han var så begyndt at arbejde under yderst primitive former i to 
barakker og lejede senere et lokale i Stockholms centrum. Man 
havde ikke udsendt brochurer, men gik ud om natten og opsøgte 
hjem- og arbejdsløse mænd. I stigende grad havde man anlagt 
Kofoeds linje: Vil man have noget, må man også gøre noget. 

Nu holder man åbent fem aftener om ugen i en skole, der velvilligt 
har stillet lokaler til rådighed. Man har undervisning i gymnastik, 
og der holdes foredrag af lærere, socialarbejdere og kriminologer. 
Man havde også et kursus for radiotelegrafister. Om onsdagen er 
der både åbent for mænd og kvinder. Kvinderne laver smykker 
og syr duge, og mændene laver keramik og lamper og mange 
andre ting. Man har planer om at anskaffe en båd til oplæring i 
navigation i Stockholms skærgård. Denne båd skal samtidig tjene 
som herberg for eleverne.”



Fire nordiske 
forstandere for 
Kofoeds Skoler 
fotograferet 
ved et medar-
bejderkursus på 
Træningsskolen 
i 1956.  
Fra venstre: yng-
ve Stjärnsäter, 
Stockholm, Kåre 
Heftye Skollerud, 
oslo.  
Th. Glad, Træ-
ningsskolen på 
Amager, Erhard 
Jørgensen, 
Kofoeds Skole i 
København. 

Desværre er denne passus det eneste tilgængelige vidnesbyrd 
om skolen i Stockholm, så det må formodes, at dens levetid ikke 
blev særlig lang. 

Island
Et par år senere kom Kofoeds Skole også til Island. I 1958 kom 
Tora Einarsdóttir til skolen i seks måneders praktik. Tilbage i 
Island berettede hun om sine erfaringer fra Kofoeds Skole og 
viste en film om skolen. Sammen med kvindebevægelsen på 
Island grundlagde hun foreningen Vernd (Værn). Hensigten 
var at få et hus for hjemløse og løsladte fanger efter afsoningen. 
Sammen med andre kvinder tog hun rundt og uddelte suppe til 
de hjemløse i Reykjavik tidligt om morgenen. 

I 1960 lejede Vernd en bygning og indrettede det for overnatning 
til 17 personer. Beboerne skulle være aktive og med i husholdnin-
gen. Mottoet var hjælp til selvhjælp ligesom på Kofoeds Skole. 
Udgifterne blev betalt af kvindebevægelsen. Vernd mente, at 
arbejdet skulle betales af myndighederne og bankede hårdt på 
dørene, indtil det offentlige begyndte at give støtte. 

Vernd driver fortsat et hus, selvom ideologien har ændret sig 
lidt. Men mottoet er som før ”hjælp til selvhjælp”. De fleste, som 
bor i huset, er indsatte fra fængslet i deres sidste periode af afso-
ningen. For at bo der skal fangerne arbejde eller studere, ellers 
bliver de sendt tilbage til fængslet. De må selv betale husleje og 
deltage i det daglige arbejde. Det er også obligatorisk at deltage 
i et ugentligt AA-møde. 
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Kofoedskolen i oslo

De to Kofoeds Skoler i Norge fik bedre fodfæste. Først til Oslo: 
Kofoeds Skole i Oslo blev grundlagt i 1955 og formelt afviklet i 
marts 1996. Den eksisterede altså i over 40 år. 

Skolens historie kan opdeles i tre faser: 

Fase I: Den tidlige fase fra starten til omkring 1970, hvor hoved-
skolen i København var idealet for skolens drift. 

Fase II: 1970’erne, ”den antiautoritære fase”, hvor idéer om bru-
gerinddragelse, direkte demokrati, fællesmøder og tolerance 
erstattede den tidlige arbejdsmåde på skolen. 

Fase III: fra 1980-1992, hvor skolen flyttede ud af Oslo og blev til 
en behandlingsinstitution for unge narkomaner. I den periode 
var relationen til den oprindelige Kofoeds Skole i hovedsagen 
af formel karakter.

Start med hjælp fra Rotary
Drivkraften bag Kofoeds Skole i Oslo var fængselspræst Kåre 
Heftye Skollerud og Rotaryklubberne i Oslo. Arbejdsterapeutisk 
forening i Oslo holdt i 1954 et informationsmøde om Kofoeds Sko-
le i Danmark. Konceptet og arbejdsmetoden vakte begejstring, og 
der var enighed om, at der var brug for en tilsvarende institution 
i Oslo. På mødet blev nedsat et udvalg, som skulle undersøge 
mulighederne for at oprette en skole i Oslo. Kåre Heftye Skol-
lerud blev valgt som udvalgsformand, og cand.teol. Bjørgstein 
Hindahl som sekretær.

Skollerud var et ivrigt medlem af Rotary og fik de fire Rotaryklub-
ber i Oslo engageret i Oslo Rotary-klubbers Arbeitsutvalg for Ko-
foedskolen i Oslo. Udvalget indsamlede 100.000 kr. til skolens 
indretning og opstart ved en modeopvisning og festaften. Hertil 
kom gaver fra banker, forsikringsselskaber og virksomheder. 
Et anseligt beløb – svarende til over 1 mio. danske kr. i dag. Da 
skolen kom i gang, fik udvalget et forlænget liv som Kofoedsko-
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lens økonomiutvalg sammensat af nøglepersoner fra den private 
og offentlige sektor. Oslo kommune gav Kofoedskolen ret til at 
disponere over en kommunal ejendom i bydelen Malmøya, og 
i efteråret 1956 åbnede skolen. Men efter bare et par uger blev 
ejendommen totalskadet ved en brand. 

En rotarianer stillede så et hus i Nordbygata i bydelen Grønland 
(tæt på Oslos hovedbanegård og havnen) gratis til rådighed. 
Huset blev kort efter eksproprieret af kommunen, men skolen 
fik lov til at leje det, indtil det skulle rives ned. Huset blev bygget 
om, og den nye skole stod færdig i januar 1957.

I 1957 oprettede man også Kofoedskolens venneforening, som 
efter et stykke tid opnåede et medlemstal på over tusind perso-
ner. Hertil kom et råd for skolen med medlemmer af Oslos Rota-
ryklubber og Sct. Georgs Gilderne (en velgørende organisation 
for voksne tidligere medlemmer af spejderbevægelsen). I rådet 
forsøgte man at få en bred sammensætning af repræsentanter fra 
erhvervslivet, det offentlige og private organisationer. Skolens 
bestyrelse blev formelt udpeget af rådet.

I skolens vedtægter fra 1956 blev det slået fast i § 1 at ”skolen 
er vokset ud fra Kofoeds Skole København – og skal følge dens 
principper og system, tillempet norske forhold.” Skolen skulle 
være en selvejende institution, og formålet var at give hjælp til 
selvhjælp på et ”etisk grundlag for at løse praktiske problemer 
for mandlig ungdom i sociale vanskeligheder.” (§ 3).

Åbningen og den første fase
Skolens hus i Nordbygata var et træhus fra 1860’erne. Efter over-
tagelsen blev huset malet solgult med grønne vinduesrammer, 
og der blev lagt stor vægt på at gøre opholdsrummene hyggelige. 

Den 9. april 1957 blev skolen officielt åbnet ved et festmøde i uni-
versitetets gamle festsal. Arrangementets størrelse siger meget 
om det socialpolitiske format, skolen repræsenterede. Til stede 
var repræsentanter fra regeringen, ministerierne, den norske 
kirke, Oslo by, skolevæsenet og vigtige sundheds- og socialfag-
lige institutioner.
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Det første år blev driften i overvejende grad finansieret af indtæg-
ter fra et loppemarked, i samarbejde med Rotary, Inner Wheel 
(foreninger for hustruer til Rotarymedlemmer) og Oslo Brand-
væsen. Der var penge nok til et halvt års drift med to ansatte og 
et betydeligt frivilligt medarbejderteam. 

Frivillige medarbejdere var de bærende kræfter i det daglige 
arbejde. Omkring 25 medarbejdere hjalp til på værkstederne, 
bidrog til reparation af tøj og holdt kurser og kulturaftener. 
Snedkerværkstedet i huset var hurtigt i stand til at tage mindre 
opgaver uden for skolen. Også skolens læge og tandlæge var 
engagerede frivillige. 

Ved skolens åbning disponerede man over 12 sengepladser 
fordelt på to soverum. Fra 1958 overtog man tre etværelses lej-
ligheder i baggården til ejendommen og kunne nu tilbyde 16 
døgnpladser fordelt på fire soverum. 

I 1958 var prøveperioden definitivt ovre, og arbejdet på skolen 
havde fået sine faste konturer. De ansatte oplevede at være ”op-
byggende kræfter imod opløsende tendenser i tiden.” Skolens 
venneforening, enkeltpersoner, foreninger og institutioner gav 
økonomisk sikkerhed til den daglige drift og bidrog også med 
væsentlige naturaliegaver. 

Skolens identitet var givet og blev opretholdt gennem den nære 
kontakt til hovedskolen i København, hvor forstander Hindahl 
jævnligt deltog i medarbejdersamlinger på Amager. At Kofoed-
skolen var et stykke socialt pionerarbejde i Norge viste sig også i 
den offentlige interesse, der var for skolen, og de mange gæster, 
både politikere og fagfolk, som besøgte den. 

I skolens første tid var holdningen til de offentlige myndigheder 
tvetydig. Skolen fik mindre end 20 pct. af sit driftsbudget fra det 
offentlige, og man kunne sagtens bruge større økonomisk støtte. 
Men der var en eksplicit skepsis over for stat og kommune. Rota-
ryfolket i bestyrelsen ønskede ikke noget offentligt bureaukrati 
eller formynderskab med regler og sagsbehandling, som kunne 
begrænse skolens frihed. Dette ændrede sig senere. 
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Et ”hjem” med faglige tilbud
Skolens mål var i 1950’erne og 1960’erne at være en social før-
stehjælpsinstitution. ”Tidlig hjælp er effektiv hjælp” var skolens 
motto. Kofoedskolen skulle stimulere til opdrift og samarbejde, 
men ikke sy puder under armene på eleverne. Hjælp til selvhjælp 
er fundamentet i moderne norsk sociallovgivning og var fra dag 
ét skolens grundlag.

Kongstanken var, at de mennesker, som opsøgte skolen, ikke 
skulle have følelsen af at modtage almisser. Man skulle betale 
med sin arbejdsindsats og derigennem opbygge selvrespekten. 
Der blev ikke spurgt efter papirer eller identifikation hos dem, 
som bankede på døren. Det afgørende var viljen til at deltage i 
det daglige arbejde i huset, opvask, rengøring, brændehugning, 
reparation af sko osv. Skolen gav konsekvent afslag om hjælp til 
dem, som bare ville have penge eller mad. 

Berusede personer blev bedt om at komme tilbage, når de var 
ædru. Mange af eleverne havde alkoholproblemer og måtte af-
stå fra at drikke. De, som ikke gjorde det, blev skrevet ud fra 
skolen eller hjulpet videre til et behandlingstilbud, hvis de var 
motiverede.  
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Tilbuddene på Kofoedskolen omfattede langt mere end mad og 
en seng at sove i; man ville være et hjem. De fleste af eleverne 
havde mistet kontakten med deres hjem, eller som det hed i års-
beretningen fra 1958: ”Hvis de i det hele taget har noget hjem.” 
Temmelig mange elever kom fra familier med alkoholproblemer 
og omsorgssvigt. Madmoderen på skolen blev af mange også 
kaldt mor, og havde mange omsorgsfunktioner, mens forstande-
ren tog rollen som den strenge og grænsesættende, men også 
omsorgsfulde far. Forældrefigurerne beskyttede mod misbrug og 
kriminalitet. De kunne motivere eleverne til at gå i behandling. 
De få ansatte oplevede også, at ældre elever fra tid til anden tog 
ansvar og støttede de yngre elever. 

Rent praktisk blev aktiviteterne på skolen organiseret med ar-
bejdskort, man havde fra Danmark. Man fik point for at bade, 
barbere sig, blive klippet, for personlig hygiejne, for at sætte 
sit tøj i stand, for husarbejde på skolen og dagsarbejde udført i 
virksomheder. Elever med alkoholproblemer fik også point for 
at tage antabus. Pointene kunne så veksles til pænt, brugt tøj, 
mad og overnatning på skolen. Dageleverne kunne tjene point 
til måltider. 

Tre aftener om ugen var der foredrag, film eller debat. Det var 
obligatorisk for dageleverne og gav et præg af skole. Emnerne 
var bl.a. samfundslære, kunst, biologi og personlig økonomi. Her-
til kom teateraftener og ekskursioner til museer, virksomheder 
osv. På lørdage havde man ”familieaftener” med konkurrencer, 
spil og andre hyggelige aktiviteter. Målet med foredragene var 
ikke bare at øge elevernes kundskaber. De skulle også være 
kontaktskabende og et led i et socialt netværksarbejde. Man 
styrkede elevernes sociale kapital. 

Fra 1958 ansatte skolen en skomager og indrettede et skomager-
værksted. Skolen havde også et snedkerværksted. Hertil kom 
en syerske på halv tid. Om formiddagen kom mange husmødre 
for at hjælpe til med at sømme, lappe og stoppe. Studerende og 
elever fra socialskoler virkede som husfædre og fik gratis kost 
og logi mod at arbejde på skolen om aftenen.  
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Forside af  
Kofoeds Skoles 
blad foråret 1960.
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Elever fra land og by
Skolens elever var til dels unge, som var kommet til hovedstaden 
på grund af eventyrlyst eller for at søge arbejde, men endte som 
arbejdsløse med et højt forbrug af alkohol og efterhånden også 
uden bopæl. De fleste kom fra landet eller fra byer uden for Oslo. 
Udlændinge udgjorde 17 pct.

Flere elever havde tunge alkoholproblemer. Misbrugsproblema-
tikken var størst hos de ældre elever – bl.a. søfolk, som var kom-
met på den sorte liste på grund af druk. 

Og hvor gik så vejen hen for eleverne? På Kofoedskolen kon-
kluderede man i 1961/62, at 60 pct. gik ud fra skolen med bedre 
muligheder, end da de kom. Det vil sige at de fik bolig, arbejde 
eller kom i behandling. Måske var denne vurdering lovlig op-
timistisk. Med de tungere elever, som kom til i 1970’erne, blev 
prognoserne også dårligere. En efterundersøgelse viser, at de 
allerfleste elever fremdeles havde behov for social hjælp, og at 
deres vanskelige livssituation stort set var uforandret. Det havde 
også sammenhæng med de store ændringer, der skete på ar-
bejdsmarkedet.  

Kofoedskolens værdigrundlag
Initiativtagerne og de første ansatte i 1956, forstander Hindahl og 
madmor og socionom Rakel Haugetun, forstod sig som pionerer 
i kriminalitetsforebyggende arbejde med et eksplicit kirkeligt 
ståsted. At forstanderen var præst og holdt morgenandagt, bidrog 
til en ramme, hvor socialt arbejde blev forstået som udøvelse af 
kristen næstekærlighed; diakoniarbejde. Bestyrelsesformand 
Skollerud var også præst. Deres mål var: ”at skabe en kristen 
ånd på skolen.” Ansatte skulle ikke forkynde evangeliet, men det 
var klart, hvad skolens grundlag var. Det kristelige skulle vise 
sig i handling. Forstander Hindahl fremhævede ofte, at Kofoed 
havde været højskolelærer, og Kofoedskolen i Oslo skulle være 
et socialpædagogisk tiltag med voksenundervisning i Grundt-
vigs tradition. 

Eleverne skulle hjælpes med de elementære behov – men også 
de åndelige behov skulle skolen imødekomme. Ånden i men-
nesket skulle fremelskes, den kristne såvel som den folkelige. 
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Den kristne ånd var ikke bare en side af det sociale arbejde, men 
selve fundamentet for det. Analysen af sociale problemer var 
enkel: Mennesket er skabt i Guds billede til fællesskab, tjene-
ste og glæde. Sociale problemer skyldes menneskets egoistiske 
egenvilje, og at mennesker indretter sig forkert med hinanden.

Arbejdslinjen og hjælp til selvhjælp var det grundlæggende. 
”Enhver form for gratisteri skal være udelukket,” hed det i en tidlig 
årsberetning.

Værdigrundlaget ændredes markant i 1970’erne. I 1971 fratrådte 
den sidste præst som forstander, og derefter overtog sociologer 
og socialrådgivere ledelsen. I medarbejdernes selvforståelse var 
skolen ikke længere en diakonal virksomhed. Med den øgede 
professionalisering forsvandt kravet til ansatte om et kristent 
ståsted og det blev erstattet af formelle krav til relevant uddan-
nelse og erfaring. Det ”lå i tiden”, at skolen skulle være religiøst 
værdineutral. I 1970’erne repræsenterede skolen i høj grad anti-
autoritære idealer.

Stigende tilskud fra det offentlige
Efter ti års drift blev skolen stadig drevet med få offentlige midler. 
Men det var slidsomt arbejde at holde skolen i drift med få ind-
samlede private midler. Indimellem var det så småt med penge, 
at der ikke kunne udbetales løn til de ansatte, og det stadige tig-
geri krævede tid og kræfter, som gik ud over det sociale arbejde.

I 1967 flyttede skolen til Fossveien i nye og større lokaler. Den 
nye bygning havde soveværelser til 20 døgnelever. Omtrent sam-
tidig forandredes skolens økonomi sig radikalt, som følge af nye 
kommunale refusioner. De offentlige tilskud steg betragteligt. 
I 1972 blev 89 pct. af omkostningerne dækket af det offentlige. 
Baggrunden var, at man i 1967 fjernede hjemstavnsprincippet i 
norsk sociallovgivning. Det betød, at det var opholdskommunen 
og den formelle hjemkommune, som havde ansvar for at sikre 
ydelser til livets opretholdelse. For Kofoedskolen, som fik de fle-
ste elever udenbys fra, åbnede dette for faste refusionsordninger 
fra Oslo Kommune. Alligevel blev skolens økonomi ikke god. I 
1960’erne var skolen kun åben i vinterhalvåret. Arbejdet startede 
den 1. oktober. Om vinteren var alle senge på skolen fyldt, mens 
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behovet for sovepladser var lille i sommerhalvåret. Flere elever 
fik sæsonarbejde, særligt inden for landbrug og byggeri, hvor 
overnatning fulgte med. Om sommeren var det også muligt at 
overnatte udendørs. Fra 1974 vedtog bestyrelsen at holde skolen 
åben hele året. Eleverne fik stadig større vanskeligheder med 
at finde arbejde, selv om sommeren, og fik dermed heller ikke 
noget sted at bo, når skolen lukkede.

Skolen ekspanderede og ansatte flere medarbejdere. Med større 
budget fulgte friere rammer og flere professionelle social- og 
miljøarbejdere. Ekspansion betød imidlertid ikke flere elever. 
I 1968/69 havde skolen 111 elever, i 1976 var antallet halveret. 
Samtidig opholdt eleverne sig længere tid på skolen. På det tids-
punkt omkring 80 døgn i gennemsnit. 

Dette hang til dels sammen med de generelle sociale forhold 
i Oslo. Problemmiljøerne var blevet hårdere, særligt dem med 
tilknytning til illegale rusmidler. Men at skolen fik tungere ele-
ver var også et udtryk for en strategisk tilpasning. Skolen valgte 
elever med tanke på sit budget. Med gunstige refusionsordnin-
ger prioriterede de ansatte færre elever med længere ophold, 
modsat tidligere, hvor hjælp til flest muligt trængende var et 
vigtigt mål for arbejdet. 

Fra social førstehjælp til terapi
Den øgede professionalisering på Kofoedskolen bidrog til højere 
ambitioner for det faglige arbejde. Fra at være en social første-
hjælpsstation blev målet i 1970’erne mere og mere terapi. 

De ansatte ønskede sig skolen som et behandlingskollektiv med 
et terapeutisk miljø. For den nye gruppe unge misbrugere af il-
legale stoffer blev det tydeligt, at de traditionelle psykiatriske 
institutioner ikke var egnede som behandlingssted, og medar-
bejderne på Kofoedskolen ville gerne være pionerer inden for 
fagfeltet. 

Skolens bestyrelse så imidlertid med ængstelse og skepsis på, at 
institutionen nærmest blev forvandlet til et behandlingshjem. Be-
styrelsens medlemmer, som i hovedsagen var rekrutteret gennem 
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Rotary, havde ingen formel faglig kompetence i socialt arbejde, 
og endnu mindre i behandlingen af stofmisbrugere. Bestyrelsen 
havde ansvaret for skolens driftsbudget, som hvert år blev over-
skredet. Til trods for at de økonomiske tilskud fra kommunen 
steg år for år, vedblev skolens økonomi at være svag.  

I bestyrelsen havde man et udtalt ønske om at gå tilbage til det 
oprindelige koncept, mens medarbejderne arbejdede i modsat 
retning. De ville udvikle skolen som behandlingsinstitution. Be-
styrelsen satte spørgsmålstegn ved, om Kofoedskolen overhove-
det skulle fortsætte som privat institution, når den efter deres 
opfattelse ikke længere var noget reelt alternativ til offentlige 
institutioner. Skolens madmor, som identificerede sig med den 
oprindelige arbejdsform, valgte i 1973 at opsige sin stilling. 

Arbejdskortene med point blev ikke længere benyttet. Vægten 
på arbejdslinjen blev markant svagere. Dette hang dels sammen 
med, at eleverne var ”tungere” end tidligere, dels var det blevet 
sværere at finde beskæftigelse til eleverne. Arbejdsmarkedet 
havde forandret sig, og med uddannelseseksplosionen kom tu-
sindvis af studerende til Oslo. Veltilpassede og arbejdsvillige 
unge mennesker, som havde behov for deltids- og sommerjob for 
at finansiere de høje leveomkostninger i hovedstaden. 

For skolens ansatte blev elevernes bearbejdning af egne erfarin-
ger og større indsigt i egne problemer overordnet de tidligere 
målsætninger om arbejde og deltagelse. De ansatte ville udvikle 
et terapeutisk samfund, hvor ansatte og elever skulle have lige-
værdige forhold, og eleverne fik reel medvirkning gennem fæl-
lesmøder. I dette behandlingsfællesskab fremstod arbejdspligt 
nærmest som en anakronisme. 

Fra den tidligere paternalistiske skolemodel, med skole og hjem 
samtidig udviklede Kofoedskolen sig i 1970’erne i stadig stær-
kere antiautoritær retning. I 60’erne havde skolen relativt strenge 
regler, som blev konsekvent praktiseret. Med det nye, liberale 
skoleregimente fjernede man sådanne reaktioner, eller disku-
terede med eleverne, hvad man skulle gøre ved f.eks. åbenlys 
brug af alkohol og stoffer på skolen. 
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Den tidlige Kofoedskolen rekrutterede sine elever fra gaden. I 
1970’erne fulgte en højere tærskel for indtag. Ambitionerne om 
behandling medførte større krav til eleverne. De skulle være 
motiveret for og egnede til det oplæg til behandling, som skolen 
ville tilbyde. I 1976 blev kun 50 pct. af ansøgerne optaget på 
skolen – efter drøftelse og beslutning på fællesmødet.

Skolens behandling tog udgangspunkt i ”realitetsterapi”. Må-
let var at give eleverne øget selvrespekt og respekt for andre 
mennesker. At ”opøve evnen til at mestre valgsituationerne i 
tilværelsen” og hjælpe dem til at ”finde et arbejde, som står mest 
muligt i overensstemmelse med interesser og evner.” De ansatte 
skulle aktivere eleverne gennem personlig hygiejne, tøjvask og 
reparation, indkøb og madlavning på skolen og samtidig en-
gagere sig personligt i elevernes situation. De ansatte skulle 
være tolerante, antiautoritære og møde eleverne med respekt 
og positive forventninger.

Men det faglige miljø var ikke uden interne konflikter. Skolen 
havde kun få faste strukturer, og det var i stor udstrækning op 
til den enkelte ansatte, hvad han ville foretage sig og hvordan. 
Det var ikke let at samle de ansatte om et fælles mål. 

Konflikt mellem ansatte og bestyrelse
I 1970’erne var skolen præget af kroniske konflikter mellem de 
ansatte, som ville drive et behandlingskollektiv med få elever 
og høj bemanding, og skolens bestyrelse, som ville tilbage til 
den oprindelige model. Bestyrelsen måtte forholde sig til Oslo 
Kommune, som ville have mere ud af sin økonomiske støtte og 
krævede en højere belægning af elever. Kommunen udnævnte 
en medarbejder fra socialforvaltningen til medlem af Kofoed-
skolens bestyrelse. Vedkommende havde tidligere arbejdet på 
skolen og kendte den indefra. Men bestyrelsen magtede ikke at 
omlægge virksomheden i overensstemmelse med kommunens 
krav – mod de ansattes vilje. I realiteten blev Kofoedskolen i 
1970’erne kontinuerligt drevet med lavere kapacitet end aftalen 
med kommunen forudsatte, og alligevel med underskud hvert år. 

Oslo Kommune blev gradvist mere og mere skeptisk over for sko-
lens arbejdsmodel. Konflikten spidsede til. Kommunen brugte 
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stærke ord: Kofoedskolen blev drevet uforsvarligt. Der manglede 
struktur, og der blev ikke stillet de nødvendige krav til eleverne. 
Også fra hovedskolen i København kom der advarsler: at ændre 
skolens indhold og form til en behandlingsinstitution for nar-
komaner stemte ikke overens med Kofoedskolens idégrundlag. 

Bestyrelsen vedtog så – trods modstand fra de ansatte – at æn-
dre skolens koncept ved nærmest at vende tilbage til det oprin-
delige koncept for Kofoedskolen i Oslo. Forstander og ansatte 
klagede over tidspres og mangel på alternativer. De mente, at 
ændringerne var for omfattende og for vanskelige rent fagligt 
– og svarede bestyrelsen, at det i praksis ville betyde afvikling 
af skolen som behandlingsinstitution. Forstanderen truede med 
at sige sin stilling op.

Tillidsforholdet til kommunen var imidlertid blevet meget an-
strengt, og få elever blev henvist til skolen fra socialkontorerne 
i Oslo. Med den lave elevbelægning var der ikke økonomi til 
at fortsætte driften af skolen på Fossveien. Alle Kofoedskolens 
ansatte blev sagt op den 1. oktober 1979.

Treningsskolen i Breidablikk
Skolens bestyrelse så mulighederne for at føre aktiviteterne 
videre og oprette en terapiinstitution, hvis der kunne skaffes 
offentlig støtte. Tanken var at starte forfra med nye ansatte og 
udvikle en behandlingsinstitution uden for Oslo. Stiftelsen Ko-
foedskolen købte det tidligere børnehjem, Breidablikk i Nittedal 
uden for Oslo. Målgruppen var narkotikaafhængige, og den ny 
skole skulle gennemføre arbejdstræning og undervisning. Ker-
neaktiviteterne skulle være køkken-, snedker- og malerarbejde 
og jordbrug. Det nye skoleprojekt skulle udvikles i samarbejde 
med Træningsskolen i København. Lokalerne på den tidligere 
skole på Fossveien skulle være efterværnsboliger for udskrevne 
elever. For at sikre det økonomiske grundlag blev bygningen 
foreløbigt lejet ud i to år. 

Fra dette tidspunkt har skolens virksomhed meget lidt at gøre 
med den oprindelige Kofoedskolen. Man fjerner også Kofoed i 
den nye virksomheds navn. Den nye skole fik navnet Trenings-
skolen i Breidablikk.
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Istandsættelsen af børnehjemmet blev hurtigt meget dyrere 
end forudset for Kofoedskolens stiftelse. Planerne om at drive 
almindeligt jordbrug på stedet viste sig efter kort tid umuligt at 
gennemføre. I stedet ville man indrette ”naturskole” på stedet. 

At drive en behandlingsinstitution var en hårdere opgave, end 
bestyrelsen havde set for sig. Man opnåede ikke det planlagte 
antal elever i forhold til skolens budget. Flere måtte bortvises på 
grund af alvorlige regelbrud og tyverier. De fleste ansatte sagde 
deres stillinger op efter få måneder, forstanderen måtte fratræde, 
og skolen havde dårligt styr på økonomien. 

Regnskabet var usikkert, aftalerne med det offentlige om tilskud 
flød, og skolen levede med en dramatisk likviditetskrise. Oslo 
Kommunes repræsentant i bestyrelsen udtrykte stærk bekym-
ring. Arbejdsmarkedsetaten, som skolen også fik økonomisk 
støtte fra, var skeptiske over for skolens arbejde. De regionale 
arbejdsmarkedsmyndigheder udbad sig at få belyst forholdet mel-
lem omkostningerne og nytten for skolens elever.

Efter to år måtte bestyrelsen spørge sig selv, om skolen skulle 
fortsætte, i så fald hvor, og hvem der skulle styre den.

Treningsskolen i Buskerud
Efter forskellige undersøgelser blev det besluttet, at Treningssko-
len skulle flyttes til Mjøndalen Kommune, godt 70 km sydvest for 
Oslo, i et område med mange relevante arbejdspladser. Trenings-
skolen i Buskerud blev skolens nye navn. Målet var stadig at 
behandle stofafhængig ungdom med konsekvenspædagogik.

Kofoedskolens venneforening gjorde en kæmpe indsats og sam-
lede hele 375.000 norske kroner til indkøb af en ejendom med 
jord i Mjøndalen. Stiftelsen Kofoedskolen optog et lån og finan-
sierede det resterende. Her åbnede skolen på ny i 1986, men på 
det tidspunkt helt uden Kofoedfolk i bestyrelsen. Den eneste 
forbindelse herefter var stiftelsen Kofoedskolens økonomiske 
ansvar.



 det begyndte i Norden | 39

Også i Buskerud var skolens omkostninger af flere årsager langt 
større end budgetteret, og skolen fik igen en stor likviditetskrise. 
Bestyrelsen ville så have det offentlige til at dække underskud-
dene, denne gang staten. Men hverken staten eller Oslo Kom-
mune ville have Treningsskolen. Oslo Kommune trak sit med-
lem ud af bestyrelsen, og socialministeriet ville ikke acceptere 
Treningsskolen i Buskerud som rehabiliteringsinstitution. Ven-
neforeningen, som i alle årene loyalt havde samlet penge ind 
og støttet op med frivillig hjælp, var ikke længere motiveret. Så 
blev foreningen nedlagt.

Stiftelsen Kofoedskolen, som fortsat ejede bygningerne, hvor 
Treningsskolen havde til huse, modtog husleje fra skolen. I den 
pressede situation forsøgte skolen at få stiftelsen til at under-
støtte driften ved at acceptere en lavere husleje, men uden held. 
I august 1992 udbrød der brand på skolen. Stiftelsen havde sikret 
sig gennem en brandforsikring, men ledelsen på skolen havde 
ikke tegnet en forsikring mod afbrydelse af driften. Efter bran-
den havde Treningsskolen ikke længere noget økonomisk fun-
dament for at komme i gang igen i Mjøndalen.

Nogle af de ansatte ved skolen fik anden hjælp til at komme 
i gang med et nyt skoleprojekt i Drammen, men da helt uden 
forbindelse til stiftelsen Kofoedskolen i Norge og den gamle 
venneforening. En faglig kontakt til forstanderen på Trænings-
skolen i København om konsekvenspædagogikken fortsatte et 
stykke tid under det videre arbejde i Drammen.

Stiftelsen Kofoedskolen solgte herefter bygningerne på Foss- 
veien i Oslo og i Mjøndalen. Efter et par års passivitet besluttede 
styret i Stiftelsen Kofoedskolen den 12. marts 1996 at afvikle 
sig som stiftelse og nedlægge sig selv. Stiftelsens midler blev 
givet som gave til Landsforbundet mod stofmisbrug, en organisa-
tion for pårørende til misbrugere, som arbejder for en restriktiv 
narkotikapolitik og et godt behandlingstilbud til misbrugere. 
Kofoedskolens historie i Norge var definitivt forbi næsten 40 år 
efter den stolte åbning af skolen i Nordbygata som pionerprojekt. 
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Kofoedskolen i Bergen

Også i Bergen var den lokale Rotaryklub en hovedkraft bag etab-
leringen af Kofoedskolen. I januar 1961 dannede man en komité 
sammen med andre aktører. Blandt medlemmerne var politifolk, 
læger, erhvervsledere og socialrådgivere, som stod sammen om 
at føle et stort behov for en hjælpeinstitution af Kofoeds Skoles 
karakter. 

Det, komitéen havde i tankerne, var en social førstehjælpssta-
tion, som skulle give en håndsrækning til unge mænd i sociale 
vanskeligheder. Skolen skulle sikre, at unge, som var i fare for 
at glide ud på et skråplan, fik mulighed for at rette op på sig 
selv. Samtidig skulle skolen arbejde med unge, der allerede var 
i konflikt med loven og de sociale myndigheder.

Den 31. oktober 1961 blev der holdt konstituerende møde, hvor 
Kofoedskolen i Bergen blev stiftet. Af vedtægterne fremgår det: 

”Kofoedskolens formål er at give hjælp til selvhjælp til unge 
mænd i sociale vanskeligheder. Skolen skal virke for at styrke 
selvrespekten hos eleverne, bevare deres sundhed og dygtiggøre 
dem til livet. Skolen skal senere kunne udvide arbejdet gennem 
særlige afdelinger for hjemmene og andre beslægtede opgaver.”

Ud over en forstander til at varetage den daglige drift skulle 
skolen i Bergen have styrende organer, der svarede til skolerne 
i København og Oslo: En bestyrelse med syv medlemmer, et 
bredere sammensat råd og en venneforening/støttekreds, hvor 
private og virksomheder betalte et kontingent. 

Det var i første omgang virksomheder, pengeinstitutter og pri-
vatpersoner, der bakkede op om initiativet i form af kontanter, 
frivilligt arbejde og gaver i naturalier. Hertil kom indtægter fra 
kontingentbetalende medlemmer i venneforeningen, loppemar-
ked og et lotteri. Initiativet blev godt modtaget i offentligheden. 
Til gengæld tøvede de offentlige myndigheder med at gå ind i 
projektet, så økonomisk set var grundlaget for Kofoedskolen i 
Bergen absolut spinkelt. 
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Af avisomtalen fremgår det klart, at alle involverede forventede, 
at Bergens Kommune og omegnskommunerne ville gå ind og 
garantere for driften. Det varede dog et stykke tid, før skolen fik 
et stabilt økonomisk grundlag. 

Begyndelsen
I september måned købte komitéen en ejendom centralt i Bergen 
på Hans Holmboesgate 13. Den 1. december 1961 blev Svenn 
Martinsen ansat som forstander, og snart efter blev der også 
ansat en madmor, som skulle sørge for kost og forplejning til 
de kommende beboere med udgangspunkt i den norske hærs 
kostregulativ. 

Som i København og Oslo skulle skolen i Bergen være et sted, 
hvor eleverne kom frivilligt. Nogle skulle bo på skolen i kortere 
eller længere perioder, andre skulle bruge den som et dagtilbud, 
hvor de kunne arbejde i værksteder, modtage undervisning og 
tjene point til rent tøj og daglige fornødenheder. 

Målgruppen var unge mænd fra 18 til 23 år, som havde pro-
blemer: opløste familier, alkoholiserede hjem, kriminalitet og 
misbrug. Der var plads til 14 beboere, og i første omgang skulle 
de to faste medarbejdere arbejde med en stab af frivillige fra 
lokalområdet. Dertil kom to studerende, som til gengæld for at 
deltage i undervisning og aftenunderholdning mv. fik stillet et 
værelse til rådighed, mens de læste. 

Den første elev blev indskrevet på skolen den 9. februar 1962. 
Kofoedskolen i Bergen blev officielt indviet den 9. maj med del-
tagelse af repræsentanter for skolerne i Oslo og København. I 
forbindelse med åbningshøjtideligheden kom endelig officielle 
tilkendegivelser fra kommunen om, at der var penge på vej.  Også 
andre kommuner tilkendegav, at de ville bidrage til driften. 

I det første år havde man 57 fastboende elever med en samlet 
døgnbelægning på 2062 døgn. Yderligere 38 personer konsul-
terede skolen om forskellige spørgsmål af social- og sundheds-
mæssig karakter. 



Institusjonen Ko-
foedskolen var be-
liggende i denne 
bygning i Hans 
Holmboesgate 
13, centralt i Ber-
gen. Fotoet er fra 
Bergens Tidende i 
1980’erne. 

Fra danmark 
deltog daværende 
forstander Erhard 
Jørgensen og be-
styrelsesformand 
C.P. lauritzen 
(nr. et og tre fra 
venstre i øverste 
række) i åbnings-
receptionen for 
Kofoedskolen i 
Bergen. ligeså 
forstander Hind-
ahl og bestyrel-
sesformand Skol-
lerud fra skolen i 
oslo (nr. et og fire 
fra venstre i ne-
derste række).
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Det var svært at få tingene til at hænge sammen med kun to 
ansatte og de økonomiske vilkår, skolen eksisterede under. Sko-
lens bestyrelse begyndte derfor et tæt samarbejde med Bergens 
Kommune for at få kommunen til at garantere for skolens drift og 
økonomi. I juli 1963 overtog Bergen Kommune det økonomiske 
ansvar for driften af Kofoedskolen. 

Men aftalen var ikke gratis. Prisen for denne garanti for øko-
nomien var, at fire ud af syv pladser i skolens bestyrelse skulle 
besættes med repræsentanter for kommunen og børneværnet. 
Bestyrelsen bestod herudover af én fra Rotary, én fra skolens 
venneforening og én fra den lokale politimyndighed. 

Ændrede status til ungdomshjem
Hertil kom en ikke uvæsentlig ændring i skolens formålspa-
ragraf, idet den fra nu af skulle drives som en børneinstitution 
for adfærdsvanskelige drenge mellem 14 og 16 år. Til gengæld 
fik skolen bedre økonomiske betingelser og kunne udvide sit 
personale ganske betragteligt. 

Forstanderen og husmoderen blev suppleret med en fuldtidsin-
spektør, en husmorassistent og en vagtmester. Skolen ændrede 
samtidig navn til Institusjonen Kofoedskolen.

Kommunens overtagelse af de økonomiske forpligtelser betød 
altså, at skolen ændrede karakter i forhold til sit oprindelige ud-
gangspunkt. Ændringen bestod først og fremmest i bevægelsen 
fra et frivilligt og åbent ”ind fra gaden”-tilbud til en status som 
en børneværnsinstitution, hvor unge drenge kunne bo i kortere 
eller længere tid efter anvisning fra myndighederne. 

Man fastholdt den grundlæggende idé om hjælp til selvhjælp til 
beboerne og ønsket om at skabe en kursændring i livet for de 
unge. Samtidig opretholdt Institusjonen Kofoedskolen sin status 
som en privat organisation.

Kernen i skolens arbejde lå i at skabe en struktureret og udvik-
lende ramme omkring hverdagen for de op til 15 beboere. De 
unge havde ganske tunge menneskelige og sociale problemer. 
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Undervisning og uddannelsesaktiviteter skulle som udgangs-
punkt foregå på folkeskoler eller tekniske skoler i nærområdet. 
Personalet skulle understøtte skolegangen f.eks. gennem hjælp 
til lektielæsning. Efter nogle år var erfaringen den, at en stor 
del af eleverne blev bortvist fra deres skoler i nærområdet. De 
var ikke i stand til at begå sig fagligt og socialt i en almindelig 
folkeskole. 

I 1965 ansatte skolen en hjælpelærer til at støtte eleverne i deres 
lektielæsning, og fra 1968 forestod skolen selv undervisningen 
af elever, som ikke kunne bruge et almindeligt tilbud. 

Pædagogiske tiltag og rådgivning
Den primære opgave for medarbejderne bestod i at skabe social-
pædagogiske tiltag og fritidsaktiviteter, som kunne engagere 
eleverne og få dem til at tage en højere grad af ansvar for deres 
eget liv. Fra begyndelsen blev der praktiseret et klippekortsy-
stem i stil med det, man brugte på skolen i København. 

God adfærd blev belønnet med point, som igen gav ret til mad, 
nyt tøj osv. Med tiden blev systemet ændret en del, så det mere 
blev baseret på at honorere overholdte aftaler og løste opgaver 
med privilegier som biografture og ekstra lommepenge. 

Beliggenheden midt i Bergen gjorde det til en konstant udfor-
dring for skolens medarbejdere at etablere fritidsaktiviteter. I 
de første år var aktiviteterne baseret på fysisk udfoldelse med 
obligatoriske løbeture, fodbold og svømning. I kraft af, at en del 
af personalet havde militær baggrund, blev der også arrangeret 
overlevelsesture i de norske fjelde. 

Da personale- og ressourcesituationen blev forbedret sidst i 
1960’erne, og man kunne erhverve en bus, blev det muligt at 
tage på ski- og vandreture i weekenderne og på ferierejser i 
sommerperioden. I 1968 fik skolen foræret et skib, som eleverne 
satte i stand. Det satte gang i mange værkstedsaktiviteter og i 
undervisning i sejlads og navigation. Det gode skib Aktiv var i 
drift og en central aktivitet de næste par årtier. 
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Skolen havde i årene 1973-76 lejet sig ind på en gård uden for 
Bergen. Her kunne eleverne arbejde med landbrug og have et 
dyrehold, bl.a. heste. Gården måtte dog snart opgives på grund 
af økonomiske vanskeligheder. Der blev også arbejdet med prak-
tiske opgaver i hverdagen, almindelig vedligeholdelse og ombyg-
ning af huset, fremstilling af joller og kanoer, musik, svømning, 
bordtennis, skydning osv.

Ud over aktivering af eleverne arbejdede skolens personale med 
at formidle kontakten mellem eleverne og deres familie, skoler og 
arbejdspladser, politi, sundhedsvæsen og sociale myndigheder. 

I løbet af 1970’erne blev der ansat en psykolog og en socialrådgi-
ver til disse opgaver, og man arbejdede på at skabe et efterværn 
i forhold til udskrevne elever. Tidligere elever kunne deltage i 
aktiviteterne på skolen, og skolen hjalp dem med at finde arbejde, 
bolig og søge ind på uddannelser m.m. 

Skolens nedlæggelse
Igennem de følgende mange år levede Institusjonen Kofoedsko-
len i Bergen sit eget stille liv, hvor medarbejderne arbejdede på at 
skabe orden i det kaos, som den typiske elev på skolen levede i.

Men i efteråret 1986 begyndte Bergens Tidende at bringe artik-
ler om, at Hordaland Fylka, som havde overtaget driftsansvaret 
fra Bergen Kommune, ønskede at nedlægge institutionen. Det 
primære argument var skolens placering i centrum af Bergen 
ganske tæt ved en park, hvor det meste af byens narkotikahandel 
fandt sted. Beslutningen afstedkom en del debat i avisen og blev 
af mange mødt med protester. 

Skolens ledelse og personale udarbejdede en ny driftsplan i et 
forsøg på at imødegå lukningen, men på trods af både dette og 
en vis folkelig protest stod politikerne fast på deres beslutning. 

Ved udgangen af 1987 blev det sidste punktum sat for historien 
om Kofoeds Skole i Bergen efter 26 år. 
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Fælles erfaringer og udfordringer
Hovedsigtet med denne bog er at fortælle om etableringen af 
Kofoeds Skoler i udlandet i nyere tid. I den forbindelse kan et 
tilbageblik på de to hedengangne skoler i Norge måske virke som 
et sidespor. Men skolerne i Oslo og Bergen er en del af Kofoeds 
Skoles internationale historie, og derfor naturligt hører med i 
denne fremstilling. 

De to skolers respektive historier efterlader samtidig en række 
erfaringer, som er sund bagage for alle interessenter i Kofoeds 
Skoles projekt: 

Idéen skal bæres af ildsjæle med evne til at omsætte den i prak-
sis. Der skal skabes en organisation med kompetencer og ressour-
cer til at overkomme de praktiske og ikke mindst økonomiske 
udfordringer, der til enhver tid er forbundet med opstarten af 
et skoleprojekt. Både hovedskolen i København og de to søster-
skoler i Norge var i de første år af deres levetid hovedsageligt 
finansieret af private midler. Den private finansiering betyder 
frihed til at være herre i eget hus, at man kan arbejde hurtigt i 
forhold til den enkelte elev og uden om de ofte komplicerede of-
fentlige regelsæt. Til gengæld er den private finansiering tids- og 
ressourcekrævende, når der skal indsamles midler og samtidig 
et – i reglen – usikkert grundlag at arbejde på. Både hovedskolen 
i København og skolerne i Norge oplevede mere eller mindre 
kroniske likviditetskriser i deres første leveår. 

Fælles for alle tre nordiske skoler var det, at offentlig finansiering 
med tiden blev hovedgrundlaget for driften. Dog med den forskel, 
at det i Danmark primært har været en bevilling fra Socialmini-
steriet, mens det for de norske skolers vedkommende primært var 
kommunale midler, der kom ind i billedet. Fælles for alle skoler 
bestod den ledelsesmæssige udfordring i at balancere mellem 
de krav, der – naturligt nok – følger med offentlige bevillinger 
og det hovedsigte, den enkelte skoles grundlæggere havde med 
deres arbejde. Her har den ”danske model” – altså hovedsageligt 
statslig finansiering – vist sig mest levedygtig. Årsagen hertil er 
med stor sandsynlighed at den kommunale finansiering, som 
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den udmøntede sig i Norge, også betød, at kommunerne fik stor 
indflydelse på de enkelte skolers arbejde. I Bergen skete det i 
form af, at Institutionen Kofoedskolen blev målrettet unge mænd 
mellem 14 og 16 år. I begge norske tilfælde kan man stille spørgs-
målstegn ved, om ikke den offentlige finansiering betød et farvel 
til identiteten som privat institution.

I Oslo blev situationen yderligere kompliceret af, at medarbej-
derne på skolen i løbet af 1970’erne satte en kurs for arbejdet som 
adskilte sig fra ønskerne hos både bestyrelsen og de bevilgende 
myndigheder. Det skete under indflydelse af ungdomsoprørets 
politiserende ideologi. Denne ændring bort fra de kofoedske 
idéer og metoder viste sig at være en fatal trussel mod skolens 
identitet og fortsatte eksistens. 

Situationen i Oslo i 1970’erne lignede i øvrigt i mange henseen-
der udviklingen på Kofoeds Skole i København i samme periode. 
Også her opgav man under indflydelse af ungdomsoprøret de 
klassiske kofoedske idéer og metoder. I København overvandt 
man imidlertid krisen i løbet af 1980’erne og vendte tilbage til 
princippet om hjælp til selvhjælp som skolens bærende idé. 
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Kapitel 2. 

  

mødE mEd IldSJælE, dEr KAN 
oG vIl GørE EN ForSKEl

Af Jens Aage Bjørkøe

En varm forsommerdag i 1985, mens syrenerne endnu blom-
strede, blev jeg i min egenskab af Kofoeds Skoles forstander 
ringet op af en ung universitetslærer fra Warszawa. Hun var 
for tiden i Danmark på et tremåneders ophold på Grundtvigs 
Højskole i Hillerød. Hun var stipendiat fra Warszawas Univer-
sitet. Opholdet var ved at være ved sin afslutning, men der var 
en ting, hun havde lovet sin professor at gøre, mens hun var 
i Danmark. Og nu var det på høje tid. Hun skulle rejse hjem 
igen om få dage. Måtte hun komme og besøge skolen? Og al-
lersenest i overmorgen?

Det var en opringning, som kom til at føre meget med sig.

Dagen efter kom Waleria Stelmaszuk, som den unge kvinde hed, 
til Kofoeds Skole og fik en rundvisning og en snak over en kop 
kaffe, eller rettere te. Min besøgende drak, som alle polakker 
på det tidspunkt, helst te. Kaffe var en sjælden importvare i det 
daværende kommunistiske Polen, og man var helt vænnet fra.

Waleria Stelmaszuk var lærer ved det pædagogiske fakultet ved 
Warszawas Universitet. Hendes chef, professor ved lærestolen i 
socialpædagogik, dr. Tadeusz Pilch, havde givet hende i opdrag 
at aflægge en visit på skolen og om muligt genoptage en gammel 
forbindelse mellem universitetet og Kofoeds Skole.



Det var nyt for mig. Jeg vidste, at der havde været Kofoeds Skoler 
i Norge, men en forbindelse til Polen? Waleria fortalte, at hendes 
professor omkring 1970, som ung assistent på universitetet, havde 
været på studieophold på skolen sammen med sin professor, og 
nu ville han gerne, om vi kunne genoplive kontakten. Starte 
forfra så at sige.

Hvad ville jeg sige til at tage til Warszawa til efteråret og deltage 
i en international konference, som universitetet ville være vært 
for? Det svarede jeg straks ja til. Dermed blev det første skridt 
taget til en udvikling, hvis omfang og betydning ingen kunne 
danne sig forestillinger om på det tidspunkt.

Det engagement, som blev genoptaget i 1985, har nu varet i 25 år. 
Min beretning her har hovedvægten på de første 15 år af denne 
periode. Fra kontakten med Warszawas Universitet opstod, til 
den første håndfuld skoler var etableret omkring år 2000.

Min fortælling handler primært om de polske skoler og den ret 
lange vej, vi kom til at gå, før deres oprettelse. Dermed fører 
den frem til fødselstimen for de første skoler i udlandet og de 
allerførste år derefter. Det var en periode, hvor vi begyndte at 
kunne se tegnene på, at det internationale arbejde ville få en 
nærmest eksplosiv vækst, ikke kun i Polen, men i mange andre 
lande og byer.

Fagforeningen 
Solidarnosc stod 
bag brede folke-
lige protester og 
demonstrationer 
i det kommuni-
stiske Polen i 
1980’erne.
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De enkelte skolers historie og beskrivelsen af deres konkrete for-
hold gives andet steds i denne bog, så jeg vil primært beskæftige 
mig med nogle overordnede fællestræk i processen samt dens 
baggrund og forudsætninger.

En helt anden verden

1985. Det var i den forbenede kommunismes tid. Det polske folk 
blev holdt i et jerngreb af general Jaruzelskis sovjetorienterede 
militærregering. Den anspændte situation havde varet nogle år 
efter de store folkelige uroligheder i begyndelsen af 1980’erne. 
Frigørelsesbevægelsen Solidarnosc (Solidaritet) blev undertrykt 
med hårde midler, og stemningen var trykket.

Det var derfor ingen selvfølgelig sag at rejse til Polen. Endnu 
mindre når formålet var arbejdsmæssigt. Forudsætningen for 
det hele var en officiel invitation fra universitetets rektor. Med 
den i hånden skulle der søges visum på den polske ambassade 
i København, og så var der endelig klar til afrejse i midten af 
september. Vi var to fra skolen: undervisningsleder Poul Kjær 
og så mig selv.

Rejsen foregik med tog over Berlin og varede et døgn. Allerede 
da nattoget skramlede i land fra færgen i Warnemünde i det 
daværende Østtyskland, kunne vi tydeligt fornemme, at vi var 
kommet til en anden verden. I den grå morgen kunne vi høre 
hundeglam uden for vognen, og ved et kig ud af sovevognens 
vindue så vi et projektørbelyst rangerområde. Langs toget stod 
en række svært bevæbnede soldater med maskinpistoler. Nogle 
af dem stod med en schæferhund. Andre soldater kravlede rundt 
under vognene også med hunde for at lede efter blinde passage-
rer. Over sporene gik der broer, så man kunne inspicere ovenfra. 
Scenariet var nærmest filmisk og stemningen surreel – samt en 
anelse angstprovokerende.

Så kom grænsepolitiet hen ad vogngangen. De havde en schæ-
ferhund med og gennemgik omhyggeligt alle lokaliteter. Kupe-
erne blev tjekket én for én, og man så efter under sæderne og 
på kufferthylden.
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Derefter var det paspolitiets tur. Passet blev gennemgået side 
for side, og visummet nøje kontrolleret. Stemplerne viste jo, hvor 
vi havde været tidligere. Var det mon et problem, at jeg året før 
havde været på studierejse i Israel? ”Se direkte på mig,” lød or-
dren. Bestemmelsessted? Formål med rejsen?

Lidt efter stod tolderne i kupédøren. De skulle høre, om vi havde 
kontrabande, forbudte varer med. Litteratur? Propaganda? West-
geld? ”Vil De venligst åbne kufferten?” Så fik vi endelig passene 
tilbage, og rejsen kunne forsætte over Østberlin til Warszawa.

Kontrollen ved tilbagerejsen var om muligt endnu mere omfat-
tende, før vi skulle ombord på færgen til Danmark. DDR gjorde 
sig store anstrengelser for at forhindre såkaldt ”republikflugt”.

Checkpoint Charlie
Det var ikke første gang, jeg så det daværende Østtysklands 
ugæstmilde ansigt. 16 år tidligere oplevede jeg det meget konkret.

Det var i Berlin i påsken 1969. Da fik jeg en meget nærgående og 
intimiderende oplevelse, af det kommunistiske systems grænse-
politis barske metoder. Jeg skulle over ved Checkpoint Charlie, 
som var et overgangssted mellem Øst- og Vestberlin. Stedet er 
ofte skildret i spionfilm fra den kolde krigs periode. Der er nu 
oprettet et museum og en mindevæg, der beretter om de mange 
mennesker, som blev skudt ned og dræbt af det østtyske græn-
sepoliti under forsøg på flugt til friheden i vesten. 

Jeg deltog i et internationalt kristent socialetisk seminar. Året 
før, i 1968, havde Warszawapagten invaderet Tjekkoslovakiet og 
undertrykt deres reformbevægelse, så stemningen var spændt. 
Seminaret varede en lille uges tid og foregik i Østberlin. Vi boede 
imidlertid i Vestberlin og skulle derfor frem og tilbage hver dag. 

Det havde vakt vagternes mistanke, og en morgen fik jeg den 
store omgang. Jeg blev holdt tilbage og udspurgt nøje om, hvad 
jeg deltog i. Hvem var de andre deltagere i seminaret? Det var 
muligt at rejse mellem de kommunistiske lande, og myndighe-
derne vidste uden tvivl, at der var deltagere fra Tjekkoslovakiet. 
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Alt i min taske blev endevendt. Havde jeg litteratur, bibler, pro-
paganda med? 

Det var ikke nok. Jeg blev ført ind i et lille undersøgelseslokale 
med et stort spejl på væggen og udspurgt endnu engang. Hvad 
var mit erhverv, familieforhold. Slægtninge i DDR? Havde jeg en 
kæreste i Østberlin? Hvad foregik der på vores seminar? Hvad 
var min relation til den og den person på deltagerlisten? 

Uroen og angsten snurrede nu i min krop med stærkt stigende 
styrke. Jeg spekulerede på, om det altseende hemmelige politi, 
STASI, havde fået nys om det, vi uforsigtigt havde foretaget os 
dagen før. Vi havde danset kædedans om en lille sø i haven, og 
pludselig havde en af deltagerne ført an i en meget lidt respekt-
fuld sang om Walter Ulbricht, den østtyske statsleder. STASI 
havde jo øjne og ører overalt. 

Politibetjentene skærpede tonen. Ville jeg venligst tage mit tøj 
af? Det hele? Ja tak, det hele. Så stod jeg dér, mens de gennem-
gik min kalender og tjekkede navne og telefonnumre, et efter 
et. Især de tyske numre fik opmærksomhed. Så tømte de min 
pengepung og fandt et billede af en lyshåret pige. De blev mere 
anspændte. Hvem var den ”hübsche junge Frau”? En pige fra 
DDR?  Tænkte de mon på, om jeg var en af dem, STASI kunne 
afpresse fremover?  Men mit svar var: ”Nej, det er min danske 
kone Marianne”. Hvorfor var hun så ikke med sammen med mig? 
Hun var desværre forhindret. Hun var i Algeriet på en studie-
rejse. Så lyste de lidt op. Den socialistisk orienterede republik 
Algeriet var populær i DDR. 

Så fandt de mit bloddonorkort. De spurgte nu mere venligt, om 
det var, fordi jeg gav blod til det nordvietnamesiske folk i solidari-
tet med dets heroiske kamp mod den amerikanske imperialisme? 
Donorkortet var nu kun til en dansk blodbank. Jeg fornemmede 
en lettere skuffelse. Men så lod de mig tage tøjet på igen, og jeg 
fik lov at gå. 
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Med spolebåndoptageren sat til
Men tilbage til 1985. Til sidst nåede vi frem til Warszawa. Kon-
ferencen foregik en times kørsel uden for byen. Den varede tre-
fire dage og blev holdt på et lidt nedslidt sted, dejligt beliggende 
ved en sø. Der var 40-50 deltagere fra syv-otte lande. Langt de 
fleste var fra det kommunistiske Østeuropa. Ud over os to fra 
Danmark var der en enkelt fra Vestberlin og én fra Holland. 
Emnet var ungdom og alkoholproblemer. Poul Kjær fortalte om 
alkoholbehandling i Danmark, og mit oplæg var om Kofoeds 
Skoles arbejde og vores metoder. Vi talte på engelsk, og det blev 
så simultanoversat til polsk.  

Et af oplæggene var en spændende beretning om et børnear-
bejde, som foregik i Praga, den mest belastede bydel i Warszawa. 
Medarbejderne havde organiseret klubarbejdet som en ”børnere-
publik” med totaldemokrati og stormøder. Det gav anledning til 
en del diskussion. Et par år senere besøgte vi stedet og oplevede 
et plenummøde, hvor de halvstore børn øvede sig i demokrati 
og viste, at de kunne tage medansvar. Det var inspirerende og 
ganske usædvanligt. Det var jo under det gamle regime.

Konferencens møder blev optaget på en stor spolebåndoptager, 
som var placeret meget synligt midt i rummet. Engang imellem 
pegede en af konferencens ledere meget sigende på mikrofonen. 
Det var tegnet til, at taleren skulle moderere sig lidt og passe 
på, hvad der blev sagt. Båndet blev efterfølgende gennemgået af 
politiske kontrollanter, så magthaverne kunne have kontrol med, 
om der var faldet systemkritiske og antisocialistiske udtalelser. 
Materialet fra konferencen blev senere udgivet i bogform. Men 
det var nu ikke så svært at komme i en fri samtale. Der var jo 
pauser og ture rundt om søen. Som ny gjorde det imidlertid lidt 
indtryk, og vi vidste endnu ikke, hvem der var hvem.

Under en tur ved søen gik jeg sammen med en katolsk præst 
og vores samtaletema var det evige om forholdet mellem sjæl og 
legeme, det materielle og det åndelige element i menneskenes 
tilværelse. Vi kom også ind på begrebet skæbne, som havde stor 
relation til konferencens tema. Så fortalte jeg H.C. Andersens 
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eventyr ”Moderen”. Om det lille barn, som Døden tager fra hende, 
og moderen løber efter Døden og tigger og beder om at få barnet 
tilbage. Døden tøver, og lader hende så se ned i en brønd og viser 
hende to livsskæbner. Den ene lys og lykkelig, den anden mørk 
og forfærdelig. Døden fortæller hende, at den ene af de to livs-
skæbner, hun har set i brønden, er hendes barns. Vil hun kræve 
sit barn tilbage? Og moderen viger tilbage for at træffe et valg. 
Det er ikke op til hende.

Forelæsninger på universitetet i Warszawa
Efter konferencen, var der planlagt nogle dage i Warszawa. Ho-
teller blev sjældent benyttet, så vi brugte det almindelige system 
dengang, dvs. privat indkvartering. En slægtning til konferen-
cens vært, professor Pilch, var bortrejst, så vi kunne bo i den 
tomme lejlighed. Den lå ude i en af betonhøjhusforstæderne. En 
lille etværelses på ottende etage med alkove og køkkenniche 
samt en gennemtrængende lugt af kamfer fra mølkugler.

Det pædagogiske fakultet lå i den sydlige udkant af byen i et 
moderne kontorhusagtigt højhus. Vi blev vist rundt, og de næste 
dage holdt vi nogle forelæsninger for de studerende om Kofoeds 
Skole og om velfærdssamfundet i Danmark. Begge emner vakte 
både forundring og begejstring.

Den efterfølgende debat var livlig og engageret, selvom det pol-
ske universitetsmiljø er helt anderledes formelt og stift i omgangs-
formen end det danske. Lærerne blev tiltalt i tredje person: ”Mon 
hr. professoren vil …”, og de studerende rejste sig, når læreren 
kom ind i auditoriet.

Lidt den samme stil kan jeg huske hos enkelte lærere i de første 
par år af min studietid på universitetet i København. Det var i 
anden halvdel af 60’erne, kort før det vestlige ”systemskifte”, ung-
doms- og studenteroprøret, ændrede radikalt på tingene. Denne 
”revolution” af især mental, værdimæssig og kulturel art gik stort 
set uden om de østeuropæiske lande.
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Vi drøftede også det fremtidige samarbejde. Det blev aftalt, at en 
af de unge forskere i socialpædagogik skulle komme til Danmark 
og bo på Kofoeds Skole en måneds tid det følgende år. Dette 
ophold blev anledningen til en artikel i et polsk fagtidsskrift om 
Kofoeds Skole og dens metoder.

I Polen er uddannelsen af pædagoger knyttet sammen med uni-
versiteterne og deres forskningsmiljøer på en helt anden måde 
end de var i Danmark på det tidspunkt. Derved sikres en god 
forbindelse mellem forskning og uddannelse.

Faget socialpædagogik, dets forskning og uddannelse er i Polen 
forbundet med fag som sociologi, kriminologi, resocialisering, 
almen pædagogik og minoritetsforskning etc. De studerende 
kan tage enten en almindelig lærer- eller pædagoguddannelse 
eller en kandidat- og magistergrad ved universitet – evt. fortsætte 
med forskning og erhvervelse af doktorgraden. Det forekommer 
mere frugtbart end i Danmark, hvor efteruddannelse og forsk-
ning i de pædagogiske fag indtil for ret nylig har haft tradition 
for primært at være mere isoleret på særskilte faglige højskoler.

Kulturpaladset og den gamle by
Under opholdet blev der også tid til at se lidt på byen. Warszawa 
er næppe, hvad man vil kalde en smuk og charmerende by. Stort 
set hele byen blev jævnet med jorden af tyskerne under 2. Ver-
denskrig. Den genopbyggede by er opført i ægte østeuropæisk 
betonsocialistisk stil. De offentlige bygninger er massive og mo-
numentale, mens boligerne er grimme højhusbebyggelser, som 
regel en grå masse i slet vedligeholdelsesstand. Centrum af byen 
domineres af et enormt og meget højt kulturpalads i sovjetisk 
kransekagestil. Det var Josef Stalins gave til det polske folk efter 
krigen. Udsigtsplatformen på toppen af paladset er meget søgt. 
Efter sigende fordi det er det eneste sted i byen, hvor man kan 
slippe for at se på det.

Men byen har en perle, den gamle by fra 1600-tallet. Den var 
også en total ruinhob efter krigen. Men meget hurtigt blev den 
sammen med det nærliggende kongeslot genopført hus for hus, 
som en nøjagtig kopi af de oprindelige. Torvet dér, de mange 



Warszawa Universitets smukke hovedbygning, tæt ved den gamle by.



Kulturpaladset 
i Warszawa

kirker og de trange gader i kvarteret rundt omkring er en smuk 
og dejlig oplevelse. Der er fyldt med små caféer og en masse 
butikker med kunsthåndværk.

Den gamle bykerne har omkring et dusin kirker, og de er ikke 
tomme. Der er et liv med mennesker, lys og ofte musik. Og det 
er ikke turisterne, som dominerer. De fleste besøgende bruger 
stedet som kirke, til skrifte, andagt og bøn. Går man rundt i 
Warszawas bymidte en søndag, ser man kirker, som er propfulde. 
Undertiden står folk helt ud på gaden. Så slutter gudstjenesten, 
folk myldrer ud, og ti minutter efter begynder en ny. Sådan fore-
går det hele dagen fra otte om morgenen til frokosttid. Så er 
der pause nogle timer, og sidst på eftermiddagen begynder en 
ny række af messer. Når man kommer fra det religionsfattige 
Danmark, er det en meget indtryksfuld oplevelse.
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Hvad mon der var hændt os?
I løbet af den uge, vi var i Polen, fik vi skabt de første gode kon-
takter med folkene på universitetet og vendte veltilfredse næsen 
hjemad igen. Der var bare et lille men. Vi havde haft det godt 
og uden problemer. Vi tænkte bare ikke på, at de derhjemme 
ikke vidste det. Godt nok havde vi sendt nogle postkort, men 
et telefonopkald havde vi ikke haft mulighed for. Forbindelser 
med vesten var ikke specielt velsete, og telefonforbindelse med 
Danmark en vanskelig sag. Man kunne ikke ringe internationalt 
fra en almindelig telefon. Man skulle på centralpostkontoret og 
bestille en samtale, der så uden tvivl blev aflyttet. Selve ekspe-
ditionen kunne tage en del tid med fremvisning af pas og en 
halv times ventetid på forbindelsen, og køen var lang. Så det fik 
vi ikke gjort.

Ved hjemkomsten blev vi klar over, at der var opstået ængstelse 
hjemme i København. Hvorfor hørte ingen noget fra os? En kol-
lega, der led af kommunistforskrækkelse, havde dannet sig fore-
stillinger og udbredte sig om alle de ulykker, vi kunne blive udsat 
for. Hvad mon der var hændt os? Måske var vi blevet arresteret. 
Mon vi var på vej til Sibirien? Det var en anden tid end nu med 
daglig kontakt gennem mail, sms og mobiltelefon.

Arbejde og venskaber

I årene efter det første besøg i 1985 blev kontakten udbygget. Vi 
fik et par gange om året besøg fra Warszawa. De unge forskeres 
lange ophold på skolen i København gav anledning til artikler 
i polske fagtidsskrifter. Og jeg var tilsvarende på besøg på uni-
versitetet. Nogle gange rejste jeg alene, og andre gange var vi 
en lille gruppe. 

Igennem alle årene har vi haft stor nytte af, at Kofoeds Skole har 
sit eget lille ”gæstehotel”. Der er fem-syv enkeltværelser med 
eget toilet og bad. I en snæver vending kan de anvendes som 
dobbeltværelser. Det betyder, at vi altid kan modtage gæster 
uden store udgifter for de involverede. Ved at gæsterne bor og 
spiser på skolen, bliver de hurtigt fortrolige med skolens liv og 
rytme på en direkte og umiddelbar måde.



Meine Damen und Frauen
I 1987 blev en kollega til Tadeusz Pilch inddraget i samarbejdet. 
Det var professor, dr. Władysław Zaczynski, hvis pædagogiske 
speciale var didaktik. Med disse to herrer som nøglepersoner 
udviklede kontakterne sig også til venskaber. Professor Zac-
zynskis datter, Beata Jagielska, og hendes familie var flygtet til 
København i 1986, så det gav en særlig dimension i relationen.

Det fælles sprog var almindeligvis tysk. Engelsk var på det 
tidspunkt sjældent. Polakker med sprogkundskaber var – og er 
– relativt sjældne. Tysk og sjældnere fransk var de foretrukne 
fremmedsprog. Russisk hævdes at være meget svært at lære.

Da Kofoeds Skole i 1988 fejrede sit 60 års jubilæum, var de to 
professorer inviteret. Professor Zaczynski talte i overværelse af 
hans kongelige højhed Prins Henrik. Stor var latteren, da profes-
sor Zaczynski i lutter nervøs forfjamskelse indledte sin festtale 
med: ”Meine Damen und Frauen.” 

 
ProFESSor PIlCH SKrEv I ForBINdElSE mEd KoFoEdS SKolES 
60 årS JUBIlæUm EN HIlSEN TIl SKolEN:

”det var i begyndelsen af 1950’erne, at oplysninger om Kofo-
eds Skole kom til Polen. det var professor ryszard Wroczynski, 
medskaberen af polsk socialpædagogik, der begyndte at sprede 
dem. I en af Polens bedste lærebøger i socialpædagogik er Ko-
foeds Skole grundigt beskrevet som en moderne, effektiv og 
humanitær institution til social bistand og resocialisering.

Efter r. Wroczynskis mening kunne skolens ideologi og arbejds-
metoder være nyttige under polske vilkår. det var desværre i de 
tider, hvor et totalt embedsstyre herskede inden for alle former 
af det sociale system i Polen, og en hvilken som helst tanke om 
at forlade vedtagne statsmønstre blev anset for ond. (…)
da jeg i 1970 rejste i praktik til Grundtvigs Højskole i Hillerød, 
fik jeg som professor Wroczynskis assistent opfordring til at se 
Kofoeds Skole. (…) Som professor Wroczynskis efterfølger, har 
jeg rådet min assistent til også at lære Kofoeds Skole at kende, 
og således kender nu tre generationer af socialpædagoger sko-
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len som en institution, der er værd at mærke sig, og som ikke 
har mange af sin lige i de europæiske sociale systemer.

(…) man kan med rette hævde, at Kofoeds Skoles idé og arbejds-
metoder lever i polsk pædagogisk tankegang og spredes gen-
nem de nye studentergenerationers didaktiske praksis. men 
endnu vigtigere er spørgsmålet om den praktiske anvendelse af 
Kofoeds idéer i polske sociale institutioner.

løsningen er ikke nem. Polen er et land med mange sociale pro-
blemer. Alkoholisme er en national tragedie. Forebyggelse og 
alkohol-terapi har meget beskedne vilkår. Fattigdommen, især 
blandt de gamle, har udviklet sig til et stort problem.

de kirkelige organisationer, katolske som protestantiske, har 
ydet et betydeligt bidrag til bekæmpelse af fattigdommen. der 
er desværre så mange sociale problemer i Polen, at de sociale 
institutioner snarere fungerer som et brandvæsen end virker 
som en planlagt forebyggende terapeutisk aktivitet.

det er derfor mod disse, vi vil rette vores opmærksomhed og 
blandt vore aktivister sprede viden om et af de mest originale 
og rationelle foretagender i det sociale arbejdes historie.”

Kofoeds Skoles kvartalsblad 4/1988

Varemangel og køkultur
Også i ferierne besøgte vi hinanden og havde fine stunder sam-
men i både Polen og Danmark. Og vores familier lærte hinanden 
at kende.

Tiden før kommunismens fald var præget af konstant vareman-
gel og rationering. Køerne kunne være lange især uden for slag-
terbutikkerne. De ældre familiemedlemmer, bedsteforældrene 
f.eks., var ofte beskæftigede med at stå i kø for de yngre og mere 
erhvervsaktive slægtninge.  
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For velstandsdanskere som os blev det hurtigt til et lille kursus i 
god køopførsel. Ikke noget med at snuppe et hul i køen og springe 
over. Så fik vi ”blikket”.

Ekspeditricerne var til gengæld alt andet end kundeorienterede 
og servicemindede. Det samme gjaldt tjenerne på restauran-
terne. Nogle gange var det, som om de slet ikke kunne få øje på 
os. De havde det heller ikke let. Standardsvaret på spørgsmål 
fra kunderne, både på restauranter og i butikkerne, var: ”Nie 
ma.” – ”Det har vi ikke.”

Til gengæld kunne en ekspeditrice i en butik være rørende ær-
lig. De polske pengesedler havde på det tidspunkt rigtig mange 
nuller. Så man kunne let tage fejl af sedlerne. Men mere end én 
gang er jeg blevet kaldt tilbage til butikken, fordi jeg uden at se 
ordentligt efter havde givet dem en alt for stor seddel – måske 
100.000 złoty i stedet for 10.000 og så var gået uden at vente på 
byttepenge.

De fleste varer var af dårlig kvalitet, men nu og da kunne man 
finde noget særligt på en hylde. Små private butikker inde i bag-
gårdene handlede ofte med sko og førsteklasses lædervarer, både 
i klassisk stil og med spændende ting lavet af kunstnere. Gram-
mofonplader med fine klassiske indspilninger til nogle få kroner 
stykket var et stort hit.

”Det sorte marked”, som var et større område med boder, var 
vistnok ulovligt, men meget søgt. Der kunne man få de fleste af 
de varer, som ellers var uopdrivelige. Ofte var det second hand. 
Størsteparten af udbuddet var imidlertid ganske almindelige 
markeds- og kramvarer. Dette marked blev efter systemskiftet 
flyttet til byens største stadion. Det er enormt og bliver nu kaldt 
russermarkedet.

Nu og da kunne der pludselig opstå kø uden for en butik. Så 
var beskeden gået ud, at den eller den vare igen var til at få. Det 
kunne være linoleum til køkkengulvet, hvid maling, rengørings-
midler og toiletpapir. Eller fødevarer – kød hos slagteren eller 
bananer hos frugt- og grønthandleren. Straks spredte nyheden 
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sig som en løbeild. Alle styrtede til for at komme først i køen, 
undertiden stillede man sig op, selvom man egentlig ikke stod 
og manglede. Men man vidste jo aldrig, hvornår der igen kom 
noget på hylderne, og så kunne det jo altid være praktisk at 
have en lille rulle linoleum eller en spand hvid maling stående 
derhjemme.

Heller ikke de mere avancerede teknologiske goder som bil el-
ler telefon var lette at få adgang til. Ventetiden på installation af 
en telefon var typisk fem-seks år, nogle gange mere. Jeg husker 
tydeligt professor Pilchs glæde og stolthed, da familien endelig 
i 1988, efter en del års ventetid, fik leveret en kvalitetsbil. Det 
var en okkergul Trabant stationcar, som var produceret i DDR. 
Tidligere havde de haft en lille rød Polski Fiat 500, som stønnede 
arrigt og anstrengt, når den skulle i gang med at transportere 
sine byrder.

Mangelsituationen betød, at vi altid havde et mindre læs af ting 
og sager med til vores værter. Klassikere var: kaffe, udenlandsk 
frugt især bananer, skrivemaskinepapir, shampoo og deodorant, 
nylonstrømper, toiletpapir og elektroniske ting, senere f.eks. di-
sketter til computere. Men det kunne også være en eller anden 
speciel ting, som ikke kunne fås i Polen, og som vi så skulle 
forsøge at skaffe – en udstødning til en bil eller medicin til en 
diabetiker.

Valutaveksling
Selvom vareudvalget var indskrænket og af ringe kvalitet, var 
det alligevel en form for slaraffenland for os. Vores polske venner 
gav os gode tips om, hvor man kunne finde de spændende ting, 
og vi var jo ret velbeslåede i forhold til polsk standard. Det hjalp 
også lidt, at vi hele tiden diskret blev spurgt, om vi havde dollars. 
Alle private tørstede efter udenlandsk valuta. Den uofficielle 
vekselkurs var omkring fem gange højere end den officielle. Ikke 
helt lovligt, men helt almindeligt. Så kunne polakkerne nemlig 
selv handle i de særlige dollarbutikker, som havde vestlige varer, 
f.eks. cowboybukser, grammofonplader, amerikanske cigaretter, 
kaffe og importeret frugt. Dollarbutikkerne var ellers forbeholdt 
”nomenklaturen”, medlemmerne af kommunistpartiet og andre 
særligt udvalgte samfundsstøtter.
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Valutaspekulationerne kunne imidlertid også gå galt. Ikke på 
grund af myndighederne, men hvis man glemte at tage sig i agt 
for sortbørsvekselererne på gadehjørnerne. De var som regel 
lette at kende på kropsholdning og ansigtstræk. Mange var små-
kriminelle plattenslagere, som man egentlig ikke kunne tage 
fejl af. Deres tricks og manipulationskunster for at snyde os rige 
udlændinge var udspekulerede og kunne koste den naive og 
uforsigtige dyrt.

Principfast vegetar og politisk aktivist
Waleria Stelmaszuk var vores guide og vejleder. Hendes engelsk-
kundskaber var rigtig fine. Hun havde været på ophold i USA 
flere gange. I de første år var hun en central kontaktperson for 
os. Hun havde en lille ejerlejlighed lige på den anden side af flo-
den. Der har vi ofte været på besøg, og under et sommerophold 
i Warszawa har vi boet i lejligheden nogle dage. Der ligger et 
friluftsbad ganske tæt ved, på flodbredden, og det var vældig 
populært hos børnene på de meget varme dage.

Waleria kom fra det allerøstligste Polen, få kilometer fra græn-
sen til Hviderusland i det daværende Sovjetunionen. Dér havde 
hendes forældre en gård med en æbleplantage. Æblerne blev 
solgt lige på den anden side af grænsen til russerne. Det betød, 
at hendes økonomi var noget bedre end hos de øvrige assisten-
ter ved fakultetet. Desværre ødelagde en kold isvinter omkring 
1990 alle de populære æbletræer hos Walerias forældre, og så 
var det forbi med de gyldne tider.

Assistenterne levede ellers altid yderst spartansk for den meget 
lave løn, som universitetet udbetalte. Nogle gange var det blot 
et stipendium.

Waleria var vegetar af den principfaste slags. Hun havde bare 
en svaghed – en markant afvigelse fra sundhedsapostolatet. Hun 
kunne ikke holde sig fra paszteciki. 



En pasztecik er en velsmagende butterdejsagtig sag kogt i olie 
eller bagt med en række af fyld, såsom svinekød, oksekød, ost 
og svampe, æg og løg, kålblade og gulerod osv.

Byens dyreste hotel, Victoria, havde en delikatessebutik, og 
dér kunne man købe førsteklasses paszteciki. Den faste ordre, 
når der skulle aflægges besøg, var derfor, at vi skulle gå forbi 
Hotel Victorias butik på vejen og medbringe et lille bjerg af 
lækkerierne. Så fik vi dem serveret med russisk rødbedesuppe 
eller dampende urtete.

Paszteciki.
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En gang kom jeg i skyndingen til at glemme aftalen om at med-
bringe den brune pose fra Victoria. Denne forglemmelse med-
førte en noget trykket stemning resten af aftenen.

Waleria var politisk aktivist og medlem af Solidarnosc. Hun 
havde et lager af deres blade i sin lejlighed. Det var ikke helt 
ufarligt og kunne give ubehageligheder, hvis det blev opdaget. 
Hun var i søgelyset. Lejligheden blev gennemsøgt, og Waleria 
blev indkaldt til afhøring, men uden at det fik konsekvenser. 
Måske hjalp det, at hun havde en beskyttende engel. Hendes 
onkel var general i hæren.

Kaffetyveri og politirapport
Engang holdt vi parkeret neden for hendes lejlighed, som lå på 
sjette sal. Det var blevet sent, og da vi kom ned for at køre til 
vores hotel, var en siderude smadret, og bilen raseret. Vi havde 
ikke efterladt særligt værdifulde ting i bilen. En papkasse med et 
par poser kaffe på bagperronen af vores Volvo 145 havde måske 
gjort udslaget. Skaden var sådan set begrænset.

Men det var arbejdet med at melde indbruddet på politistationen 
ikke. Det tog det meste af natten. Først gik der en halvanden 
times tid med at vente på, at der blev skaffet en tolk. Derefter 
var det den klassiske situation med optagelse af rapport på en 
skrivemaskine ved hjælp af én finger og tre lag karbonpapir. 
Men så gik det godt brugte karbonpapir i stykker. Betjenten 
begyndte forfra og måtte nu skrive det hele i fire omgange, tap, 
tap. Vi kom først derfra, da det var ved at lysne.

Hele næste dag gik med at finde en mekaniker, som kunne skaffe 
en ny rude til bilen. Der kom først rigtig gang i processen, da vi 
havde aftalt prisen og betalt forud i dollars.

I det hele taget var det et element ved bilture, at bilen bare ikke 
måtte gå i stykker under rejsen. Så sluttjekket af bilen inden 
afgangen fra Danmark var meget omhyggeligt.
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Drømmen om frihed
Det politiske blev sjældent berørt, når vi var sammen. Men en 
dejlig sommeraften i 1987 i København gik der hul på bylden. 
Professor Pilch og hans familie boede hos os en uges tid. Vi 
havde lige søsat en kajak i søen tæt ved vores hus og givet den 
en indvielse i dens rette element. Stemningen var en anelse ani-
meret, og vi kom ind på de politiske forhold i Polen. Hvor svært 
det kunne være i dagligdagen. Undertrykkelsens mange former 
– og hvordan kunne det ændres? Vi blev ivrige, og Tadeusz førte 
an. Men pludselig udbrød hans kone, Jola, nærmest med tårer i 
øjnene: ”Hold op med dette drømmeri, Tadek. Det bliver aldrig 
til virkelighed. Det er nytteløst. Stop den snak. Tingene bliver 
aldrig anderledes. Det giver kun smerte at tale om det.”

At det polske samfund var et ganske andet end det danske, kom 
til udtryk på flere måder.

Da de en søndag aften skulle rejse hjem med Polensfærgen fra 
København til Swinoujscie, var den gode stemning ved at gå 
fløjten: Paskontrollens boks ved landgangstrappen var tom og 
ubemandet. Ingen politibetjente kunne ses. Det var alt for ligetil 
og uroskabende. Ingen bevogtning og ingen kontrol, når man 
skulle ud af landet? Vores polske venner blev noget foruroligede. 
Et kort øjeblik var panikken ved at brede sig. Der måtte være 
noget galt. Det kunne ikke være rigtigt, at myndighederne sådan 
uden videre lod folk rejse væk.    

Det tog lidt tid at forklare dem, at alt var i skønneste orden trods 
denne afslappede stil hos magthaverne. De kunne roligt rejse 
uden kontrollanter ved afgangen. Endelig gik de op ad skibets 
landgangstrappe med deres rygsække og kufferter – vist ikke 
helt beroligede.

Muren er faldet – en ny epoke begynder
Drømmen om frihed blev til virkelighed ikke længe efter. I no-
vember 1989 havde vi (min kone Marianne og jeg) en polsk gæst 
boende i nogle uger. Han fulgte med i nyhederne på polsk radio, 
og jeg husker tydeligt den aften, hvor han kom styrtende ind i 
vores køkken og glædesstrålende råbte: ”Marianne, Jens, die 
Mauer ist gefallen, die Mauer ist gefallen!”
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Berlinmuren, det store symbol på den kolde krig, var brudt ned. 
Østberlinerne strømmede ud i friheden og festede på toppen af 
murens rester. Murens fald er en erindring, jeg altid vil have 
hos mig.

Den desillusionerede pessimisme var blevet gjort til skamme. 
Nærmest uden varsel brød verdenskommunismen sammen, og 
det sovjetrussiske imperium faldt fra hinanden.

Med murens fald var verden blevet anderledes. En ny epoke var 
indledt for de central- og østeuropæiske folk, og det betød helt 
nye muligheder for samarbejde over grænserne.

Polen i korte træk

Polen er et land, som både ligner Danmark meget og på væsent-
lige punkter er forskelligt. Polen er nu et demokratisk retssam-
fund ligesom Danmark. Økonomisk er forskellen iøjnefaldende. 
Selvom landet set med danske øjne er fattigt, er Polen også at 
betragte som et moderne industrialiseret velfærdssamfund. Det 
er ikke typen, som er anderledes. Det er niveauet.

Polen er et af Europas store lande, syv gange større end Dan-
mark. Størstedelen af Polen er ret fladt som Danmark. Kun i den 
sydlige del af landet er der områder med overvejende ret lave 
bjerge.

Klimaet er omtrent som i Danmark, men med lidt mere tørre og 
solrige somre og mere kolde og snerige vintre. For en dansker 
kan det være næsten ubærligt koldt i det centrale og østlige 
Polen en dag i januar.

Befolkningstætheden er ca. som i Danmark, og den samlede 
befolkning udgør knap 40 mio. Hovedstaden Warszawa er ca. 
af samme størrelse som København med godt og vel en mio. 
indbyggere.
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Etnisk homogenitet
Polens befolkning består helt overvejende af polakker, som tilhø-
rer den slaviske kultur og sproggruppe. Denne etniske homoge-
nitet er et resultat af 2. Verdenskrig. I mellemkrigstiden levede 
der store befolkningsgrupper fra andre nationaliteter inden for 
de daværende grænser.

Efter 2. Verdenskrig blev der gennemført store ændringer af 
Polens grænser. Både den østlige og den vestlige, blev groft ta-
get flyttet 200 km mod vest. Sovjetunionen indlemmede store 
områder af det østlige Polen. Polakkerne fik så kompensation 
med nogenlunde tilsvarende områder fra det slagne Tyskland i 
vest og langs Østersøkysten mod nord. Disse grænseændringer 
blev ledsaget af omfattende fordrivelser af den tyske befolkning, 
hvorefter den polske befolkning fra øst blev flyttet til de nyer-
hvervede folketomme og krigsødelagte områder.

En selvironisk polsk vittighed siger, at polakkerne ikke gør så 
meget ud af at vedligeholde deres bygninger og gøre rent, for 
de ved aldrig, om der kommer nogle i morgen og tvinger dem 
til at flytte.

Den jødiske befolkning, som før krigen udgjorde 10 pct. på lan-
det og 20 pct. i byerne, blev nærmest udslettet af nazisterne. 
Efter krigen var der kun ca. 50.000 tilbage, og siden er mange 
udvandret til andre lande, da forholdet mellem polakker og jøder 
ikke er ukompliceret.

Betonslum i byerne og landbrugskollektiver
Bydannelserne er meget præget af byggestilen i den realsoci-
alistiske periode med store kommunistgrå beboelsesområder 
bestående udelukkende af højhuse – i daglig polsk slang: kom-
modeskuffer.

Polen blev meget hårdt ramt på alle måder under 2. Verdens-
krig. Der er derfor kun få gamle huse bevaret, og de, som er 
opført siden, er generelt af dårlig kvalitet, ringe æstetisk værdi 
og slet vedligeholdt. Det er nu langsomt ved at ændre sig med 
nyt lejlighedsbyggeri i “menneskelige” dimensioner og især nye 
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rækkehuse og enfamilieshuse. Eksisterende huse er tilsvarende 
ved at blive istandsat. Bare det, at man nu kan få maling, synes 
at gøre underværker i bybilledet.

Før krigen havde landdistrikterne i de tyske provinser mod øst 
været domineret af store adelsgodser. Da de tyske områder blev 
indlemmet i Polen i 1945, blev ”junkergodserne” omdannet til 
statslige landbrugskollektiver. Der blev opført enorme staldan-
læg til køerne, og kornmarkerne var nærmest uendelige flader. I 
det centrale og sydlige Polen fik bønderne under kommunismen 
lov til at beholde deres som regel meget små og gammeldags 
landbrug. Hestevogne var derfor et almindeligt syn på vejene 
lang tid efter systemskiftet.

I de områder, hvor der har været store landbrugskollektiver, 
kan man se tre-fireetages lejlighedsblokke tilsyneladende helt 
umotiveret opført midt i det åbne land. Det var for, at de, som 
arbejdede på statsbrugene, kunne bo i kollektive omgivelser 
og opdrages under de rette ideologiske omstændigheder. Når 
beboerne skulle ind til byen og handle, var transportmidlet en 
let omdannet lastbil, hvor alle familierne sad på bænke på ladet 
med en presenning klar til, hvis det blev regnvejr.

Mægtige og farlige naboer
Polen som nationalstat har haft en omtumlet og traumatisk 
skæbne. Polen daterer sin grundlæggelse som stat til år 966, 
men i den tusindårige historie har Polen været undergivet store 
omskiftelser både i magt og geografisk område. I perioder har 
Polen været en af Europas mægtigste stater og i andre perioder 
har Polen været ikke eksisterende som stat. 

Afgørende for Polens skæbne har været dets beliggenhed. Ruten 
mellem vest og øst går for store feltherrer og krigsplanlæggere 
naturligt over polsk territorium med dets store slettelandskaber. 
Det har betydet, at de store krige og felttog sjældent har ladet 
Polen uberørt. Man kan her tænke på Napoleons og Hitlers an-
greb på Rusland.
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Af større betydning har det utvivlsomt været, at Polen er omgivet 
af mægtige og farlige naboer. I slutningen af 1700-tallet, hvor 
Polens styre var meget svagt, førte det til at Preussen, Østrig og 
Rusland, de tre stormagter, som omkransede landet, simpelthen 
delte det mellem sig. Derefter var der ingen reel polsk national-
stat, indtil Polen vandt sin selvstændighed tilbage i 1918 efter  
1. Verdenskrig. 

Ægte selvstændighed havde Polen i mellemkrigstiden, men si-
tuationen var stærkt præget af de store naboer mod vest og øst: 
Tyskland og Sovjetunionen. Mellemkrigstiden endte, da de to 
stormagter i hemmelighed lavede en aftale om at dele Polen 
imellem sig kort før 2. Verdenskrigs udbrud.

Denne deling af landet blev krigens start. Adolf Hitlers nazisti-
ske krigsmaskine førte ”blitzkrieg” og tromlede med knusende 
brutalitet ind over landet fra vest og nord. Josef Stalins røde hær 
rykkede samtidig stille og roligt frem fra den anden side til den 
aftalte delingslinje og besatte den østlige del af landet.

Storpolitisk har Polen derfor traditionelt søgt Frankrig og senere 
også England som forbundsfæller mod de nærmeste mægtige 
naboer. Efter 2. Verdenskrigs voldsomme ødelæggelser af landet 
og befolkningens store lidelser blev Polen en sovjetisk vasalstat 
under kommunistisk styre.

At Polen i mere end ét århundrede var opdelt i tre zoner har sat 
sit præg. Man kan fortsat klart fornemme forskellen, når man er 
mod øst, hvor russerne herskede. Det er mere ”østeuropæisk” på 
en lidt udefinerlig måde. Lidt stift og gammeldags i stilen. Det 
tidligere tyskbeherskede område mod vest f.eks. Poznan har sit 
mere organiserede og ”effektive” præg. I syd var man under 
østrigsk herredømme, og det mærkes tydeligt i en særlig charme 
og centraleuropæisk stemning i bybilledet og arkitekturen.

Krakow i den sydlige del af landet er Polens smukkeste by. En 
charmerende storby med et rigt kulturliv. Måske hjælper det 
også en del, at 2. Verdenskrigs ødelæggelser stort set gik uden 
om denne del af landet.
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Et centraleuropæisk land
Danskerne opfatter almindeligvis Polen som tilhørende Øst-
europa, men for polakkerne ser det anderledes ud: De betragter 
deres land som tilhørende Centraleuropa. I en større provinsby, 
Siedlce, tæt ved grænsen til Hviderusland, hvor den første Kofo-
eds Skole i Polen ligger, bliver man erindret om, at dette sted er 
Europas geografiske centrum. Polakkerne tilhører, som nævnt, 
de slaviske folk. I samme gruppe er f.eks. litauerne, tjekkerne, 
slovakkerne, russerne og ukrainerne. Disse sprog forstår polak-
kerne nogenlunde med samme lethed, eller besvær om man vil, 
som skandinaverne forstår hinandens sprog.

Man mærker en stærk sans for historien og en udtalt national-
følelse. Generelt står de traditionelle kulturelle værdier højt i 
kurs hos polakkerne. Det gælder familielivet, formelle, for os 
gammeldags, omgangsformer og et tydeligt retorisk præg på 
f.eks. breve og taler.

Rigtige damer i Polen er elegante i deres stil og påklædning. 
De forventer, at herrerne er ridderlige i deres adfærd og f.eks. 
hjælper med overtøjet og holder døren for dem. Hertil hører un-
dertiden den fremstrakte hånd til en gentlemans håndkys. Så 
har man markeret, at man har klasse. Håndkysset er for nogle 
et signal om, at de tilhører den gamle polske adel, szlachtaen. 
Brug af visitkort i sølvæske mødes stadig. Det samme gælder 
tiltalen i tredje person: ”Hr. professor”, ”Mon hr. direktøren vil …”.

Kirken i Polen
Polakkernes religion er romersk-katolsk. Kirken og den kristne 
tro står meget stærkt i den polske befolkning. Det siges, at po-
lakkerne og irerne er de to mest religiøse folkefærd i den euro-
pæiske kulturkreds.

Den forrige pave, Johannes Paul II, var polsk, og kirkens stærke 
indflydelse på befolkningen, religiøst, kulturelt og politisk har 
været af overordentlig betydning både under det kommunistiske 
styre, i overgangsfasen og senere. Kirken har til stadighed været 
aktiv i kampen mod det gamle styre, og dens betydning for den 
samlede transformationsproces kan næppe overvurderes.
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Efter systemskiftet er kirkens popularitet dalet noget, da mange 
mener, at den ikke bør blande sig i de partipolitiske spørgsmål i 
dagligdagens samfund. Kirkens holdning i f.eks. familiespørgs-
mål er stærkt konservativ.

Under det kommunistiske styre var kirken et nationalt og folke-
ligt samlingspunkt og en stærk modstandskraft mod styret. Fra 
midten af 70'erne blev modstanden intensiveret gennem dannel-
sen af Solidarnosc (Solidaritet), en uofficiel fagforening under 
ledelse af Lech Wałesa, en skibsværftsarbejder fra Gdansk. Lech 
Wałesa blev senere, efter systemskiftet, Polens første demokra-
tisk valgte præsident.

Under pres fra Sovjetunionen og for at undgå en sovjetisk mili-
tær indgriben – som i Ungarn i 1956 og i Tjekkoslovakiet i 1968 
– indførtes under general Jaruzelskis ledelse krigsretstilstand 
i Polen i 1981. Den kommunistiske æra i Polen sluttede med de 
delvist frie valg i 1989, hvor den første ikke-kommunistiske rege-
ring dannedes i Østeuropa siden 1948. Det blev indvarslingen af 
afslutningen på en epoke i verdenshistorien. Den kolde krig og 
Europas deling mellem øst og vest var ved at være forbi.

I de første år, jeg besøgte Polen, lå der mange steder på fortovet 
i byerne blomster, og der var tændt lys. Det var til ære for de 
som regel unge studerende eller præster, der var blevet dræbt 
af regimets folk få år før – i begyndelsen af 80’erne – under de 
store uroligheder og massedemonstrationer mod det kommuni-
stiske system.

Meningen med blomsterne og lysene var uden tvivl også at holde 
modstandsånden i befolkningen i live. Så man ikke bare gav op 
over for overmagten og tilpassede sig situationen.

Min erindring om Polen og stemningen i de første år, jeg be-
søgte landet, er stærkt bundet til disse mindesteder med folk, 
som samledes i stille andagt og i trods mod diktaturet for at vise 
deres respekt og solidaritet med dem, som havde ofret deres liv 
for folket og friheden.
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Fornyelse af det polske samfund
Overgangen fra kommunisme og planøkonomi til demokrati og 
liberal økonomi i 1990’erne forløb relativt stilfærdigt, næsten 
evolutionært, uden voldsomme omvæltninger og udrensninger.

Det måske vigtigste element i transformeringen af et samfund og 
dets borgere fra et centralistisk styret system til et demokratisk 
og liberalt samfund er styrkelsen af borgernes aktive deltagelse i 
og medansvar for skabelsen og organiseringen af dets aktiviteter. 
Dette gælder ikke blot i den politiske og økonomiske sfære, men 
i alle elementer af samfundets strukturer, herunder civilsamfun-
det. En egentlig fornyelse ved rekrutteringen til de nye eliter i 
administration og politik blev understøttet af Solidaritets brede 
massebasis. Dermed undgik man i nogen grad, at fornyelsen 
ikke blot blev gammel vin på nye flasker, som der har været en 
tendens til i nogle af landene.

Tidligt i 90'erne blev Polen med såkaldt chokterapi ført ind på et 
markedsøkonomisk spor. Det blev gjort grundigt med reformer, 
der har fået betegnelser som: ”Big Bang reformen” og ”Ti dage 
som forandrede Polen”. 

Den økonomiske reformproces i Polen var langt den mest reso-
lutte og dybtgående, når der sammenlignes med nabolandene. 
Prisen for reformerne var i starten høj, men kuren virkede. Efter 
nogle år faldt situationen til ro, og fremgangen begyndte.

Men i den første tid efter chokkuren var følgerne af omlæg-
ningerne dramatiske. Hyperinflation, fald i produktionen og 
stigende arbejdsløshed etc. gjorde sig meget stærkt gældende.
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Frihed til at gå i hundene
Professor Pilch blev i 1997 interviewet i Kristeligt Dagblad om 
transformationsprocessen i Polen. Pilch var efter en periode som 
minister i en af landets første frie regeringer vendt tilbage til sin 
lærestol i socialpædagogik på universitetet i Warszawa. Han gav 
et nærmest resigneret billede af den sociale udvikling, der var 
fulgt i kølvandet på omvæltningerne:

”Arbejdsløshed, hjemløshed og alkoholisme er forbundne kar i 
det nye Polen. Mens en forholdsvis lille elite af nyrige polakker 
tjener masser af penge og vælter sig i luksus, lever store dele af 
befolkningen på eksistensminimum. Deres tilværelse er præget 
af en stadig kamp for at overleve fra dag til dag, og mange af dem 
opgiver helt.

Vi har fået frihedsrettigheder, og det er positivt, men jeg er bange 
for, at de positive sider overskygges af de trusler, som omvæltnin-
gerne har medført. Borgerne er ikke forberedte på selv at overtage 
styringen, efter at det gamle system er væk. De er ikke uddannede 
til at tage initiativer, og selvom der er vedtaget nye sociallove, får 
folk aldrig den hjælp, de har brug for. Institutionerne er svage og 
ineffektive.

Som eksempel kan jeg nævne, at over en halv million landarbej-
dere blev arbejdsløse, da kollektivlandbrugene blev nedlagt efter 
systemskiftet. Jeg mener, det var idiotisk at lukke dem. I stedet 
skulle man have gjort dem rentable og givet folk mulighed for at 
beholde deres levebrød…

Jeg ser ikke nogen virkelig politisk vilje til at tage fat på den øko-
nomiske polarisering. Vi er blevet et land med få vindere og mange 
tabere. De nyrige tjener enormt, og der er tilsyneladende ingen 
grænser for, hvor meget de kan tillade sig at skrabe sammen. 
Samtidig har vi fået en stor gruppe fattige, der har mistet håbet 
om at få et bedre liv.” 

(Kristeligt Dagblad, 07.06.1997).
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Professor  
Tadeusz Pilch.

Polarisering – dem og os
De sociale strukturer i Polen var i en del år stadig præget af tiden 
under den gamle realsocialisme. De store problemer, som opstod 
i forbindelse med transformationen tog længere tid end forventet 
at løse. Dertil kom, at efter forkastelsen af de gamle socialistiske 
idealer, svarede Vesten til manges skuffelse og vrede ikke straks 
med åbne arme og store hjælpeprogrammer, men tværtimod med 
lukkede grænser og små investeringer.

For polakkerne var fjenden ikke mere som i Solidaritetstiden i 
1980'erne statsmagten under det kommunistiske system. Den nye 
situation handlede ikke om kampen for frihed, men oplevedes 
som en trussel mod den daglige velfærd. I sådan en situation kan 
der fremkomme højstemt nationalistisk og populistisk såkaldt 
identitetspolitik.

Polariseringer i det politiske liv á la "dem og os" er så ikke sjæl-
dent forekommende. Det kan have sin baggrund i industriar-
bejderklassen, som er ramt af faldende reallønninger og virk-
somhedslukninger eller i landbefolkningen, som kan føle sig 
hægtet af udviklingen. Også pensionister og offentligt ansatte, 
hvis levefod er blevet udhulet af inflationen, kan gribes af læng-
sel efter de gode gamle tider under kommunismen eller efter en 
stærk politisk leder.

Det ændrer imidlertid ikke ved det grundlæggende forhold, at 
nok er Polen befolket med en slavisk befolkning og ligger en del 
mod øst; men landet har en stærk vesteuropæisk orientering, 
politisk, kulturelt og værdimæssigt. Dertil kom, at fremgangen 
efterhånden blev meget tydelig. Polen blev da også ret hurtigt 
optaget som medlem af både NATO og EU.
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At få sjælen med

Igennem årene er det blevet til rigtig mange rejser til Polen og 
de øvrige lande.  Rejseformen har været varieret. I begyndelsen 
brugte vi toget en del, og i de senere år har det helt overvejende 
været fly. Flyrejser er hurtige, men den gammeldags rejseform på 
hjul har nogle fordele – man kan nå at få sjælen med. Undervejs 
til bestemmelsesstedet er der tid til at opleve landet, fornemme 
årstidernes skiften og befolkningens levevis.

Vejen fra Østersøkysten til Warszawa går for en dels vedkom-
mende igennem store skove. Om efteråret er farvespillet i træ-
kronerne meget smukt. Polakkerne er ivrige svampejægere, og 
overalt ser man folk med gummistøvler, hat og tørklæde samt en 
blik- eller plastikspand. De er på vej ud at plukke svampe i skov-
bunden. Et kælderrum med hylderne fyldt med syltede svampe 
i store glas er standard i de fleste polske familier.

Natfærgen til Swinoujscie
Inden systemskiftet gik den helt faste rute med færgen fra Kø-
benhavn direkte til Swinoujscie i Polen. Så slap vi for at køre i 
Østtyskland. Fra Swinoujscie er der ca. 600 km. på landevejen 
til Warszawa, og det kunne lige nås på en meget lang dags kør-
sel. Frokostpausen blev ofte holdt cirka midtvejs på det smukke 
gamle torv i Poznan. Nu foretrækker de fleste den mere fleksible 
motorvejsrute med færgerne over Rødby-Femern eller Gedser-
Rostock til Berlin og videre frem.

Polensfærgen fra København var en natfærge. Man mødte frem 
sidst på aftenen og holdt en god times tid i køen. Når bilens papi-
rer var blevet grundigt kontrolleret af det danske politi, som var 
på udkig efter stjålne biler på vej ud af landet, kom man endelig 
ombord og fik sin kahyt. Så kunne man gå op i restauranten et 
par timer og spise sent. Der var altid dansemusik under mid-
dagen, så man kunne sagtens få en dejlig afslutning på dagen. 
Passagererne var en blanding af underholdningslystne danskere 
og sparsommelige polakker på vej hjem på familiebesøg. Båden 
var yderst livlig og larmende hele natten.
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Næste morgen kørte man så i land, og blev grundigt kontrol-
leret, når bilkøen endelig sneglede sig igennem paskontrol og 
told. For at sikre sig mod at befolkningen forlod landet i utide, 
havde man spejle på hjul, som med en lang stang blev skubbet 
ind under bilerne, når vi skulle hjem igen. Til lastbilerne og 
busserne var der særlige installationer med broer og grave, de 
skulle køre hen over. Hele området blev overvåget af soldater 
med maskinpistoler og hunde.

Straks vi var igennem kontrollen, stod de småkriminelle sort-
børshandlere med karakteristiske fysiognomier parat og faldbød 
cigaretter og vodka samt veksling af valuta.

Visumproblemer klares med whisky
Før systemskiftet var antallet af politibetjente og andre kontrol-
lanter stort. De havde ikke noget godt image og havde ry for at 
være brutale og korrupte. Det er heldigvis kun få gange, vi har 
oplevet besværligheder. Første gang var under et besøg i 1987. 
Vi var lige kørt i land fra færgen og var desværre de sidste i køen 
ved paskontrollen. Betjentene tog sig god tid. De forsvandt med 
vores pas ind på kontoret. Vi kunne se gennem den åbne dør, 
at de granskede dem meget omhyggeligt. Så kom de tilbage 
og så bekymrede ud. Desværre var der et stort problem, sagde 
de. Der manglede et stempel i mit visum. Det ville blive meget 
besværligt. Alle de andre biler var nu for længst borte.

Jeg var sikker på, at passene var i orden, og var ved at hidse 
mig lidt op; men Marianne var klogere og holdt mig ved jorden. 
De gik igen og lod os sidde lidt i bilen og svede. Så kom de til-
bage og spurgte, om vi havde købt varer på færgen. Havde vi 
cigaretter? Nej, vi røg slet ikke. Kaffe eller andre ting, øl? Nej, 
ikke øl, svarede jeg, men vi havde købt en flaske whisky, som vi 
skulle bruge som gave. Aah whisky, sagde de og lyste vældigt 
op. Endelig gik der en prås op for mig. Jeg fandt vores flaske 
whisky frem, og pludselig var der ikke mere problemer med det 
manglende stempel i passet. Marianne påstår, at jeg var sur hele 
dagen, men det er vist en overdrivelse.
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Kreative betjente
En gang – det var også før systemskiftet – kørte vi i nærheden af 
den store by Szczecin på den stump motorvej, som blev anlagt 
langs Østersøkysten af Hitlertyskland. Kørebanen var af beton 
og med en del huller og store bump, så de få biler på vejen kørte 
forsigtigt og langsomt. Pludselig stod der en politibetjent i vejsi-
den og vinkede os ind. Han talte tysk og ville gerne se mit pas 
og kørekort. Han oplyste med streng mine, at vi havde kørt for 
hurtigt. Der skulle betales en kontant bøde på enten 20 D-mark 
eller 15 dollars.

Jeg vidste, at vi havde kørt ret langsomt og blev forvirret. Det 
kunne ikke passe. Så lagde jeg mærke til, at politibetjenten 
svedte nervøst. Han var i en uniform, men bar ikke sædvanligt 
politiudstyr som pistol og håndjern i bæltet. Så bad jeg om at se 
legitimation. Han lod, som om han ikke forstod mig. Jeg insi-
sterede. Endelig trak han modstræbende noget frem. Det var et 
lille lyserødt kort i plastik. Jeg tog det og læste – og begyndte 
så at grine.

”Betjentens” legitimation var et studiekort fra den polytekniske 
læreanstalt inde i Szczecin. Bødeopkrævningen var et forsøg på 
at supplere hans sparsomme stipendieindtægter med lidt hård 
valuta fra de forbikørende turister. Det var enden på den historie, 
og studenten forsvandt i hurtig spurt ind over markerne.

En gang i anden halvdel af 90’erne var vi standset på hovedvejen 
lidt uden for Poznan og holdt en lille kaffepause. Vi var kørt ind 
ad en skovvej og sad og slikkede sol i en lysning. Så hørte jeg 
stemmer, en bildør smækkede, og en politibil med to betjente 
dukkede op. De havde holdt inde mellem træerne og måske ven-
tet på, at nogle skulle gå i fælden. Da de stod ud af bilen, hørte 
jeg med mit polskkyndige øre den ene sige til den anden: ”Det 
skal ikke være billigt.” De aftalte, hvilken bøde de ville afkræve 
os. De kom hen til vores bil og gjorde brøsigt opmærksom på, at 
dette var en polsk skov, og i Polen var det forbudt at køre i bil i 
skoven. Vi havde overtrådt loven og skulle betale en bøde på 35 
D-mark. Udlændinge skulle betale kontant.
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Men så drog jeg nytte af, at jeg var begyndt at lære polsk nogle 
år forinden. Jeg spurgte dem på polsk om identifikation, og hvor 
de havde tjenestested. Det var politistationen i Poznan, oplyste 
de og så nu mindre selvsikre ud. Så halede jeg papiret med min 
invitation fra justitsministeriet frem og forklarede dem, at som 
ministeriets officielle gæst var jeg ked af denne lille fejltagelse 
fra min side. Måske var det bedst, at vi sammen ringede til mi-
nisteriet i denne vanskelige situation. Tingene skulle jo nødigt 
blive komplicerede.

Den ene betjent, som var ganske ung, var nu ved at blive helt 
elendig og mumlede noget om sin kone og deres små børn. Den 
anden var tydeligvis mere garvet. Vi kunne bare køre, sagde han, 
og huske til en anden gang ikke at holde inde i skoven. Det var 
forbudt. Så vi sagde høfligt farvel. Betjentene ønskede herskabet 
god rejse, vendte politibilen, gassede op og forsvandt i en fart.

Reservedunk og rødbedesuppe
Langs de polske landeveje er der mange rastepladser, ofte med 
en form for rampe til at køre op på, lige som på et mekanikerværk-
sted. Så kan man altid klare sig, selvom bilen bryder sammen, 
når familien er på skovtur. Antallet af biler i vejkanten med åben 
kølerhjelm var førhen stort.

Til gengæld var der kun ganske få tankstationer. På vejen til 
Warszawa lå der kun en enkelt lidt uden for Poznan langs den 
samlede hovedvejsstrækning på godt 600 km. Så det var bare 
med at være vågen og huske at køre ind og få tanket op. Det 
sikreste var at have en reservedunk eller to i bagagerummet.

Restauranterne var heller ikke talrige. Der var før systemskiftet 
to hovedtyper. I de fleste byer var der et kulturhus, Dom Kultury. 
Det var en slags forsamlingshuse, hvor især ungdommen kunne 
samles. De var som regel meget slidte og lettere uhumske, men 
nu og da var der en slags cafeteria i bygningen. Menuen var 
typisk noget med kartoffelmos og fede pølser med surkål. En ret 
med kylling eller svinekotelet var almindeligvis også på menuen. 
Men 80 pct. af retterne på kortet fandtes ikke.
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Man kunne som regel også få barszcz, russisk rødbedesuppe. 
Til suppen kunne man så bestille pierogi. Det er en slags dump-
lings, små bagte eller kogte uhævede, hvide dejpakker fyldt med 
krydret kødfars, serveret brændende varme. Det var min favorit. 
Nogle gange var det virkelig delikat og veltillavet. En kulinarisk 
nydelse.

Desto større var skuffelsen så, når man andre gange straks på 
duften kunne fornemme det modsatte. Denne gang ville det 
smage nærmest som fedtet opvaskevand med rød farve. Var vi 
en gruppe på mere end fire, kunne der opstå hektisk aktivitet. 
De var ikke rigtig forberedt på gæster i større antal.

Mere romantiske var en slags landevejskroer, der ofte lå smukt 
i en skovkant. De var ret nyopførte og kunne være bygget af 
kraftigt tømmer og udsmykkede med hjortegevirer og gamle 
vognhjul. Menuen var noget bedre end i kulturhusene. Men ser-
veringen gik så langsomt, at vi som regel ikke havde tålmodighed 
til at bruge dem, selvom de umiddelbart var ganske tillokkende.

Det betød, at vi ofte klarede os på rejsen med årstidens frugt, 
som vi købte fra de mange boder langs vejene og ved stop i små-
byerne. Især om efteråret var det lækkert med de friskplukkede, 
saftige æbler og pærer med sød duft og aromatisk smag.

I de store byer kunne man altid få stillet den værste sult ved nogle 
små fortovsboder, som solgte zapiekanki. En zapiekanka er en 
skive hvedebrød, eller overdelen af en lille baguette dækket med 
hakkede løg, svampe og krydderurter med en let sovset dressing 
over, evt. med lidt ost eller et par skiver pølse. Den kommer så 
lige ud fra en ovn, let ristet og knasende. Serveret på en serviet: 
Brandvarmt, lækkert og duftende.

Fisk i farvet gelé
Polsk mad er ret gammeldags i stilen. Solid med et landligt præg. 
Middagen spises kl. 12 og ligner en dansk landmiddag. Aftens-
maden kl. 18 er brød og afskåret pålæg samt te.



Morgenmaden er usædvanlig for danskere. Det er et fuldt fro-
kostbord. De mange kød- og fiskeretter er noget særligt. Polak-
kerne synes, det er særligt delikat, når fisken, hel eller skåret i 
stykker, er lagt i en lage, der er hældt i kunstfærdige metalforme. 
Efter et stykke tid bliver lagen til klar stiv gelé med fisken ind-
lejret. Til sidst vendes og slås formen ud på et sølvfad. Geleen 
har forskellig farve svarende til smagen. Det grønne kan være 
laurbærblade, dild og mynte. Rigtig flot med pynt af radiser og 
gulerødder udskåret som forskellige blomster og blade.

Det polske brød var i mange år ikke specielt spændende. De 
private bagerier var afskaffet, alt kom fra store industrielle brød-
fabrikker. Dertil kom, at man ikke importerede godt og bage-
egnet mel fra mere solrige lande, f.eks. Frankrig. Det gjorde 
brødet tungt og lidet inspirerende. Nu kan man få lækkert brød 
i enhver variant.

Deres kødvarer var til gengæld undertiden af fin kvalitet. Kødet 
skulle som regel skaffes lidt ad omveje, men håndteringen af det 
sorte marked var de fleste polakker øvede i. Deres kød, f.eks. 
skinke og pølser, havde både smag og aroma på en måde, som 
danskere næsten har glemt. Det var tydeligvis ikke ødelagt af 
den overindustrialisering, som både landbrug og fødevareindu-
stri i Danmark i høj grad er præget af.

Kaffe med 
professor 
Zaczynski. 
Universitetets 
café Warszawa. 
1987.
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Kontakten intensiveres 

De ændrede forhold i Polen efter systemskiftet betød nye mulig-
heder for intensivering af kontakten, og det blev nu realistisk 
også at tænke på konkrete samarbejdsprojekter. Det betød, at 
jeg i stigende grad fornemmede sprogproblemerne, selvom kend-
skab til engelsk efterhånden øgedes en del. Kommer man meget 
i et fremmed land, er det en stor fordel at kunne lidt af landets 
sprog. Det er praktisk. Og det gør meget for den positive stem-
ning, at man har gjort sig den ulejlighed at vise landets kultur 
og sprog respekt ved at lære lidt af det.

Polskundervisning
Jeg begyndte derfor at lære polsk. Min første lærer var en af 
Kofoeds Skoles medarbejdere. Anna Perlinska var kommet til 
Danmark fra Polen som 10-årig få år tidligere, og hun lærte mig 
de første enkle fraser i sproget, så jeg lige kunne klare mig.

Men polsk og dansk sprog ligger rigtig langt fra hinanden, dan-
skere kan stort set ikke forstå en lyd. Dansk hører til den german-
ske sprogstamme, mens polsk er et slavisk sprog. Udfordringerne 
gælder både fonetikken, ordenes betydning, grammatikken og 
sætningsbygningen, så det er hårdt arbejde. Efter et års tid blev 
det nødvendigt at skifte til formel undervisning. I et par år deref-
ter gik jeg så på en privat sprogskole og lærte sproget i en mere 
formel ramme.

I 1991 havde jeg skrevet en bog om Kofoeds Skoles metoder og 
arbejde med titlen: ”En plads til os alle”. Professor Zaczynski var 
interesseret og bad sin datter Beata, som boede i København, om 
at oversætte de centrale dele af den. Det ledte til et flerårigt sam-
arbejde, hvor Beata samtidig med oversættelsesarbejdet overtog 
min sprogundervisning. På den måde fik jeg også et indtryk af 
moderne polsk lyrik.

Trods i alt fem-seks års undervisning er mit polske dog ikke nået 
at blive rigtig godt. En væsentlig årsag er uden tvivl, at jeg aldrig 
fik lejlighed til et længere ophold i Polen. Ved daglig brug i en 
periode af nogle få måneders længde ville sprogbeherskelsen 
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have udviklet sig med ekspresfart. Men jeg kan kommunikere 
i en let dialog. Og jeg kan følge med i hovedlinjerne i en tekst, 
en samtale eller et foredrag. Mine polske sprogkundskaber blev 
siden til stor nytte, da jeg skrev min doktordisputats.

IPSIR og Pilch som viceminister
Professor Pilch var efter systemskiftet flyttet med sin stab fra 
det pædagogiske fakultet til et uafhængigt institut under uni-
versitetet: IPSIR, Institut for Samfundsmæssig Forebyggelse og 
Resocialisering. Begrebet ”socialpædagogik” indeholder, som 
ordsammensætningen angiver, to elementer: Det sociale og det 
pædagogiske. Med flytningen til IPSIR, som hører under det 
rets- og samfundsvidenskabelige område, kom den sociale og 
samfundsfaglige vinkel i socialpædagogikken noget mere i fokus 
end på det pædagogiske fakultet. IPSIR blev i en årrække vores 
faste samarbejdspartner.

Produktionen af artikler i fagtidsskrifterne fortsatte, og en ma-
gisterafhandling om skolen blev skrevet i 1993.

Pilch var på det tidspunkt også aktiv som politiker. Han havde 
en del indflydelse og fungerede i to perioder som viceminister i 
undervisningsministeriet med chauffør og ministerbil – en smuk 
italiensk Lancia. 

Volvo med status
I de første mange år var den bil, vi kørte i til Polen, vores Volvo 
stationcar fra 1974. Allerede i 1986 var den en ældre model, og 
den nåede mere end 20 års tjeneste, før den i 1996 blev fritaget for 
sine forpligtelser. Bilens efterhånden ganske betragtelige alder 
var ingen hindring for respekt om vognen og dens ejer. Denne 
svenske kvalitetsbil fik f.eks. nogle børn i bjergene i det sydlige 
Polen til gennem en uges sommerophold i 1988 at kalde vores 
niårige søn, Niels Jakob, for ”Volvo”. Denne status medførte, at 
han straks blev udnævnt til anfører for deres fodboldhold.

Det var også Volvoen, som kom i klemme, da USA’s vicepræsident 
Al Gore i 1994 besøgte Warszawa for at højtideligholde 50 års 
dagen for Warszawaopstanden mod nazisterne i 1944.



Professorerne Pilch og Zaczynski.
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I tillid til polakkernes altid noget anarkistiske og kaotiske parke-
ringsstil, havde vi parkeret i en gade tæt på den gamle by, selvom 
der var tydelige skilte med ”parkering forbudt”. Der stod godt 
nok en lang tekst på skiltet, men det havde vi ikke hæftet os ved.

Teksten oplyste, at vicepræsidentens kortege skulle køre forbi 
næste dag, og at alle parkerede biler ville blive fjernet med kran-
vogn. Og sådan skete det. Da vi skulle hente vores bil, var den 
bare væk. Politiet var ikke særligt imødekommende. De oplyste 
os om, at vi først og fremmest skulle betale en pæn bøde. Med 
kvitteringen i hånden kunne vi så forhøre os rundt om på de 
mange opsamlingspladser, der var blevet etableret. De havde 
ingen lister over de mange hundrede fjernede vogne; men et 
eller andet sted stod den. Og så skulle vi huske at have et større 
kontant beløb med til dækning af kranbil, parkering på opsam-
lingsstedet osv. – samt fremvise politiets bødekvittering. Det gik 
der det meste af en dags tid med. Sådan fik jeg en lektion i, at 
man altid skal give sig tid til at læse det, der står med småt.

Træningsskole for universitetsstuderende

Allerede i årene før kommunismens sammenbrud strejfede vi 
jævnligt den tanke, at det kunne være spændende at oprette 
et sted, hvor de studerende på universitetet kunne få praktisk 
træning og øve sig i anvendelsen af de teorier, som de lærer 
under uddannelsen.

Professor Pilchs forgænger var en af grundlæggerne af polsk 
socialpædagogik. Professor Ryszard Wroczynski, der døde i 1987, 
havde interesseret sig ivrigt for Kofoeds Skole. Han havde besøgt 
skolen omkring 1950, og de studerende var igennem årene ble-
vet undervist i skolens metoder. Han anså skolen for at være en 
modelinstitution for socialt arbejde for særligt udsatte grupper, 
og han havde givet en præsentation af skolen og dens idéer i et 
polsk videnskabeligt fagtidsskrift og en fyldig beskrivelse i sin 
grundbog om socialpædagogik.
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Var det en idé at lade en modelskole efter Kofoeds Skoles idéer 
og metoder danne grundlaget for en form for træningsinstitut? 
Under det kommunistiske regime var det imidlertid en helt urea-
listisk tanke.

Efter systemskiftet var der nye muligheder. Vi arbejdede videre 
med idéen, lagde mange planer og vejede for og imod. Skulle 
projektet være integreret i IPSIR? Eller en selvejende institution? 
Måske tilknyttet noget allerede eksisterende socialt arbejde? Var 
det for ambitiøst med en institution? Skulle vi hellere starte mere 
forsigtigt med en form for projekt eller samarbejdsprogram? Og 
hvordan med finansieringen?

Der var mange ubesvarede spørgsmål, og i sidste ende blev det 
andre aktører, som kom til at gøre den nødvendige forskel. Men 
under alle omstændigheder var det i disse år, at tanken om at 
være med til at starte en Kofoeds Skole i Polen gik fra at være en 
flyvsk idé til at være en ambition. To forudsætninger var i hvert 
fald til stede: en generel interesse for Kofoeds Skoles metode og 
et stort behov for en social indsats i forbindelse med det politiske 
systemskifte. 

doktorprojektet

I begyndelsen af 90’erne modtog jeg fortsat officielle invitationer 
fra universitetets rektor. De var altid stilet til doktor Jens A. Bjør-
køe. Jeg havde gjort opmærksom på unøjagtigheden, men fået 
til svar, at det var nødvendigt for, at universitetet kunne invitere 
mig, og i øvrigt var det jo velkendt, at polakkerne snobbede lidt 
for titler. Så det fortsatte.

Dele af manuskriptet fra min bog: ”En plads til os alle”, var nu 
blevet oversat, og de to professorer mente, at det ville være vær-
difuldt at få bogen publiceret på polsk. Det ville imidlertid kræve 
en del ændringer og nyskrivning for at få teksten tilpasset polske 
læsere. Vi diskuterede lidt frem og tilbage.



Så sagde professor Zaczynski til mig, at jeg lige så godt kunne 
skrive en ny bog i en form, som ville blive modtaget med op-
mærksomhed i universitetsmiljøet og udgivet på et polsk forlag. 
Kort sagt en doktordisputats. Det var selvfølgelig en større sag, 
sagde Zaczynski. Men havde man et godt udgangspunkt i et al-
lerede foreliggende manuskript, var det mest et spørgsmål om en 
god indledning med en klar metodedel, mindst et par hundrede 
fodnoter og en fyldig litteraturliste. Så var man godt på vej til 
et doktorat.

Med denne afslappede og spøgefulde karakteristik af opgavens 
profil og omfang i baghovedet overvejede jeg sagen lidt og gik 
så i gang. Det blev til et projekt, som medførte fem-seks års hårdt 
arbejde i første halvdel af 1990’erne samtidig med de daglige 
forpligtelser på skolen.

Især de sidste to-tre år var intensive. Men det kunne lade sig 
gøre med en overbærende familie. Jeg blev også hjulpet af, at 
når jeg er i en såkaldt ”skrivefase”, er koncentrationen så tæt, 
at jeg ikke ænser omgivelserne. Der kan være støj, samtale og 
mange mennesker omkring mig, uden at jeg lader mig forstyrre.

den polske ’hav-
frue’, Warszawas 
symbol.
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Hjælp fra polsk flygtning i Danmark
Selve skriveprocessen foregik på dansk. Skolen havde i disse 
år en polsk-dansk medarbejder ansat på særlige vilkår. Han var 
uddannet fjernsynsfotograf fra den kendte filmskole i Łódz, hvor 
også den berømte filminstruktør Kieslowski var udgået fra. Lad 
mig kalde ham Leszek. Han havde været involveret i systemkritik 
og havde derfor været tvunget til at emigrere til Danmark i be-
gyndelsen af 80’erne med sin familie. Mediemiljøerne i Danmark 
er ret lukkede, så det lykkedes ham aldrig rigtigt at komme ind 
på arbejdsmarkedet igen.

Hans engagerede indsats som oversætter var meget værdifuld 
for processen, og hans fine fornemmelse for, hvornår teksten var 
for indforstået dansk i indhold og form var ofte en stor hjælp. 
Han var også lærer på vores videohold og arbejdede på skolens 
statistikkontor.

Leszeks respekt for det danske flygtninge- og socialvæsen samt 
systemet for arbejdsledige, lå på et ret lille sted, selvom, eller 
måske fordi, han havde været dets ”kunde” i mange år. Det var 
efter hans mening alt for blødsødent og gav alt for ofte anledning 
til fusk og misbrug. Tingene skulle efter hans erfaringer og iagt-
tagelser gribes helt anderledes resolut an, hvis samfundet ville 
have de arbejdsledige i arbejde igen. Vi havde god anledning 
til ivrige meningsudvekslinger.

Disputatsen blev skrevet efter de gamle regler som en frit tilret-
telagt afhandling. Den formelle forudsætning var dokumentation 
for min akademiske baggrund som cand. teol., og at jeg havde 
en professor ved universitetet som promotor. Det blev profes-
sor Pilch. Men min vigtigste sparringspartner og mentor blev 
professor Zaczynski. Omkring midten af 90’erne var der mange 
gensidige besøg, hvor vi almindeligvis i løbet af en tre-fire dage 
gennemgik det producerede materiale, og jeg fik gode råd og 
vejledning i, hvordan jeg kunne komme videre.

Efterhånden som processen skred frem, og afhandlingens profil 
blev tydeligere, diskuterede vi, om manuskriptet i virkelighe-
den snarere eller med lige så stor ret burde indleveres som et 
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samfundsvidenskabeligt arbejde. Emnebehandlingen var meget 
bred og inddrog mange emner og aspekter fra det socialpolitiske 
felt. Men vi besluttede at fastholde den socialpædagogiske vinkel 
og blive ved det pædagogiske fakultet.

Hotel Europejski og bilen, der forsvandt
Indkvarteringen var nu og da privat hos familien Pilch, som bo-
ede i en lejlighed på tre et halvt værelse på 10. etage i et højhus 
i den vestlige udkant af Warszawa. Andre gange boede jeg i 
tomme lejligheder eller på studenterkollegier. Men efterhånden 
blev hotelovernatninger det gængse, især når vi var en gruppe.  

Det første hotel, vi boede på, var en del af Lærernes Hus. Det 
var meget slidt og sølle. Jeg husker et værelse, hvor gulvet stod 
op i en bue midt i værelset. Morgenmaden bestod af et dybblåt 
æg og et stykke ristet brød fra i forgårs med en kop te. Hotellet 
lå i øvrigt lige ud til en stor motorgade langs floden, så det var 
ikke en nydelse. I de første år efter systemskiftet brugte vi Grand 
Hotel, som havde været et af de foretrukne for kommunistspid-
serne. Det var ikke mere særlig flot. Hotellet var præget af en del 
natlig trafik, og små sedler med billeder af de attraktive damer 
sad klistret op i elevatoren og blev hele tiden stukket ind under 
døren på hotelværelset.

Senere valgte vi så et andet og lidt bedre hotel: Hotel Europejski, 
og det var et godt valg, selvom det tydeligt var slidt. Det var et 
smukt gammelt hotel i jugendstil, som lå tæt ved den gamle by.

Det var foran dette hotel, skolen et år mistede en hel ny folke-
vognsminibus. En gruppe medarbejdere var på besøg på sko-
lerne i Polen og overnattede på hotellet. Bilen var parkeret lige 
foran hotellets hovedindgang, hvor der døgnet rundt stod en 
dørvogter fra hotellet i en flot uniform. Lige over for på den an-
den side af gaden ligger Warszawas kommandantur, og på deres 
trappe stod to bevæbnede soldater også på vagt hele døgnet. 
Men væk var bilen. Den var forsynet med moderne ratlås og 
elektronisk startspærring, så den er formentlig blevet løftet op 
på en lastbil med en kran og kørt bort. Politiet blev tilkaldt og 
undersøgte sagen. Men ingen, absolut ingen, havde set noget 
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som helst. Bilen var forsikret og blev i øvrigt fundet af det pol-
ske politi nogle år senere i den sydlige del af landet. Det var en 
eftertrykkelig lærestreg i, at attraktive udenlandske biler altid 
skal stå i bevogtet parkering om natten.

Dagligdag på det pædagogiske fakultet
På universitetet deltog jeg i seminarer og havde en del forelæs-
ninger for de studerende. I portnerlogen ved indgangen skulle 
alle registreres, når vi kom om formiddagen, og de ansatte afle-
verede deres nøgler, når de gik hjem.

Jeg tilbragte mange timer sammen med professor Zaczynski – i 
daglig tale Pjotr. Det pædagogiske fakultet var i begyndelsen af 
1990’erne flyttet ind til centrum og holdt til i en smuk gammel 
palæagtig bygning. Zaczynski havde et enormt kontor, hvor tele-
fonen ikke virkede. Hans kone, Halina, havde som regel bagt en 
lækker kage til os, og den gamle, tilkalkede vandkoger i hjørnet 
producerede vand til vores te. Kogeren havde en løs ledning, 
som spruttede og gnistrede en del, mens vandet kom i kog. De 
elektriske gnister udsendte luftarten ozon, som gav en særlig 
duft i lokalet.

Studenterne var meget interesserede både i Kofoeds Skole og i 
leveforholdene i Danmark. Der var også stor interesse, når jeg 
fortalte om den ny fattigdom. Men de fleste opfattede Danmark 
som et rigt land, hvor velfærdsforanstaltningerne var fantasti-
ske – en form for ”wonderland”, hvor alle måtte være lykkelige 
og glade.
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Især de – sammenlignet med polske forhold – meget høje og 
langvarige sociale ydelser gav anledning til bemærkninger og 
spørgsmål. Mange kommentarer havde fokus på ydelsesniveau-
ets muligt negative indflydelse på modtagernes motivation til at 
søge arbejde. ”Er det ikke et problem, at det dårligt kan betale 
sig for de lavtlønnede at arbejde?” lød et hyppigt spørgsmål.

Denne vinkling på en bestemt side af den danske velfærd har 
ofte været tilbagevendende hos vores udenlandske samarbejds-
partnere. Deres eftertænksomhed blev ikke mindre, når lidt ho-
vedregning hurtigt viste, at en dansk modtager af kontanthjælp 
eller dagpenge som regel havde en væsentligt højere månedsløn, 
end de fleste kunne tjene hjemme i deres eget land.

De studerendes kendskab til moderne vestlige teorier om sam-
fundsfilosofi og forskning var almindeligvis yderst begrænset. 
F.eks. havde de ikke tidligere hørt om den tyske filosof og sam-
fundsforsker Jürgen Habermas og hans teorier om civilsamfund 
og system, livsverden og de kommunikative handlinger. I en 
vestlig sammenhæng har disse teorier i mange år været domi-
nerende i samfundsdebatten og de socialpolitiske og samfunds-
faglige diskussioner.

Assistenterne på fakultetet havde sjældent deres eget kontor, en 
tre-fire stykker deltes ofte om et lille hummer. Vi havde et godt 
forhold til hinanden. Det var jo også tydeligt, at jeg ikke var en 
konkurrent til de eftertragtede faste stillinger på instituttet. En 
del ville gerne på studieophold på Kofoeds Skole.

Det afgørende for assistenterne var, at de havde fem år til at gøre 
deres doktordisputats færdig. Hvis ikke det lykkedes, faldt ham-
meren, og det var ud i kulden. Det betød stress, neglebidning og 
større eller mindre depressioner, når skriveprocessen var gået 
i stå. Waleria Stelmaszuk nåede det lige i sidste øjeblik. Hun 
undgik sparket og fik en fast stilling på universitetet.
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Bidrag til polsk leksikon
En særlig aktivitet blev produktion af leksikonartikler. Universi-
tetsfolkene var redaktører på et stort polsk leksikon om pædago-
gikken og dens verden. Det er både nationalt og internationalt 
orienteret. Det skulle begynde at udkomme i 2003 i en ny totalt 
revideret udgave efter systemskiftet. Professor Pilch var en af 
hovedredaktørerne, og han spurgte, om jeg ville skrive nogle 
artikler, først og fremmest den om Kofoeds Skole selvfølgelig. Det 
blev over et par år til en håndfuld artikler om forskellige emner. 
Forfatterne til artiklerne afstod fra honorar for deres arbejde. I 
stedet blev der oprettet en lille fond, som kan støtte studierejser 
til udlandet for unge studerende.

Disputats – fra praksis til teori
Emnet for min disputats var Kofoeds Skole som sådan, dens teori 
og praksis, historie og plads i samfundet. Og skrevet på en måde 
som ikke var indforstået, men også kunne forstås af udlændinge 
med en anden forståelsesbaggrund end danske læsere. 

At arbejde i dybden og systematisk med metode, teori og empiri, 
kort sagt videnskabeligt og forskningsmæssigt, blev en både 
udfordrende og meget frugtbar proces.

Siden jeg blev ansat på Kofoeds Skole i 1979 havde al min tid og 
interesse været rettet mod Kofoeds Skoles praktiske arbejde og 
opgaverne i forhold til eleverne samt mod at udvikle og forbedre 
skolen så godt som muligt. Der var selvfølgelig mange refleksio-
ner over principielle spørgsmål som skolens mål og metode og 
over modeller og strukturer for dens pædagogiske og sociale 
arbejde. Der blev gennemført analyser, og der var overvejelser, 
som tog deres udgangspunkt i elevgruppens stadigt ændrede 
sociologiske karakteristika, socialpolitiske udviklinger i sam-
fundet, ændringer i skolens økonomiske vilkår, konsekvenser af 
aftaler med nye samarbejdspartnere, effektiviteten af indsatsen 
i forhold til eleverne osv.

Men egentlige videnskabelige undersøgelser af skolens arbejde, 
dens empiri og teori, forelå ikke. Tilsvarende var der kun få sam-
lede fremstillinger om skolen og dens arbejde. Spørgsmål om 
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skolens teori og dokumentation blev imidlertid jævnligt stillet 
af besøgende på skolen. Forbindelsen til Warszawas Universitet 
skærpede nu denne vinkel yderst markant.

Det gav anledning til dybere overvejelser: ”Bygger skolen på en 
pædagogisk teori?" "Hvad er den filosofiske eller ideologiske 
baggrund for skolen?" Og: "Hvad er det historiske og teoretiske 
grundlag for skolens oprettelse og valg af arbejdsmetoder?” El-
ler: "Er der en forbindelse og i så fald hvilken til moderne sociale 
og pædagogiske teorier?" Jeg kom ind i en proces, hvor der især 
var en kraftig tilskyndelse til at overveje og forske i, om og på 
hvilken måde det aktuelle pædagogiske og sociale arbejde har 
sammenhæng med skolens grundholdning, dvs. princippet om 
hjælp til selvhjælp. 

Andre spørgsmål handlede om forbindelsen til det omkringlig-
gende samfund, som jo på mange måder er anderledes i dag, 
end da skolen blev etableret i 1928. 

Endelig var der spørgsmål om effektiviteten i arbejdet: ”Hvordan 
går det eleverne, når de forlader skolen?" Spørgsmål, som igen 
leder til nye spørgsmål, også metodemæssigt: "Hvordan forstås 
begrebet effektivitet i denne sammenhæng?" "Og hvordan måler 
man den?”

Emnets komplicerede og mangesidede karakter måtte føre til 
et forsøg på at belyse sagen så alsidigt og fuldstændigt som 
muligt. Der blev derfor stor bredde i de emner, som er taget op 
og udvalgt under den samlende synsvinkel: hjælp til selvhjælp, 
belyst ved eksemplet Kofoeds Skole i nutiden.

Jeg blev hurtigt klar over, at jeg ikke blot skulle være produktiv. 
Lige så vigtigt var det at skærpe min kritiske sans. Ved at skulle 
analysere og gøre rede for skolens identitet, centrale metode-
forståelse og alle de andre ting udviklede min forståelse af sko-
lens karakteristika og særkender sig ganske betydeligt – både 
i bredden og i dybden. Hele processen kom til at generere et 
særdeles brugbart resultat for Kofoeds Skole som sådan – altså 
også indadtil.
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Workshop

Forsvar og doktorhat
Da arbejdet var færdigt i begyndelsen af 1997, blev afhandlin-
gen, som var skrevet på polsk, indleveret til bedømmelse ved det 
pædagogiske fakultet. De to officielle opponenter afgav nogle 
måneder senere deres skriftlige vurderinger. De var positive, 
og dermed var den afgørende hurdle overstået. 

Som udlænding og med min akademiske baggrund i teologien, et 
fremmed fagområde, skulle jeg imidlertid igennem to mundtlige 
eksaminer. Den ene var i engelsk og yderst ligetil. Den anden var 
i filosofi og blev til et par timers yderst engageret samtale med 
en professor i filosofi om eksistentialismen. Især ville han gerne 
høre om Søren Kierkegaards synspunkter samt om religionens 
og etikkens stilling i en moderne sekulariseret verden.  

Godkendelsesproceduren foregår ellers stort set på samme måde 
som i Danmark. Efter de officielle opponenters skriftlige bedøm-
melse, foregår det offentlige mundtlige forsvar og endelig den 
formelle godkendelse i fakultetets videnskabelige forsamling. 
Jeg blev dermed dr. phil. i ”humanistisk videnskab på det pæ-
dagogiske område”.

Det mundtlige forsvar fandt sted i maj måned 1997 og foregik på 
engelsk. Det faldt sammen med, at vi havde en gruppe medar-
bejdere på besøg i Poznan, hvor man på det tidspunkt var i gang 
med forberedelserne til at åbne en Kofoeds Skole. Det kunne 
derfor knibe lidt med den absolut anbefalelsesværdige rolige 
fordybelsesperiode i stoffet forud for forsvaret.

Efter nogle dage i Poznan tog jeg derfor videre med toget til 
Warszawa. Jeg havde nogle sportstasker propfyldt med bøger. 
Taskerne var pænt tunge og trak godt i armene, da jeg slæbte 
dem op og ned ad trapperne på banegårdene.

I Warszawa indlogerede jeg mig på Hotel Europejski, hvor jeg 
i to-tre dage isolerede mig på mit hotelværelse og foretog den 
sidste afpudsning af mit talemanuskript og tjekkede alt af.
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Jeg havde fået et hint: Ved det mundtlige forsvar, disputationen, 
er det ikke sjældent metodespørgsmål, som kommer i fokus. Det 
er dér, det er lettest at påvise fodfejl, hvis nogen ønsker at udfor-
dre og prikke lidt – sætte doktorandens arbejde i et kritisk lys. 
Men hverken fra de officielle opponenter eller ex auditorio blev 
der givet anledning til oplivende disput. Forsvaret foregik venligt 
og imødekommende i en atmosfære uden dramatik.

Marianne var kommet til Warszawa dagen før. Fra Danmark 
deltog yderligere den polsk-danske jurist Margareta Kepinska 
Jakobsen fra Helsingforskomitéen, som vi havde indledt et in-
tensivt samarbejde med et par år tidligere.

Festmiddagen, doktorgildet, blev afholdt på en dejlig restaurant 
i orangeriet i Warszawas botaniske have. Ud over forskerne fra 
universitetet deltog lederne og andre nøglepersoner fra de tre 
byer, hvor der kort tid efter blev åbnet Kofoeds Skoler: Siedlce, 
Warszawa og Poznan. Vi var i alt en 20-25 personer.

Talerne var mange, og stem-
ningen animeret. I min tale 
kvitterede jeg for den opmun-
tring og støtte, jeg havde mod-
taget fra så mange. Jeg blev 
så spurgt, hvad der var mit 
næste projekt? Jeg svarede, 
at Marianne netop havde 
gjort mig opmærksom på, at 
det passende kunne være at 
male vores badeværelse hjem-
me i København. Det havde 
længe trængt til en omgang 
med spartel og pensel.

De nye doktorer deltager i 
universitetets åbningsfest, in-
augurationen, den 1. oktober. 
Den indledes med en højtide-
lig procession med kapper og 
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doktorhatte fra universitetets hovedbygning gennem den indre 
bys gader til operaen, hvor selve den højtidelige del finder sted. 
Der holdes taler, musikken spiller, og universitets rektor over-
rækker diplomerne til årets doktorer. Jeg havde ikke mulighed 
for at være med i 1997, men deltog i optoget og ceremonien et 
andet år. Selve overrækkelsen af doktorpatentet foregik i mit 
tilfælde på rektors kontor.

Bogudgivelse på polsk
Jeg var den første udlænding, som tog doktorgraden ved War-
szawas Universitet efter systemskiftet, og det blev besluttet, at 
disputatsen, som var på godt 400 sider, straks skulle udgives 
på et polsk forlag med titlen Pomoc do samopomocy (Hjælp til 
selvhjælp).

Den polske bog er kommet i to oplag. Så den har uden tvivl tjent 
sit formål og gør det stadig. Bogen er siden udgivet i en opdate-
ret og stærkt omarbejdet 2. udgave på dansk, Vejen fra Hjertet 
(2008) og på engelsk, Starting from the Heart (2009). 

En væsentlig baggrund for udgivelsen var ønsket om at under-
støtte den store interesse, som Kofoeds Skole og dens metoder 
og idéer havde vakt i nogle år, siden midten af 90’erne. I flere 
byer blev der arbejdet intensivt på at oprette Kofoeds Skoler, 
og efterspørgslen efter litteratur om skolens teori, metoder og 
praktik var stor.

I 1997 var der gået 12 år siden mit første besøg i Polen. I løbet af 
den periode havde jeg selv opnået en humanistisk doktorgrad, og 
samtidig stod vi umiddelbart over for en stiftende generalforsam-
ling for den første Kofoeds Skole i Polen. Vi var kommet langt, 
men bestemt ikke ad en lige vej. I forbindelse med vores rejser 
stiftede vi mange nye bekendtskaber og besøgte mange institu-
tioner inden for det sociale område i Polen. Der var en høj grad 
af gensidig interesse – vi ville gerne se, om vores metode kunne 
fungere uden for Danmark, og af mange forskellige årsager var 
vi også interessante som mulige samarbejdspartnere for såvel 
private organisationer som myndighederne mange steder i Polen.  
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Efterhånden bredte skolens internationale engagement sig til 
andre lande end Polen, blandt andet til Estland. I det følgende 
vil jeg fortælle om nogle af vores mange oplevelser i mødet med 
praktisk socialt arbejde i Østeuropa, og hvordan vi fik skabt de 
kontakter, som endte med at munde ud i åbningen af Kofoeds 
Skoler i Polen og en række andre lande.  

Forsiden af bogen 
Pomoc do samo-
pomocy (Hjælp til 
selvhjælp), 1997. 



Socialt arbejde i praksis

Samtidig med processen på universitetet havde skolen også i 
begyndelsen af 90’erne kontakt med personer og organisationer, 
som udførte konkret praktisk socialt arbejde.

Vi besøgte f.eks. et par hjemløseinstitutioner i Warszawa. I den 
sydlige udkant af byen ikke langt fra floden Wisła lå et hjemlø-
seherberg af den mest primitive slags. Herberget blev drevet af 
kommunen. Der var plads til 40-50 beboere. De boede i et par 
sovesale med senge i tre etager. Alt var yderst elendigt. Fattig-
doms- og hjemløselugten var udtalt, og deres baderum gjorde 
indtryk. Vaskekummerne var hverken hele eller rene, murenes 
puds var faldet af i store flager, vandrørene var mørke af rust, og 
der var sorte bevoksninger i hjørnerne og slimede træriste på 
gulvet ved bruserne. Beboernes samlede fremtoning, og den hi-
storie, man kunne læse i ansigternes fortælling, var indtryksfuld.

Mere hyggeligt var der i en gammel villa i bydelen Praga på 
den anden side af floden. Her havde NGO-organisationen Bro-
der Albert oprettet et lille forsorgshjem. I huset boede en otte-ti 
mænd, som her havde fået sig en tryg base. Stemningen i huset 
var god under de forholdsvis hjemlige forhold.

I køkkenet stod bestyrerinden, en anselig dame i blomstret kittel 
og hjemmestrikkede tøfler. Hun blev assisteret af en medhjælper, 
en spinkel kvinde med forklæde og et fint net over håret. De var 
ved at tilberede en kraftig kålsuppe med flæskestykker i en stor 
gryde til dagens varme måltid, som i Polen normalt spises ved 
middagstid, kl. 12.00. Komfuret var af den gammeldags slags, 
og lugten af kål og kul fyldte hele huset. I spisestuen var der ved 
at blive dækket op på voksdugen med tallerkener og blikkrus.

Køkkenet i et 
herberg for hjem-
løse  i Warszawa 
omkring 1995.
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Stenkul var den altdominerende varmekilde i de private hus-
holdninger. Ved spisetiderne, midt på dagen og hen under aften, 
kunne den syrligt-svovlede kulos fra skorstenene hænge lavt 
blandet med de forskellige tilberedningsdufte fra køkkenerne. 
Når vi kørte igennem de små byer, kunne vi – som svinedrengen 
i H.C. Andersens eventyr – få et klart indtryk af det polske me-
nukort gennem de vekslende indtryk, som fyldte ens næsebor.

Narkomaner i fangedragter
Størsteparten af behandlingen for stofmisbrug i Polen foregår i 
det psykiatriske system på hospitalerne. Men Polens mest kendte 
behandlingsinitiativ for stofmisbrugere hedder Monar. Denne 
polske NGO, stiftet af Marek Kotanski, begyndte sit arbejde al-
lerede i 1978. Organisationen har efterhånden udviklet sig til et 
meget stort system med flere hundrede ansatte og mangfoldige 
aktiviteter, både behandlingsmæssigt og med humanitær hjælp 
i form af herberger og lignende.

Vi besøgte deres rådgivnings- og modtageenhed i Warszawas 
centrum i 1987 og fik information om deres arbejdsmetoder, som 
er ganske usædvanlige. Det førte til, at vi fik lov at aflægge 
besøg på et af deres behandlingssteder et godt stykke uden for 
Warszawa.

Monar er berømt eller berygtet for at klæde deres klienter i stri-
bede fangedragter i de første uger af deres ophold, mens selve 
den vanskelige afvænning fra stofferne foregår. Hensigten er 
psykologisk. Gennem den meget markante påklædning signa-
leres en helt usædvanlig situation med behov for isolation fra 
samfundet og narkomanernes tidligere livsstil. Teorien er, at 
deres gamle identitet skal brydes ned som forudsætning for, at 
en ny kan bygges op.

Kritikken fra omgivelserne var i begyndelsen hård og uforstå-
ende, men de opnåede resultater var så opsigtsvækkende, at 
Kotanski og Monar efterhånden opnåede stor berømmelse og 
anerkendelse.
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På vejen til behandlingsstedet, som lå ret isoleret, kørte vi forbi 
en mindre flod, som løb tæt ved en lille landsby. Ved flodbred-
den og lidt ude i vandet var en gruppe kvinder ivrigt optaget 
af et eller andet, som jeg ikke rigtigt kunne se, hvad var. Jeg 
spurgte Monarmedarbejderen, som var med i bilen. Svaret lød: 
”De vasker tøj”. Tonefaldet signalerede noget i retning af: ”Hvor 
dumt kan man spørge om noget så naturligt?”

Reparation af partispidsernes datja – hvordan skaffer man en stige?
Kort efter systemskiftet i Polen satte universitetets folk os i for-
bindelse med en anden ganske lille organisation, som også be-
handlede narkomaner. Deres arbejde foregik i Warszawa, og de 
havde deres behandlingscenter lidt nord for byen. Huset var en 
enorm forholdsvis ny lystvilla, en såkaldt datja, som var overta-
get efter de detroniserede kommunistiske partispidser. Det lå 
landligt i kanten af en skov.

På vejen dertil kom man, dybt inde i skoven, forbi en stor russisk 
militærbase. Den var meget tydelig markeret med et højt dob-
belt pigtrådshegn ude ved vejen og skilte på engelsk, polsk og 
russisk, som angav, at her var fotografering forbudt.

Institutionen var i dårlig stand. Meget på ejendommen trængte 
til at blive repareret, og de manglede stærkt en række prakti-
ske ting. Var det noget for Kofoeds Skole? Det blev til et større 
projekt. Vi sendte først en lille delegation af bygningskyndige 
fagfolk til Warszawa. De besigtigede stedet og aftalte med le-
delsen, hvad der skulle gøres. Dernæst samlede vi materialer 
og udstyr sammen igennem en længere periode.

I november 1993 var alt parat til, at vi kunne drage af sted. Vi var 
en gruppe på 15 medarbejdere og elever. De fleste med hånd-
værksmæssig ekspertise, udvalgt i forhold til de opgaver, som 
skulle udføres. Vi kørte i tre biler: En bus og to små lastbiler, 
som havde alt udstyret: Materialerne, vi skulle bruge, og det 
nødvendige værktøj.

I den uge, vi arbejdede med at reparere og istandsætte stedet, 
var vi i gang fra tidlig morgen, til det blev mørkt. Vi havde gang 
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i mange projekter. Der blev f.eks. installeret en opvaskemaskine, 
der kunne klare udfordringen vedr. hiv-smitte. Et badeværelse 
fik en omgang, og vi klargjorde det medbragte dusin cykler.

Tagrender og nedløbsrør blev udskiftet eller sat i stand. Taget 
var utæt flere steder og skulle have en større omgang. Huset var 
i to etager med høj kælderetage, så vores medbragte stige var 
slet ikke lang nok. Det var en tid, hvor man ikke bare lige kunne 
tage hen til det nærmeste byggemarked og købe det, man havde 
brug for. Gode råd var dyre, og vi var ved at give op.

Men en af skolens medarbejdere var ikke sådan at slå ud. Næste 
morgen forsvandt han pludselig med en af lastbilerne. Da han 
kom tilbage en times tid senere, var det med en kæmpestige på 
lastbilen. Det havde egentlig ikke været så svært. Den russiske 
militærbase lå jo lige i nærheden. De måtte vel have en lang stige.

Så Kim Clemen, som han hedder, kørte uforfærdet hen til basens 
port. Med fagter og fingersprog fik han forklaret vagterne, at vi 
var i en værre knibe. Et tag skulle repareres, og vi manglede 
altså sådan en lang stige. Om de havde en, vi kunne låne en 
dag eller to?

Organisationen PAX – med tvivlsomt ry
I tiden omkring systemskiftet blev vi introduceret for organisatio-
nen PAX, en kristelig-social organisation tilknyttet den katolske 
kirke. Måske lidt i retning af KFUM eller Blå Kors. Organisatio-
nen havde især fokus på familiernes situation, men havde også 
andre aktiviteter.

Vi deltog over et par år i nogle af deres konferencer og gav en 
del oplæg. Emnerne var bl.a.: ”Familien i krise”, ”Gadebørn” og 
”Den ny fattigdom”. Oplæggene blev efterfølgende til artikler i 
polske fagtidsskrifter.   

PAX drev et forlag og udgav sin egen avis. Organisationen stod 
også for en omfattende hjemmeindustri, der producerede kunst-
håndværk, især kniplinger og ting, som skulle bruges i kirken, 
f.eks. støbning af vokslys. I en del af de lidt større byer havde 
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PAX et foreningshus med kontorer og f.eks. en familie- eller al-
koholrådgivning. De havde også værelser til udlejning, og dér 
boede vi nogle gange. PAX arbejdede i en periode for at oprette 
en Kofoeds Skole i Warszawa.

Ved de første demokratiske valg i Polen myldrede det frem med 
politiske partier i alle afskygninger. PAX opstillede også en del 
kandidater med en kirkeligt orienteret og nationalkonservativ 
profil. Vi blev efterhånden klar over, at organisationen havde et 
dårligt image i befolkningen. Mange mente, at folkene i PAX 
havde været for systemtro og samarbejdsvillige under det kom-
munistiske regime.

I forbindelse med en rundtur i bus arrangeret af PAX, hvor en 
større gruppe medarbejdere fra skolen deltog, besøgte vi et bør-
nehjem i det vestlige Polen. Det lå langt ude på landet i en stor 
villa. Børnehjemmets fysiske rammer var fine og pæne. Og de 
omkring 30 børn så ud til at have det så godt, som man nu kan 
have det sådan et sted.

Vi havde bare ikke helt forstået situationen. Skuffelsen var tyde-
lig, da det gik op for de ansatte og børnene, at vi ikke medbragte 
inventar til hjemmet og en mængde gaver, bamser, dukker og 
andet legetøj – eller i det mindste nogle store poser slik. Det 
havde vi ikke tænkt på. Da den første lille misstemning havde 
lagt sig, strømmede børnene hen til os og søgte ivrigt kontakt. 
Én to-treårig dreng klamrede sig indsmigrende til benet af en 
af skolens mandlige seniormedarbejdere, mens han hele tiden 
sagde: ”Bedstefar! Bedstefar!”

Måske vores værter troede, at vi i virkeligheden var en busfuld 
håbefulde adoptionsforældre. Eller måske var børnene blot vant 
til jævnlige besøg med dette formål. Det får stå hen i det uvisse. 
Vi kom ret hurtigt af sted og nåede ikke rigtigt af få den mere 
dybtgående faglige præsentation af børnehjemmet og dets me-
toder i arbejdet med børnene.
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Kunsten at se sig for og skynde sig langsomt
Efter systemskiftet i de kommunistiske lande fik civilsamfundet 
en blomstring. Det betød, at de frivillige organisationer myldrede 
frem i stort tal. Mulighederne for at organisere sig i det nye åbne 
samfund kaldte på ildsjæle og NGO’er, som kunne understøtte 
den demokratiske udvikling og f.eks. gøre en social indsats. De 
sociale problemer var i vækst, og det var nu tilladt at tale om 
dem og forsøge at afhjælpe nøden.

Det gav nogle formelle problemer f.eks. i Polen. I begyndelsen 
var der ingen velegnet lovgivning til at regulere forholdene. Det 
betød, at der havde været nogle tilfælde med fuporganisationer, 
og der blev derfor lavet en meget restriktiv lovgivning. Disse to 
yderpunkter fandt senere sin fornuftige midte. Til formål som 
Kofoeds Skole, kan man, som i Danmark, enten organisere sig 
som en fond eller en forening. Det sidste er langt det letteste.

For os betød det store antal frivillige organisationer i de forskel-
lige lande, at det nu og da kunne være svært at orientere sig. 
Hvem var seriøse og troværdige? Nogle organisationer havde 
en lidt tvivlsom karakter af privat ”family-business”. Andre var 
ikke meget andet end en person med en flot titel som direktør, 
præsident eller generalsekretær samt et flot visitkort – og senere 
en imponerende hjemmeside.

Vi skulle – og skal fortsat – se os godt for og passe på, så vi finder 
de rigtige partnerne. Man skal have tålmodighed til at skynde 
sig langsomt i den indledende forberedelsesfase. Så kan man 
have held til at finde de rigtige pionerer og ildsjæle, som både 
kan og vil gøre en forskel – og som man kan stole på. Forbere-
delsestiden fra den første kontakt, til en ny skole kan åbnes, er 
almindeligvis et par år.

Samvær med humor og alvor

Arbejdet med at starte skoler op krævede mange rejser, når vi 
skulle besøge vores samarbejdspartnere. Besøgene gav fortsat 
også anledning til en del privat samvær. Mine tyskkundskaber 
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udviklede sig stærkt under disse omstændigheder. Når ingen 
af parterne har sproget som modersmål, giver det en afslappet 
frihed i formuleringerne, og vi snakkede bare løs. Nogle gange 
i et kaudervælsk af tysk, fransk, engelsk og polsk. En af afte-
nerne var reserveret til opera eller koncerter. Vores stunder 
sammen var præget af både humor og alvor.

Kommunismens tåbelighed
Pilch og Zaczynski havde ikke været medlemmer af det kom-
munistiske parti, så de måtte vente i mange år, før de fik deres 
professortitler. Det var først efter systemskiftet, at de fik rigtig 
fastansættelse som ordinære professorer.

Et af Zaczynskis tilbagevendende emner var det kommunistiske 
systems tåbelighed. Med slet skjult fryd berettede han om et stort 
stålværk, som var blevet opført lidt nord for byen.

En højtudviklet sværindustri med f.eks. kæmpemæssige stålvær-
ker var et af den sejrende kommunismes kendetegn, så sådan 
et – med rigtige stålværksarbejdere – skulle landets hovedstad 
selvfølgelig også have.

Man havde bare ikke lige taget højde for, at stålværker fornuftig-
vis plejer at blive placeret dér, hvor der er miner og forekomster 
i undergrunden med jernmalm og kul. Eller i det mindste en 
af delene. Det er ligesom det mest naturlige. Men i Warszawas 
undergrund er der hverken kul eller jern. Byen har heller ingen 
havn.

Store jernbaneanlæg måtte derfor etableres for at transportere 
jernmalmen og kullene til værket fra den anden ende af landet. 
Og efter processen skulle det færdige stål så transporteres væk 
igen over landjorden.

Der boede i øvrigt stort set ingen arbejdere i den ende af byen, så 
også de fik meget langt til og fra arbejde. Sådan går det, når den 
ideologiske vinkel tager over og styrer begivenhedernes gang.
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Kulturhistorie på kirkegården
Når jeg var hjemme hos Halina og Pjotr, havde hun som regel 
lavet en lækker middag, hvor hun gjorde sig umage for at finde 
de polske retter, som jeg holdt af.

Deres lejlighed, som var en ret lille toværelses med et stort, hyg-
geligt spisekøkken, lå i noget så usædvanligt som en ældre toeta-
ges ejendom i et rart kvarter i den nordlige udkant af Warszawa.

Ikke langt fra lejligheden ligger en stor kirkegård. Det er natio-
nalkirkegården, lidt som i København med Assistens Kirkegård 
på Nørrebro og fra nyere tid Vestre Kirkegård i Valby. Det var 
et af Zaczynskis foretrukne mål for en spadseretur. Så gik han 
rundt mellem gravstederne, og når han fandt mindestenen for et 
af de store navne i polsk åndsliv, f.eks. i kunst eller videnskab, 
fortalte han om personens liv og gerning. Det kunne også være 
en berømt personlighed i politik, religion og historie. På den 
måde fik jeg en fin indføring i polsk kultur og historie.

Nationens store sønner og døtre
Også i nærheden af deres lejlighed ligger en kirke, der funge-
rede som et slags valfartssted. Det var Solidarnosc-præsten Jerzy 
Popiełuszkos gamle sognekirke og nu gravsted. Han havde været 
en ivrig fortaler for det polske folks frihed. Da krigsretstilstanden 
blev indført i december 1981, og flere tusinde Solidarnosc-akti-
vister blev arresteret, organiserede fader Popiełuszko indsam-
linger til de fængslede og deres familier til stor irritation for de 
kommunistiske magthavere. Myndighederne chikanerede ham 
konstant og klagede ofte til den katolske kirkes ledelse.

Popiełuszko blev bortført af det hemmelige politi i 1984, pryglet 
til døde og smidt i en flod. Sandheden om drabet kom kun frem, 
fordi hans chauffør, der var elitesoldat af uddannelse, slap fri ved 
at springe ud af bortførernes bil. Mordet på den populære præst 
udløste et ramaskrig i Polen, og flere hundrede tusinder deltog 
i hans begravelse. Popiełuszko blev 37 år gammel. Selvom de 
personer, som udførte drabet er fundet og straffet, er det stadig-
væk uklart, hvem der egentlig stod bag.
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margareta 
Kepinska 
Jakobsen.

Denne martyr og nationale hero, der fik en skæbne lidt som den 
danske præst Kaj Munk under 2. Verdenskrig, samlede stadig 
store menneskemængder mange år efter begivenheden. Det var 
meget bevægende at være på stedet og opleve polakkernes in-
tense emotionelle udtryk og taknemmelighed over for en lands-
mand, som ofrede sit liv for friheden og fællesskabet. 

Hjælp fra uventet side: margareta og Helsingforskomitéen

I midten af 90’erne var der gået en del år siden systemskiftet, 
og vi syntes ikke rigtigt, vi kom ud af stedet med de oprindelige 
planer om en træningsskole for universitetets studerende. Nu og 
da kunne tvivlen nage: Hvordan kom vi videre?

Det blev imidlertid ikke videnskabsmændene fra universitetet, 
som bragte os over den afgørende tærskel. Dynamikken og hjæl-
pen kom fra en helt anden side.

I efteråret 1995, ti år efter etableringen af den første forbindelse 
til Polen, blev jeg ringet op af Den Danske Helsingforskomité. I 
telefonen var den daglige leder af kontoret, polsk-danske Marga-
reta Kepinska Jakobsen. Hun fortalte, at der inden længe skulle 

afholdes en konference i Tal-
linn, hovedstaden i Estland. 
Emnet var truede og krimi-
nelle unge og metoder til at 
løse deres problemer. Hun 
havde derfor tænkt på, at det 
ville være en god idé, at Kofo-
eds Skole blev repræsenteret 
med et par deltagere. Kunne 
vi fortælle om Den Fri Ung-
domsuddannelse i Danmark? 
Den var jo noget helt særligt. 
Og så selvfølgelig om Kofoeds 
Skoles arbejde og metoder. 
Ville vi deltage?
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Konference om ungdomskriminalitet i Estland
Konferencen fandt sted hen på efteråret. Seminaret var arran-
geret af bl.a. Den Danske Helsingforskomité i rammerne af et 
større projekt om udvikling af demokrati og menneskerettig-
heder. Deltagerne kom fra de baltiske lande, Skandinavien og 
Polen. Finansieringen kom bl.a. fra Demokratifonden, som støt-
tede en bred vifte af den slags initiativer.

Blandt arrangørerne var det nyoprettede estiske ungdomspoliti, 
en særlig organisation inden for politistyrken. De havde ikke blot 
til opgave at bekæmpe kriminaliteten blandt unge. Ungdomspoli-
tiet skulle også arbejde præventivt og hjælpe de unge med deres 
problemer i bredere forstand end blot det kriminalitetsrelaterede.

Møderne foregik i en kæmpesal på rådhuset. Der var flere hun-
drede deltagere. Da politigeneralen ankom, rejste alle sig og 
stod ret, og derefter sang vi nationalsangen.

Et af hovedemnerne på seminaret var kriminaltitetsbekæmpelse. 
Den hotteste taler var en dansk politimand. Han var netop blevet 
ansat i en stilling, som skulle varetage forbindelsen til de balti-
ske lande. Hovedfokus for hans indsats var bekæmpelse af den 
internationale narkotikahandel, som i de år havde taget et stort 
opsving ad denne rute.

Både fra dansk og norsk side blev der fortalt om det tætte sam-
arbejde mellem skole og politi i Skandinavien, bl.a. det såkaldte 
SSP-arbejde, hvor skole, socialforvaltning og politi arbejder sam-
men om at forebygge kriminalitet.

Der blev også fortalt om den ordning, at skolerne jævnligt får 
besøg af repræsentanter for politiet, som instruerer i trafiksik-
kerhed, drøfter problemer omkring ungdomskriminalitet med 
børnene etc. Det skaber tryghed og tillid.

Men da oplevede vi et kultursammenstød. Det var svært for de 
østeuropæiske deltagere at forstå, at repræsentanter for politiet 
kan fungere på denne måde. Traditionelt har de opfattet en po-
litimand som en trussel og en fjende, et symbol på et fjendtligt 
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og undertrykkende system, måske også korrupt. Hvad havde 
de at gøre i skolerne? Var det ikke bare snedig og ulækker po-
litipropaganda?

Den Fri Ungdomsuddannelse
Efter at jeg havde berettet om Kofoeds Skole, fortalte Marianne 
om Den Fri Ungdomsuddannelse. Det gav en del forståelses-
vanskeligheder. Esterne havde jo lige fået deres nationale og 
politiske frihed. Ordet ”fri” havde derfor en meget specifik og 
tungtladet betydning for tilhørerne. De forstod simpelthen ikke, 
hvad en ”fri” uddannelse var for noget. Så prøvede Marianne 
med ”åben” og ”individuelt struktureret”, og så gik det lidt bedre.

Det kneb også med at finde forståelse for, at det kan være me-
ningsfyldt og praktisk muligt med et så fleksibelt og individuelt 
orienteret uddannelsestilbud for den mest truede gruppe af de 
unge.

Den Fri Ungdomsuddannelse var et utraditionelt uddannelsestil-
bud til unge, som havde svært ved at falde til i den sædvanlige 
skoleform. Uddannelsen blev oprettet i 1995, bl.a. med det formål 
at sikre de unge mulighed for personlig udvikling, samtidig med 
at de erhvervede kvalifikationer, som senere kunne godskrives 
ved andre uddannelser.

Der var en meget stor frihed til selv at sammensætte forløbet af 
moduler fra forskellige uddannelser. Det skulle bestå af mindst 
tre forskellige dele, f.eks. højskoleophold, enkeltfag og ofte også 
et længere udlandsophold.

Ordningen var generelt meget populær og viste gode resultater, 
også på Kofoeds Skole. Uddannelsen blev imidlertid lukket kort 
efter årtusindskiftet. Det politiske flertal i Folketinget vurderede, 
at uddannelsen ikke var tilstrækkeligt erhvervsrettet og specifikt 
kompetencegivende.

Estland – tæt på og langt borte på samme tid
Vi blev hurtigt klar over, at esterne nok er mere nordiske, end 
de er østeuropæiske i deres mentalitet og kultur. Befolkningen 
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er nordisk af type, og kommunikationsformen er velkendt for en 
skandinav: uformel, åben og uden dikkedarer. Et smil gengældes 
med et direkte blik. Sproget er fremmedartet, det lyder, som om 
man er kommet til Finland. Esterne og finnerne forstår da også 
hinanden uden større vanskelighed, nærmest som danskere og 
svenskere. Esterne har også samme religion som i Norden: Deres 
kirke er evangelisk-luthersk.

De baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, er i øvrigt meget 
forskellige og står ikke hinanden nær. Sprogene tilhører f.eks. 
hver deres sproggruppe.

I de mange år, hvor de lå bag jerntæppet og var under det sov-
jetrussiske styre, har de været nogle meget fjerne lande. Det 
var svært at forestille sig livet og befolkningen dér. Vores fore-
stillinger om disse lande var ubestemte, grå og triste, ofte lidt 
skræmmende. Men samtidig præget af en varm dybereliggende 
følelse, bestemt af en fornemmelse af en gammel forbindelse til 
disse små lande, der på nogle områder har nationale omstæn-
digheder, der ligner danskernes.

Og så er der selvfølgelig historien om Dannebrog, der efter sag-
net faldt ned fra himmelen under et slag i 1219 i Tallinn. Da var 
det, i parentes bemærket, os, der var erobrerne og undertryk-
kerne. Den danske konge Valdemar fik i den anledning tilnavnet 
Sejr. Derfor hedder Estlands hovedstad Tallinn, hvilket betyder 
"Danskerbyen".

Danskerne regerede over landet i godt og vel 100 år indtil 1346, 
hvor den som så ofte pengetrængende danske kongemagt re-
præsenteret ved Valdemar Atterdag solgte landet til tyskerne.

I én af kirkerne i det gamle Tallinn hænger der et Dannebrog 
som en erindring om den gamle forbindelse mellem Danmark 
og Estland. Kirkens klokke har en indskrift, der også handler 
om livets kår, men set fra den fællesmenneskelige side: "Jeg slår 
timerne lige for alle, både pige og tjener, frue og herre. Ingen 
kan bebrejde mig dét."
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Uviljen mod alt russisk
Esterne har kun haft deres nationale selvstændighed i ganske 
få år. Animositeten mod alt russisk er fortsat stor.

Ca. en tredjedel, måske op mod halvdelen af befolkningen på 
i alt 1,6 mio., er –afhængig af definitionen – mere eller mindre 
russisk. Forholdet til Rusland er tydeligt traumatisk for esterne. 
I Tallinn taler man ikke sjældent med en vis ængstelse og uro 
om, at den russiske bjørn kun er gået i hi for en stund.

Regeringens officielle engelsksprogede brochure om Estland 
var stærkt præget af bitterhed mod russerne, og fremstillingen 
var domineret af beretninger om, hvilken skade det sovjetiske 
styre har tilføjet landet. I tiden efter 2. Verdenskrig blev ca. en 
fjerdedel af esterne deporteret til andre dele af Sovjetunionen, 
især Sibirien. Samtidig fandt der en stor indvandring af russere 
sted. Det var ikke mindst militærpersonel. Mange af disse ind-
vandrere og deres efterkommere taler ikke estisk.

Vi besøgte under konferencen en menneskerettighedsorgani-
sation, der havde fokus på at hjælpe de mange mennesker i Est-
land med russisk nationalitet og sprog. Den estiske befolkning 
så meget skævt til dem og ønskede dem helst ud af landet. Den 
nye demokratisk funderede lovgivning indeholdt også en del 
elementer, som organisationen fandt diskriminerende over for 
de russisktalende. De var virkelig i klemme.

Esterne er noget tøvende med at give disse etniske russere stats-
borgerskab og forlanger – ligesom vi i Danmark i øvrigt – at 
man skal kunne landets sprog for at opnå statsborgerskab. Et 
sprængfarligt og kompliceret emne, der også har relationer til 
menneskerettighedsspørgsmålene: Mange af de russisktalende 
familier har jo boet i landet i flere generationer. Er det sprog el-
ler fødested, som afgør nationaliteten? Det mere værdiladede 
begreb ”national loyalitet” er vanskeligere at italesætte og be-
handle juridisk.

Det skal dog bemærkes, at alle – uanset sprog og nationalitet 
– der havde estisk statsborgerskab før Estlands indlemmelse i 
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USSR i 1944, automatisk har opnået estisk statsborgerskab. Det 
gælder også deres efterkommere.

Denne etniske problematik har imidlertid betydet, at system-
skiftet i Estland måske har været mere tilbundsgående end i 
en del af de tidligere kommunistiske lande. Sprogspørgsmålet 
har nemlig ført til, at der er kommet helt nye befolkningsgrup-
per på de ledende poster i samfundet, blandt politikerne, i em-
bedsmandssystemet, i organisationernes ledelser etc. Der er sket 
en nærmest fuldstændig udskiftning både af politiske og ikke 
mindst nationale grunde – og det gamle systems russisktalende 
lederkredse, "apparatjikkerne", har ikke haft hurtige veje tilbage 
til magten og pengene, sådan som det er set i andre lande.

Sorry I don’t understand Russian
Alle i de baltiske lande kan, efter et par generationers indlem-
melse i Sovjetunionen, tale russisk, men de gør det ikke gerne. 
De udenlandske deltagere på konferencen havde nogle proble-
mer med bagagen, som skulle flyttes fra ét hotel til et andet. En 
af deltagerne fra Litauen, skulle til at ordne problemet ved at 
ringe op til hotellet; men hun trykkede sig lidt og sagde så: "Det 
er bedre, at I gør det. I taler engelsk med vesteuropæisk accent, og 
så er betjeningen venlig og imødekommende. Hvis jeg henvender 
mig på russisk, er det ikke sikkert, at problemet bliver ordnet på 
den bedste måde." På restauranter overhører man henvendelser 
på russisk, som ellers er det fælles sprog i hele regionen. Tje-
nerne slår over i engelsk.

Den sidste aften i Tallinn var vi til en koncert, der dannede af-
slutningen på en korfestival med deltagere fra de baltiske lande, 
Rusland og Rumænien. Koncerten blev ledet af en russisktalende 
ortodoks præst, korene var alle russisksprogede – alt foregik 
på russisk. Ved koncertens afslutning trådte den estiske kultur-
minister frem og holdt en tale til de forsamlede kor på scenen. 
Han takkede hjerteligt for den smukke oplevelse og håbede, at 
der ville blive flere festivaler af samme slags etc. Alt foregik på 
bedste vis, der var blot en enkelt finesse: Selvom ministeren, lige 
som de øvrige tilstedeværende, uden enhver tvivl talte flydende 
russisk, blev talen holdt på estisk.
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Da talen var forbi, gav han gæsterne et afsluttende vink med en 
vognstang. Talen skulle nu oversættes til et hovedsprog, så alle 
havde mulighed for at forstå talen. Ministeren fortsatte på føl-
gende måde: "My dear friends, I know you don’t understand Esto-
nian, so I ..." og holdt nu sin tale en gang til på perfekt engelsk.

Tallinn med ”Kik i køkkenet”
Tallinn, som har ca. en halv million indbyggere, er en dejlig by 
med et stort middelalderligt centrum, beliggende på en høj og 
stadig delvist omkranset af de gamle bymure og fæstningstårne, 
som man støder på overalt under slentreture i byen.

Nogle af tårnene er meget høje, nærmest som minareter. Et af 
borgtårnene hedder "Kiek-in-de-Kök" (Kik i køkkenet), formentlig 
fordi der har været en underholdende udsigt ind i folks køkkener. 
Måske har vagterne i tårnet også haft god lejlighed til at vinke 
til pigerne i fadeburene.

Den gamle by er gjort bilfri, hvilket giver en meget behagelig 
atmosfære i hele området. De ældre bydele uden for centrum 
har bevaret mange hyggelige, nordisk prægede træhuse, mens 
forstæderne er i ægte depressiv østeuropæisk stil: Store områder 
med tætte etagebyggerier, ikke sjældent i otte-ti etagers højde. 
Alt sammen bygget af dårlige materialer og slet vedligeholdt. 
Indimellem var der så de forfaldne industriområder.

Uden for hovedstaden er der meget langt igen, før det kan ses, 
at noget er blevet anderledes. En togrejse til Keila, en lille sta-
tionsby et godt stykke uden for Tallinn, viste et helt anderledes 
og trøstesløst billede af forfald og fattigdom.  Byen bestod af 
gamle træhuse i meget dårlig forfatning suppleret med en del 
fire- eller fem-etages boligblokke, således som det almindeligvis 
kan findes i de tidligere kommunistiske lande, selv midt ude i 
et landområde.

Vi kom tilfældigvis ind i et menighedshus tilhørende den lokale 
baptistmenighed. Vi blev inviteret ind til en børnegudstjeneste, 
som var meget velbesøgt, og fik lejlighed til at fortælle lidt om 
Danmark. Børnene sang deres sange på de samme melodier 
som i Danmark.
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"Vi har mistet 50 år"
Mange ting i Estland, f.eks. hvad angår sociale forhold, er præ-
get af, at de først lige er begyndt at bygge noget nyt op. "Vi har 
mistet 50 år," som det blev udtrykt.

Et eksempel herpå er deres kriminalforsorg, der var blevet grund-
lagt få år før vores besøg. Det var sket på initiativ af en me-
get dynamisk præst, Avo Üprus. Han har også udgivet en række 
digtsamlinger og er siden blevet valgt til det estiske parlament.

Han var leder af organisationen, der vist bedst kan sammenlig-
nes med Dansk Forsorgsselskab, i begyndelsen af 1900-tallet. 
Organisationen drev fire hjem, der fra 1994 havde indgået kon-
trakt med den estiske stat

Vi besøgte to institutioner, én i Tallinn og én i det nordøstlige 
hjørne tæt på den russiske grænse. Begge modtog hjemløse, især 
løsladte fanger fra fængslerne. Når man løslades, står man ofte 
helt på bar bund uden økonomiske midler og ikke sjældent uden 
bolig og familie. Hjemmet i Tallinn var på den materielle side 
gammelt og slidt; men det var meget tydeligt, at der blev arbejdet 
energisk med at få det bedste ud af forholdene bl.a. hjulpet på vej 
med møbler, som Den Danske Helsingforskomité havde sendt 
til formålet. Hjemmet lå i udkanten af byen i et treetagers ældre 
hus: Det havde tidligere været et åbent fængsel. I stueetagen 
var der kontorer for socialrådgivning og administration, køk-
ken og en lille spisestue, billardrum etc. På 1. sal var der gratis 
akutværelser, mens 2. sal havde værelser for folk med arbejde.

Alt havde et trist, men velordnet præg. Det sociale og pædagogi-
ske indhold virkede moderne og i stadig udvikling. F.eks. havde 
de indrettet en lille café, hvor naboerne i kvarteret kunne komme 
og få repareret deres tøj eller købe genbrugstøj. Det havde for-
bedret forholdet til lokalområdet meget.



Børnehjemmet for  
gadebørn i Tartu, 
set ude- og indefra.

Spirende kontakt til Tartu
I Tartu, Estlands næststørste by, er der en kristelig-social orga-
nisation for børn og unge med problemer. Organisationen, der 
bl.a. driver et børnehjem, er gennem personsammenfald nært 
forbundet med den i Tallinn. Lederen i Tartu, Anna Schotter, er 
mor til lederen i Tallinn, Avo Üprus.

De havde begge dobbeltposter som henholdsvis daglig leder af 
arbejdet og formand for organisationens eller institutionens be-
styrelse. Dette, efter danske forhold, lidt usædvanlige arrange-
ment, har vi mødt en del steder. I Danmark fungerer bestyrelsen 
udover at være øverste beslutningstager i organisationen også 
som supervisor og kontrollant i forhold til kvaliteten af den dag-
lige ledelses arbejde.

Også ved ansættelse af personale kan kredsen være lidt snæv-
rere, end vi er vant til i Danmark, hvor regler om offentligt opslag 
af ledige stillinger regulerer forholdene. Måske afspejler denne 
praksis først og fremmest udfordringerne i en vanskelig opstarts- 
og pionersituation.

Kofoeds Skoles samarbejde i Estland endte med at blive med or-
ganisationen i Tartu, som i 1999 udvidede sin målgruppe til også 
at være voksne. I forbindelse med et besøg på skolen i København 
fik Anna Schotter, som er psykiater, en pæn beholdning af vores 
interne mønter, Kofoeddollars, med sig tilbage. Hun ønskede, at 
dette system skulle indføres i Tartu og dermed øge motivationen 
til at deltage i aktiviteterne.
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Nye samarbejdsflader i Polen

Under opholdet i Tallinn fortalte vi Margareta Kepinska Ja-
kobsen om Kofoeds Skoles forbindelse med Polen. Margaretas 
kontaktnet i Østeuropa og især Polen er enormt. Den Danske 
Helsingforskomité havde allerede et mangeårigt intenst samar-
bejde med Polen i to dimensioner: praktisk nødhjælpsarbejde 
og uddannelsesaktiviteter for medarbejdere i kriminalforsorg, 
alkohol- og ungdomsarbejde. Margareta, som var den daglige le-
der af kontoret, er polsk jurist og kom til Danmark i 1965.

Margareta engagerede sig straks i vores bestræbelser på at finde 
egnede partnere – ildsjæle, som kunne og ville gøre en forskel. 
Følgen blev et meget tæt samarbejde i de følgende år.

Margareta fortalte om et ønske i det polske justitsministerium 
om udvikling af nye arbejdsformer for truede unge. Når hun kom 
hjem til København, ville hun straks undersøge, om dette behov 
kunne kobles konkret i forhold til Kofoeds Skole.

I den følgende tid satte Margareta som en hvirvelvind gang i 
processen med at knytte kontakter til ildsjæle og sociale pionerer 
i en række byer i Polen. I løbet af kort tid bevægede vi os fra en 
form for dødvande til intense forberedelsesarbejder med mange 
nye kontakter.

Indsats mod ungdomskriminalitet 
Inden jul var vi i fuld gang med folkene fra det polske justits-
ministerium. Vores kontaktpersoner arbejdede med ungdoms-
kriminalitet. Det var kriminalforsorgens Afdeling for Familier 
og Unge, som ønskede hjælp til en fornyelse og udvikling af 
deres efterbehandlings og forebyggende arbejde. Man mente, 
at Kofoeds Skoles metoder ville være særdeles velegnede til at 
hjælpe de truede og marginaliserede unge, som var på vej ud 
af fængslerne og de særlige opdragelsesinstitutioner, eller til at 
forebygge og forhindre sådanne ophold. Man ønskede at opbygge 
en indsats med døgntilbud.
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Den polske gruppe bestod af tre personer: Edmund Łój var dom-
mer i ungdomsretten, Romuald Sadowski var forstander for et 
ungdomshjem for kriminelle unge piger. Den centrale person, 
Wojciech Jodko, var inspektør for de polske opdragelseshjem 
for kriminelle unge.

Det blev til en række gensidige besøg, hvor vi talte om behov 
og muligheder. Jeg holdt oplæg for større personalegrupper i 
ministeriet og på seminarer på kursusejendomme. Vi drøftede 
f.eks. spørgsmålet om placering. Skal en institution for disse 
målgrupper helst ligge langt ude på landet, isoleret og beskyt-
tet for fristelser og farer. Eller hellere tæt på byen, som de unge 
mentalt og kulturelt hænger ved. Og tæt på det miljø, som de 
alligevel skal vende tilbage til?

Forskerne fra IPSIR, Instituttet for Samfundsmæssig Forebyg-
gelse og Resocialisering ved Warszawas Universitet, var også 
involveret i planerne. De skulle bidrage med undervisning af 
personale og praktikstuderende, forskning og metodeudvikling 
samt formidling.

Men at nå frem til en konkret forestilling om, hvad der kan laves 
i et andet land er en længerevarende proces. Vi skulle lære den 
polske kontekst at kende, de involverede skulle lære Kofoeds 
Skole at kende, og endelig skulle der så udformes det projekt, 
som vi ville forsøge at realisere.

Begejstring og nedtur
Skolens filosofi og metoder vækker altid stor begejstring, når 
en kommende samarbejdspartner første gang hører om denne 
særlige form for socialt og pædagogisk arbejde for socialt udsatte 
i København. Når udlændingene så besøger skolen nogle dage 
og ser det hele med deres egne øjne, er de ganske forbavsede. 
De går rundt på værkstederne og alle de andre steder, oplever 
miljøet og stifter konkret bekendtskab med aktiviteterne. Som 
regel bliver de meget tændt. Sådan noget vil de også gerne have 
hjemme hos dem selv.

Men efter den første euforiske begejstring kommer der ofte et 
lettere depressivt tilbageslag. Kofoeds Skole er et meget stort 
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sted, med mange tusinde kvadratmeter bygninger og op mod 
200 ansatte. De har hørt om finansiering, de mange millioner, 
det koster, og om det offentliges støtte. Det er jo en umulig tanke, 
at dette skulle kunne kopieres.

Men de hører også om skolens historie. Og så tager vi på en 
lille historisk sightseeing til Christianshavn og besøger stedet, 
hvor det hele begyndte. Det var i et ydmygt kælderlokale, som 
Christians Kirke stillede til rådighed i sognets menighedshus. 
Her startede kordegn Kofoed i 1928 sit arbejde for de fattige 
familier. Han var stort set uden midler og muligheder. Der var 
bare ham, hans kone Astrid og en håndfuld frivillige og så et 
lille lokale. Sognepræsten havde givet dem et lån på 100 kr. til at 
starte for. Kofoeds engagement var brændende, og han havde en 
grundlæggende idé om, hvordan han ville udføre sin hjælpeind-
sats. Metoden i arbejdet skulle være efter princippet om hjælp 
til selvhjælp. Det lille værkstedslokale var skolens primitive be-
gyndelse, men det blev hurtigt til en udbygget arbejdsmodel. 
Det var også en Kofoeds Skole.

Dermed står det opmuntrende klart for vores kommende sam-
arbejdspartnere, at eksistensen af en Kofoeds Skole ikke er af-
hængig af en enorm mængde ressourcer. Det afgørende er en 
idé og en metode, en forestilling om ”hvordan” i arbejdet og ved 
mødet med eleverne. Det et det, som gør forskellen. Resten kan 
sagtens være småt og med ganske få midler.

Når man begynder at kunne selv
Et spændende punkt i forberedelsesfasen er det punkt, hvor det 
ikke mere er os, som skal docere og forklare hele tiden. Vi var til 
en middag en aften på en restaurant i Warszawa i vinteren 1996. 
Den polske gruppe var på fem-seks personer, og vi var to fra Kø-
benhavn. Jeg havde svaret på et spørgsmål om, hvad jeg mente 
om et konkret forhold i forbindelse med den kommende skole.

En af deltagerne sagde noget på polsk og blev korrigeret af en af 
de andre. Og pludselig var de i gang med en ivrig diskussion. Det 
foregik helt uden os, som jo var afhængige af oversættelse. Det 
virkede et øjeblik, som om de havde glemt vores tilstedeværelse. 
Med mine polskkundskaber kunne jeg sagtens følge med i ho-
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vedtrækkene af det, der blev sagt. De var helt klart nået til en ny 
fase. De var kommet over tærskelen i forståelsen af, hvad tingene 
drejer sig om i den kofoedske verden. Vi kunne fornemme, at nu 
var de ved at være selvkørende og kunne arbejde med tingene 
uden hele tiden at være afhængige af os.

Den høflige, men uforpligtende, velvilje
Til forberedelserne af en ny skole hører også arbejdet med at 
skabe kontakt til og forståelse for projektet hos myndighederne. 
Det har især været de lokale i den kommune eller den region, 
hvor skolen skal placeres. Men som regel har de nationale myn-
digheder i det berørte ministerium, oftest arbejds- og socialmi-
nisteriet, også været involveret. I sidste ende plejer egenfinan-
sieringen fra det pågældende land at komme på plads som et lidt 
forskelligt sammensat kludetæppe fra disse tre parter: lokale, 
regionale og statslige kilder.

Under forberedelsen har velviljen og interessen som regel været 
stor og umiddelbar. Nogle gange har den været mere principiel 
og uforpligtende. Måske er der efter nogle møder og et besøg i 
København blevet udformet og underskrevet en hensigtserklæ-
ring, et såkaldt ”letter of intent”.

Så udtrykkes der fælles vilje til at tilstræbe at sætte et skolepro-
jekt i gang. De mere overordnede linjer omkring målgruppe, 
mål og metode beskrives, og der angives lidt om organisation og 
forestillinger om de nødvendige praktiske rammer. Processen 
afsluttes undertiden med en lille ceremoni, hvor parterne under-
skriver aftaledokumentet i to eksemplarer. Undertiden sendes 
papiret højere op i systemet til formel godkendelse.

Aftalen kan også være udformet mere specifikt og bindende. 

I begyndelsen troede vi lidt naivt og optimistisk, at når sådan en 
aftale var indgået, så var den afgørende beslutning taget. Men 
vi lærte hurtigt, at så let går det ikke. Nogle gange var det et 
alvorligt ment skridt på vejen; men det kunne lige så vel være 
uden konkret indhold. Så viste det sig blot at være en måde at 
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være høflig og flink på uden at mene noget reelt med det – især 
hvad angår finansiering.

At skaffe en bygning
En afgørende ting ved stiftelsen af en ny skole er at få de økono-
miske forhold nogenlunde på plads. Det samme gælder spørgs-
målet om de ydre rammer, primært en bygning. At skaffe en 
bygning med nogle velegnede lokaler, typisk et sted mellem 300 
og 1.000 m2, viste sig i de første år efter systemskiftet sjældent at 
være det største problem. Ved kommunismens sammenbrud var 
utallige institutioner og offentlige virksomheder blevet lukket, 
så der var massevis af dem. En del blev overdraget til interesse-
rede med gode politiske forbindelser og et almennyttigt formål 
som vores for et symbolsk beløb på en krone eller stillet gratis til 
rådighed for en periode på typisk ti år. Men rigtig mange stod 
bare forladte hen.

Problemet var bare, at en meget stor del af disse bygninger var i 
en tilstand, som nærmede sig det nedrivningsmodne. Efter at 
bygningerne var taget ud af brug og stod tomme, blev de hurtigt 
udsat for omfattende plyndringer. Nu og da var det rene ruiner, 
hvor stort set kun ydervæggene var tilbage. Alt andet kunne 
være fjernet. Men hvis vi var lidt cool og ikke greb det første 
det bedste, viste der sig som regel efter et stykke tid en velegnet 
bygning, som ikke krævede en totalrenovering.

Investordag med borgmesteren i Praga
I Warszawa gik det kun langsomt og besværligt fremad. Trods 
fortsatte tilkendegivelser om interesse for sagen blev det mere 
og mere tydeligt, at der manglede opbakning fra toppen i justits-
ministeriet. Vi var til forhandlinger med en række viceministre 
og andre fremtrædende folk. Svaret var altid noget i retning af: 
”Meget spændende projekt. Det imødekommer et stort behov. 
Det bør absolut realiseres. Men vi har desværre ingen midler 
til formålet. Hvad med at prøve …” Wojciech Jodko fra justitsmi-
nisteriet, som brændte for sagen, begyndte derfor at lede efter 
andre mulige samarbejdspartnere.
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Der blev indledt en kontakt med borgmesteren i bydelskommu-
nen Praga, som er den socialt mest belastede del af Warszawa. 
Vi var til møde på rådhuset og blev vist rundt.

Så kom vi ind på borgmesterkontoret. Borgmesteren havde imid-
lertid ikke rigtigt forstået situationen. Måske havde han travlt og 
var bare dårligt forberedt. Det virkede, som om han troede, at vi 
var en slags forretningsmænd, der tænkte på at drive business 
i hans kommune.

Han holdt en velkomsttale til vores lille danske delegation på 
fire personer: ”Det er mig en stor glæde at byde Dem hjerteligt 
velkommen her til Praga. Vores bydel står over for store udfor-
dringer, men tilbyder også store muligheder. At udenlandske in-
vestorer viser interesse er af stor betydning for vores kommune.”

Derefter fik vi forevist bydelen og især en tidligere børnehave, 
som var blevet ombygget til et hospice. Investorerne var imidler-
tid gået konkurs før åbningen, og bygningen stod nu tom, men 
var i fin stand. Den kunne vi købe for en favorabel pris.

Borgmesteren havde i øvrigt tilrettelagt et flot program for sine 
udenlandske gæster med middag og alt, hvad dertil hører. Vi 
havde et stort aftenprogram og skulle videre rundt i byen. Det 
er imidlertid ikke altid let i Warszawa. Den polske trafik er væ-
sentlig mere hidsig og risikobetonet end den danske. Mange 
chauffører er aggressive og hasarderede på en måde, som kan 
få håret til at rejse sig på de fleste danske passagerer. Men det 
var ikke noget problem. Borgmesteren var også øverste chef for 
civilberedskabet. Vi kørte derfor rundt i en bil med blå blink og 
sirene. Når de blev aktiveret, kom vi frem med lidt mere fut og 
fart over feltet.

Denne investordag, som var en yderst kold dag i januar, sluttede 
i bedste stil med, at vi blev inviteret på natklubbesøg på Hotel 
Victoria, byens fineste sted. Det var første og eneste gang, vi blev 
udsat for den form for velkomst.
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Næste dag var vi inviteret til frokost hos borgmesteren privat. I 
processen deltog lederen af socialforvaltningen i Praga, Alicja 
Witoszynska, og en af viceborgmestrene, Kazimierz Kurek. Dem 
fik vi efterhånden opbygget en god kontakt med, og det blev en 
forbindelse, som var frugtbar og ledte frem til resultater i sidste 
ende.  

Døgninstitution for hjemløse
Den polske iværksættergruppe bestod nu af to fra justitsministe-
riet, Wojciech Jodko og forstanderen for pigehjemmet, Romuald 
Sadowski, samt de to fra Praga kommune. Man var nu nået til 
den konklusion, at det var nødvendigt at stifte en selvstændig 
NGO, enten en fond eller en forening.

Hovedproblemet i Warszawa var, til forskel fra i provinsen, at 
finde egnede lokaler. Efter flere sonderinger blev der fundet en 
bygning ved navn Bursa, som vi i lang tid troede, vi skulle starte 
i. Det kom imidlertid ikke på plads, og endelig blev der fundet 
et tidligere statslandbrug i Liniana i den yderste østlige udkant 
af Warszawa.

Det ligger i Praga, så forbindelsen kunne opretholdes. Også Bro-
der Albert-organisationen har aktiviteter i nærheden, så der blev 
indledt et samarbejde med dem. Bygningerne er meget rumme-
lige, og efter en omfattende renovering kunne vi i 1998 åbne en 
døgninstitution med omkring 25 pladser for hjemløse mænd og 
kvinder. Der blev også indrettet værksteds- og undervisnings-
faciliteter.

En del inventar blev samlet sammen i Danmark og kørt til den 
nye skole. Romuald Sadowskis pigehjem fik i øvrigt senere do-
neret en hel tandklinik fra Kofoeds Skole i København. Den var 
ikke mere i brug på skolen og kom til at være et fint aktiv i 
Warszawa.

Der blev samtidig dannet en frivillig organisation med bestyrelse 
og repræsentantskab. Fundatsen tog i det væsentlige model efter 
vedtægterne for skolen i København. Kofoeds Skole fik et par 
pladser i bestyrelsen, men er ellers uden formelt og økonomisk 
ansvar for institutionen.
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midt.:  
Wojciech Jodko 
(tv) og Kazimi-
erz Kurek, to af 
hovedkræfterne 
bag oprettelsen 
af skolen i Wars-
zawa.

Tv.: 
Hovedbygnin-
gen på den kom-
mende skole I 
Warszawa efter 
overtagelsen i 
1998.

Th.:  
Paweł Nasiłowski, 
årets polak 1997 
og initiativtager 
til Kofoeds Skole  
i Siedlce. 

Hjemløsefestival i København
Mens processen i Warszawa gik noget trægt i en stor del af 1996 
og 1997, kom der ny dynamik og et vældigt ryk i kontaktfladernes 
bredde allerede i sensommeren 1996.

Det skete i forbindelse med, at der blev holdt en stor hjemløsefesti-
val i København, som det år var udnævnt til europæisk kulturby. 
Konferencen hed Kultur fra anden side, og Kofoeds Skole var en 
af arrangørerne. Tanken var at vise, at også udstødte og hjemløse 
har en kultur og frembringelser, som måske nok er anderledes, 
men ikke noget, man bør møde med afstandtagen og foragt.

Hovedstedet for aktiviteterne var Øksnehallerne i Den Brune 
Kødby ved Halmtorvet på Vesterbro. Der var mange slags bidrag 
og optræden, også fra Kofoeds Skole.

Blandt deltagerne på konferencen var en del polakker, som Mar-
gareta Kepinska Jakobsen havde fundet gennem sine netværk. 
To af dem fik stor betydning for vores arbejde.

Den ene, Paweł Nasiłowski, kom fra byen Siedlce i det østlige 
Polen. Han ledede meget aktivt og progressivt undervisningen 
i et stort statsfængsel i byen. Han havde bl.a. grundlagt og var 
redaktør for et tidsskrift på højt niveau for fanger. Paweł blev 
i 1997 udnævnt til årets polak. Margareta mente, at han ville 
kunne blive et stort aktiv.

Den anden var Thomasz Sadowski, lederen af hjemløseorgani-
sationen Barka i Poznan. Med denne organisation fik vi i løbet 
af kort tid et intensivt samarbejde.

På det tidspunkt var Demokratifonden meget aktiv, og det var 
let at få finansieret gensidige besøg og arbejdsseminarer med 
deltagere fra de tidligere kommunistiske lande. Sent på som-
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meren i 1997 var Kofoeds Skole sammen med Den Danske Hel-
singforskomité arrangør af et seminar af en uges varighed. Det 
blev holdt på Den Internationale Højskole i Helsingør og havde 
omkring 25 deltagere. Deltagerkredsen afspejlede den bredde, 
der efterhånden var opstået i kontaktfladen. Det var forskere 
fra universiteterne i Warszawa og Katowice, eksperter i alko-
holbehandling fra psykiatrien i Polen samt medarbejdere fra 
den polske kriminalforsorg. Endelig kom en del fra frivillige 
organisationer i Polen. En lille gruppe ukrainere deltog også. 
En enkelt deltager kom fra Litauen, hvor der åbnede en skole i 
hovedstaden Vilnius i 2001.

Institut Kofoeda i Siedlce

Margareta Kepinska Jakobsens forudsigelse omkring Paweł 
Nasiłowskis initiativ og handlekraft viste sig at holde stik. I løbet 
af kort tid havde han samlet en initiativgruppe med deltagelse 
fra det lokale samfund. I gruppen var lokalpolitikere, repræsen-
tanter fra kirken, fra forretningslivet og fra socialvæsenet. Vi 
besøgte Siedlce, og de besøgte os.

I Siedlce fik vi forevist et herberg for hjemløse i centrum af byen. 
Dets standard og hele atmosfære var ikke opmuntrende. I byens 
udkant besøgte vi et helt nyopført stort boligkompleks med lej-
ligheder og dagfaciliteter. Det hørte under SOS-børnebyerne og 
var opført for tyske penge, som var blevet udbetalt i forbindelse 
med den polsk-tyske forsoning.

Allerede under et besøg i København i efteråret 1996 erklærede 
arbejdsgruppen i Siedlce sig parat til at gå i gang med projektet.

På det tidspunkt var vi lidt nede i en bølgedal med vores forvent-
ninger til polske samarbejdspartnere. Vi syntes ikke rigtigt, vi 
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kom ud af stedet med folkene fra justitsministeriet i Warszawa. 
Under drøftelserne med gruppen kom jeg derfor lidt udiploma-
tisk til at sige, at vi ikke håbede, det var den velkendte polske 
retorik, som vi var vidne til netop nu. Den havde vi fået så rigeligt 
af. Jeg har ofte siden i afslappede stunder måttet høre for denne 
provokation.    

Min lidt spidsvinklede bemærkning tog de med sig hjem. De 
skulle nok vise os, at polakkerne i provinsbyen Siedlce var gjort 
af et andet og mere handlekraftigt stof end dem i hovedstaden 
Warszawa. Det viste sig at holde stik. I løbet af kort tid gav de 
bevis på, at de kunne levere resultater.

Det jødiske hospital
I Siedlce, som er en by med omkring 80.000 indbyggere, var 
der en del ledige bygninger. Vi fik først udpeget et helt hospital, 
men det havde stået tomt i mere end et årti. Det var både alt for 
stort og i for ringe stand, så det var absolut ikke noget at give 
sig i kast med.

Derefter blev der ret hurtigt fundet en anden, velegnet bygning 
til os. Det var en mindre toetages villa i udkanten af byen. Den 
blev skolens første bygning. Kofoeds Skole i København done-
rede en mindre sum til at finansiere klargøringen. En medar-
bejder fra skolen i København, Karin Larsen, var udstationeret 
i Siedlce et år.

Da vi et års tid senere skulle udvide, stillede byrådet en tidli-
gere badeanstalt, lige i centrum af byen til vores rådighed. Den 
krævede imidlertid en omfattende renovering og ombygning, 
så det var ikke ligetil.  

Men midt i forhandlingerne fik vi en langt bedre mulighed. By-
rådet forærede skolen en smuk gammel, okkerfarvet bygning. 
Huset var bygget i slutningen af 1800-tallet og lå også i centrum. 
Det var meget velegnet til vores formål og nærmest lige til at 
flytte ind i. Bygningen var på tre etager med omkring 600 m2 

etageareal.
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Huset var det gamle jødiske hospital. Før 2. Verdenskrig havde 
Siedlce en meget stor jødisk befolkning, omkring 20-30 pct. var 
jøder. Byen er jernbaneknudepunkt for trafikken fra Rusland og 
havde tidligere i perioder modtaget meget store mængder jøder 
østfra. De var blevet tvunget væk fra deres hjem i Rusland på 
grund af de store pogromer, de voldelige forfølgelser og uddrivel-
ser af jøderne i zarregimets sidste årtier før revolutionen i 1917.

Ved 2. Verdenskrigs slutning var stort set alle jøder i byen borte. 
Den nazistiske dødslejr Treblinka lå ikke langt fra Siedlce. Efter 
krigen blev hospitalet overtaget af den polske stat, og efter en 
periode på 50 år som offentligt plejehjem og sundhedsklinik 
stod huset nu tomt.  

Der var bare en hage ved det hele. Der stod i en klausul i overdra-
gelsesdokumentet, at en ny lov havde givet det jødiske samfund 
i Polen mulighed for et retskrav på bygningen. Alle bygninger, 
der havde haft gudstjenestelig funktion, skulle gives tilbage til 
de religiøse samfund. Og i det gamle jødiske hospital, havde 
der været et lille rum, som var blevet brugt til andagter. Det 
kunne derfor med lodder og trisser defineres som en bygning 
med religiøst formål.  

Da vi blev klar over sagernes stilling, følte vi os ikke specielt 
veltilpasse. Efter en række sonderinger i jødiske kredse både i 
Polen og internationalt blev vi klar over, at man ville rejse kravet 
om ejerskab. Men det blev tilkendegivet, at vi kunne få lov at 
leje bygningen for en for os helt urealistisk pris. Så bakkede vi 
ud, sagde pænt nej tak til byrådet for den fine gave og vendte 
tilbage til projektet med badeanstalten. Det jødiske hospital blev 
i øvrigt revet ned et par år senere.

Isflagehopning
Anskaffelsen af lokaler var generelt relativt overskuelig. Langt 
vanskeligere kunne det være med driftsfinansieringen. Men som 
regel blev der strikket en finansiering sammen fra forskellige 
kilder. I Siedlce finansierede statslige programmer f.eks. den 
telefoniske hotline for voldsramte kvinder og alkoholbehand-
lingsaktiviteterne. Men det var som regel fra krise til krise. 
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Bevillinger blev ofte først endelig vedtaget og udbetalt mange 
måneder, efter at de reelt var igangsat. Så udløb bevillingen 
måske efter et halvt år. 

Generelt var udgiftsniveauet på skolerne meget lavt. Stort set 
alt inventar var genbrug fra Danmark. Man fik doneret ting og 
sager fra lokale firmaer, og mange medarbejdere var frivillige. 
De ret få ansatte på skolerne i de forskellige byer og lande har 
altid haft lønforhold og ansættelsesvilkår, der er lokalt bestemte.

I øvrigt var der altid snart valg på et eller andet niveau, og så 
kunne man aldrig vide. De politiske ændringer efter et valg 
kunne være drastiske. 

Men det lærte vi efterhånden at leve med. Som regel er de øko-
nomiske vilkår for en ny skole meget vanskelige og usikre i den 
første tid. Vi kalder det perioden med ”isflagehopning”. Den varer 
typisk to-tre år. Det plejer at gå godt, men det er temmelig stres-
sende og kræver gode nerver. Efter den indledende periode er 
arbejdet som regel så kendt og anerkendt bl.a. gennem god pres-
sedækning, at der indgås stabile aftaler med myndighederne, 
f.eks. om køb af aktiveringspladser. 

Indvielsen med tv-transmission
Den officielle indvielse af skolen i Siedlce skete ved et stort ar-
rangement den 17. januar 1998. Det virkede, som om hele byen 
var på den anden ende. Et centralt element var den økumeniske 
gudstjeneste, som indledte dagen. Den blev holdt i den nærlig-
gende store og meget moderne sognekirke. Der var procession 
i kirken med flere biskopper og en masse præster. Der var en 
romersk-katolsk ærkebiskop samt den lokale biskop. Så var der 
en russisk-ortodoks biskop, som var ankommet fra en by noget 
mere mod syd, og endelig var der en protestantisk, luthersk bi-
skop fra Warszawa.



den økumeniske 
gudstjeneste i 
forbindelse med 
åbningen af den 
første polske 
Kofoeds Skole i 
Siedlce. 

Jeg prædikede, og to medarbejdere fra skolen i København, 
Marianne og afdelingsleder Henrik Juhl, sang en smuk motet 
over den danske salme: Almagts Gud velsignet vær. Kirken var 
stuvende fuld, og det polske nationale tv transmitterede live.

Siedlce ligger i den zone af Polen, som indtil slutningen på 1. 
Verdenskrig i 1918 var under russisk herredømme. Forholdet til 
f.eks. russisk sprog og kultur er derfor noget forbeholdent. Det 
gælder også den russiske kirke, som man ikke havde haft nogen 
formel kontakt med i mere end 70 år. Vores fælles gudstjeneste 
var derfor en vigtig markering af, at nu ville man forsøge sig på 
en ny og bedre måde. Protestanterne fra Danmark blev krediteret 
for at have vist nye veje til fællesskab og samarbejde på trods 
af de gamle skel.
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At noget lykkes
Senere på dagen blev skolen indviet med reception, taler og 
biskoppelig tilstedeværelse. Jeg var en af hovedtalerne, det føl-
gende er et uddrag af talen:

” … Når man skal begynde et nyt arbejde, er der en række for-
udsætninger, som skal være til stede for at komme i gang på 
en god måde og for, at arbejdet kan lykkes. Jeg vil opregne fire 
forudsætninger, som skal være i orden:

For det første skal der være en forestilling om, hvordan arbejdet 
skal gøres. Det skal bæres af en idé, et menneskesyn og nogle teo-
rier om mål og metode. Og der skal være udarbejdet et program, 
som nærmere skitserer, hvordan de mere overordnede målsætnin-
ger skal udføres i praksis.

For det andet skal der være en praktisk ramme, som arbejdet kan 
udføres inden for. Der skal være nogle rimeligt velegnede lokaler 
evt. et hus til rådighed, hvor man kan udfolde aktiviteterne. Og 
der skal være det nødvendige udstyr og inventar.

For det tredje skal der være et økonomisk grundlag til stede. Dette 
er en triviel banalitet, men uden denne forudsætning kommer man 
ikke langt. Det betyder, at der skal være nogle mennesker, som 
synes at dette arbejde er så nødvendigt og væsentligt, at de vil 
foretage en prioritering af de altid knappe økonomiske ressourcer 
til fordel for, at der kan skabes denne nye aktivitet.

For det fjerde skal der være et eller flere mennesker, som vil gøre 
en ekstraordinær indsats for, at projektet kan lykkes.

Da Hans Christian og hans hustru Astrid Kofoed for 70 år siden 
i netop disse dage med stor iver og entusiasme var i fuld gang 
med de afgørende forberedelser til det, der senere skulle blive til 
Kofoeds Skole, var kun få af disse forudsætninger til stede.

Skolen blev i alt væsentligt blot grundlagt på et stærkt medmen-
neskeligt engagement med udgangspunkt i en levende kristen tro. 
De mange fattige og marginaliserede mennesker i det slumkvarter, 
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hvor hans kirke lå, var et etisk kald og en menneskelig udfordring, 
som han ikke kunne lade ligge. Fra sognet fik de lidt støtte: Et 
kælderlokale i menighedshuset, og lidt penge fra sognepræsten 
og menighedsrådet – og så gik de ellers i gang.

Da de åbnede med fint pyntede lokaler på forårsdagen den 28. 
marts i 1928, var der heller ingen tegn på, at dette skulle blive 
til noget stort. Trods mange indbydelser kom nemlig kun én elev 
den første dag.

Det er imidlertid karakteristisk for Kofoed, at hans reaktion var 
båret af ildsjælens optimisme. Han tabte ikke modet, men sagde 
blot: "Han kan blive vores assistent!" Det blev han så, og således 
begyndte det.

Og det skal være min pointe: Det, som i egentlig forstand får et 
arbejde til at lykkes, er den menneskelige faktor. Det er ikke alt 
det gode planlægningsarbejde, eller de mere eller mindre rige-
lige økonomiske midler. Den virkeligt afgørende forudsætning er 
først og fremmest, at der er nogle mennesker, som vil give – jeg 
vil hellere sige: ikke kan lade være med at give – alt det de har 
i sig, for at tingene skal lykkes og blive til et godt projekt. Det 
er disse ildsjæle, som er forudsætningen for, at nye ting, som er 
anderledes og viser nye veje, bliver født til verden og får et liv til 
gavn og glæde for mennesker i vanskeligheder. Uden et stænk af 
idealisme og stærkt personligt engagement bliver nye ting som 
denne skole ikke realiseret. Det gælder først og fremmest lederen, 
som sætter tonearten i alt, hvad der sker, men det gælder for alle, 
som skal arbejde på stedet. I de første pionérår er dette af essentiel 
betydning; men i realiteten kan arbejde af denne art vanskeligt 
trives og blomstre igennem mange år uden, at denne særlige men-
neskelige faktor er til stede som et salt eller et enzym i husets liv.

Dertil kommer nødvendigheden af en vis karisma og ikke mindst 
en frugtbar kombination mellem det ideale og praktisk sans for 
hverdagens realiteter, der jo jævnligt kan være ganske trivielle 
og jordbundne.”



Tv.: 
Så lykkedes det 
endelig! den 
første skolebyg-
ning I Siedlce. 
Foran huset står 
Karin larsen, 
som i et år var 
udstationeret 
fra hovedskolen 
i København til 
skolen i Siedlce, 
sammen med 
afdelingsleder 
Henrik Juhl.

Th.:  
EdB-undervis-
ning blev et po-
pulært tilbud på 
skolen i Siedlce.

Vievandskosten og de gyldne krucifikser
Den polske justitsminister deltog i indvielsen, og byens bi-
skop gik rundt fra rum til rum med en stor vievandskost, bad 
en bøn og lyste en velsignelse i hvert af dem. Han blev fulgt 
af messedrenge med røgelseskar. I computerrummet havde 
han også dyppet kosten og skulle lige til at stænke maski-
nerne til. Med et sæt vågnede han op af rutinen og så, hvad 
der var ved at ske. Vand på computere er ikke det smarteste. 
Med en lynhurtig bevægelse fik han drejet kostens retning, 
og katastrofen var afværget. Alle lod som ingenting. Men let-
telsens suk og de små gisp var hørlige. Små skjulte smil blev 
udvekslet. Biskoppen glemte i øvrigt vievandskosten, da han 
tog af sted, så den har vi stadig som et minde fra denne dag. 
 
Ved festmiddagen sidst på dagen præsiderede den romersk-katol-
ske og den ortodokse biskop. De sad pænt ved siden af hinanden 
uden rangordning. Begge bar nogle meget flotte krucifikser i 
guld med farvestrålende ædelstene.

Talerne var mange, og på et tidspunkt fremhævede en af bi-
skopperne sit krucifiks som noget helt særligt. Han havde fået 
det under meget specielle omstændigheder i Jerusalem af en 
højtstående kirkefyrste. Det kunne den anden biskop ikke lade 
passere uden at reagere. Han rejste sig og kom med et indlæg, 
der påpegede, at hans krucifiks var mindst lige så specielt – vel 
i virkeligheden en del finere. Gemytterne kom dog ikke yderli-
gere i kog.

Der var også kulturelle indslag i programmet. Dagen før ind-
vielsen gav vores datter Christina Bjørkøe pianokoncert i det 
lokale kulturcenter. Efterfølgende havde hun og en ung polsk 
operasanger et fælles program med bl.a. udvalgte klassikere fra 
de store operaer.
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Populær fra dag et
Den nye skole blev fra starten meget søgt. Især tilbuddet om 
resocialiseringsindsats gennem undervisning i engelsk og edb 
for marginaliserede og truede arbejdsløse og unge var genstand 
for mange henvendelser. Tilbuddene var endvidere: rådgivning 
for alkoholiserede, retshjælp, rådgivning for voldstruede familier, 
psykologisk terapi og anonym telefontjeneste.

Et par år senere fik skolen yderligere nogle gode og velegnede 
lokaler i centrum af Siedlce. De skulle til gengæld have en omfat-
tende hovedrenovering, før de kunne tages i brug. Her kom der 
køkken og bespisning til. Denne ombygning og istandsættelse 
blev betalt af den danske stat gennem Det Sociale Initiativ, som 
fra 1998 og nogle år frem gav støtte til socialt arbejde blandt 
særligt udsatte i Østersølandene. Gennem dette program fik vi 
i nogle år omfattende økonomisk støtte til en lang række aktivi-
teter og byggesager på de forskellige skoler.

Paweł Nasiłowski stod i spidsen for skolen samtidig med, at han 
beholdt sit job ved fængslet. Paweł fik en strålende karriere og 
endte i 2009 med at blive den øverste leder for det polske fæng-
selsvæsen og kriminalforsorg. Pawełs engagement i skolen op-
hørte imidlertid ikke. Lederen af Institut Kofoeda i Siedlce har 
således rang af general.

Barka i Poznan

Samtidig med arbejdet i Warszawa og Siedlce var der også in-
tensiv kontakt med folkene i Poznan i det vestlige Polen.

Barka blev grundlagt ved systemskiftet i 1989 af Barbara og Tho-
masz Sadowski, som begge er psykologer. Arbejdet begyndte i en 
nedlagt landsbyskole meget langt ude på landet i Władysławowo, 
60 km. uden for Poznan. Her flyttede de ind med deres to børn 
og oprettede et lille samfund for 25 hjemløse og fattige menne-
sker. Alt var meget primitivt, f.eks. var afstanden til nærmeste 
telefon ti km. Deres tredje og yngste datter blev født dér, kort 
tid efter indflytningen.



Th.: 
Barkas nye 
hovedkvarter 
i Poznan fra  
1997.

Tv.: 
Hovedkræfterne 
bag Kofoeds 
Skole i Poznan, 
ægteparret Bar-
bara og Thomasz 
Sadowski.

midt.: 
det oprinde-
lige Barka, 
lå 60 km fra 
Poznan i 
en nedlagt 
landsbyskole.

I årene kort efter systemskiftet, var der mange forladte land-
brugsejendomme, og i løbet af kort tid blev der oprettet en række 
bofællesskaber for de mange, som var blevet arbejds- og hjemløse 
under den barske transformation fra kommunisme og diktatur 
til kapitalisme og demokrati.

Barka forsøgte sig med forskellige former for økologisk land-
brugsvirksomhed. På en gård havde de en meget stor lade, hvor 
der gik et par hundrede geder. Barka havde fået foræret et me-
jeriudstyr fra Holland, og tanken var at producere og sælge eks-
klusiv økologisk gedemælk og ost.

Fra landbrug til undervisning og optræning i byen
I foråret 1996 flyttede Barka sit hovedkvarter til Poznan, som 
er en by på over en halv million indbyggere. Man ville gerne 
begynde et arbejde i byen og havde fået et stort, tidligere værk-
stedsområde med nogle gamle barakbygninger på et sted mellem 
1000 og 2000 m2 stillet til rådighed. Det lå lidt uden for centrum 
og var en stor udfordring. Alt var meget primitivt; men frem for 
alt skulle der udvikles en ny arbejdsmodel, som egnede sig til 
de udsatte befolkningsgrupper i storbyen.

Hensigten var at udvikle en ny arbejdsform, som var et hjælpe-
tilbud med åbne aktiviteter for byens befolkning. Altså en helt 
anderledes profil og metode end Barkas bofællesskaber, som 
var for en ret lille, afgrænset gruppe og lå langt ude på landet.

Efter Thomasz Sadowskis deltagelse i hjemløsefestivalen i Kø-
benhavn i sommeren 1996 var der i den efterfølgende tid en 
række gensidige besøg. Det blev hurtigt besluttet at anvende Ko-
foeds Skoles pædagogiske model og metode i Poznan. Kombina-
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tionen af nødhjælp og andre praktiske og behandlingsmæssige 
tilbud med akuthjælp, døgnophold, værksteder og optræning 
samt undervisning skulle være redskabet til den nødvendige 
transformation af organisationen.

Barkas bygninger i Poznan var yderst primitive. Men energien 
i hele organisationen var overordentlig imponerende. Overalt 
vrimlede det med mennesker, som var i gang med at rydde op, 
reparere og gøre i stand, så bygningerne blev anvendelige.

Det hele fungerede som et fællesskab, et minisamfund af brugere 
og hjælpere med en markant og karismatisk lederfigur i spidsen 
for alle aktiviteterne. Barka kan i mangt og meget minde om 
Abbé Pierres franske klunsersamfund.  

I løbet af 1997 var der en del besøg i København. Der blev også 
tid til at slappe af. Vi var bl.a. ude at sejle med skolens fiskekut-
ter ”Hans Christian”. Thomasz og Barbara Sadowski er ivrige 
lystsejlere og bruger, ligesom skolen i København, det maritime 
i deres pædagogiske arbejde.

Ved et besøg i Tivoli i sommeren 1997 deltog professor Zaczynski 
og hans kone Halina sammen med Barbara og Thomasz. Vi sad 
sammen på fregatten i Tivolisøen og spiste – et vidunderligt sted 
sidst på en sollys sommerdag. Men vi var alt for ivrigt optaget 
af vores drøftelser til at nyde sceneriet og den tiltagende tus-
mørkestemning i haven. Da vi forlod fregatten og igen gik ud i 
havens liv og tummel, hvor børnene utålmodigt ventede på os, 
var de fremtidige rammer for skolen i Poznan skitseret og aftalt 
i hovedtrækkene, både organisatorisk og indholdsmæssigt.
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Ved Kofoeds Skoles 70 års jubilæum i foråret 1998 var alle tre 
skoler i Polen repræsenteret og holdt taler med overrækkelsen af 
flotte diplomer til skolen. Samme år var lederne af skolerne også 
på sommerbesøg med deres familier og boede på samme tid på 
Kofoeds Skoles kursus- og ferieejendom Louisestiftelsen i Sorø.

Indvielse med friluftsgudstjeneste
I sommeren 1998 var Barka klar til indvielsen af en Kofoeds Skole 
i Poznan som det centrale element i Barkas mange aktiviteter. 
Navnet på skolen blev Szkoła Barki im. H. Ch. Kofoeda. Det be-
tyder: Barkas Skole i Hans Christian Kofoeds navn.

Ved indvielsen, som foregik en dejlig sommerdag, skulle der hol-
des en friluftsgudstjeneste. Selvom den katolske kirke er kendt 
for at være lidt tilbageholdende i forhold til protestanter, blev jeg 
opfordret til at medvirke i mit ornat og holde en kort prædiken.

Om eftermiddagen dagen før højtideligheden var jeg derfor til 
møde i bisperesidensen. En enkelt af de tilstedeværende polske 
præster kunne tysk og en anden lidt fransk. Vi aftalte teksterne 
og temaerne for det, der skulle siges. På et tidspunkt var der brug 
for en bibel. Jeg havde ikke fået min engelske med til mødet, 
men jeg kunne uden besvær slå op i den polske bibel og læse 
det skriftsted, som vi talte om. Det øgede den gensidige velvilje 
og satte temperaturen op for samtalen.

Under gudstjenesten blev fællesskabet markeret ved, at vi alle 
bad fadervor sammen – hver på vores sprog. 

Præstekjole og pibekrave
Min lange sorte præstekjole og især pibekraven vækker altid 
vældig forundring og begejstring. Den er rigtig flot, synes de 
fleste. Mange skal – lidt sky og generte – hen og røre.

Når jeg har præstekjolen på, forandres andre menneskers re-
aktioner over for mig meget markant. Der kommer straks en 
højtidelig ærbødighed ind i deres opførsel. Også en afstand.



det skabte stor 
opsigt, da Kofoeds 
Skoles grøn-
landske elever 
optrådte med bl.a. 
maskedans i for-
bindelse med fat-
tigdomskonferen-
cerne i Poznan.

Jeg er ofte, især i udlandet, blevet spurgt, om jeg ikke savner 
et almindeligt præstearbejde ved en kirke. Jeg holder meget af 
at fungere som præst ved en gudstjeneste. Det er en meget stor 
ting: Forkyndelsen af evangeliet, det glædelige budskab, i en 
form og ”oversættelse”, som er relevant og betydningsfuld for 
mennesker, som lever lige her og nu. Ikke mindst altertjenesten, 
indstiftelsen og det fortættede fællesskab ved nadveren. Og når 
man lyser velsignelsen. Det er en nærmest grænseoverskridende 
oplevelse.

Jeg har blot valgt at realisere min præstegerning, mit kald, på 
en helt speciel måde – som et hjælpearbejde blandt fattige og 
udstødte mennesker.

Fattigdomsdage på torvet og eskimoisk maskedans
Barka er meget udadvendt og socialpolitisk aktiv. Nogle gange 
har vi medvirket ved den internationale fattigdomsdag i Poznan. 
Så er der et stort arrangement både på skolen og på det smukke 
gamle torv i bymidten. Undertiden har vi holdt tale i et telt midt i 
vrimlen af mennesker på torvet. Umiddelbart er det ikke nogen 
let opgave. Et år var vores grønlænderafdeling også repræsente-
ret med et hold maskedansere. De vakte stor jubel og oplevedes 
meget fremmedartede og eksotiske. Tv- og pressedækningen 
var altid fin.
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Ved en af fattigdomskonferencerne, hvor der altid var katolske 
præster til stede, var der en yngre præst i munkedragt. Han talte 
meget bevæget om nødvendigheden af både at have fokus på det 
materielle og på det åndeligt/mentale aspekt af begrebet fattig-
dom. Der er ”poverty”, men der er også ”misery”, og man skal 
være opmærksom på, at den største smerte hos den udstødte lige 
så vel kan være knyttet til menneskelig ulykke og elendighed.

Inspiration for ny lovgivning 
Barkaskolen blev senere eksempel og inspiration for en ny lov-
givning i Polen. Med udtrykkelig inspiration i de kofoedske idéer 
og arbejdsmodeller blev der vedtaget en lovgivning, der betød 
oprettelse af aktiveringsprojekter eller skoler med navnet CIS 
– Center for Social Integration.

Der blev fra 2003 og fremad oprettet i alt omkring 60 af disse 
såkaldte andengenerationsskoler rundt omkring i Polen. Det er 
projekter og institutioner, der som regel er oprettet af lokale 
kræfter. De oprettes uden vores direkte medvirken, men vores 
idéer og vores pædagogiske principper anvendes som model 
for arbejdet.

Pastor Noga i Gdansk

I 1996 blev vi gennem Margareta Kepinska Jakobsen sat i forbin-
delse med en katolsk præst, som arbejdede i Gdansk. Gdansk 
er en af Polens store byer. En af de gamle stærkt tyskprægede 
Hansabyer ved Østersøkysten.

I udkanten af byen, i en af de typiske østeuropæiske betonfor-
stæder med uendelige rækker af højhuse, havde pastor Noga 
sit arbejde. Han var en rigtig iværksætter og ildsjæl, som altid 
havde gang i et nyt projekt. En stor flot kirke var nylig opført for 
lokalt indsamlede midler og med stor praktisk deltagelse fra 
sognets beboere. Lige i nærheden lå der et lille nonnekloster 
også helt nybygget. Et plejehjem for sognets gamle og svagelige 
var på vej. Første etape var allerede bygget. Var det noget for os 
at indgå i et samarbejde?
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Vi blev inviteret til en stor festlighed i forbindelse med nedlæg-
gelse af grundstenen for et nyt byggeri. Turen foregik i bil langs 
den polske Østersøkyst en meget kold og mørk novemberdag. 
Området hedder Pommern og har i århundreder, siden middel-
alderen, været overvejende tysk domineret. Også danskerne og 
senere svenskerne har i perioder forsøgt sig.

Lech Wałesas by
På vejen fandt vi frem til en ret speciel lille by, nærmest en 
landsby. Ved kirken lå kirkegården, og på den stod der en stor 
mængde mere end mandshøje figurer. Krigere i vikingestil. De 
stod spredt ud over hele området. Det var formentlig et minde 
om den danske konge Erik af Pommern, der levede omkring år 
1400. Han var af polsk slægt og fostersøn af den mægtige danske 
dronning Margrete d. 1.

Da vi nærmede os Gdansk blev himlen gulligfarvet og havde 
en særlig, lidt ubehagelig kemisk lugt. Det var industrismog-
gen, som ligger som en dyne over hele området. Gdansk er en 
stor industri- og havneby. Det var her ved de store skibsværfter 
i tvillingebyen Gdansk-Gdynia, at oprøret mod kommunismen 
begyndte omkring 1980.

Bevægelsen Solidarnocs havde sit udspring blandt skibsværftsar-
bejderne, som lammede arbejdet med store strejker. Deres leder 
var en elektriker Lech Wałesa, som blev Polens præsident ved 
systemskiftet i 1990. Solidarnocs spillede en vigtig rolle for de 
kommunistiske regimers sammenbrud i Central- og Østeuropa. 
Store mindesmærker markerer nu deres heltemodige indsats og 
deres ofre. 

Vi blev kørt rundt i sognets ældgamle folkevognsrugbrød og 
kom i audiens hos ærkebiskoppen. Han var meget interesseret, 
og samtalen drejede sig om, hvorvidt der kunne gøres en indsats 
i boligkvartererne med de store blokke af højhuse. Områdets 
bebyggelser blev betegnet som arnesteder for kriminalitet og 
menneskelig vantrivsel.



ærkebiskoppen 
fotograferet 
ved festguds-
tjenesten i 
Gdansk.

”Også du min søn”
Dagen efter skulle der holdes en stor festgudstjeneste i pastor No-
gas kirke. Jeg deltog også i min præstekjole. Det hele begyndte 
med et hornorkester, som marcherede ind i kirken som forløber 
for den egentlige religiøse procession.

Ærkebiskoppen var imidlertid en del forsinket. Orkesteret be-
gyndte forfra og spillede de samme to melodier igen og igen. 
Efterhånden begyndte den store menneskemængde i den prop-
fulde kirke at røre uroligt på sig.

Endelig ankom ærkebiskoppen i fuldt skrud med bispestav og en 
flot hue. Måske var hans forsinkede ankomst bevidst planlagt og 
et lille rap til vores pastor Noga. Dagen før var vi nemlig kommet 
godt en halv time for sent, da vi skulle til møde på ærkebispens 
kontor, og hans sekretær, en stramtandet nonne, var noget op-
hidset, da vi langt om længe og noget forpustede dukkede op. 
Det kunne man ikke byde hans nåde.

Ærkebiskoppen skulle gå i spidsen for selve processionen med 
baldakin og et mere end mandshøjt krucifiks. Men først skulle 
alle præsterne samles i forhallen og bede en bøn, hvorefter ær-
kebiskoppen velsignede os. Dertil hørte et stænk fra vievandsko-
sten. Nu er jeg jo ikke lige hjemmevant med den slags ritualer. 
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Og biskoppen tøvede også. Hvad med mig? Men så smilede vi 
begge og inkluderede hinanden. Jeg bøjede hovedet og fik mit 
stænk som alle andre, mens biskoppen sagde på latin: ”Også 
du min søn.”

I turen deltog også en lille gruppe danskere, der havde organi-
seret indsamling af materiel hjælp til sognet. Under besøget, 
hvor vi var indkvarteret på nonneklosteret, talte vi om, hvilke 
muligheder der kunne være for et samarbejde. Præsten var mest 
interesseret i at starte et trykkeri. Nogle måneder senere var han 
på besøg i København, og det blev aftalt, at han skulle have et 
større læs genbrugsmaterialer fra skolen. Det kørte vi ned med 
i et par lastbiler. Kontakten fortsatte et par år endnu, men gled 
så ud. Måske fordi vi fornemmede, at præstens hovedinteresse 
mere var kirkelig end social.

Tadeusz – tidligere straffefange fra Katowice

Blandt de polske deltagere ved konferencen Kultur fra anden 
side i København i 1996, var også Tadeusz Mosler fra storbyen 
Katowice i det sydlige Polen. Hans baggrund var usædvanlig. På 
et tidspunkt havde han begået noget økonomisk kriminalitet, var 
blevet dømt og havde afsonet sin dom i fængslet. Som kriminel 
og tidligere straffefange er det ingen selvfølgelig sag at komme 
på fode igen. Men det var lykkedes. Og nu ville han også gerne 
gøre en forskel for andre. Måske var det en soningshandling 
fra hans side.

Tadeusz Mosler dukkede ofte op til vores møder og konferencer 
rundt om i Polen. Han var også flere gange i København, og det 
blev aftalt, at vi skulle besøge ham i hans hjemby, Tychy.

Tychy ligger, som en selvstændig by med omkring 100.000 ind-
byggere, lidt uden for det egentlige Katowice. Tadeusz sociale 
arbejde bestod i, at han havde organiseret forskellige aktiviteter 
for de hjemløse og vanskeligt stillede i byen. Bl.a. lavede han 
aftaler med en biograf og et teater, som stillede et større antal 
billetter til rådighed for hans arbejde.



142 | Møde med ildsjæle, der kan og vil gøre en forskel

Området er stærkt domineret af store kulminer. Overalt er der 
elevatortårne, som står over skakterne ned i jorden. Slaggebjer-
gene ligger sorte og dominerer landskabet. Men kulminesekto-
ren var under afvikling, og det medførte arbejdsløshed og store 
sociale problemer. Vi var til møde på rådhuset og talte om mu-
ligheder for at starte noget op.

Vi boede på et forhenværende lille jagtslot lidt uden for byen. Det 
var opført i ægte imiteret tysk alpestil og fungerede nu som hotel. 
Tadeusz var en gourmet og inviterede os på en fiskerestaurant i 
Katowice. Hovedretten var en helstegt karpe, som var tilberedt 
helt usædvanligt velsmagende.

Polakkerne har en særlig nytårsskik. De spiser ikke torsk som 
danskerne, men en karpe. Fisken bliver købt før jul, i begyndel-
sen af december. Hvis man har et badekar, bliver det så fyldt op 
med vand, og fisken får lov at svømme rundt dér, nærmest som 
en del af familien, mens den fedes op. Det gør det selvfølgelig 
ikke lettere i sidste ende, især hvis der er børn i huset.

Gaskamrene i Auschwitz
I nærheden af Tychy ligger udryddelseslejren Auschwitz-Bir-
kenau, på polsk: Oswiecim. Det er et ganske forfærdeligt sted, 
hvor mere end én million mennesker, altovervejende jøder, blev 
aflivet i gaskamrene. Jeg har været der flere gange, første gang 
var i 1965. Hver gang har de direkte vidnesbyrd om det, der er 
foregået, efterladt et meget dybt indtryk på mig. Vores polske 
værter havde ikke besøgt stedet, og vi besluttede derfor at bruge 
nogle timer på dette mindesmærke over en ufattelig og umen-
neskelig grusomhed, begået af tyskerne, igennem historien et 
af Europas mest kultiverede folk.

”Før var jeg et udskud”
Overvejelserne om en kommende Kofoeds Skole var hele tiden i 
centrum for vores dialoger: ”Hvordan kommer man bedst i gang? 
Hvad skal målgruppen være? Finansiering? Lokaler?” Der var 
mange ubesvarede spørgsmål.

Tadeusz Mosler udtalte sig om planerne og problemerne i det 
polske samfund til Kristeligt Dagblad den 7. juni 1997. 
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”Hvis vi tilpasser Kofoeds Skole til den polske hverdag, er det 
den institution, vi mangler mest”…

Før var jeg et udskud. Nu er jeg en vinder og har pligt til at hjælpe 
andre, der befinder sig i samme situation, som jeg var i dengang, 
jeg ikke var herre over mit eget liv…

Før 1989 kunne man ikke blive resocialiseret i polske fængsler. 
Fangerne levede en kummerlig tilværelse i uhumske og overfyld-
te celler. I dag er forholdene i fængslerne nogenlunde på vestlig 
standard. Også de frivillige organisationer har fået fodfæste in-
den for murene. Dem har jeg arbejdet for, siden jeg i 1994 blev 
benådet af daværende præsident Lech Wałesa. Det var en på-
skønnelse for min indsats for at yde hjælp til ofre for kriminalitet.

I dagens Polen er arbejdsløsheden den største trussel. Store sam-
fundsgrupper bliver marginaliserede. Alkoholisme er blevet vo-
res samfundssygdom. Det er nu sådan, at fangerne ikke tør for-
lade fængslerne efter afsoning, fordi de ikke ved, hvor de skal gå 
hen.” 

Samarbejdet med Tadeusz og folkene i Tychy og Katowice fik 
aldrig egentlig substans, måske fordi den organisatoriske bag-
grund var for svag og ustruktureret.

Samarbejdspartnere, som ikke bare vil, men også kan
Vi mener at kunne se et mønster på dette felt. Opbygning af en 
samarbejdsflade, der fører til et resultat, er aldrig lykkedes for 
os med partnere, der repræsenterer offentlige myndigheder og 
systemer. Selvom kontakten med embedsmænd og politikere 
fra lokale eller nationale myndigheder har været intensiv og 
god, så er det i sidste ende løbet ud i sandet. Måske fordi deres 
bagland er for tungt og ikke rigtigt kan finde ud af at tage en 
beslutning, eller fordi vi er en forstyrrende faktor for deres al-
lerede eksisterende arbejde. Interessen for vores metode og den 
forbedring af indsatsen, som vi repræsenterer, har ikke manglet; 
men alligevel er det altid endt uden resultat.



Hovedindgangen 
til skolen i  
Cieszyn.

Så har der været den enkelte ildsjæl, eller en lille gruppe af 
ildsjæle, med stort engagement, men uden nogen form for orga-
nisation, apparat og ressourcer i ryggen. Det er gået fint en hel 
del gange, i Siedlce, Warszawa og Armenien, men vi har også 
eksempler på, at nok har ilden brændt for sagen, men kraften 
har manglet. Det har også nu og da været folk uden tilstrækkelig 
indsigt i det socialfaglige.

De stærkeste og mest ukomplicerede partnere har som regel 
været NGO’ere, som allerede har været i gang med en indsats, 
som de har ønsket at udvikle og udbygge med en indsats efter 
Kofoeds Skoles idéer og metoder. De har allerede erfaring med 
selve arbejdet og målgruppen. Som regel har de en eller anden 
form for organisatorisk og administrativt apparat i ryggen, og 
de er vant til at agere som en civilsamfundsorganisation med 
erfaring og samarbejdsflader i forhold til de offentlige myndig-
heder, medierne og den politiske verden.

Det kunne så være en opgave at få afklaret, hvordan det nye 
arbejde skulle organiseres i forhold til deres allerede eksiste-
rende – både formelt og reelt. Hertil hørte valg af betegnelse. 
Almindeligvis fik den nye aktivitet et navn, som indeholdt ordet 
”Kofoed” og ”skole” i forskellige varianter. Nu og da var det kun 
metoden og indholdet med oprettelse af nye aktiviteter og en ny 
kultur på stedet, som var kofoedsk.



 Møde med ildsjæle, der kan og vil gøre en forskel | 145

Byc razem i Cieszyn 

Helt mod syd i Polen, ikke så langt fra Krakow direkte på græn-
sen til Tjekkiet, ligger byen Cieszyn (tjekkisk: Tesín). Igennem 
byen løber en lille flod, som samtidig er grænseflod. På den ene 
side er den tjekkiske by, Tesín, som er ret ny. Her har vores tjek-
kiske samarbejdspartnere deres hovedkvarter.

På den anden side af floden har vi polske Cieszyn, som er en af 
Polens mest charmerende gamle småbyer med 30-40.000 indbyg-
gere. Her arbejder organisationen Byc Razem (Vær Sammen). 
Det er en organisation med mange aktiviteter. Ved starten i 1996 
begyndte man med et ungdomscenter med rådgivning og akti-
viteter. Siden er meget andet kommet til bl.a. et krisecenter for 
kvinder. Organisationen, som er stiftet af Mariusz Andrukiewicz, 
har en del af sin inspiration fra Barka i Poznan, men er helt uaf-
hængig og har sin egen profil.

I 2004 åbnede man, med inspiration fra skolen i København, 
et center for social uddannelse (Centrum Edukacji Socjalnej). 
Det er et dag- og døgncenter, med rådgivning, værksteder og 
undervisning. De fleste elever er arbejds- og hjemløse mænd. 
Efter modellen i Barka er døgndelen organiseret som et lille 
samfund, hvor man optages som medlem. Stedet er også åbent 
for andre fra byen.

Hjemløsekunst
En spændende aktivitet i Cieszyn er de årlige hjemløsekunst-
festivaler i oktober. Så sætter man byen på den anden ende i 
nogle dage med kunstudstillinger, koncerter, digtoplæsning, lys-
show, optræden på torvet og seminarer over specifikke temaer. 
Marianne og jeg har medvirket flere gange. Bedst husker jeg 
en installation med tekster, billeder og skulpturer over temaet: 
”Mit liv som hjemløs”. Den var indtryksfuld – ikke mindst fordi 
den fyldte det meste af byens gamle politistation og arrest.

I 2007 åbnede man en stor aktivitet efter konceptet om social-
økonomisk virksomhed. Det er et storstilet forsøg på at skabe 
ægte arbejdspladser for de arbejdsløse i målgruppen. Der er en 



det er ikke hver 
dag man har 
mulighed for at 
deltage i en guds-
tjeneste sammen 
med 100.000 
mennesker. 
Billeder fra til-
skuerpladserne i 
forbindelse med 
pave Johannes 
Paul d. II’s besøg 
i Siedlce, 1999.

del værksteder og selvstændige virksomheder i gang på stedet, 
samtidig med at der tilbydes undervisning og konsulentstøtte for 
iværksættere f.eks. vedrørende ledelse, finansiering, regnskab 
og skatteforhold.

Den samlede virksomhed er stor med en række nyrenoverede 
bygninger beliggende på en tidligere industrigrund i udkanten 
af byen. Der er blevet givet omfattende offentlig støtte fra især 
EU ved etableringen. Men driften har som forudsætning, at den 
er selvfinansierende ved hjælp af indtægterne fra produktionen. 
Det er en flot og risikofyldt satsning fra organisationen.
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over tærskelen

Det intensive samarbejde med Helsingforskomitéen og Marga-
reta Kepinska Jakobsen varede i syv-otte år. Margareta havde 
i årene efter årtusindskiftet samtidig engageret sig som hoved-
kraften i oprettelsen af Fountain House i Polen. Kontakten og 
samarbejdet er siden bevaret, men er nu af væsentlig mindre 
intensiv karakter.

Langt de fleste af de personkontakter, som har været centrale i 
processen, er kommet direkte eller indirekte fra Margaretas net-
værk og intense personkendskab i de berørte byer og lande. Det 
er derfor næppe en overdrivelse at mene, at især hendes indsats 
i Polen har været afgørende for, at vi så hurtigt og kraftfuldt kom 
over tærskelen med oprettelse af Kofoeds Skoler.

Påskønnelse og pavebesøg
Skolens indsats blev påskønnet af det polske samfund på forskel-
lig måde. I 2002 fik jeg tildelt Alexandrastatuetten, en fornem 
pris, af byen Siedlce, hvor den første Kofoeds Skole blev opret-
tet. Det blev fejret ved et arrangement i kulturhuset og ved en 
økumenisk gudstjeneste i en af byens gamle smukke kirker, hvor 
jeg prædikede.

Jeg blev også, som en af de få udlændinge, inviteret som byrådets 
gæst, da pave Paul Johannes II aflagde besøg på stedet i 1999. 
Det var et overvældende arrangement med mere end 100.000 
mennesker, der ville se og høre den gamle pave, som var polsk. 
Alle deltagere skulle bære legitimation, og selvom jeg er prote-
stant, fik jeg generøst tildelt identifikationen ”troende”. Paven 
var kendeligt alderssvækket og blev kørt rundt i den ekstatiske 
menneskemængde stående i en åben bil, "poppomobilen", med 
høje skudsikre glassider.

Efter rundturen blev der holdt en stor friluftsmesse. Det var gan-
ske bevægende, at være midt i menneskemassen, når de tusindvis 
af stemmer istemte salmerne i én samlet spirituel og melodiøs 
bevægelse.



Efter messen holdt paven en mere personlig kort tale og lyste 
velsignelsen – tydeligt bevæget. Pludselig steg der et råb op 
mod tribunen fra folkemængden. Taktfast gentog de igen og 
igen: ”Bliv her hos os. Bliv her hos os.” Med let rystende stemme 
svarende han: ”I ved vist ikke, hvad I beder om. Jeg er gammel, 
og gamle mænd er ofte sure og vanskelige.” Stemningen i byen 
var højtidelig og euforisk i de følgende dage.

Polsk ridderkors
I efteråret 2000 modtog Kofoeds Skole meddelelse fra den pol-
ske ambassadør i Danmark om, at Polens præsident, Aleksander 
Kwasniewski, havde udnævnt skolens forstander til ridder. Ved 
en reception på ambassaden modtog jeg den fornemme orden. 
Samtidig med ridderkorset modtog jeg et lille læderindbundet 
legitimationsbevis underskrevet af præsidenten.

Polens ambas-
sadør i danmark 
overrækker det 
polske ridderkors 
til Jens Aage 
Bjørkøe.
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Kontakt til Ukraine

Kontaktnettet voksede stadig til flere af de lande, som indtil 1989 
havde ligget bag jerntæppet. Ved et seminar på Den Interna-
tionale Højskole i foråret 1998 var deltagerne udelukkende fra 
Ukraine. Det skete på baggrund af, at der bl.a. var etableret en 
kontakt med Ukraines Socialforskningsinstitut i Kiev. To med-
arbejdere fra skolen havde deltaget i en konference i byen og 
besøgt instituttet. Det havde medført, at der blev udfoldet bestræ-
belser for at sætte uddannelsesaktiviteter i gang i en række byer 
med udgangspunkt i skolens idéer og metoder. Nogle artikler 
om skolen blev oversat til ukrainsk. Planen var meget ambitiøs. 
Der var tale om at gennemføre et nationalt uddannelsesprogram 
for socialarbejdere. Der blev arbejdet grundigt med planen med 
vicedirektøren for instituttet, dr. Olga Balakireva, som hoved-
person. Også Ukraines ambassadør i Danmark var involveret.

Olga var videnskabelig leder af Social Monitoring Centre, som 
skulle gennemføre projektet. Det var i øvrigt under besøg på so-
cialforskningsinstituttet i Kiev, at jeg blev klar over, hvor mange 
skriveborde der faktisk kan proppes ind i et lillebitte lokale. I 
et rum på omkring 15 m2, havde de skaffet plads til syv unge 
forskere.

Olga og hendes medarbejdere ved instituttet var også direkte 
engageret i praktisk socialt arbejde. De havde startet et initiativ, 
et rådgivningscenter og en klub for gadebørn, i et af byens bela-
stede forstadskvarterer. Vi besøgte stedet, som holdt til i nogle 
kælderlokaler under en boligblok. Børnene havde set frem til 
vores besøg og lavet en del tegninger med fantasimotiver om 
Kofoeds Skole i København. Det var en god aktivitet, og vi talte 
om at etablere et mere direkte engagement og samarbejde.

Til Krim med primusapparat i flykabinen
En anden kontakt var dr. Tatjana Senyushkina, som kom fra 
den sydligste del af landet, halvøen Krim ved Sortehavet. Hen-
des engagement var rettet mod en vanskeligt stillet minoritets-
gruppe: Krimtatarerne. Det er en befolkningsgruppe, som var 
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blevet tvangsforflyttet til Sibirien og Centralasien i Stalintiden. 
Mange af dem var nu vendt hjem til deres gamle land, men det 
medførte store integrationsproblemer. Egentlig velkomne var de 
ikke hos den nuværende overvejende russiske lokalbefolkning, 
som havde overtaget deres huse og jord.

Efter seminaret i Helsingør i forsommeren 1998 blev vi samme 
efterår inviteret til en konference, som blev afholdt i Jalta på 
Krim. Rejsen dertil foregik over Kiev, og vi skulle så videre med 
en indenrigsrute til Simferopol, hovedstaden på Krim.

Flyveturen dertil, som tog godt et par timer, var lidt af en ople-
velse. Det var med en ældgammel tomotorers propelmaskine. 
Det virkede, som om alt sad løst på maskinen. Den rystede og 
raslede som en bestikkasse i stormvejr. Vi var kun fem-seks pas-
sagerer i den lille kabine, som vel havde plads til en halv snes.

Servicen ombord var fin. Stewardessen havde et primusappa-
rat, som hun pumpede op og tændte bag et lille forhæng midt i 
kabinen. Derefter stod apparatet og udsendte en svag hvæsen, 
mens vandet kom i kog. På et tidspunkt begyndte kedlen at fløjte 
lystigt. Stewardessen kom så rundt med en kop nylavet, frisk 
dampende te. Der var også en lille chokoladekiks og et glas 
vodka til. Alt i alt gav det en meget autentisk fornemmelse.

Det var lidt som en film fra 1940’erne, og vi slappede først af, da 
maskinen med et par små skæve rejehop fik kontakt med lan-
dingsbanen i Simferopol og rullede op foran lufthavnsbygningen 
sent om aftenen.

I Simferopol overnattede vi på et lille kontor, der tilhørte en 
menneskerettighedsorganisation, som vi havde kontakt med. 
Lederen var politisk aktiv med social-liberal orientering, og når 
han var i København, hjalp vi ham med at få arrangeret aftaler 
på Christiansborg.

Næste dag gik turen videre i bil mod syd til Jalta. Under turen 
var der en del poster med politikontrol. Bilerne blev vinket ind 
til siden, sideruden hos føreren rullet ned, og kørekortet og vores 
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papirer kontrolleret. Det fremmede processen, når en sammenfol-
det pengeseddel diskret var stukket ind i kørekortet. Så gjorde 
betjenten straks honnør ved kasketten, og vi kunne køre videre.

Den store hungersnød
Ukraine er et land, som er delt i to mentale, kulturelle og poli-
tiske, sfærer. Den vestlige del er orienteret mod Vesteuropa og 
EU, mens den østlige del, som har meget tung industri, er stærkt 
russiskorienteret. Mod vest taler man ukrainsk og mod øst rus-
sisk. Da landet først for nylig har fået sin selvstændighed, i 1991 
ved Sovjetunionens sammenbrud, er forholdene alt andet end 
afklarede og stabile.

En særlig del af deres historie er knyttet til den store hungers-
nød i 30’erne, som i årene 1932-1933 kostede mange millioner 
ukrainske sovjetborgere livet.

Ukraine har meget store områder med frugtbar landbrugsjord, 
og magten over denne ressource var afgørende for den sovjeti-
ske diktator, Josef Stalin. I 1929 havde man derfor påbegyndt 
en tvangskollektivisering af landbruget. Det var et spørgsmål 
om at kontrollere bønderne, som endnu var den dominerende 
erhvervsgruppe økonomisk og dermed et potentielt politisk pro-
blem. Bønderne fik frataget deres ejendom og blev tvunget ind i 
kollektive landbrug. Millioner af bønder blev stemplet som stor-
bønder, kulakker, og herefter henrettet eller deporteret til fjerne 
områder af Sovjetunionen.

Staten skulle ifølge den kommunistiske doktrin have uindskræn-
ket adgang til produktionsresultatet, herunder høsten. Dels for 
at sikre eksport til Vesten, dels for at brødføde bybefolkningen, 
som stod i spidsen for den industrialisering, man havde iværksat 
med den første femårsplan. Gennem korneksporten til Vesten, 
fik regeringen økonomiske midler til industrialiseringen.

De kollektive landbrug fik tildelt kvoter for, hvor meget korn 
de skulle aflevere til staten. Hvert efterår, når årets høst skulle 
afleveres til staten, udkæmpedes der blodige kampe på landet 
mellem kornopkræverne og befolkningen. De lokale myndig-
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heder adlød blot ordre ovenfra, mens det for bønderne var et 
spørgsmål om deres egen og deres familiers overlevelse. 

Kommunistisk klassekamp og etnisk udrensning
Foruden at knække de ukrainske bønders modstand mod kol-
lektiviseringen af landbruget og bane vejen for en hurtig over-
gang til industrisamfundet, var det en velkommen sideeffekt for 
styret, at kollektiviseringen og sulten tilintetgjorde grundlaget 
for ukrainsk national identitet – selvejerbonden. Det var både 
en brutal kommunistisk klassekamp og en etnisk udrensning.

Denne bevidst påførte hungerkatastrofe medførte ufattelige li-
delser for hele befolkningen. Det ukrainske parlament har i 2006 
betegnet hungersnøden som folkemord, en tragedie som på to 
år kostede et sted mellem fem og syv millioner mennesker livet.

Ofrene mindes fortsat f.eks. i de ukrainske skoler. For nogle få 
år siden, i slutningen af 2007, deltog jeg i en konference i stor-
byen Lviv i det vestlige Ukraine, hvor man var ved at oprette 
en Kofoeds Skole. Møderne foregik på rådhuset og i dets store 
forhal var der en udstilling med plakater og tegninger om em-
net. Bystyret havde arrangeret en tegnekonkurrence for byens 
skolebørn i anledning af 55-året for hungersnødens udbrud. En 
del af tegningerne var ret stærke i udtrykket.

Genoprettelsen af imperiet
Konferencen på Krim i 1998 foregik på zarfamiliens tidligere 
sommerpalads Livadia, som ligger ved byen Jalta. Det var også 
her, at en meget vigtig konference mellem de allierede foregik 
i februar 1945, kort før 2. Verdenskrigs slutning. Deltagerne var 
de allieredes statsoverhoveder Churchill, Roosevelt og Stalin, 
og topmødet handlede især om de fremtidige interessesfærer i 
Europa. Et af resultaterne af Jaltakonferencen blev etableringen 
af jerntæppet ned gennem Europa og de kommunistisk ledede 
regimer i Østeuropa i de næste knap 50 år.

Krim er en del af Ukraine, men flertallet af befolkningen på 
halvøen, som stikker ud i Sortehavet mod syd, er russere. Det blev 
vi meget bevidste om under konferencen, som primært havde 
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russiske deltagere. Deres orientering var stærkt nationalistisk, 
og en del talere var fokuseret på emnet: ”Genopretning af im-
periet”. Ofte blev der udtrykt en længsel efter den gamle tid. 
Zarens tid altså. Vesten sås på konferencen som hovedskyldig 
i, at så mange ting i Rusland for tiden gik dårligt.

Vi havde god kontakt til Tatjana Senyushkina og en ung russisk-
ortodoks præst. De viste os nogle meget specielle huleklostre, 
som der er en del af på Krim. Vi deltog også i nogle gudstjenester 
i deres kirker med løgkupler og ikoner. Den ortodokse kirkes 
liturgi, musik og kirkesang er overordentlig smuk og spirituel. 
I konferencen deltog også en russisk ærkebiskop.

Det uudsigeliges tilbagekomst
Under festmiddagen talte vi om den aktuelle udvikling i samfun-
det med en generelt større religiøs interesse. Man kan tale om 
”Det Uudsigeliges” tilbagekomst i vores kultur og tolkningen af 
tilværelsen. Et bredere virkelighedsbegreb end det rent naturvi-
denskabelige og teknologiske er igen blevet relevant.

Vi talte også om religionernes forskellighed. At det kunne være 
dejligt, hvis de gamle stridigheder mellem de kristne trossam-
fund og kirker omsider kunne bilægges. Under middagen blev 
der holdt en del taler, og under min fortalte jeg en anekdote med 
relation til diskussionen om ligheder og forskelle mellem vores 
kirker. Anekdoten har jeg fra en af vores polske venner:

”Der var engang et økumenisk kirkemøde med deltagere fra de 
tre hovedretninger i kristendommen: Den romersk-katolske kir-
ke, den ortodokse kirke og de protestantiske kirker. Forhandlin-
ger var langvarige og svære. Der blev gjort små fremskridt mod 
enighed og gensidig anerkendelse. Men det var meget vanske-
ligt, og visse ting forekom uoverstigelige. Klimaet for dialogerne 
vekslede mellem koldt og varmt.

Men om aftenen holdt man officiel festmiddag, og ud på aftenen 
begyndte man at slappe lidt mere af. Tre præster, én fra hver af 
retningerne, sad lidt for sig selv og fortsatte drøftelserne helt ufor-
melt, En af dem sagde: ’Vi er ikke særlig gode til at mødes i gen-
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sidig respekt. Men jeg har fået en idé: Hvis vi skulle begynde 
helt forfra, kunne vi jo forsøge at bruge det bedste fra hver kirke-
retning. Den romerske kirke har den mest effektive organisation. 
Protestanterne har den bedste teologi. Og de ortodokse har den 
fineste spiritualitet. Hvis vi forener de tre elementer, ville meget 
kunne blive anderledes.’ Det var der enighed om, og så gik de i 
seng og sov godt.”

Ærkebiskoppen, som med forkærlighed anvendte ordet ”orto-
doks” i sine oplæg på konferencen, klappede kun forbeholdent 
af talen.

65 A-bomber over Danmark
En anden aften fortalte vi Tatjana og præsten om forholdet mel-
lem Danmark og Rusland, som i mange århundreder har været 
fint og positivt. For et lille land som Danmark med mægtige 
naboer lige i nærheden har det været naturligt at søge alliance 
med en konkurrerende stormagt som Rusland, der ligger i no-
genlunde betryggende afstand. 

Vi talte også lidt om den nyligt lykkeligt afsluttede kolde krigs 
periode. Her var det sværere at nå til en gensidig forståelse. 
Vores russiske venner kunne ikke rigtigt se, at der var noget 
usædvanligt og foruroligende i, at man i DDR’s arkiver havde 
fundet krigsplaner, som inkluderede anvendelse af en meget 
stor mængde atomvåben over dansk område.

Warszawapagten havde beregnet, at der i tilfælde af krig skulle 
anvendes 65 A-bomber for at skabe en fuldstændig kontrol over 
det danske område. De ville have lagt landet fuldstændig øde 
og skabt en ørken. Sovjetunionens interesse i sagen var udeluk-
kende koncentreret om vores vandveje – opnåelse af uhindret 
sejlads for deres flåde gennem de danske stræder og ud i At-
lanterhavet. ”Hvor mange danskere er I egentlig?” lød den lidt 
kølige bemærkning til min oplysning. Så forlod vi storpolitikken 
og fandt et emne med mindre sprængkraft.
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Populær enkekejserinde Dagmar
Til selve konferencen holdt vi vores oplæg om principper i vel-
færdssamfundet, metode i socialt arbejde og værdier i et mo-
derne sekulariseret samfund. Over for disse emner udviste de 
tilstedeværende høflig interesse.

Til gengæld var vi som danskere yderst interessante af en anden 
grund: Moderen til den sidste russiske zar, som blev henrettet 
under revolutionen, var den danskfødte enkekejserinde Dag-
mar. Hun var datter af Christian d. 9. og dronning Louise, som 
var svigerforældre til en god del af de europæiske kongehuse. 
Dagmar flygtede fra Krim i 1919 på grund af den russiske revo-
lution om bord på et britisk krigsskib. Hun tilbragte sine sidste 
leveår på Hvidøre Slot ved Klampenborg i den nordlige udkant 
af København.

Vi besøgte et af zarfamiliens jagtslotte og gjorde vores bedste 
for at tilfredsstille deres videbegær om den danske prinsesse, 
som var en elsket person af befolkningen. Vi ringede hjem til 
Danmark for at få opdateret vores viden om sagen og lovede 
at skaffe dem nogle billeder fra Danmark af enkekejserindens 
ungdomstid og fra hendes sidste år i Danmark.

På hjemvejen gjorde vi ophold i Kiev i nogle dage, hvor vi skulle 
medvirke ved et seminar på socialforskningsinstituttet og drøfte 
vores planer om samarbejde.

Disse kontakter i første fase førte ikke videre. Det var først nogle 
år senere, hvor vi fik forbindelse med nogle frivillige organisa-
tioner, at der blev etableret et konkret samarbejde, som førte til 
oprettelsen af skoler i Ukraine.
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Hvor finder jeg en overbevist kommunist

På Krim mødte vi russere, som drømte om de gode gamle dage. 
Om genopretning af imperiet.

Holdningen til Rusland og kommunismen i den tidligere sov-
jetrussisk dominerede zone har ellers sjældent været positiv. 
I det hele taget er jeg i tvivl, om jeg overhovedet har mødt en 
overbevist kommunist i løbet af disse år i Central- og Østeuropa.

Før systemskiftet længtes alle stærkt efter friheden. For hver-
dagsborgerne var det et spørgsmål om varer og levestandard, 
rejsefrihed over grænserne, retssikkerhed og den basale ytrings-
frihed. De levede i et kontrolsamfund.

For de politisk, religiøst og nationalt engagerede var meget mere 
på spil, og i dagliglivet blev de chikaneret på utallige måder – 
eller det der var værre – af systemets folk.

Efter systemskiftet kunne man i nogle år høre klager over de 
udhulede offentlige lønninger og pensioner. Nogle udtrykte en 
længsel efter de gode gamle dage. Men hvis man spurgte lidt 
ind, kom det tydeligt frem, at denne længsel ikke var alvorligt 
ment. Beklagelserne var mere retoriske end reelle. Nok klagede 
man sig, men man ville ikke have det gamle tilbage.

Armenien – varme følelser for russerne
Der blev etableret en Kofoeds Skole organisation i Armenien i 
2000. Det er det eneste sted, jeg har været ude for en mere dybfølt 
længsel efter det tabte kommunistiske fællesskab. Landet blev 
selvstændigt i 1991.

I de gode gamle dage, i den kommunistiske periode, var landet 
en integreret del af verdens geografisk største land, supermag-
ten USSR, hvor der var et fælles sprog, og man nogenlunde frit 
kunne rejse over det hele, inden for grænserne. 

Armenien, som er et ældgammelt kulturland, blev i år 301 det 
første land, som indførte kristendommen som statsreligion. Hi-
storisk har landet siden middelalderen følt sig nært knyttet til det 
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kristne Rusland, som har beskyttet dem mod deres muslimske 
naboer, især tyrkerne. Det har ret naturligt ført til en positiv 
holdning til alt russisk.

Armenierne har gennem mange århundreder følt sig stærkt tru-
ede af deres tyrkisk orienterede naboer. Kort tid efter Armeniens 
selvstændighed udbrød der en voldsom krig med nabolandet Ad-
zerbaidjan om enklaven Nagorno-Karabakh. Krigen var etnisk 
begrundet og medførte meget store lidelser for befolkningen 
og et voldsomt økonomisk tilbageslag. En meget stor del af den 
armenske befolkning måtte flytte fra byerne og ud på landet for 
at overleve.

Armenierne oplever derfor ikke russerne negativt som i de andre 
lande, hvor vi har opbygget et samarbejde. For dem er de ikke 
undertrykkere og erobrere, men velkomne beskyttere og ven-
ner. Sikkerheden ved Armeniens ydre grænser varetages fortsat 
af Ruslands militær. Forholdet til iranerne er også godt, mens 
grænsen til Tyrkiet er lukket.

Folkemordet i Armenien
På et dybere plan er erindringen om det armenske folkemord 
yderst levende blandt armenierne. Det fandt sted i Tyrkiet, det 
daværende osmanniske rige, i årene 1915-1917 under 1. Verdens-
krig. Massakrerne og fordrivelserne var så systematiske, at de 
karakteriseres som folkedrab. Det skønnes, at mellem 1 og 1,5 
million armeniere omkom. Omkring år 1923 var næsten hele den 
armenske befolkning på omkring 4 millioner fra den tyrkiske 
del af det tidligere Osmannerrige forsvundet. En meget stor del 
var slået ihjel, og andre var flygtet til nabolande som Syrien, 
Rusland og Egypten. I dag anslår man, at der lever omkring ti 
millioner armeniere spredt over hele kloden. Heraf bor de tre 
millioner i selve Armenien.

Monumentet og museet til minde om og dokumentation af fol-
kedrabet fortæller en meget stærk historie. Det føles nærmest 
som om, hver anden familie, man kommer i kontakt med, har en 
slægtning, en bedstefar eller oldemor, som blev dræbt, eller var 
udsat for store lidelser og overgreb. En tidligere forstander for 
skolen i Armenien fortalte således om sin farmor, der, efter at 
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manden var dræbt, blev drevet ud i den syriske ørken med sin 
børneflok. Et af børnene overlevede.

Danskere er særdeles velanskrevne i Armenien. Det skyldes en 
storstilet hjælpeindsats for at hjælpe de mange forældreløse og 
bortkomne børn i forbindelse med folkemordet. Især indsatsen af 
den danske missionær og børnehjemsleder Karen Jeppe huskes 
fortsat med varme.

Når nøden ikke findes – i teorien

Kofoeds Skoles metoder fik hurtigt stor udbredelse, da vi først 
var kommet over tærskelen. Men selvom vi har mødt en umid-
delbar genklang og forståelse for skolens metoder, har vi nu og 
da samtidig mødt en form for dyb forundring og skepsis. Det, 
vi repræsenterede, var jo så nyt og anderledes. Kunne tingene 
virkelig gribes an på denne måde?
Det skyldes en forskel i tradition og i måden at anskue sociale 
problemer på. Også metoderne til at løse dem har i Central- og 
Østeuropa været meget forskellige fra de kofoedske. Som regel 
er denne indledende tvivl blevet afløst af ivrig begejstring efter 
et besøg på skolen, hvor man kan se metoden virke i praksis.

Under kommunismen var sociale problemer ikke velsete hos 
systemets vogtere. Borgerne levede jo i teorien i en form for ide-
alsamfund, hvor social nød og elendighed ikke mere var eksi-
sterende. Eller i det mindste ikke burde være det. Det betød, at 
sociale problemer, f.eks. alkoholisme og dens følgevirkninger, 
som fandtes i stort omfang, ofte blev omdefinerede.

Vodkamonopol, boligmangel og fattigdom
At der fandtes alkoholproblemer, kunne man ikke overse. Salget 
af vodka var under kommunismen centraliseret i monopolud-
salg, som først åbnede sidst på dagen. I den sidste times tid før 
de åbnede, var køerne uden for de tilgitrede butiksluger lange 
og urolige. Køerne bestod af svært alkoholiserede mænd, som 
længtes stærkt efter de klare dråber. Også på torvene kunne 
man her og der se grupper af hårdt belastede gadedrikkere, 
ganske som i Danmark.
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Boligmanglen var meget følelig. Efter 2. Verdenskrig lå største-
delen af Polen i ruiner. Genopbygningen var en kæmpeopgave, 
og et at resultaterne var de enorme højhusbebyggelser. De ny-
byggede lejligheder var små, og det var yderst svært at få én. 
Familiens børn blev derfor som regel boende hjemme, f.eks. un-
der deres studier, til de var langt inde i tyverne. Ikke sjældent 
blev de boende et stykke tid, efter at de var blevet gift og havde 
fået det første barn.

Mangelsituationen og kontrolsamfundets måde at gribe tingene 
an på betød, at mobiliteten på boligmarkedet var meget lav. Nu 
og da blev der ulovligt holdt på en bolig i flere år, efter at den 
reelt var fraflyttet af dens officielle beboer. Til gengæld var bo-
ligsikkerheden stor, huslejerne var meget lave, og man kunne 
ikke blive sat på gaden, selvom man undlod at betale husleje.

Det fik konsekvenser for mange mennesker efter systemskiftet, 
hvor man indførte vestlige regler og ejerforhold. De, som ikke 
kunne eller ville betale, mistede deres bolig, og en del endte 
som hjemløse.

Fattigdom og konkret materiel nød blev under det kommunisti-
ske styre ignoreret eller i begrænset omfang overladt til kirken at 
tage sig af. Kirkens primære arbejdsmetode var den charitative, 
uddeling af forskellig hjælp til de nødlidende. Typisk beklæd-
ning og bespisning. Det er den klassiske barmhjertighedsvej. 
Denne passive hjælpeform fik en vældig opblomstring i en pe-
riode lige efter systemskiftet. Også fra Danmark er der sendt 
mange lastbillæs til Polen med indsamlede ting, især tøj og sko, 
fra vores overflodssamfund.

Var nøden og problemerne mere komplekse, anlagde man syg-
domsvinklen. Man talte f.eks. om ”patologiske familier”. Behand-
lingsvejen var derfor løsningen. Den psykosociale og sociokultu-
relle forståelse af problemernes opståen og løsning var sjældent 
inde i billedet. Arbejdet blev varetaget af veluddannede behand-
lingsspecialister fra universiteterne. Psykologer og psykiatere 
dominerede indsatsen.
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Arbejdsløshed – et nyt fænomen
Kofoeds Skole kom ind i billedet i de tidligere kommunistiske 
lande, da man lige var begyndt at stifte bekendtskab med et for 
dem nyt fænomen, arbejdsløshed.

Arbejdsløsheden blev for så vidt bekæmpet meget effektivt under 
kommunismen. Alle kunne få et arbejde, som man så passede 
mere eller mindre ihærdigt. To fuldtidsjobs samtidig har vi ofte 
mødt, uden at det gav eller giver anledning til løftede øjenbryn 
hos de involverede og deres omgivelser. De lave lønninger giver 
selvfølgelig en yderst god motivation for den enkelte.

Jeg talte engang i anden halvdel af 90’erne med en forstander for 
en af skolerne om deres levevilkår. Var det svært at få pengene 
til at slå til i hverdagen? ”Nej, det går egentlig meget fint,” sagde 
hun. Der var til det, man skulle bruge. Det kneb kun, når der 
var en større ting, der skulle købes, f.eks. et par nye vintersko. 
Så kunne det godt være lidt af en udfordring.

En vej til fuld beskæftigelse under kommunismen var opret-
telsen af store mængder af ret overflødige job som serviceper-
sonel og kontrollanter. Hæren af garderobedamer, dørvogtere 
og nattevagter i de fleste bygninger var enorm. Det ændrede 
systemskiftet efterhånden grundigt på. De er nu væk. Også de 
overvældende mængder af politibetjente, militsfolk og våben-
bærende soldater på orlov er forsvundet fra gadebilledet.

Selve det økonomiske og organisatoriske system blev ændret. De 
store offentlige arbejdspladser blev nedlagt eller slanket geval-
digt. Samtidig blev umoderne og urentable industrivirksomheder 
privatiseret eller nedlagt i stor stil. Prisen blev, at et nyt fænomen, 
arbejdsløsheden og alle dens følgevirkninger, opstod. F.eks. var 
arbejdsløsheden i Siedlce ved denne skoles start i 1997 på 10 
pct., og mange steder blev der nævnt tal helt op mod 15-20 pct.

Hjælp til selvhjælp – en effektiv metode
I forhold til de problemer, som er nævnt ovenfor, var Kofoeds 
Skoles metoder et umiddelbart forståeligt og effektivt hjælpe-
middel. Skolens aktiverende programmer med værksteder og 
undervisning kombineret med vejledning og rådgivning blev 
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adopteret som en oplagt vej til øget selvværd, kompetenceud-
vikling og erhvervelse af kvalifikationer, der leder tilbage til et 
job og selvforsørgelse.

Da EU’s programmer på dette felt blev sat i værk for de ny med-
lemslande efter deres optagelse i EU i 2004, blev det muligt at 
anvende disse programmer i stor udstrækning som hel eller del-
vis finansiering for skolernes arbejde.

Helheden – både sagen og sjælen

Min fremstilling er malet med bred pensel og inddrager mange 
andre aspekter end de snævert faglige og saglige. Jeg håber, at 
læseren gennem det mere facetterede scenario, jeg udfolder, 
får et bredere perspektiv i sin forståelse af de sammenhænge, 
vi har ageret i og været en del af. Jeg har kort sagt forsøgt at 
få både sagen og sjælen med. De to elementer udgør jo i sidste 
ende en helhed.

Som man måske kan fornemme, er vi samtidig med den helt kon-
krete opgave, vi skulle løse, nået at komme ganske tæt på især 
polakkerne, deres kultur, mentalitet og leveform. Polakkerne 
er et folk, som er lidt forskelligt fra danskerne, men ikke mere 
end, at det vil være ganske ukompliceret for de fleste danskere 
at leve midt i blandt dem.

Den polske havfrue
I Warszawa har de, som i København, en skulptur med en hav-
frue. Hun står på en sokkel ved bredden af floden Wisła. Men 
hendes kunstneriske udtryk er meget forskellig fra vores i Kø-
benhavn. Den lille havfrue ved Langelinie sidder i tanker på en 
sten i vandkanten. Det er en poetisk ung pige i en trist og sørg-
modig stemning. Hun er lutter følelse og lukket om sin længsel. 
Et nationalsymbol hentet ud af eventyrdigteren H.C. Andersens 
magiske verden.

Den polske havfrue er helt anderledes handlekraftig og krige-
risk. Hun bærer et skjold og et hævet sværd. Og der er vind i 
håret, som stritter til alle sider.
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I Krakow er folkehelten trompetblæseren i Mariakirkens tårn. 
Legenden fortæller, at engang i middelalderen blev landet in-
vaderet østfra af mongolerne. Fjenden nærmede sig de åbne 
byporte. Truslen var overhængende. Vagten i tårnet så imid-
lertid i tide den fremrykkende hær af tatarer, greb sin trompet 
og blæste advarselssignalet. Efter få toner blev han ramt af en 
fjendtlig pil i halsen og sank død om. Men advarslen kom i tide. 
Portene blev lukket, fjenderne slået tilbage og byen reddet fra 
undergang. Hver dag kl. 12 sendes denne melodistump, hejnał, 
som pludselig afbrydes, i den polske radio.

Lysene på kirkegårdene
En gang rejste vi fra København til Warszawa i bil. Det har vi 
ofte gjort i slutningen af oktober eller lidt ind i november. Så er 
det polske landskab og især skovene smukkest med deres flam-
mende løv og de mange svampejægere, som går inde mellem 
træerne og leder i skovbunden.

Det var weekend, og der var en livlig trafik på vejene. Det var 
ikke det sædvanlige mønster, hvor trafikken var domineret af 
stærkt osende lastbiler, som udsendte enorme røgskyer af dårligt 
forbrændt dieselolie. Trafikken var den dag helt anderledes blød. 
Det var privatbiler, ofte russiske Ladaer, østtyske Trabanter og 
bittesmå Polski Fiat. Mange af de små biler var proppet helt til 
randen med far og mor, børneflokken og den gamle bedstemor.

Ved kirkerne var der nærmest trafikpropper, og folk stod i store 
mængder helt ud på kirkepladsen. De medbragte utallige store 
buketter med tungt duftende efterårsblomster.

Da det begyndte at blive mørkt, så vi hist og her store, lidt un-
derlige oplyste pletter i landskabet. Landskabet var i vekslende 
rytmer nærmest magisk illumineret. Efterhånden blev vi klar 
over, at det var kirkegårdene, som gav det lidt mystiske lys. På 
alle gravene var der tændt i tusindvis af lys.

Det var allehelgensdag, som man fejrer i Polen i stor stil den 1. 
november. Det er en af deres største helligdage. Så samles fami-
lierne, unge og gamle og mindes deres afdøde. Byboerne søger 
til den landsby, hvor de har deres familiære rødder.
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Efter gudstjenesten i kirken går turen til kirkegården, præster-
ne kommer rundt, og man holder en andagt, læser fra bibelen, 
synger en salme, beder en bøn og modtager en velsignelse ved 
familiens gravsted. Når den mere højtidelige og religiøse del er 
overstået, kommer madkurven og måske et glas frem. Så er der 
et lille måltid hvor alle, unge og gamle, levende og døde, er til 
stede på den ene eller anden måde.

Det var tydeligt, at polakkerne, den dag realiserede noget sam-
men i et fællesskab, som vi er fattigt på i vores velstående land. 
Den oplevelse er vi ofte vendt tilbage til som en form for indbe-
greb af, hvad der er særligt og positivt ved den polske identitet.

Aftensang
Den sydvestligste del af Polen på grænsen til Tjekkiet er ikke, 
som størstedelen af Polen, ret fladt, ligesom i Danmark. Det er et 
smukt kuperet område med forholdsvist lave bjerge, Beskiderne. 
Her bor en særlig befolkningsgruppe, goralerne, som har deres 
egen sprogvariant, egne skikke og en meget smuk bygningsstil 
i deres gamle landbohuse.

I sommeren 1988 boede vi et stykke tid lidt oppe i bjergene meget 
tæt på kilderne til den polske nationalflod Wisła. Rundt omkring 
på bjergskråningerne var der vekslende skov og græsmarker, 
hvor bønderne havde deres køer på græs. I nærheden lå en lille 
gård, hvor et ældre ægtepar boede. Morgen og aften gik konen 
ud og malkede deres fire-fem køer. Når hun var ved at være fær-
dig om aftenen og hendes to mælkespande var fulde, kom man-
den ud til hende. Det var i solnedgangstimen. Han medbragte et 
langt alpehorn. Det var let krummet og godt et par meter langt. 
Manden lagde det med den ene ende på en hegnsstolpe og blæ-
ste så en lang særpræget melodi, som bjergsiderne og skovene 
sendte tilbage i ekko. Bagefter stod de sammen og sang et par 
salmer, nogle gange på en melodi, som vi også kendte og kunne 
nynne med på, hver på vores sprog. Et fællesskab og en hilsen 
og tak til dagen, som nu var omme.
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Kapitel 3. 

PIoNEr I SIEdlCE – dEN FørSTE 
SKolE dET FørSTE år

Af Karin larsen 

At føle sig som pioner og få lov til at være med til at opbygge 
en Kofoeds Skole i udlandet føltes stort.I 1998 var jeg udstatio-
neret i Siedlce i Polen, den første Kofoeds Skole i udlandet. Da 
jeg søgte om at blive udstationeret, havde jeg regnet med et 
år i Poznan eller Warszawa, med et mere internationalt miljø, 
engelske film og bibliotek osv. Hvem har hørt om byen Siedlce 
– 100 km fra den hviderussiske grænse? Det er bitterligt koldt, 
minus 20 grader om vinteren. 

Jeg kom til at kende Siedlce som min egen lomme. Og Siedlce 
kom til at kende mig. Hvis jeg satte mig i en taxa og sagde: ”In-
stitut Kofoeda”, svarede chaufføren: ”Ja wiem” – ”Det ved jeg.” 
Konen, der sælger æg på markedet, kassedamen i supermar-
kedet og sigøjnerkvinden, der tigger foran domkirken, spurgte 
forundrede efter mig, da jeg var flyttet hjem igen.
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dagbog fra en dannelsesrejse

Forud for udstationeringen fulgte en ”dannelsesrejse” arrangeret 
og betalt af det polske justitsministerium. Formålet var at få et 
indblik i det polske samfund og dets institutioner. Turen varede 
tre-fire uger, den begyndte i et kollektiv for tidligere hjemløse og 
sluttede på en opdragelsesanstalt, en form for ungdomsfængsel 
for unge piger.

Turen gav en viden, ikke kun om fakta, men også om polsk kultur 
og mentalitet. Uden denne viden ville det have været sværere at 
være med til at åbne og udvikle en polsk Kofoeds Skole.

Jeg skrev dagbog på turen. Her er et lille uddrag: 

Fredag den 6/9:
Jeg sidder i et bondehus ude på landet, langt udenfor Poznan. 
Hvor ved jeg ikke. Huset hører til Barka. Der er ingen nøgle til 
mit værelse, som er hundekoldt. Vinduet kan ikke lukkes. Der 
er ingen gardiner, så jeg må slukke lyset, inden jeg klæder mig 
af. Her er intet spejl – heller ikke på badeværelset.

Jeg ved ikke, hvor mange mænd her er – jeg har set en syv-otte 
stykker. Fra 20 til 60 år. Flere med mindre fysiske handikap. De 
er venlige, nysgerrige og generte! Det forlyder, at en kvinde taler 
tysk; men hun er syg. Den anden skulle tale fransk, men svarer 
ikke, når jeg tiltaler hende. Endvidere er her tre børn, hvoraf jeg 
kun har set den ene – en ca. tiårig pige.

Da jeg kom, blev jeg spurgt, om jeg var sulten. Da jeg svarede 
bekræftende, blev der sat brød, margarine, tomatsalat, sennep 
og te frem. Det smagte glimrende.

I morgen skal jeg rundt og beundre geder og andet muntert. 

Lørdag den 7/9, kl. 16:
I dag er jeg flyttet ned i stuen med min skriveblok og har fået 
serveret kaffe – sort kaffe, som skal stå lidt og bundfælde, inden 
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den kan drikkes. Fjernsynet kører. Jeg har trukket stolen lidt til 
side, så jeg ikke sidder i vejen.

Så vidt jeg kan se, er her to psykisk syge. Den ene er en mand 
omkring de 30 år. Han er helt stiv i blikket.

Den anden er den yngre fransktalende kvinde, som bebor væ-
relset ved siden af mit på 1. sal. Hun holder sig deroppe hele 
tiden og veksler ikke mange ord med nogen. Hendes dør står 
åben, og morgen og aften banker jeg på og spørger, om jeg må 
låne hendes spejl.

Så står jeg dér og smører creme i ansigtet og børster hår. I mor-
ges stillede hun sig lidt bag ved mig og gjorde det samme. Siden 
har jeg stort set ikke set hende – bortset fra at hun kom til at 
åbne badeværelsesdøren, mens jeg var på toilettet. Der er heller 
ingen lås på!

Bag mig sidder en midaldrende mand, som lige har lagt et stykke 
chokolade foran mig og fortalt, at hunden ved mine fødder hed-
der Maja. Ved det kæmpemæssige spisebord (der må være plads 
til 30 personer) spiller to mænd skak, og en tredje er lige blevet 
træt af at kigge på.

To kvinder opholder sig næsten konstant i køkkenet. Det er for-
ståeligt, da det er det eneste sted i huset med varme – livgivende 
varme fra et gammeldags komfur. Her er fem hunde i forskellig 
størrelse og kulør.

Børnene har det godt her, meget frit og altid én i nærheden til at 
holde i hånden eller snakke med. Gad vide, om de bliver mobbet 
i skolen, fordi de bor på Barka. Det er jo et landsbysamfund. Her 
er ingen, jeg kan spørge.

Samme dag kl. 20:
Jeg skriver videre. Nu ved spisebordet, hvor vi lige har indtaget 
aftensmaden bestående af brød, pølse, tomater og agurk samt 
ost og te. Osten må være gaver til Barka. Der er masser af hvid-
løgsost, camembert og roquefort, men vist over udløbsdatoen. 
Lige nu nyder jeg min tredje aftendrink – lunken mælk.
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Jeg var helt dehydreret af kun at drikke kaffe og te. Jeg føler 
mig ikke sikker på vandets kvalitet, efter at en beboer i et andet 
community fortalte, at deres ikke var drikkeligt. De havde lige 
fået taget prøver af det. Her er ikke mineralvand og juice og 
ingen butik.

Alle er begyndt at slappe af omkring mig. Bare jeg havde en 
båndoptager, så I kunne høre lydene omkring mig: fjernsynet, 
den polske snakken, barnelatteren, to hunde slås. Nu slutter jeg 
for i aften. Der er en polsktalende Clint Eastwood på skærmen. 
Den vil jeg ikke gå glip af.

Onsdag den 11/9:
I dag, min sidste i Poznan, har vi først besøgt en gammel kvinde, 
som står for indsamling og uddeling af mad og tøj til enlige 
mødre. Det må have mindet om Kofoeds Skole for 50 år siden.

Hjælpen blev uddelt fra en kælder ved en kirke. Kvinder stod i 
en lang kø udenfor, og de blev rasende, da vi gik hen foran køen 
og blev lukket ind. Agnieszka, min tolk, var tydeligt nervøs. Hun 
indrømmede bagefter, at hun ikke anede hvor megen fattigdom, 
der er i hendes egen by. Hun er ny på Barka.

Jeg sagde højt og tydeligt: ”Excuse me,” så de ophidsede kvinder 
kunne høre, at vi var udlændinge. Så blev de klar over, at vi ikke 
var favoriserede afhentere af deres pulversuppe og marmelade. 
Det hjalp. Stedet er tilknyttet en ”fundacja”: Pro Vita.

Vi besøgte derefter et ”hotel”, et krisecenter for kvinder med 
børn. De ville virkelig have glæde af en Kofoeds Skole med ak-
tiviteter og undervisning. Huset og værelserne var pæne, men 
det så ikke ud, som om der foregik noget ud over madlavning, 
tøjvask og rengøring. De har naturligvis ingen penge, men en 
fælles tur i parken med børn og madpakker kunne måske løfte 
humøret.

Fredag den 13/9:
Fem institutionsbesøg i byen Bydgoszcz. Vi endte i et pigefæng-
sel i Koronowo sent om aftenen. Skal være her et par dage. Jeg 
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er blevet installeret i min egen etværelses lejlighed med alt, hvad 
hjertet kan begære, inkl. friske blomster på bordet. Hvilken fryd.

Anstalten er for unge kvindelige forbrydere i alderen 13-21 år. 
Det er den eneste af sin art i Polen, som har en kvindelig direk-
tør. Det snakkede vi lidt om, og jeg har fortalt om vores ligebe-
handlingsudvalg. Her virker behageligt, men pigerne har store 
problemer, og de værste af dem er psykopatiske mordere – en 
14-årig pige har myrdet sin bedstemor.        

Onsdag den 18/9:
Det er sidste stop i pigehjemmet i Falenica, en lille forstad i den 
sydligste udkant af Warszawa. Endnu en lukket anstalt for piger, 
hvor jeg skal være otte dage.

Jeg er blevet vist rundt på institutionen. Romauld Sadowskis 
(forstanderens) datter er tolk, hun læser tysk og er færdig til 
sommer. Hun har også vist mig rundt i området hvor der boede 
mange jøder før krigen, alle indbyggerne blev gasset.

Vi besøgte nogle jesuittermunke, som har indrettet kapel i en 
villa. Deres husbestyrerinde – jeg troede, at munke selv skulle 
lave mad og gøre rent – fortalte om alle deres problemer under 
kommunismen, hvor de blev chikaneret. I dag er det lille kirke-
rum stopfyldt tre gange om ugen.

Aftensmaden tilbereder pigerne selv. De er inddelt i grupper 
med hver sit køkken. Jeg er inviteret til at spise hos ”herbergs”-
gruppen. Det er klart den mindst problematiske, da pigerne har 
afsonet deres straf. De er her, fordi de ikke har andre steder at 
tage hen. Der er fem søde piger, og vi spiste brød med makrel-
salat og ost.

Fredag den 20/9:
I går fulgte jeg med Romauld Sadowski og Wojciech Jodko (in-
spektør for de polske opdragelseshjem for kriminelle unge – se-
nere direktør for Kofoeds Skole i Warszawa) til endnu en anstalt 
for drenge. De har, for første gang, flyttet en pige fra Falenica til 
et drengehjem, fordi hun gerne vil være mekaniker. Et prisvær-
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digt initiativ, selvom det næppe er nogen god idé kun at lade én 
pige flytte ind. Der er stor risiko for, at det går galt.

Her er ankommet en ny 13-årig pige, lille af vækst og underer-
næret. Hun har boet i flere måneder på en banegård og levet af at 
stjæle. For mange af pigerne må det være en befrielse at komme 
bag lås og slå. Til varme, en ren seng, brusebad, rødbedesuppe 
og ostemadder.

Jeg talte med en 17-årig pige i dag. Hun har været her i to år og 
kunne have været løsladt, men udeblev efter en ferie hos sin mor. 
Moderen blev fængslet, og der var ingen til at passe pigens fem 
søskende – den yngste er tre år. Det kostede fem mdr. ekstra her. 
Men det er naturligvis pigens egen forklaring.

Torsdag den 26/9:
Nu er jeg træt af at være gæst! Jeg er træt af kartoffelsuppe, pølse 
og te, mineralvand og flere kartofler. Jeg vil ha’ kaffe uden grums 
og rødvin og krydderier og en amerikansk film på videoen.

Søndag den 29/9:
Vel hjemme igen – en stor oplevelse rigere. Jeg glæder mig til 
at vende tilbage til Polen og komme i gang med arbejdet på en 
Kofoeds Skole.    
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den første kontakt til Siedlce

Samtidig med at jeg muntrede mig i Polen, blev der holdt en 
fattigdomskonference i København, hvor Paweł Nasiłowski fra 
provinsbyen Siedlce i det østlige Polen, for første gang hørte om 
Kofoeds Skole.

Paweł Nasiłowski er magister i pædagogik og arbejdede i et 
stort statsfængsel i Siedlce. Han så straks, hvilke muligheder en 
Kofoeds Skole gennem værkstedsoptræning og undervisning 
kunne åbne i forbindelse med udslusning fra fængslet. Paweł er 
en meget dynamisk herre og proklamerede, at inden et år ville 
den første polske Kofoeds Skole blive åbnet i Siedlce. Der kom 
til at gå lidt længere tid, men ikke meget.

Den 14. september 1997 var der i Siedlce stiftende generalfor-
samling i Hans Christian Kofoeds Forening for Social Forsorg, 
Rehabilitering og Resocialisering. 35 personer deltog og meldte 
sig ind i foreningen. Sammensætningen var bred med repræ-
sentanter for lokalpolitik, fængselsvæsen, en katolsk præst, to 
doktorer fra det juridiske fakultet og to professorer fra det pæda-
gogiske fakultet ved Warszawas Universitet samt en psykolog, 
som senere blev ansat på skolen, og en embedsmand fra justits-
ministeriet. Fra Danmark deltog Jens Aage Bjørkøe, Marianne 
Bjørkøe, Carsten Jensen, Ole Meldgaard, Margareta Kepinska 
Jakobsen fra Helsingforskomitéen og jeg. Nu var de lokale og 
nationale medier, tv, radio og aviser, også kommet på banen.

En by med historie
Siedlce by er ”hovedstaden” i Podlasie regionen. Byen har ca. 
80.000 indbyggere, men det er inkl. et ret stort opland, som er 
bondeland med landsbyer. Indbyggerne er meget stolte af deres 
by og mener, at det er den smukkeste i hele Polen.

Byen har en lang historie og nævnes første gang i 1448 som 
Szedlecz landsby. Som så mange andre polske byer har den væ-
ret hjemsøgt af ildebrande, angreb af tatarerne og hjemsøgelser 
under svenskekrigene. Ved delingerne af Polen i slutningen af 
1700-tallet kom Siedlce først under Østrig, men endte med at 
komme under russisk herredømme.
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Under 1. Verdenskrig var byen besat af tyskerne. Under 2. Ver-
denskrig blev halvdelen af byen ødelagt, og indbyggerantallet 
faldt til 27.000. De fleste af byens jøder mistede livet i Treblinka.

I dag fremstår byen som en pænere polsk provinsby. 

Man ser ikke mange hjemløse, men mange unge voksne bor hos 
deres forældre, og mange gamle bor hos deres børn. Det fremhæ-
ves som en dyd, at man har et stærkt sammenhold i familierne. 
Man passer på hinanden. Folk er venlige og utroligt gæstfrie. 
Tiggerne er en håndfuld sigøjnere.

Et af problemerne i Siedlce var uddannelse. Skolerne havde kun 
ganske få computere, og der var en udtalt mangel på engelsklæ-
rere. Det betød, at unge mennesker ikke fik den skolegang, som 
ville gøre dem i stand til at vælge uddannelse eller få et job i den 
”nye” verden efter kommunismen med frie markedsmekanismer 
og globalisering.

Det andet store problem var alkoholisme.

Institut Kofoeda

Den første Kofoeds Skole blev etableret i en 200 m2 stor villa i 
byens udkant. Der var to etager plus loftsrum. Oprindeligt havde 
der boet to familier i huset. Navnet Kofoeds Skole blev til Institut 
Kofoeda, da vores polske samarbejdspartnere insisterede på, at 
en skole i Polen kun er forbundet med børn. Adressen var – og 
er – Podmiejska 3. Siden er der kommet en større skole til, belig-
gende midt i byen. Der blev lagt planer om at benytte Podmiejska 
3 som herberg i forbindelse med udslusning fra fængslet.

Huset blev indrettet med sekretærens kontor, til bl.a. indskriv-
ning af elever, to lokaler til terapeutiske formål, mit klasseværel-
se til engelskundervisning, venteværelse og toilet i stueetagen.

Overetagen kom til at huse direktørens, Paweł Nasiłowskis, kon-
tor, to rum til computerundervisning, mit værelse med eget bad 
og toilet samt fælles køkken.
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Mens jeg boede dér i 1998, blev loftsetagen kun brugt til lager; 
men året efter indrettede en af medarbejderne tøjdepot deroppe. 
Vi kørte tøj fra skolen i København til Siedlce, og jeg hjalp med 
at etablere et internt kortsystem, så der var styr på hvem, der fik 
hvad. Senere blev loftet renoveret og brugt til kreative aktiviteter.

Hektiske forberedelser
Kort efter nytår 1998 kørte Carsten Jensen og Henrik Juhl fra 
Kofoeds Skole mig til Siedlce i en af Kofoeds Skoles biler. Den 
var lastet til bristepunktet med møbler, husgeråd, tøj, undervis-
ningsmateriale og omkring 50 bøger.

Henrik Juhl blev der sammen med mig den første uge. Vi fik 
hængt gardinstænger op, og han hjalp mig med at købe og instal-
lere en vaskemaskine. Køkkenet manglede en vask, som Paweł 
Nasiłowski straks blev sat til at fremskaffe. Så kom Carsten Jen-
sen tilbage og hentede Henrik Juhl. Jeg husker tydeligt, da jeg 
stod i vinduet og så den orange varevogn forsvinde til højre ad 
en snedækket Aleje Partisanov på vej mod Danmark uden mig.

De næste to uger blev hektiske. Medarbejderstaben, tre psy-
kologer, to pædagoger, en edb-lærer og mig som engelsklærer 
var på plads. Alle var med i forberedelserne til skolens åbning. 
Paweł Nasiłowskis kone, Sofia, deltog sammen med en af deres 
venner, Bogusław Wrzosek, som senere blev ansat.

Bogusław blev vores allround-medarbejder og praktiske gris. 
Han var helt uundværlig. Han malede de gamle møbler, som ud-
gjorde skolens møblement, og stod for fremmødelister for elever-
ne. Takket være hans talenter fik vi et festligt grønt kontor og et 
ikke mindre festligt lilla konsultationsværelse til alkoholterapi.

134 elever den første dag  
Rygtet om skolen bredte sig hurtigt. I dagene op til den officielle 
åbning blev vi kimet ned af vordende elever, så vi startede med 
at have lange ventelister. I weekenden tog jeg telefonen og lirede 
en remse af på polsk: ”Institut Kofoeda. Undskyld, jeg taler ikke 
polsk. Ring venligst på mandag.” Til sidst lød det så indfødt, at 
folk bare snakkede videre, og så måtte jeg fortsætte med at sige: 
”Jeg er dansker. Jeg er engelsklæreren.”



Hvis det heller ikke hjalp, begyndte jeg at snakke dansk. Det 
fik folk til at klappe i. Ellers kunne jeg have hængt i telefonen 
hele dagen. 

Så åbnede vi den 1. februar 1998. Aktiviteterne var alkoholterapi 
og terapi for voldsramte kvinder. Et af tilbuddene var Polens 
første hotlinetelefon, åben fra kl. 16-22 og bemandet med to pæ-
dagoger på skift. Undervisningsfagene var engelsk og computer.

Senere startede vi en selvhjælpsgruppe for voldsramte kvinder. 
Der var undervisning i polsk lovgivning om borgernes rettighe-
der – en professor i jura ved Warszawas Universitet kom en gang 
om ugen og underviste uden løn.

Vi var forberedt på travlhed den første dag, så hele personale-
gruppen inkl. ægtefæller var på stedet, og alligevel kom situa-
tionen bag på os.

Kl. 16 havde vi indskrevet 134 elever, primært til undervisning. 
Dertil kom de mange henvendelser fra folk med mangeartede, 
komplekse problemstillinger, som greb chancen for at få psyko-
loghjælp; flere i forbindelse med et alkoholmisbrug.

Dagligdag på skolen
Dagligdagen på skolen fandt hurtigt sin egen rytme. Undervis-
ningen og terapiforløbene var effektivt tilrettelagt. De ansatte 
var professionelle, og eleverne trivedes. Mange var benovede 
over at gå på en ”udenlandsk” skole og syntes, det var ekstra 
spændende.

Karin larsen 
foran skolen i  
Siedlce. 1997.
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Der var også en del socialt samvær. Nogle af de ansattes børn 
kom og gik efter skoletid, og pædagogernes veninde kom på 
besøg med mad om aftenen. Det var hyggeligt, men var næppe 
gået på en dansk arbejdsplads, heller ikke på Kofoeds Skole.

En aften om måneden havde vi medarbejdermøde om stort og 
småt. Det bød på store udfordringer. Hvis Tadeusz Paciorek var 
forhindret i at deltage, måtte vores frivillige engelsklærer, Elz-
bieta Zieba, forsøge at tolke, og det gik altid helt galt. Hun var 
engelsklærer i byen, men talte ikke flydende engelsk. Paweł 
havde budt hende velkommen, men kunne ikke tjekke hendes 
sproglige færdigheder.

En anden udfordring var medarbejdernes lunkne engagement: 
De fleste havde to eller tre job forskellige steder, og så styrter 
man fra det ene til det andet uden at gå i dybden med noget af 
det. Det hjalp lidt efter vores fælles tur til Kofoeds Skole i Kø-
benhavn i løbet af foråret. Her blev de inspireret af tonen og 
medarbejdernes engagement. 

Et livligt hus
I forsommeren 1998 skrev jeg hjem til en kollega:

”Ja, det blev sommer i Polen. Uden forår, uden den glidende over-
gang, hvor du går med forventningen om den kommende som-
mer i maven. Jeg gik i seng en vinteraften, godt træt af kulden 
og den grå tristesse, og vågnede op en sommermorgen! Græsset 
var pludselig blevet grønt, træerne sprang ud, og de blomster, jeg 
så længselsfuldt havde kigget efter i folks haver, stod pludselig i 
fuldt flor. Et par stære fløjtede i kirsebærtræerne i baghaven, og 
det gik op for mig, at der også er smukt i Polen…

Det har senere vist sig, at det polske sommervejr er lige så ubereg-
neligt som det danske. For øjeblikket er det overskyet og blæsende, 
og jeg har måttet tænde for fyret, som ellers har været slukket en 
måneds tid.

Huset her er blevet et livligt sted. Elever myldrer ind og ud til un-
dervisning og rådgivning. Det er en blandet flok: Smarte unge, 
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som lige er gået ud af skolen og har selvtilliden og håbet om en 
strålende fremtid i behold. De lidt ældre, mere resignerede og 
mutte, nogle høflige, andre med aggressioner lige under overfla-
den. Alle er de med til at give huset den dynamik, som vi kender 
fra Kofoeds Skole på Amager.

Jeg sætter stadig stor pris på polakkerne. De er varme, kærlige, 
spontane, generøse og gæstfrie. Men hvor de diskuterer. Der fin-
des ikke et problem, det være sig socialt, politisk, økonomisk, 
nationalt eller lokalt, som ikke bliver endevendt i en uendelighed. 
De er argumenterende, udisciplinerede og følger ikke sagerne op.

De ved det, men en udlænding skal naturligvis ikke fortælle dem 
det. Kritik bliver imødegået med, at man intet ved om de polske 
realiteter.

Den store udfordring efter sommerferien bliver istandsættelse af 
byens tidligere badeanstalt, en stor, solid bygning midt i byens 
hjerte. For os er det intet mindre end et drømmehus, med plads til 
bad og vaskeri, cafeteria og ikke mindst optræningsværksteder.”

Eleverne

Eleverne på Institut Kofoeda var ligeså forskellige som ele-
verne på Kofoeds Skole i København. Mænd og lidt flere kvinder 
i alderen fra 18 til 60 år. Nogle havde afsluttet 10. klasse, men 
var ikke kommet i gang med en uddannelse og brugte nu tiden 
fornuftigt med engelsk og computerundervisning.

Nogle var hjemmegående mødre, som trængte til at komme ud 
blandt andre voksne. Andre havde massive alkoholproblemer, 
som umuliggjorde fast arbejde og påvirkede hele familien. Mis-
brugsproblemet skulle løses inden job eller uddannelse kunne 
komme på tale. Et lige så vigtigt mål med disse elevers forløb på 
skolen var, at de fik et socialt netværk. At være del af et fælles-
skab, hvor man kan tale åbent om sine problemer, betyder ofte, 
at man også bliver i stand til at handle.
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den første skole i 
Siedlce fotogra-
feret i sommeren 
2011, hvor huset 
er under reno-
vering. det skal 
nu fungere som 
udslusningsbo-
lig for løsladte 
fanger. 

Elena
”Elena” var 50 år gammel, fraskilt og mor til fire børn. De to æld-
ste var flyttet hjemmefra. De havde uddannelse og arbejde og 
klarede sig godt. Det tredje barn, en dreng på 15 år, var lammet 
og lå med gennemsigtig hud og tændstiktynde arme og ben i 
en hospitalsseng i Elenas soveværelse. Han skulle have suget 
slim op fra lungerne en gang i timen.

Om sommeren kørte Elena sengen ud på altanen, så han kunne 
kigge på træer, fugle og mennesker. Hjernen fungerede stadig-
væk, han var klar over sin situation og kunne blive vred, men kun 
udtrykke sig ved at ryste på hovedet, komme med lyde og spytte.

Det fjerde barn, en dreng på ti år, var følelsesløs i underlivet. 
Han kunne gå, men måtte jo have ble på, da han ikke kunne 
mærke, hvornår han skulle på toilettet. Han var en aktiv dreng, 
men blev muligvis mobbet i skolen pga. bleen.

Elenas mand, som var alkoholiker, havde forladt dem fem år 
tidligere, da den nu 15-årige blev syg. Lægerne havde fortalt 
Elena, at børnenes invaliditet sandsynligvis skyldtes faderens 
alkoholmisbrug.

Elena talte lidt engelsk. Hun havde haft engelsk i skolen, så der-
for kunne vi kommunikere om almindelige emner. Hun havde 
fået en nabokone til at kigge efter sin syge søn de to gange to 
timer om ugen, hvor hun gik til engelsk på Institut Kofoeda.
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Da hun inviterede mig på kaffe en søndag, var jeg først lidt i 
tvivl om, hvorvidt det var passende at besøge en elev. I Danmark 
holder vi jo på den professionelle distance. Men konteksten var 
en anden i Siedlce, og jeg tror mine søndagsbesøg betød meget 
for den lille sygdomsplagede familie. Sønnen døde midt på året, 
og mine besøg ebbede naturligt ud.

Jusuf
”Jusuf” var en ung mand i tyverne, som var henvist til skolen af 
de sociale myndigheder i byen. Han var psykisk syg og boede 
hjemme hos forældrene. En gang om ugen deltog han i et psy-
koterapeutisk forløb i kommunalt regi; men de andre deltagere 
var en del yngre end Jusuf. Hans voldsomme overvægt faldt 
også i øjnene.

Hans far kørte ham til Institut Kofoeda de to gange om ugen, hvor 
han deltog i undervisningen. Faderen ventede udenfor, til Jusuf 
skulle køres hjem igen. En dag i december med 20 minusgrader 
sendte jeg Barbara Paprotska, vores sekretær, ud for at invitere 
faderen på en kop te inde i varmen, men det afslog han.

Jusuf deltog ikke aktivt i undervisningen, men var bestemt ikke 
ubegavet og fulgte nøje med i andres gøren og laden. En dag 
stavede jeg ”husband” forkert på tavlen – med o som på dansk, 
og han var over mig som en mis. Den eneste, der kunne gøre 
Jusuf helt blød i knæene, var klassens 18-årige skønhed med 
langt lyst hår og mildest talt meget lårkorte nederdele.

What’s in your bag?

Arbejdsdagen på skolen startede kl. 8 med Barbara Paprotskas 
ankomst. Hun var vores uundværlige sekretær og visitator og det 
nærmeste, jeg kom til at få en veninde i Siedlce. Hun blev ansat 
kort efter, at skolen åbnede. I begyndelsen var det med løntilskud 
fra kommunen. Heldigvis blev det muligt at fastansætte hende 
efter seks måneder. Hun var – og er – vellidt af alle.

Eleverne blev ofte hængende hos Basia efter endt undervisning. 
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Hendes bror er gift med en tysk kvinde og bosat i Tyskland, så vi 
kommunikerede på en blanding af engelsk, tysk og polsk. Hvis 
det gik helt galt, tyede vi til ordbogen.

Min engelskundervisning varede fra 10-16. I frikvarteret kl. 12 
gaflede jeg en mad i mig. 

Det viste sig, at jeg elskede at undervise. Jeg havde meldt mig 
til det uden undervisningserfaring – kun med et solidt kendskab 
til det engelske sprog og lyst til at prøve. Engelsklæreren på 
Kofoeds Skole i København anbefalede et undervisningssystem, 
som viste sig at være fremragende. Det kunne bruges, selvom 
jeg ikke talte polsk, og involverede eleverne på en sjov måde.

Elevernes forudsætninger var vidt forskellige. Var jeg ikke blevet 
gråhåret i forvejen, ville jeg givetvis blive det af at skulle tilrette-
lægge en undervisning, som tilgodeså alles behov. Nogle elever 
havde aldrig stiftet bekendtskab med engelsk, tysk eller fransk 
og stod helt på bar bund, både grammatikalsk og udtalemæssigt. 
Polakkerne har jo først de allersidste år haft adgang til engelsk-
sprogede tv-programmer, og engelske film fra de polske kanaler 
er synkroniserede. Andre havde modtaget engelskundervisning, 
men selv efter fire års undervisning er deres forståelse for sproget 
ringe. Polen mangler veluddannede engelsklærere. Alle elever 
var dog motiverede og ivrige efter at lære det underlige sprog, 
som hele verden taler, og som de har været afskåret fra.

Til en time medbragte jeg alt mit køkkengrej, og så kørte den 
med ”What is this?” – ”This is a spoon” osv. En anden gang med-
bragte jeg min taske og hældte indholdet ud på bordet og spurg-
te: ”What’s in your bag?” og fik eleverne til at gøre det samme.

En pige vægrede sig; men jeg fik hende overtalt, og det viste sig, 
at tasken bl.a. indeholdt en sut og et brev pulversuppe. Vi gri-
nede meget – og det var tilladt at grine af mig, når jeg kravlede 
rundt på gulvet og sagde ”mæææh” for at illustrere et får. Polske 
lærerinder bærer spadseredragt og hat, ikke cowboybukser og 
sutsko, så eleverne lærte også noget om kulturforskelle. Eller de 
har troet, jeg var bindegal.
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Aftener med bacon og dostojevskij

Når undervisningen var slut, gik jeg en tur ind til byen for at købe 
ind på markedet og kigge på folkelivet, en pæn spadseretur på ca. 
20 min. i rask trav hver vej. Cyklen opgav jeg hurtigt. Bilisterne 
kørte som sindssyge, og der var naturligvis ingen cykelstier.

Lærergerningen giver jo ikke megen plads til fysisk udfoldelse 
(medmindre man er gymnastiklærer), så jeg blev afhængig af 
min daglige tur til byen. Jeg sprang kun over én dag – med 22 
minusgrader og snestorm. Når jeg kom hjem, lavede jeg mad. I 
begyndelsen nøjedes jeg med en ostemad og et æble. Det føltes 
meget ensomt at spise varm mad alene, men da jeg havde tabt 
fem kilo, og vægten var foruroligende tæt på de 50 kilo, tog jeg 
mig sammen og gik ombord i bacon og piskefløde.  

Efter aftensmaden kom forberedelserne til næste dags undervis-
ning, og fra ca. kl. 20 holdt jeg fri. Aldrig har jeg læst så mange 
bøger som i 1998. Alt fra Agnes Henningsen og Hans Lyngby 
Jepsen til Dostojevskij og Paul Auster.

Paweł Nasiłowski ville købe en parabolantenne, men da jeg hver-
ken medbragte eller havde tænkt på at købe et fjernsyn, var der 
jo ingen grund til det. Jeg nød mine aftener i fulde drag – ellers 
var jeg vel løbet af pladsen. Det sidste halve år savnede jeg min 
yngste søn, Uffe, meget. Men han flyttede netop hjemmefra i den 
periode, og i dag er jeg glad for, at jeg holdt ud.

I en periode underviste jeg i dansk i weekenden – eleverne var 
to piger med danske kærester og Tadeusz Pacioreks 14-årige søn, 
Viktor. Danskundervisningen gav større hovedbrud for læreren 
end undervisningen i engelsk. Hvem pokker har fundet på, at 
det hedder ”et hus”, men ”en mus”?

Naturligvis fulgte der også en del ”repræsentation” med jobbet. 
Det forventedes, at jeg viste mig til byrådsmøder, koncerter, ud-
stillinger og velgørenhedsarrangementer. Det sjoveste var en 



Hovedindgangen 
til den nye skole, 
som ligger i cen-
trum af Siedlce i 
en naboejendom 
til det fængsel, 
hvorfra skolen 
rekrutterer mange 
af sine elever.

lukket filmforevisning af ”Titanic” på engelsk med polske under-
tekster. Normalt er alle film i Polen synkroniseret med polsk tale. 
Det var helt tydeligt en piratkopi – billedet hoppede og dansede

Stadig hjemme i Siedlce

Set i bakspejlet gik året hurtigt, selvom jeg til sidst naturligvis 
glædede mig til at komme hjem. Jeg føler, at Kofoeds Skole gør 
en forskel i Siedlce, ikke kun for de enkelte elever, men for byen. 
Nu er den første skole i Podmiejska 3 blevet nyistandsat med 
værelser og opholdsstue på det gamle loft, som ikke er til at 
genkende. Det skal bruges til udslusning af indsatte fra fængslet.

Den større skole midt i byen fungerer fint med undervisning, 
aktivering og cafeteria for arbejdsløse voksne og belastede børn.

Jeg føler mig fortsat hjemme i Siedlce. Byen tager imod mig som 
et bysbarn, når jeg besøger den en gang imellem og beundrer 
fremskridtene. Tak for det!
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Kapitel 4. 

19 SKolEr I 9 lANdE

Af ole meldgaard 

Der er sket meget, siden Kofoeds Skoles første datterskole i Siedlce i 
Polen slog dørene op for eleverne den 1. februar 1998. 19 skoler eller 
lignende projekter fordelt på ni lande i Central- og Østeuropa er der 
i dag – og der kommer stadig nye til.

Skolens internationale engagement i Østeuropa havde stået på i 
adskillige år, men tog for alvor fart og voksede i omfang i anden 
halvdel af 1990’erne – efter kommunismens sammenbrud.

En ny underklasse af socialt udsatte

I 1989 faldt Berlin-muren. Overalt i Europa blev der jublet. Et dikta-
torisk og økonomisk fejlslagent styre var kollapset og væk, efterla-
dende sig et socialt fallitbo. Men Europa var endelig helet igen. Det 
jerntæppe, som efter 2. Verdenskrig havde delt Europa i Øst og Vest, 
var borte.

Kommunismens sammenbrud blotlagde en underklasse af hjem-
løse, tidligere fanger, stofmisbrugere, alkoholikere og psykisk 
syge, som kun få i de nye demokratier rigtig var optaget af i de 
første euforiske år. De var meget synlige i gadebilledet, men de 
blev overset i de økonomiske og politiske reformer, som indførte 
markedsøkonomi og konkurrence.
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En af de mest tragiske konsekvenser af de skrappe økonomiske 
markedsreformer var sammenbruddet i det sociale system, der 
skulle beskytte de mest udsatte grupper. Mange mennesker kun-
ne ikke tilpasse sig de nye forhold. Deres indtægter gik drastisk 
ned eller forsvandt helt. Måske havde deres eksistensgrundlag 
været et job på en statsejet virksomhed eller en kollektiv farm 
på landet. Disse virksomheder lukkede, og det var umuligt for 
mange at finde et nyt job, fordi de ikke havde de nødvendige 
kompetencer til at begå sig i den ny virkelighed. Mange mistede 
deres bolig. De havde ikke råd til at betale den frigivne husleje.

Fattigdom, nød og afsavn
Den politiske frihed var kommet til Østeuropa, men der var lang 
vej igen, før demokrati og menneskerettigheder blev en realitet 
for alle. En ny, social, skillelinje gik ned igennem befolkningerne 
i de tidligere kommunistiske stater og gennem Europa.

Nogle mennesker forstod straks at udnytte de nye muligheder 
og blev styrtende rige på meget kort tid. Men ret hurtigt udskilte 
der sig en stor klasse af fattige og udstødte borgere. De havde 
ikke mange steder at gå hen. De gamle institutioner fungerede 
ikke mere, og de nye regeringer prioriterede ikke social bistand. 
Det måtte komme ad åre, når økonomien tillod det.

Allerede før kommunismens sammenbrud var der store sociale 
problemer i Polen med mange alkoholikere og narkomaner. 
Fattigdommen var omfattende, især blandt familier med store 
børneflokke, blandt de ældre og blandt enlige. En fjerdedel le-
vede under fattigdomsgrænsen. Der var en ekstrem mangel på 
lejligheder og en ventetid på op til 30 år til en bolig. En del unge 
forlod landet i frustration over de ringe fremtidsudsigter for sig 
selv og deres børn.

De gamle metoder dominerede i det sociale arbejde, men med 
ringe virkninger, og i slutningen af firserne begyndte flere kir-
kelige og velgørende organisationer at hjælpe på en ny måde. De 
blev accepteret af styret, men myndighederne nærede mistillid 
til dem, for de udstillede systemets svaghed. Også i et kommu-
nistisk samfund var der sociale problemer, hvilket var imod en 
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grundlæggende påstand i den kommunistiske ideologi. Rege-
ringen havde ikke noget svar på udfordringerne, som den ikke 
forstod eller ikke accepterede, før det var for sent.

De stormfulde økonomiske omvæltninger og overgangen til 
markedsøkonomi betød en dramatisk forøgelse af de sociale 
problemer. Hele samfundsgrupper blev marginaliserede over 
ganske kort tid. Fattigdom, nød og afsavn blev dagligdag for 
mange mennesker, som tidligere havde klaret sig igennem i det 
kommunistiske system.

Hjælp til selvhjælp i de nye demokratier

Skolens sociale arbejde i de tidligere kommunistiske lande har 
haft til formål at yde et beskedent, men forhåbentlig nyttigt bi-
drag til at løse de sociale problemer, som opstod efter kommu-
nismens fald og indførelse af markedsøkonomi. Det overordnede 
formål med projekterne og arbejdet har været at styrke det pågæl-
dende lands kapacitet til selv at kunne integrere eller reintegrere 
socialt udstødte grupper gennem hjælp til selvhjælp.

Efter systemskiftet var der et stort behov for nye, brede social-
pædagogiske og aktiverende programmer, som kunne nå me-
get store grupper af socialt udstødte mennesker, men grundet 
landenes dårlige økonomi måtte programmerne ikke være for 
dyre og specialiserede. I den situation var skolens model veleg-
net med en kombination af elementær social hjælp, rådgivning, 
beskæftigelse og undervisning.

Skolen arbejdede især ved at introducere nye metoder i det so-
ciale arbejde og hjælpe landene med at opbygge og udvikle ak-
tive socialpædagogiske programmer samt skabe institutionelle 
rammer for indsatsen over for de mange mennesker, som ikke 
fik del i de nye tiders goder. Det var bl.a. hjemløse, arbejdsløse, 
misbrugere, mennesker med psykiske problemer, løsladte fanger 
og elementært fattige mennesker.
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Med arbejdet ønskede skolen også at yde et bidrag til de nye 
demokratiers integrering i det europæiske fællesskab. Socialar-
bejdere i de østeuropæiske lande ønskede stærkt et samarbejde 
med vestlige institutioner for at lære nyt, men de ønskede også 
at kunne føle sig optaget og accepteret i en europæisk sammen-
hæng.

Tre afgørende forhold 

Tre forhold var afgørende for, at Kofoeds Skole i anden halvdel 
af 1990’erne for alvor kom i gang med at oprette skoler i først 
Østersølandene Polen, Estland og Litauen:

Mødet med Helsingforskomitéen, i særlig grad Margareta Ke-
pinska Jakobsen. Som herboende polak havde hun et stort og 
vidtforgrenet netværk til socialarbejdere i de tidligere kommu-
nistiske lande. Det nød skolen godt af, og Margareta Kepinska 
Jakobsen fik stor betydning for skolens arbejde i udlandet. Via 
hende lykkedes det at finde de rigtige personer til den krævende 
opgave, det er at sætte institutioner op. Helsingforskomitéen 
var en uundværlig partner i de første år af historien om Kofoeds 
Skoles internationale arbejde.

Demokratifonden (1990-2002), som hørte under Udenrigsministe-
riet, gjorde det muligt at invitere socialarbejdere fra de tidligere 
kommunistiske lande til Danmark og lære dem om dansk demo-
krati og inspirere dem til en demokratisk udvikling i deres eget 
land, også for de socialt mest udsatte grupper. Kofoeds Skole ar-
rangerede mange kurser med støtte fra Demokratifonden, alene, 
sammen med Helsingforskomitéen eller i samarbejde med Den 
Internationale Højskole i Helsingør.

Det Sociale Initiativ (1998-2002), som var et dansk, statsligt pro-
gram for de nye demokratier i Østersøområdet. Formålet med 
programmet var at opbygge kapacitet og kompetence på sociale 
institutioner. Midlerne kunne også anvendes til fysiske forbed-
ringer af institutionerne. Der var mange penge i programmet, 
og Kofoeds Skole fik en pæn andel af beløbet til skolerne i Polen, 
Estland og Litauen.
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Stor interesse for dansk socialpolitik

Mange steder i Europa mødte Kofoeds Skole stor interesse for 
den danske og nordiske socialpolitik og samfundsmodel i det 
hele taget. De tidligere kommunistiske lande, i hvert fald i visse 
kredse, så ofte de nordiske lande som en inspiration for deres 
egen socialpolitik og samfundsudvikling. Og der var stor inte-
resse for at få mere at vide om socialpolitik og sociale forhold 
i Danmark for at kunne lære af de danske erfaringer, når man 
selv skulle til at bygge en socialpolitik op.

I årenes løb holdt skolens medarbejdere mange foredrag om 
dansk socialpolitik og socialpolitiske love. Især i begyndelsen i 
forbindelse med demokratifondskurser i Danmark for deltagere 
fra de nye demokratier, men også på bl.a. universiteter i udlandet, 
ligesom embedsmænd kom til Danmark for at studere dansk 
lovgivning. En medarbejder på skolen skrev en fyrre sider lang 
introduktion til dansk socialpolitik om de mest væsentlige prin-
cipper, og flere danske socialrapporter blev oversat til engelsk.

Opfattelsen fra kursister og besøgende var tit, at Danmark hav-
de verdens bedste socialpolitik, som omfattede alle borgere og 
med generøse sociale ydelser. En model, som det var værd at 
efterligne i deres eget land, i hvert fald på lang sigt. For lige i 
øjeblikket havde landene ikke råd til socialpolitik! Det var en 
opfattelse, som blev formuleret politisk. ”Først skal vi have øko-
nomi og produktion op at stå. Om ti år bliver der måske råd til 
socialpolitik”, som en polsk lokalpolitiker sagde det få år efter 
omvæltningerne.

Men det var også en oplevelse, som gik langt ind i NGO-folket. 
Det var svært at se for sig, at der kunne komme ordentlige so-
ciale forhold ud af det for de udstødte, som de arbejdede med, 
så massive som problemerne var. Der var heller ikke tradition 
for politisk prioritering af udsatte grupper, snarere en opfattelse 
i den brede befolkning af, at de udsatte selv var skyld i deres 
situation og selv måtte redde sig i land. Det var næsten lige 
meget, hvad man gjorde. For disse mennesker ville altid være 
problembørn. Flere år efter omvæltningerne kunne man fortsat 
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høre betegnelsen ”patologiske tilfælde” brugt om disse menne-
sker. Denne opfattelse ændrede sig dog noget, da landene blev 
medlemmer af EU og blev påvirket af EU’s inklusionspolitik. 
Gradvist begyndte man at forstå, at sociale problemer er bagsiden 
af samfundsudviklingen og ikke blot individuelle brist.

Danmark – et smørhul
Danmark blev opfattet som et smørhul. Udlændingene var mange 
gange bekendte med hovedtrækkene i samfundsmodellen, men 
ofte på en lidt stereotyp måde og sjældent med noget stort kend-
skab til modellens forudsætninger, at befolkningen var villig til 
at betale en høj skat, omfordele indkomsterne og finansiere en 
stor offentlig sektor. Man forstod heller ikke meget af socialmo-
dellens betydning for økonomi og produktion. At den universelle 
model gjorde det muligt, at mange flere borgere kunne være 
aktive på arbejdsmarkedet med at skabe økonomisk rigdom.

Ofte forstod man socialpolitikken som et resultat af økonomisk 
rigdom og velfærdssamfundet og ikke som et resultat af politiske 
valg truffet af befolkningen. Det gjorde, at diskussionerne om 
socialpolitik ofte kom til at handle om økonomi og muligheder 
for at finansiere socialpolitikken – eller rettere de manglende 
muligheder for at indføre en ordentlig socialpolitik i de post-
kommunistiske lande, selvom behovet var stort for gode sociale 
ordninger.

Udlændingene hæftede sig især ved fordelingspolitikken, og 
der var stor interesse for størrelserne på de sociale ydelser, og 
hvornår og hvor længe man var berettiget til ydelserne. Det blev 
sammenlignet med forholdene i deres eget land, og forskellene 
var markante.

Også den store offentlige sektor i Danmark blev diskuteret, men 
her stødte forståelsen på en udbredt mistillid til staten og poli-
tikerne i de tidligere kommunistiske lande. Tænk at man turde 
overlade så mange penge til staten! Det svarede næsten til at 
lægge guld på alfarvej.
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De danske forhold syntes ofte at tilhøre en hel anden verden end 
den, de nye demokratier befandt sig i. End ikke deres professorer 
tjente så meget, som en dansk bistandsklient fik udbetalt om 
måneden. De havde heller ikke møbler på deres kontorer af en 
sådan karat, som udlændingene blev præsenteret for på danske 
krisecentre og væresteder for alkoholikere og hjemløse.

Disse oplevelser havde ofte den nedslående virkning, at det blev 
endnu vanskeligere for deltagerne at se en bedre fremtid for sig 
selv og deres land. I hvert fald kunne det ikke blive i deres egen 
levetid, at de nåede op på et dansk niveau med en så stor forskel 
til det, de kom fra. Det var forskellen, de hæftede sig ved.

Kofoeds Skole opstod ved en folkelig indsats
Den samme oplevelse gjorde sig gældende, når deltagerne så 
Kofoeds Skole og den mængde af ressourcer, som er på skolen. 
Tænk sig, at man fra samfundets side afsatte så mange penge 
til de mest udsatte grupper. Det var helt utænkeligt i deres egne 
lande.

Der blev derfor gjort meget ud af at fortælle kursister og gæster, 
at Kofoeds Skole ikke var blevet til på en gang. At skolen blev 
oprettet i 1928 under meget beskedne forhold i små lokaler, uden 
offentlig finansiering og med frivillige medarbejdere og frivillige 
bidrag. At skolen er blevet til det, den er, fordi der i befolkningen 
har været og er en vilje til at finansiere en indsats for socialt 
udsatte grupper på et sådant niveau. Og at det alt sammen er 
resultatet af en folkelig vilje til at hjælpe socialt udsatte men-
nesker til et bedre liv – også bedre for samfundet.

Historisk materiale blev inddraget med beretninger om social-
historie, det danske folkestyres udvikling, om højskole- og an-
delsbevægelse, arbejderbevægelse og moderne folkelige bevæ-
gelser for at give deltagerne nogle langsigtede perspektiver for 
forståelse af udviklingen i deres egne lande. Kursisterne besøgte 
højskoler og hørte højskolefolkenes egen beretning, ligesom re-
præsentanter for fagbevægelsen blev inviteret til at fortælle om 
det danske arbejdsmarkedssystem og det danske demokrati set 
fra arbejdspladserne.
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Socialpolitik er et valg
Vi fremhævede, at socialpolitikken i Danmark ikke er faldet 
ned fra himlen eller er noget, danskerne er født med, men er 
udtryk for et bevidst politisk valg, som er foretaget også i krise-
tider, før velfærdssamfundet blev skabt. Og at en veludbygget 
og generøs socialpolitik i øvrigt også har en positiv økonomisk 
betydning. Den høje deltagelse på arbejdsmarkedet i Danmark 
blev pointeret for at vise, at man godt samtidig kan have gode 
sociale ordninger og en arbejdsom befolkning.

Diskussionerne blev spændende, fordi landene stod i et vadested 
og selv skulle vælge socialpolitisk model. Der var et socialpoli-
tisk tomrum efter kommunismens fald. Flere modeller kæmpede 
om pladsen. Skulle de vælge den nordiske solidariske model el-
ler den liberale angelsaksiske model eller en hel tredje? Hvilke 
principper skulle være ledende?

Det var imidlertid ikke vanskeligt at overbevise udlændingene 
om det relevante i at bruge hjælp til selvhjælp i indsatsen over 
for udsatte grupper. Den idé blev som oftest umiddelbart ac-
cepteret ud fra et grundlæggende ønske om at dygtiggøre de 
udstødte borgere, udvikle deres kompetencer og inkludere dem 
i den nye samfundsudvikling gennem undervisning og vejled-
ning. Reaktionen var ofte, at hjælp til selvhjælp er en vidunderlig 
ide, især hvis den knyttes til deltagernes gensidige hjælp, så 
fællesskab, dygtiggørelse og inklusion bliver et fælles projekt 
for de udstødte.

Udlændingene kom ofte med en grundlæggende solidarisk ind-
stilling, med en ”community”-tankegang, som betød, at fælles-
skabet med dets gensidige støtte og forpligtelser i sig selv har 
betydning for den enkeltes udvikling. I forbindelse med opret-
telse af skolerne blev hjælp til selvhjælps-idéen ofte indført inden 
for et overordnet motto om ”mutual aid” – gensidig hjælp.

Spørgsmål om alt muligt
Kursisternes iver efter mere viden om danske forhold var enorm, 
og den store spørgelyst bevirkede, at skolens medarbejdere ofte 
kom på ekstraarbejde med at indhente informationer om snart 
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sagt alle sektorer af det danske samfund: Uddannelsessystemet, 
handicapsektoren, ligestilling, politi og domstole, landbrugspro-
duktionen, vindmøller, finansiel støtte til studerende, CPR-num-
mersystemet, arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats, 
hjemløsepolitik etc. 

I mange tilfælde deltog embedsmænd fra ministerier og lokal-
forvaltninger i kurserne, og de stillede ofte præcise spørgsmål 
om indretning af administrationen i Danmark – måske til senere 
brug for deres egne hjemlandes opbygning af systemet.

I en del tilfælde hjalp skolen med at skaffe love og cirkulærer, 
som blev sendt til særligt interesserede embedsmænd, og som 
også i nogle tilfælde fik indvirkning på den efterfølgende lov-
givning. Mange polske embedsmænd har besøgt skolen i for-
bindelse med lovforberedende arbejde. Dansk lovgivning var 
med til at inspirere polakkerne til aktiveringskurser for socialt 
marginaliserede grupper og til oprettelse af sociale integrati-
onscentre. Også for rehabilitering af fanger fik dansk lovgivning 
indflydelse i Polen og Litauen gennem Kofoeds Skole.

lokale ildsjæle og civilsamfund bag skolerne

Udgangspunktet for oprettelsen af skolerne i de tidligere kom-
munistiske lande var lokale behov. Skolerne er altid opstået på 
baggrund af et ønske fra lokale ildsjæle og et folkeligt engage-
ment nedefra om at ville gøre en forskel for udstødte og fattige 
mennesker.

Ud over at overføre Kofoeds Skoles metoder ønskede skolen sam-
tidig at styrke civilsamfundet i de tidligere et-parti stater. Sam-
fundene var blevet styret ovenfra uden meget plads til folkelige 
initiativer og et civilt ansvar for de sociale forhold.

Kommunismens sammenbrud efterlod et stort tomrum, som først 
langsomt er blevet fyldt ud af myndighederne og NGO’er. De nye 
regeringer var svage. De rådede over en svag økonomi, og på 
en række områder vidste politikerne ikke, hvad de skulle gøre. 
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Der var ikke klare og gennemskuelige opgavefordelinger mel-
lem de nationale og lokale myndigheder på det sociale område.

Fordi befolkningen ikke var vænnet til at handle selv, var der 
mange mennesker, som blot ventede på, at nogle gjorde noget. 
Regeringerne gjorde meget lidt for de fattige, og det var kun et 
stærkt pres fra civilsamfundet, som kunne sikre, at også fattige 
og udstødte fik demokratiske og sociale rettigheder.

Samarbejde med NGO’er
For at styrke civilsamfundet og folkelige initiativer har skolen 
konsekvent samarbejdet med NGO’er og har selv været med til 
at oprette frivillige sociale organisationer, gerne i samarbejde og 
forståelse med myndighederne, men med en klar understregning 
af det folkelige aspekt.

At skolen – en stor institution i et vestligt land med mange års 
professionelle erfaringer – var med, bevirkede bl.a., at de natio-
nale NGO’er kom til at stå stærkere, og de blev respekteret for 
det arbejde, de udførte for deres socialt udsatte medborgere. 
Invitationer til embedsmænd, politikere og offentlige myndighe-
der til at besøge skolen gik altid gennem de NGO’er, som skolen 
samarbejdede med, eller med henvisning til skolens samarbejde 
med NGO’erne.

Fordi skolerne i udlandet er opbygget på lokale behov og udviklet 
af lokale kræfter, blev de også forskellige i deres indretning og 
opbygning. Der er ikke en bestemt stramt defineret målgruppe, 
ligesom arbejdsformerne varierer fra land til land. Kofoeds Skole 
har aldrig forsøgt at presse én model igennem, som var det bur-
gerkæden McDonald’s, der skulle overføres.

Skolerne arbejder alle på de samme værdier og det samme 
grundlag og med en fælles metode om hjælp til selvhjælp, men 
indsatsen blev tilpasset de faktiske behov og udfordringer. Stra-
tegien har været at gøre lokale ildsjæle i stand til at anvende 
basismetoden om hjælp til selvhjælp, men selv definere og ud-
vikle indsatsen efter de lokale behov og forudsætninger, som 
de fandt vigtige.



 19 skoler i 9 lande | 193

Skolerne skal kunne klare sig selv
En væsentlig forudsætning for overførelsen af skolens metoder 
og erfaringer har været, at de udenlandske skoler skulle gøres i 
stand til finansielt at klare sig selv. Der var ikke noget ønske om 
at styre og finansiere skolerne fra København. Det var hverken 
muligt eller ønskeligt.

Formålet var, at skolerne i udlandet skulle kunne klare sig selv, 
Kofoeds Skole i København skulle overføre institutionel og orga-
nisatorisk kompetence til at løse denne opgave. Skolerne skulle 
selv kunne fortsætte arbejdet med national eller international 
finansiering efter etableringsperioden, udvikle nye relevante 
programmer, der modsvarede landenes behov, ansætte og ud-
danne medarbejdere og bidrage tilfredsstillende til løsning af 
de respektive landes sociale problemer. Det udenlandske enga-
gement med oprettelse af skoler skulle gennemføres som hjælp 
til selvhjælp til de pågældende skoler.

Herunder følger historien om skolerne i Central- og Østeuropa 
– land for land.

Polen

I de første år var det især Polen, som skolen rettede sin interesse 
imod. Allerede i efterkrigsårene havde der været kontakter til 
socialarbejdere i Polen. I årene lige efter krigen var der medar-
bejdere på skolen, som var gift med polske piger. Medarbejderne 
følte sig naturligt nok særlig knyttet til det sønderbombede land, 
og de hjalp med at sende tøj og anden form for nødhjælp til den 
polske befolkning.

Gennem nødhjælpen kom de i kontakt med socialarbejdere i 
Polen, og der blev hurtigt vakt en stor interesse for denne sær-
lige danske skole og dens metoder. I 1949 besøgte den polske 
professor i socialpædagogik Ryszard Wroczynski skolen. Han 
skrev et stort afsnit om skolens socialpædagogiske metoder i en 
polsk lærebog, men på grund af de politiske forhold efter kom-
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munisternes overtagelse af magten fik beskrivelsen ikke nogen 
praktisk betydning for det sociale arbejde i Polen. Det var i de 
år, hvor en hvilken som helst tanke om et ikke statsligt socialt 
arbejde blev afvist af det kommunistiske styre.

Erindringen om Kofoeds Skole overlevede imidlertid årene med 
kommunismen. Den kom op til overfladen igen i 1970'erne, da en 
ung studerende, Tadeusz Pilch, fra det pædagogiske fakultet i 
Warszawa kom på højskole i Hillerød i Danmark. Af sin professor 
var han blevet bedt om at knytte bånd til skolen igen, hvis den 
da ellers endnu eksisterede.

Kontakten til Polen blev imidlertid først genoptaget i midten af 
1980’erne, hvor båndene blev intensiveret mellem skolen og især 
det pædagogiske fakultet ved universitetet i Warszawa. I 1985 
deltog to medarbejdere i en konference i Polen. Polske studeren-
de kom på studiebesøg på skolen i København og skrev opgaver 
og afhandlinger om skolens arbejde, der blev trykt artikler om 
skolen i polske magasiner, og gradvist modnedes idéen om at 
overføre Kofoeds Skoles metoder til polske institutioner.

Universitetet i Warszawa og PAX
De første overvejelser om en Kofoeds Skole i Warszawa opstod 
i slutningen af 1980'erne, mens kommunisterne endnu var ved 
magten. Igennem nogle år var der overvejelser med lærere ved 
Warszawas Universitet om at oprette en form for træningsskole 
for de studerende i socialpædagogik.

Skolen fik i 1988 en invitation fra den katolske organisation PAX 
til at besøge landet. PAX havde indrettet sig på et vist samspil 
med styret og var officielt anerkendt af den kommunistiske re-
gering.

PAX var især optaget af familiepolitik og rådgav misbrugere. 
Repræsentanter fra PAX blev inviteret på et genbesøg i Danmark, 
og det blev drøftet, om der kunne oprettes en Kofoeds Skole i 
Warszawa. PAX syntes at have midlerne og den institutionelle 
kompetence, der skal til for at oprette institutioner.
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Men før tankerne kunne føres ud i livet, skete der store samfunds-
forandringer i Polen, som ændrede alle planer. Kommunismens 
fald fra magten betød, at alle, der havde været for tæt på styret, 
også forsvandt ud i mørket og mistede indflydelse – i hvert fald 
for en tid – og det skete for PAX.

Behov for en ny socialpædagogik
Efter kommunismens fald levede mange polakker i absolut fat-
tigdom. Der var hjemløse på jernbanestationer og i parker. Ty-
deligt berusede mænd sad eller hang på bænkene. Et skøn fra 
en erfaren aktør gik på, at der var 300.000 hjemløse i Polen. 
Huslejen blev givet fri, og mange kunne ikke længere betale for 
deres bolig eller for elektricitet og varme. En del familier blev 
sat på gaden på grund af huslejerestance, eller fordi de gamle 
ejere fra før kommunismens tid kom tilbage og gjorde krav på 
deres ejendom.

For mange var der ikke andet alternativ end uhumske herberger 
i store forfaldne fabriksbygninger eller tidligere kaserner. I de 
kolde vintermåneder kunne de hjemløse overnatte under disse 
usle forhold, også familier med børn og gamle mennesker, som 
havde samlet alt deres habengut i plasticposer.

Mange begyndte at forsumpe i alkohol og narkotika. På tærsklen 
til de nye tider havnede de i et vakuum. Fortiden var borte, og 
fremtiden endnu ikke kommet til dem. De mistede følelsen af 
ansvar for deres eget og andres liv. Disse mennesker betalte en 
meget høj pris for samfundsforandringerne.

Der var et åbenlyst behov for en socialpædagogisk indsats over 
for denne udvikling, men der var ingen erfaringer at trække på. 
Fra skolens kontakter i Polen kom der opfordringer til at tage der-
ned og fortælle om dansk socialpædagogik for udsatte grupper. 
Som polakkerne selv sagde det: ”I 50 år har vi levet i et samfund, 
som ikke kendte til sociale problemer, da der pr. definition ikke 
kan forekomme sociale problemer i et kommunistisk samfund”. 
Det var der nu, åbenlyst, men hvad skulle man gøre?



murens fald førte 
til store sociale 
omvæltninger i 
østeuropa. Sociale 
problemer som 
alkoholisme og 
hjemløshed, som 
tidligere havde 
været fejet ind 
under gulvtæppet, 
blev nu en fast del 
af hverdagen og er 
det stadig. 

De problemer, der havde været med hjemløse og misbrugere, blev 
i kommunisttiden defineret som patologiske problemer knyttet 
til en sygdomsforestilling og som individuelle problemer med 
udgangspunkt i den enkeltes afvigende adfærd.

Til at behandle en sådan adfærd havde styret udviklet en rig 
flora af terapeutiske metoder – men egentlige socialpædagogiske 
metoder for arbejdet med store grupper med sociale problemer 
skulle opfindes på ny.

Reparation af narkoinstitution
Den første egentlige hands-on-indsats fra skolens side blev 
hjælp til narkomaner. I efteråret 1993 drog en gruppe på 15 
medarbejdere og elever fra Kofoeds Skole til Polen for at repa-
rere en institution for stofmisbrugere og hiv-positive. Transpor-
ten foregik i busser og små lastbiler belæsset med byggemate-
rialer, værktøj og inventar til reparationen.

Institutionen lå lidt nord for Warszawa ude i en skov og godt gemt 
af vejen. Bygningen havde tidligere været brugt som feriebolig 
for ledende kommunister.

Institutionen blev oprettet i 1987 og havde plads til 14 klienter ad 
gangen. Ved overtagelsen var den uden lys, vinduer og toiletter, 
og en stram økonomi gjorde det næsten umuligt at betale for de 
nødvendige reparationer.
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I en uge arbejdede gruppen på at udbedre de værste skader 
og mangler på bygningen og installere brusekabine og køk-
keninventar. Skolen medbragte også tøj, cykler, kaffe, maling 
og andre materialer til polakkerne, så de selv kunne foretage 
nye reparationer.

Institutionerne i Polen manglede ofte inventar og udstyr. I sam-
arbejde med Helsingforskomitéen i Danmark deltog skolen der-
for også i store forsendelser af møbler og apparaturer til polske 
institutioner indsamlet fra f.eks. hospitaler, skoler og private 
virksomheder. Skolens store kælderlokale var ofte fyldt med ind-
samlede møbler og inventar, som så blev hentet og transporteret 
til Polen på store lastbiler. Da skolens lysarmaturer blev skiftet, 
blev de gamle også sendt til Polen, ligesom skolens tandklinik 
blev overført til en polsk institution.  

Planer om en træningsskole i Warszawa
Samtidig med disse projekter blev der arbejdet på en egentlig 
overførelse af skolens model og metoder til Polen. I begyndelsen 
især tænkt som en trænings- og praktikskole for studerende ved 
Warszawa Universitet, Institut for Samfundsmæssig Forebyg-
gelse og Resocialisering (IPSIR), men i samarbejde med justitsmi-
nisteriet og arbejds- og socialministeriet i Polen samt Targowek 
Kommune i Warszawa.

Projektet var helhedsorienteret og skulle have tre elementer: en 
praktisk social indsats for socialt marginaliserede mennesker 
i Warszawa, en udviklingsdel vedrørende samarbejde mellem 
statslige, kommunale og selvejende institutioner samt en evalu-
erings-, forsknings- og undervisningsdel, som IPSIR skulle stå for.

I begyndelsen af 1996 blev der indgået en samarbejdsaftale. Der 
blev stiftet en fond og oprettet et institut i Warszawa opkaldt efter 
Hans Christian Kofoed. Instituttet skulle yde hjælp til selvhjælp 
til arbejdsløse, resocialisere unge kriminelle, hjælpe handicap-
pede til en forbedret social situation samt generelt arbejde for 
udstødte gruppers integration i samfundet, herunder hjælpe  
hjemløse til forbedrede boligforhold.
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For at inspirere til det videre arbejde blev 13 medarbejdere og 
studerende fra universitetet i Warszawa inviteret til at besøge 
Kofoeds Skole i foråret 1996. Formålet med besøget var at indføre 
deltagerne i skolens socialpædagogiske teori og praksis samt 
orientere om samarbejdet mellem offentlige og private organi-
sationer i Danmark og forberede deltagerne til arbejdet på den 
polske Kofoeds Skole i det hele taget.

Igen i maj 1997 blev der holdt et 14 dages kursus for 25 polakker 
på Den Internationale Højskole i Helsingør. Intentionen var at 
gøre gruppen af kursister til et kraftcenter for oprettelse af en 
polsk Kofoeds Skole.

Instituttet skulle begynde at arbejde i oktober 1996. Inden skulle 
der udarbejdes vedtægter, dannes en bestyrelse og et repræ-
sentantskab, og borgmesteren for Targowek Kommune skulle 
arbejde på at finde en passende ejendom til instituttet. Kofoeds 
Skole skulle sørge for økonomiske midler fra danske eller inter-
nationale kilder til instituttets drift. Det blev samtidig forudsat, 
at instituttet efter to år hovedsageligt skulle drives med polsk 
finansiering.

Kofoeds Skole skulle endvidere bidrage med konsulentbistand, 
udstationere en medarbejder i op til 12 måneder og sikre, at pol-
ske studerende kunne komme i praktik på skolen i København. 
I de første to år skulle Kofoeds Skole også overføre finansiel 
støtte på 200.000 kr.

Støtte fra ministre i Polen og Danmark
Justitsministeriet og arbejds- og socialministeriet i Warszawa 
var blevet orienteret på højeste plan om projektet, og de gav de-
res helhjertede tilslutning til det. I marts 1996 skrev den polske  
arbejds- og socialminister til den danske socialminister bl.a.: 
”In my opinion formation of such a school in Poland would be 
beneficial for the Polish system of social assistance and would 
enrich the form of activity of the non-governmental organizations”. 
Den 18. marts samme år gav den danske socialminister støtte til 
projektet i et brev til sin polske kollega.



 19 skoler i 9 lande | 199

I april var en gruppe fra skolen i Warszawa for at stifte den selv-
ejende fond Hans Christian Kofoed Instituttet for Social Forsorg, 
Rehabilitering og Resocialisering. Der blev udarbejdet en de-
taljeret handleplan for opbygning af skolen, som skulle have et 
dag- og et døgnafsnit. Der skulle ydes akuthjælp og etableres 
social aktivering, undervisningstilbud og værksteder, en soigne-
rings- og en reparationsafdeling, et tøj- og møbeldepot, køkken, 
vaskeri og køreskole. Ud over lærere og værkstedsinstruktører 
skulle der ansættes jobkonsulenter, socialrådgivere, en psykolog, 
en læge og en præst. Institutionen skulle ligne Kofoeds Skole i 
København så meget som muligt med de samme afdelinger og 
aktiviteter som moderskolen.

På trods af de gode intentioner, det store forberedelsesarbejde 
og de mange positive tilkendegivelser kørte projektet imidlertid 
fast. De praktiske udfordringer oversteg den nødvendige organi-
satoriske kraft og styrke til at gennemføre projektet. De involve-
rede parter var på flere måder for langt fra den faktiske sociale 
virkelighed, som projektet skulle realiseres i, til rigtigt at have 
føling med behovet, ligesom deres institutionelle kompetencer 
var begrænsede.

Imidlertid gjorde skolen afgørende og nødvendige erfaringer, 
og hvad der ikke lykkedes i første omgang lykkedes senere hen. 
De mange kontakter, der var blevet opbygget, kom kort tid efter 
til stor nytte.

Skred i tingene 

Efter et langt tilløb kom der i anden halvdel af 90’erne gang i 
oprettelsen af skoler i Polen. Hidtil havde skolen mest haft kon-
takter til universitetsfolk med en god teoretisk ballast, men uden 
praktisk erfaring. Helt afgørende blev det, at skolen nu, primært 
gennem Margareta Kepinska Jakobsen fra Helsingforskomitéen, 
fik kontakt med mennesker, som havde institutionserfaring og 
indsigt i socialt arbejde fra den praktiske side og selv kendte den 
sociale virkelighed for de udstødte grupper. De havde allerede 
selv gjort sig overvejelser over, om der mon kunne være en bedre 



200 | 19 skoler i 9 lande

metode og en bedre måde at arbejde med sociale problemer på 
end hidtil. De havde ikke fundet svaret endnu, men de vidste, 
hvad de ville. Her kom mødet med Kofoeds Skole på det helt 
rigtige tidspunkt og blev det enzym, som fik deres egne idéer til 
at udfolde sig i en praktisk indsats efter principperne om hjælp 
til selvhjælp.

Ligeledes fik det stor betydning, at det i sommeren 1998 blev 
meddelt, at Udenrigsministeriet og Socialministeriet i Danmark 
havde penge, som kunne søges til at hjælpe sociale institutioner 
i gang i Østersølandene.

Det Sociale Initiativ var på finansloven med 45 mio. kr. for en tre-
årig periode. Pengene blev givet til at afhjælpe alvorlige sociale 
problemer, som mange mennesker i de tidligere kommunistiske 
lande led under. Det overordnede formål med programmet var 
at bidrage til en stabil og demokratisk udvikling i de nye demo-
kratier. Det var også i Danmarks interesse, at der var politisk 
og social stabilitet i Østersøområdet. Ud over det sociale var 
der således også en sikkerhedspolitisk dimension i programmet.

Den konkrete indsats i form af sociale programmer skulle udføres 
af NGO’er, både i Danmark og i modtagerlandene for at styrke 
civilsamfundet i de nye demokratier. Programmet var således 
helt i overensstemmelse med Kofoeds Skoles formål med det 
internationale arbejde.

Kofoeds Skole havde i 1997-1998 fået holdbare og brugbare kon-
takter i Polen. I henholdsvis Siedlce, Warszawa og Poznan var 
der samlet en kreds af initiativrige mennesker, som arbejdede 
med udstødte grupper, og som vidste, hvad der skulle til for at få 
en institution op at stå. De organisatoriske forhold kom på plads 
med oprettelse af fonde med bestyrelser og repræsentantskaber, 
og gradvist kom også bygninger til skolerne på plads.

Søgte penge til tre skoler
På det grundlag søgte skolen i juni 1998 Det Sociale Initiativ om 
midler til tre skoler. I alt 3,1 mio. kr. til renoveringer, indkøb af 
udstyr og redskaber, til driftsudgifter og til lønninger. Ansøg-
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ningen blev imødekommet fuldt ud, og det betød et stort skridt 
fremad for skolens internationale arbejde.

Rammen for ansøgningen var Kofoeds Skoles allerede igangvæ-
rende arbejde med at opbygge polske institutioner og overføre 
erfaringer med selvhjælpsmetoden i socialt arbejde med udstødte 
grupper. Et arbejde, som var kendt og anerkendt af de polske 
myndigheder.

Ansøgningen var bygget op i tre faser:

Første fase skulle sættes i gang med det samme i 1998. Den-
ne fase vedrørte udsatte gruppers personlige hygiejne og 
umiddelbare behov. Institutionerne skulle indrettes med 
bade- og vaskerum, toiletter og køkken, vaskemaskiner mv.  
 
Anden fase skulle sættes i gang i 1999 og vedrørte etablering 
af værksteder til arbejdstræning og beskæftigelse. Der skulle 
opbygges værkstedskurser på skolerne, så eleverne også kunne 
inddrages og deltage i den fortsatte ombygning og vedligehol-
delse af bygningerne. 

Tredje og sidste fase skulle sættes i gang i år 2000 og vedrørte 
især voksenundervisning og dygtiggørelse af skolernes elever, 
bl.a. i almindelige skolefag, men også edb, samfundslære og 
engelsk, så eleverne kunne erhverve sig kvalifikationer til en 
egentlig integration i samfundet.

Sideløbende med de tre faser skulle der opbygges rådgivning til 
eleverne og terapeutiske forløb for misbrugerne. Disse indsatser 
skulle overvejende finansieres med polske penge. 

Skolen fik også midler til udstationering af en medarbejder, som 
skulle binde aktiviteterne på de tre skoler sammen, gennemføre 
uddannelses- og træningsprogrammer for polske socialarbejdere 
og for frivillige medarbejdere samt medvirke ved konferencer 
og seminarer for at sikre en maksimal spredningseffekt af ind-
satsen. Skolen fik endvidere penge til rejser og ophold i Polen 
og til administration.
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Med støtten fra Det Sociale Initiativ skulle skolerne bygges op 
med de nødvendige fysiske rammer, materialer og sociale og 
pædagogiske programmer, så polakkerne selv kunne fortsætte 
og kvalificere sig til at indgå formaliserede og langvarige aftaler 
med de polske myndigheder om den fremtidige finansiering, når 
støtten fra Danmark hørte op.

Accept fra de polske myndigheder
Ideen med Kofoeds Skoler i Polen blev fuldt ud accepteret af 
de polske myndigheder, som så skolen som en betydningsfuld 
indsats for den socialpolitiske udvikling i landet. I maj 1998 blev 
der holdt et møde i Warszawa mellem polske myndigheder og 
det danske Udenrigsministerium. Her drøftede man en priori-
tering af danske sociale initiativer, og skolens arbejde blev højt 
prioriteret.

Den 29. juni 1998 skrev den polske justitsminister til den danske 
socialminister: ”Good examples of fruitful cooperation between 
Danish and Polish institutions in the area of social care is the 
initiative of establishing Kofoed’s Schools in Poland within the 
programme ‘Help for self-help in Poland.’ The above mentioned 
cooperation resulted in establishing and development of three 
associations (in Poznan, Siedlce and Warsaw) dealing with social 
care and education of handicapped children, youths, people from 
the margin of society and risk groups. Such activities deserve sup-
port and are within the priorities of the government of Poland in 
the area of social policy and judiciary.”

Et nyt møde blev holdt i oktober 1998 i den polske hovedstad 
mellem repræsentanter for de tre polske skoler, det danske so-
cialministerium, den danske ambassade, polske myndigheder 
og Kofoeds Skole. Formålet var – set fra de danske myndighe-
ders side – at sikre sig polsk tilslutning til de kofoedske idéer 
i forbindelse med dansk finansiering. Hver af de polske skoler 
bekræftede betydningen af hjælp til selvhjælp i indsatsen over 
for socialt udsatte i Polen, og alle gav hinanden håndslag på et 
godt samarbejde.
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Mødet var en af de få gange, hvor de tre skoler var samlet til 
andet og mere end en ceremoniel sammenkomst. Kofoeds Skole 
lagde op til en fælles organisation for de polske skoler med fæl-
les bestyrelse og et sekretariat, som skulle binde aktiviteterne 
sammen i en paraplyorganisation, et slags polsk kraftcenter for 
udvikling og implementering af de kofoedske idéer. Men det 
viste sig hurtigt, at det var der ikke interesse for blandt polak-
kerne. De havde hver især deres egen dagsorden og vision, og 
skolerne udviklede sig derfor uafhængigt af hinanden og hver 
med sin profil og dynamik.

den første skole i Siedlce

I 1996 var København europæisk kulturby. Overalt i byen blev 
der planlagt kulturelle aktiviteter til markering af kulturbyåret. 
Også på Kofoeds Skole. Sammen med andre sociale institutioner 
bidrog skolen til projekt Kultur fra anden side, der skulle vise, 
at også hjemløse og socialt udsatte kunne yde noget til kultur-
byåret.

Kultur fra anden side holdt en stor konference, og der kom delta-
gere fra hele Europa, ikke mindst fra Østeuropa. En af dem var 
Paweł Nasiłowski, leder for kulturafdelingen ved statsfængslet i 
Siedlce. Han havde nogle år tidligere besøgt Danmark sammen 
med en gruppe ansatte i den polske kriminalforsorg og var den-
gang blevet glædelig overrasket over danske fangers adgang til 
kulturelle goder og kreative aktiviteter i fængslerne. Hjemme i 
Polen begyndte Paweł Nasiłowski at arbejde med kultur som et 
middel til resocialisering af kriminelle i fængslet og med et så 
godt resultat, at arbejdet blev kendt og omtalt i Polen. 

Under kulturbyåret besøgte Paweł Nasiłowski Kofoeds Skole og 
blev med det samme grebet af idéen om en lignende Skole i Polen 
– den skulle oprettes i Siedlce, 100 kilometer øst for Warszawa.

Byen havde ca. 80.000 indbyggere. 10 pct. var arbejdsløse, og 
især ungdomsarbejdsløsheden var stor. Der var store problemer 
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med alkohol og adskillige tilfælde af vold i familierne. Nogle 
kom ind at sidde i det store statsfængsel i Siedlce med plads til 
700 indsatte. Fattige familier i den ældre boligmasse boede ofte 
i lejligheder uden vand.  

Indvielse på landsdækkende tv
Paweł Nasiłowski viste et stort engagement for at få en skole til 
Polen. Det blev hurtigt klart, at der her var seriøse muligheder 
for at etablere en skole. Idéen blev bakket op af amtmanden, 
byens viceborgmester, socialcentret, arbejdsformidlingen og af 
den katolske kirke.

Denne stærke lokale opbakning gjorde det også muligt hurtigt 
at finde en bygning, hvor skolen kunne begynde, betalt af kom-
munen. Den stiftende generalforsamling blev holdt den 14. sep-
tember 1997; denne dato anses sædvanligvis for at være skolens 
”fødselsdag”. Forud var der gået grundige forberedelser med 
udarbejdelse af vedtægter og registrering hos myndighederne. 

Den 17. januar 1998 blev skolen indviet ved en højtidelig cere-
moni med en økumenisk gudstjeneste i den lokale kirke i over-
værelse af den polske justitsminister og sendt på landsdækkende 
polsk tv. 

Kofoeds Skole betalte en del af udgifterne i de første år til istand-
sættelse af bygningen, indkøb af udstyr og inventar og løn til 
forstanderen, indtil han fik en aftale med justitsministeriet om 
løn- og arbejdsforhold. Kofoeds Skole overførte også ti computere 
og andet kontorudstyr til den polske søsterskole.

Paweł Nasiłowski arbejdede hårdt på at sprede idéerne om Kofo-
eds Skole og inviterede hver en gren af socialt arbejde i Siedlce 
og omegn til at komme og se skolen. Det resulterede i stigende 
lokal finansiering og snart også i, at kommunen tilbød yderligere 
en bygning og dermed mulighed for at udvide skolens arbejde. 
Også fra justitsministeriet kom der penge til finansiering af 
driftsudgifterne i forbindelse med skolens tætte tilknytning til 
det lokale fængsel.



den primære 
målgruppe for 
skolen i Siedlce 
er de indsatte i 
byens fængsel. 

Der opstod forbavsende få problemer, udfordringerne taget i 
betragtning. De polske medarbejdere blev guidet godt af den 
udsendte danske medarbejder, Karin Larsen, som opholdt sig 
et år i Siedlce for at sætte skolen i gang. Et hold medarbejdere 
fra Siedlce besøgte snart efter skolen i København for at blive 
indført i skolens metoder og blive klædt på til opgaven.

Alle var spændte op til skolens første rigtige åbningsdag den 1. 
februar. Ville den slå an? Det strømmede ind med elever lige fra 
begyndelsen. 300 mennesker søgte straks optagelse til under-
visning i edb og engelsk. 

Det primære mål med skolen var at give eleverne kompetencer 
til at komme ind på arbejdsmarkedet og at give dem et personligt 
løft til at løse f.eks. deres alkoholproblemer og familieproblemer.

I opstartsfasen blev der fokuseret på arbejdsløse, alkoholikere 
og familier. Skolen tilbød undervisning i engelsk og edb. Psy-
kologisk rådgivning og samtaleterapi. En meget stor gruppe fik 
juridisk rådgivning i forbindelse med skilsmisse, betaling af 
hustrubidrag, arbejdspladsproblemer, vold eller boligproblemer.

Vokseværk
Skolen afdækkede hurtigt, at der var et stort behov for indsatsen, 
og efter den fine begyndelse overdrog bystyret senere i 1998 en 
300 m2 stor bygning, så skolen kunne udvide aktiviteterne. Det 
var en tidligere badeanstalt, som lå midt i byen lige over for bus-
stationen, hvor fattige og arbejdsløse ofte holdt til på bænkene. 
Bygningen var rippet for alt inventar og i en elendig forfatning, 
så det var nødvendigt med en omfattende renovering.
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Næsten samtidig fik skolen tilsagn om en endnu større bygning. 
Et tidligere jødisk hospital, som efter 2. Verdenskrig var blevet 
overtaget af staten. I kraft af sin størrelse var hospitalet bedre 
egnet til skolens arbejde, og planlægningen af renoveringen af 
badeanstalten blev derfor stoppet. 

Byrådet kunne dog ikke uden videre overgive hospitalet til sko-
len. Det skulle annonceres offentligt, for at jøder med tilknytning 
til det tidligere hospital kunne henvende sig og gøre krav på 
bygningen, hvis de kunne godtgøre, at der havde fundet religiøse 
ceremonier sted på hospitalet.

Det gjorde de. Den jødiske menighed i Warszawa gjorde krav på 
ejendomsretten til bygningen. De kunne godtgøre, at én var ble-
vet født på hospitalet, og der havde fundet en religiøs ceremoni 
sted straks efter fødslen. Efter en langstrakt juridisk afklaring 
blev det fastslået, at ejendomsretten tilhørte den jødiske menig-
hed.

Menigheden havde imidlertid ikke selv noget at bruge bygnin-
gen til, og de var interesserede i at leje den ud til skolen. Det ville 
imidlertid koste rigtig mange penge at sætte hospitalet i stand 
til skolens brug. Forhandlingerne viste hurtigt, at parterne ikke 
kunne blive enige om en lejeaftale. Skolen besluttede derfor i 
marts 1999 at vende tilbage til den oprindelige bygning i den 
tidligere badeanstalt.

Med penge fra Det Sociale Initiativ gik man derefter i gang 
med at ombygge badeanstalten. Det var en meget stor opgave, 
som krævede professionel bistand for at opfylde en lang række 
tekniske krav. Hele ejendommen blev gennemrenoveret, fra 
yderst til inderst. Store dele af huset blev revet ned og bygget 
op på ny, og der blev lagt gas, vand, varme og el ind. Det blev 
en langvarig byggesag, som yderligere trak ud, da den hårde 
polske vinter midlertidigt satte en stopper for byggeriet. Men 
da ombygningen endelig var overstået, havde Siedlce fået en 
flot Kofoeds Skole centralt i byen med plads til undervisning, 
rådgivning, lettere værkstedsarbejde og bespisning af eleverne 
fra et moderne køkken.
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Udover at 
fungere som 
udslusningsan-
stalt for de ind-
satte, bespiser 
skolen i Siedlce 
også mange af 
byens fattige. 
Betingelsen er, 
at modtagerne 
yder en indsats 
i byen.

Stor spredningseffekt
I 2000 udarbejdede bystyret i Siedlce en strategi med såkaldte 
socialplaner for kommunens service til borgerne. Det var i sig 
selv et stort fremskridt i planlægning, overblik og økonomisk 
budgettering på det sociale område. Skolen kom med i social-
planen med undervisning, rådgivning og aktivering for byens 
sociale klienter, hjemløse, alkoholikere, narkomaner, tidligere 
fanger og voldsofre. Skolen var ligeledes med i en bespisnings-
ordning for byens fattige, som bystyret finansierede. De fattige 
fik mad på skolen, mod at de til gengæld ydede en indsats i byen, 
f.eks. ryddede op på byens grønne områder.

Spredningseffekten af skolens arbejde var meget stor over hele 
Polen med mange avisartikler, radio- og tv-indslag og besøg fra 
ministerier og kommissioner. Skolen organiserede konferencer, 
især om resocialisering af kriminelle, og skolens metoder fik stor 
betydning for det videre arbejde med resocialisering af fanger 
og en humanisering af fængselsvæsenet i Polen.

I kraft af Paweł Nasiłowski, som senere fik en af de højeste stil-
linger i den polske kriminalforsorg, samtidig med at han ledede 
Kofoeds Skole, fik skolens metoder mange aflæggere rundt om 
i Polen i kriminalforsorgens institutioner. Skolens metoder blev 
senere omdrejningspunktet i et stort EU-finansieret projekt for 
inklusion af fanger og tidligere kriminelle.
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Skolen i Warszawa

I Warszawa fortsatte arbejdet med at oprette en Kofoeds Skole 
i Targowek Kommune, et nedslidt kvarter med mange fattige 
borgere. Især Wojciech Jodko lagde et stort arbejde i at erhver-
ve en bygning til skolens arbejde, primært for unge med alvor-
lige sociale problemer.
Wojciech Jodko var ansat i det polske justitsministerium, i af-
delingen for unge kriminelle. Han besøgte Kofoeds Skole i Kø-
benhavn første gang i 1995, tog oplevelserne og erfaringerne fra 
skolen med hjem og arbejdede stabilt og vedvarende sammen 
med erfarne institutionsfolk for at anvende de nye metoder i 
arbejdet med ungdomskriminelle. På baggrund af besøget blev 
der oprettet et center for hjælp til selvhjælp i Warszawa.

Skolens organisatoriske fundament blev bygget op fra grunden 
med egne vedtægter og bestyrelse. Skolen blev etableret i sep-
tember 1997 og registreret hos myndighederne den 7. april 1998. 
Bag oprettelsen stod 15 personer, som havde deltaget i kurser 
på skolen i København. De tog initiativ til skolen, især fordi de 
var bekymrede over den stigende kriminalitet blandt unge i den 
polske hovedstad, og de mente, at Kofoeds metoder kunne være 
virksomme også over for denne gruppe.

Formålet med centret var at hjælpe børnene og de unge med 
rådgivning. At give dem psykologisk og pædagogisk hjælp samt 
etablere værksteder, hvor de kunne erhverve sig sociale og pro-
fessionelle færdigheder gennem regulært arbejde, så de kunne 
få et job og komme ud af kriminalitet, før de blev forhærdede 
forbrydere, som ville havne i ungdomsfængslerne. Ligeledes 
skulle der oprettes et pædagogisk herberg for unge hjemløse 
kriminelle, som var misbrugere af alkohol og narkotika.

Centret havde lokaler i en forfalden bygning, som stærkt trængte 
til istandsættelse. Man gik derfor i gang med at planlægge en 
større renovering af lokalerne. De unge kriminelle skulle selv 
være med til at sætte ejendommen i stand og indgå i et pæda-
gogisk forløb for at opnå basale skolefærdigheder. Centret var 
tænkt som en begyndelse til en Kofoeds Skole i Warszawa. 
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der er svært at se, 
at skolen i Wars-
zawa tidligere  
var en faldefærdig 
kostald.  
I dag er bygnin-
gerne gennemre-
noverede og der er 
indrettet værelser 
til beboerne.

Skole for unge i en tidligere kostald
Men før man kom i gang med renoveringen, fik skolen i efteråret 
1998 et andet tilbud – en gård med tilhørende jord på 2,5 hektar 
i udkanten af Warszawa. Gården havde i kommunisttiden været 
et kollektivt landbrug, men havde nu stået tom i nogen tid. Der 
var meget mere plads end i den oprindelige bygning – 1.000 m2 
– og gården var lejefri i tre år med mulighed for forlængelse i op 
til 25 år. Der blev indgået en aftale med agenturet for statslige 
landbrugsejendomme, som sikrede skolens værdier under alle 
omstændigheder efter treårsperioden.

Det var virkelig en opgave at gå i gang med! Gården havde 
været benyttet til kvægdrift, og hele kostalden skulle rives op 
og bygges om, før der kunne komme en institution for menne-
sker ud af det. Køernes efterladenskaber lå fortsat i kostalden. 
Ministeriet i Danmark accepterede, at gården blev renoveret 
for penge fra Det Sociale Initiativ. Det var noget af en satsning. 
Men et professionelt firma blev sat på opgaven, og efter en dyb 
vejrtrækning gik man i gang.

Arbejdet begyndte i februar 1999. Først indrettede man en lille 
anneks-bygning til beboelse for seks tidligere alkoholikere. Efter 
endt behandling stod de for at skulle flytte ud fra et nærliggende 
behandlingsherberg, og de havde ikke noget sted at tage hen. 

Som vederlag for logi skulle de deltage i ombygningen af ko-
stalden, som blev totalrenoveret. Der blev indrettet køkken og 
opholdslokale, værelser, toiletter og bruserum, kontor og un-
dervisningslokaler, og lidt efter lidt blev den faldefærdige stald 
forvandlet til en flot institution med plads til 24 hjemløse. 
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En vinkelbygning blev indrettet med værksteder, bl.a. snedker- 
og polygrafisk værksted og et syværksted. En stor plads i bygnin-
gen blev reserveret til opmagasinering af maskiner og inventar, 
som skolen begyndte at modtage. Der blev opbygget et værk-
stedskursus for ledige med undervisning i snedker- og metalfag 
samt grafiske opgaver og tøjsyning. Kurserne var bredt anlagte 
sociale revalideringsforløb med vægt på både faglige og sociale 
kvalifikationer. Der blev endvidere undervist i engelsk og edb.

En ny slags institution
Efter fem måneders byggearbejde kunne 15 hjemløse flytte ind 
på skolen. De første beboere var overvejende alkoholikere og 
langvarigt ledige, og der var familier med børn. 20 arbejdsløse 
fra Targowek Kommune blev beskæftiget og aktiveret på skolen. 
Den første sommer havde 120 institutionsbørn tillige dagophold 
på skolen. Mere end 500 mennesker fik hjælp fra skolen det 
første år.

Skolen i Warszawa var den første institution i hovedstaden, som 
kombinerede herberg for hjemløse med aktivering og under-
visning, og den nye institutionsmodel vakte stor interesse og 
afstedkom adskillige avisartikler og tv-indslag. Sammenholdt 
med andre herberger var skolens lokalemæssige standard tip-
top, og skolens pædagogiske program var klart og struktureret. 
Beboernes dag blev delt op i arbejdsaktiviteter, uddannelse, te-
rapi og fritid.

Hovedstaden tiltrak mange mennesker med sociale problemer 
fra det øvrige Polen. Skolen fik derfor elever fra hele landet – 
mennesker som med et polsk udtryk kaldes for ”de vandrende 
bjørne.” De var både arbejdsløse og hjemløse, mange havde al-
koholproblemer.

Der blev etableret et samarbejde med et afvænningscenter i 
byen og tilrettelagt terapeutiske forløb, som skulle bringe ele-
verne ud af misbruget. Skolen samarbejdede også med andre 
herberg i Warszawa, som kun satsede på overnatning og ophold.  
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Skolen arbejdede med to mål: fuld resocialisering, hvor eleven 
fandt både et arbejde og fik et sted at bo, eller delvis resociali-
sering, hvor eleven fandt et job, men i en periode fortsat boede 
på skolen.

I tiåret 2000-2010 tog 2,000 mennesker ophold på skolen for en 
kortere eller længere periode. 775 boede på skolen tre måneder 
eller i længere tid. Heraf blev 20 pct. udskrevet til en lejlighed 
og et job. 1.100 fik ad hoc-hjælp eller hjælp i en kortere periode. 
Små hundrede elever blev resocialiseret efter kriminalitet.

Samarbejde med kommunen og universitetet
Bestyrelsesarbejdet kom hurtigt til at fungere med et godt sam-
arbejde med Targowek kommune, som aktivt støttede skolens 
arbejde. Kommunens daværende viceborgmester og lederen af 
det kommunale socialcenter var medlemmer af bestyrelsen. Det 
betød både elever til skolen og visse økonomiske ressourcer. 
Skolen fik også et fint samarbejde i gang med universitetet i 
Warszawa, som brugte skolen som træningsskole. De unge uni-
versitetsstuderende i socialpædagogik arbejdede frivilligt på 
skolen som led i deres uddannelse.

Skolen blev ledet af erfarne institutionsfolk, og med relativt få 
medarbejderressourcer fik de skabt kontinuitet i skolens arbej-
de, ofte i et samarbejde med andre institutioner. I 2004 indgik 
skolen en kontrakt med Warszawa kommune om bl.a. kurser i 
jobsøgning for arbejdsløse og behandling af alkoholikere, og i de 
følgende år fik skolen en række nye eller forlængede kontrakter 
med offentlige myndigheder, ofte af flere års varighed. Skolen 
fik et godt samarbejde med undervisningsministeriet, justitsmi-
nisteriet, arbejds- og socialministeriet og andre myndigheder.

Skolen løste også en række særlige opgaver som ferieaktivite-
ter for børn og unge fra fattige hjem og organiserede julehjælp 
til fattige i Warszawa, især hjemløse, handicappede og ældre 
mennesker. Skolen har også gjort en stor indsats i klubber for at 
fremme total afholdenhed fra alkohol, ligesom skolen har tilret-
telagt undervisning for børn, bl.a. i engelsk og tysk.
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Center for Social Integration Barka i Poznan råder også over et 
herberg med tilhørende landbrugsproduktion lidt uden for byen.
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Skolen i Poznan

En anden ildsjæl, som fik stor betydning for skolens internatio-
nale arbejde, var Thomasz Sadowski. Også han besøgte Køben-
havn i anledning af det europæiske kulturbyår i 1996. Thomasz 
Sadowski blev introduceret som Poznans Kofoed. Sammen med 
sin kone Barbara havde han skabt Barka, en organisation for 
hjælp til de socialt mest udstødte i Polen.

Thomasz og Barbara Sadowski var psykologer, opvokset og ud-
dannet under det kommunistiske styre. De havde arbejdet inden 
for systemets rammer på psykiatriske hospitaler, fængsler og 
opdragelsesanstalter. Men i 1989 brød de ud af systemet for at 
begynde noget helt nyt.

Sammen med deres tre børn flyttede de på landet i en gammel 
og faldefærdig skolebygning i landsbyen Władysławowo uden 
for Poznan. De kunne ikke længere acceptere den måde, som 
styret behandlede hjemløse, alkoholikere og psykisk syge på – 
i systemets terminologi kaldet ”asociale” og ”demoraliserede”. 
De havde længe gået med overvejelser over en alternativ form 
for socialt arbejde, en eller anden form for familieorienteret 
hjælp, som helt anderledes kunne hjælpe samfundets svage og 
genopbygge deres selvtillid og udvikle deres ressourcer. Rigtigt 
arbejde, reelle muligheder og fællesskab var nogle af kodeordene 
i deres forestillinger om fremtidens sociale arbejde i Polen.

Bofællesskaber i forladte huse
I Władysławowo blev de snart fulgt af psykiatriske patienter, 
alkoholikere, prostituerede, hjemløse og løsladte fanger, som 
kom forbi og også flyttede ind i centret, og sammen begyndte 
de at sætte bygningen i stand, dyrke jorden og opdrætte kvæg.

Ideen bredte sig. Da kommunismen brød sammen, og landarbej-
derne forlod de statslige landbrugskollektiver, stod der pludselig 
en mængde ubeboede ejendomme ledige. Nogle af dem blev 
overtaget af hjemløse, som byggede dem om og indrettede sig 
i et fællesskab, hvor de støttede hinanden i at blive ædru og 
overvinde deres sociale eller psykiske problemer.
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På få år opstod der en halv snes nye centre ude på landet, på 
lignende vis beboet af samfundets udstødte, som skabte et nyt 
hjælp til selvhjælp-system, der byggede på gensidig omsorg og 
solidaritet.

Der var en stærk fællesskabsfølelse i centrene, næret af beboer-
nes tidligere liv. De vidste, at hvis de ikke tog sig af hinanden, 
ville de sikkert ikke overleve. Alle tog del i opgaverne efter evne. 
Nogle arbejdede på marken, andre i stalden, og nogle tog sig 
af madlavning og tøjvask. Beslutninger blev taget i fællesskab 
omkring spisebordet ved måltiderne, som også var stedet, hvor 
man moralsk oprustede hinanden til et fortsat ædru liv.

Blandingen af reelt arbejde og menneskelige relationer viste 
næsten mirakuløse resultater. Nogle af beboerne havde overlevet 
i skovene, i huler og i kældre. Nu kom de op i lyset og begyndte 
at leve et sundt liv uden alkohol og tænke på fremtiden. Nogle 
giftede sig og fik børn.

Socialt arbejde i byen – Barka Kofoeds Skole
I midten af 90’erne ønskede Thomasz og Barbara Sadowski at 
overføre og anvende deres hidtidige erfaringer på et socialt ar-
bejde i byen Poznan. De fik overdraget et stykke jord på 1,5 
hektar af kommunen i udkanten af byen og 2000 m2 bygninger 
med varelokaler og værksteder af et privat firma.

Ideen var at opbygge et byfællesskab for de fattigste og hjemløse 
og lære dem et håndværk, som de kunne tjene til føden ved. 
Socialrådgiverstuderende blev tilknyttet projektet for at lære 
de fattiges situation, så de kunne rådgive de udstødte ud fra 
deres egne behov og hjælpe dem fremad på en værdig måde. 
De kommende socialrådgivere havde positive forventninger til 
de hjemløse, som hjalp til med at indsamle bygningsmaterialer, 
værktøj og maskiner, tøj og mad og andet for at bygge centret 
op. Men projektet manglede en model og en strategi for arbejdet 
med hjemløse og socialt udsatte i byen. 

Besøget på Kofoeds Skole i 1996 blev en øjenåbner. Intuitivt så 
Thomasz Sadowski, hvordan det sociale byarbejde skulle gribes 



an, og hvilke muligheder der var for at anvende undervisning 
i det sociale arbejde for udstødte grupper, som ofte var uden 
tilstrækkelige kundskaber til at møde de nye tiders krav. 

Inden udgangen af året havde Barka besluttet sig for at oprette 
en skole for hjemløse og arbejdsløse i Poznan. En medarbejder 
fra Kofoeds Skole besøgte Poznan for mere konkret at drøfte 
planerne for en sådan skole og for at give arbejdet et større per-
spektiv med inddragelse af danske højskoletraditioner i forlæn-
gelse af Thomasz og Barbaras visioner.

Der blev udarbejdet forskellige udkast i 1997-1998, og den 9. juni 
1998 blev Barka-Kofoeds Skole grundlagt. Skolen blev organise-
ret som en selvstændig institution med egne vedtægter og egen 
bestyrelse fra 17. oktober 1998. Bestyrelsen fik ni medlemmer. 
Barka og Kofoeds Skole kunne hver udpege to medlemmer til 
bestyrelsen. De to institutioner kunne gensidigt nedlægge veto 
mod beslutninger truffet af bestyrelsen.

Bestyrelsesarbejdet blev lagt i faste rammer med et månedligt 
møde og med deltagelse af en medarbejder fra skolen i Køben-
havn. Der blev også nedsat et repræsentantskab med en bred 
sammensætning. Et økonomisk rapporteringssystem blev bygget 
op, ligesom der blev opbygget en solid statistik over hjemløse og 
udstødte, der brugte skolen. Statistikkerne gjorde det muligt at 
overbevise myndighederne om problemernes omfang, som hid-
til var blevet benægtet. Barbara Sadowska blev leder af skolen 
og prægede den afgørende gennem sit stærke engagement i de 
socialt udstødtes vilkår.

Barka’s logo er 
inspireret af 
Noahs Ark



Barka -  
beboere på  
herberget uden 
for byen. 

Tre fluer med et smæk
Den første opgave var at renovere et herberg med plads til 50 
hjemløse og indrette en kantine, som dagligt bespiste 80 men-
nesker. Ejendommen trængte i den grad til renovering. Loftet i 
køkken og kantine blev sat i stand, og der blev etableret bade-
faciliteter og indrettet toiletter. I herberget blev der installeret 
centralvarme og indkøbt 20 tons olie for vinteren. En barakbyg-
ning blev sat i stand til midlertidig overnatning for hjemløse. 

Desuden var der penge fra Det Sociale Initiativ til at ansætte 
personale til undervisning i madlavning og tøjreparationer. Der 
blev indrettet en børnehave med plads til 12 børn og ansat en 
medarbejder, som kunne tage sig af børnene, mens forældrene 
blev undervist eller tog del i arbejdet på ejendommen.

Der blev indrettet snedker-, smede- og malerværksted og ind-
købt maskiner, redskaber, værktøj, inventar og materialer, så 
eleverne kunne beskæftiges med at istandsætte og vedligeholde 
bygningerne.

En stor del af værkstedsaktiviteterne bestod i ombygninger og 
forbedringer på skolens ejendomme. På den måde slog man tre 
fluer med et smæk: Institutionen blev renoveret, eleverne fik 
noget at bestille, og de var selv med til at opbygge det, der var 
forfaldent. Det gjorde, at de også opbyggede en bedre selvværds-
følelse, selvtillid og tro på egne kræfter. Værkstederne bidrog 
også til at istandsætte lejligheder, som eleverne fik efter ophold 
på herberget, og på snedkerværkstedet blev genbrugsmøbler 
sat i stand til elevernes lejligheder.
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Naturalier for 1 million
Som følge af de hårde vintre, hvor flere hundrede hjemløse i 
Polen frøs ihjel, opstod der en stigende politisk bevågenhed på 
hjemløseområdet. Poznans viceborgmester besøgte skolen og 
udtalte sig yderst positivt om dens arbejde og metoder, herunder 
at skolen aktiverede og underviste de hjemløse. 

Viceborgmesteren mødtes med skolens elever for at diskutere, 
hvad der politisk kunne gøres for at hjælpe dem. Eleverne vedtog 
en resolution, som blev offentliggjort i aviserne. Selvom de selv 
havde misbrugt deres liv med alkohol og på anden vis, bad de 
om politisk forståelse for nødvendigheden af at gøre en indsats 
for at afhjælpe den store hjemløshed i Poznan.

I løbet af ganske få måneder lykkedes det at opbygge 25 pro-
grammer for eleverne, samlet omkring herberger, undervisning, 
kulturelle aktiviteter, værkstedsarbejde, rådgivning, bespisning, 
terapi for alkoholikere og en børnehave.

Målgruppen var hjemløse, misbrugere, langtidsledige og fami-
lier og enlige med børn, som var blevet sat på gaden som dårlige 
betalere. I Poznan var der mange hjemløse på grund af en strikt 
ny boligpolitik. Ofte kom familier med børn til skolen med deres 
ejendele i plastikposer.

Vinteren 1998 var overordentlig kold i Polen med kuldegrader 
ned til minus 20, og alle senge på herbergerne var optaget. I 
Poznan blev en fabrikshal taget i anvendelse til midlertidig over-
natning for over 100 hjemløse. En stor del af dem kom på skolen i 
dagtimerne for at få mad og for at arbejde på værkstederne eller 
gå til undervisning og for at få tøj og et bad.

Fødevarer blev indsamlet i butikker og supermarkeder i Poz-
nan. Hver dag kørte skolen ud og hentede brød, kød, kartofler, 
pålæg og drikkevarer, som blev opbevaret i et stort lokale, en 
fødevarebank. Det hændte også, at skolen modtog levende ænder 
eller grise, som man selv måtte slagte. Skolen indsamlede tøj og 
møbler, maskiner mv., som blev sat i stand på værkstederne. I alt 
indsamlede skolen naturalier det første år for en million kroner.
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Undervisning, rådgivning og sundhedstilbud
Skolen var åben på alle hverdage fra kl. 8.00 til 19.30 for at imø-
dekomme de mange og differentierede behov fra eleverne. Der 
blev opbygget flere herberger i byen med plads til overnatning 
for 300 hjemløse, svarende til 40 pct. af alle herbergspladser i 
Poznan. Der blev dagligt serveret mad morgen, middag og aften, 
i alt 1.500 måltider, herunder til bespisning af 150 hjemløse, som 
samlede sig på Poznans banegård, hvor de kunne finde nogen 
læ for kulden.

Undervisnings- og værkstedstilbuddene var omfattende: Edb, 
tøjsyning, engelsk, tysk og fransk, musik, kultur, etik, historie 
og litteratur. Senere kom der nye fag på programmet som social 
økonomi, iværksætteri, virksomhedsøkonomi og jobsøgning. 

200 mennesker gik til undervisning eller de deltog i selvhjælps-
grupper, hvor de lærte at tale om deres problemer med alkohol. 
For nogle af værkstederne blev der indgået en aftale med en 
teknisk skole, så eleverne kunne forberedes til at aflægge prøve 
og få et certifikat på deres kompetencer og på den måde komme 
ind i det etablerede uddannelsessystem.

Der blev opbygget en socialrådgivning, en sundhedsklinik med 
læge- og tandklinik samt en hygiejneafdeling til aflusning af 
hjemløse. Elevernes fysiske tilstand var gennemgående ekstremt 
dårlig. Skolen fik tilknyttet læger og sygeplejersker, som behand-
lede 300 elever om måneden, ofte for betændelsessygdomme 
og alkoholrelaterede sygdomme. Omkring 80 pct. af eleverne 
skønnedes at have problemer med alkohol.

Socialrådgiverstuderende blev fortsat tilknyttet skolen, og skolen 
havde et godt forhold til byens sociale skole, som lagde vægt på 
at indarbejde skolens metoder i uddannelsen af næste generation 
af socialarbejdere. Medarbejdere fra Kofoeds Skole i København 
blev jævnligt inviteret til at holde foredrag for de studerende.

Eleverne strømmede til, ikke mindst fordi de fik mad på skolen 
mod at lade sig aktivere. I 2000 kom der 2.800 elever på skolen. 
67 pct. var mænd, 20 pct. kvinder og 13 pct. børn. Omkring to 
tredjedele var hjemløse.
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Inspiration til ny lovgivning
Medarbejderne i Poznan var flittige gæster på skolen i Køben-
havn i den periode for at lære metoder i det sociale arbejde. 

Senere forestod Barka et omfattende undervisningsprogram 
for socialarbejdere i den offentlige sektor i hele Polen. Efter en 
indgående introduktion i Poznan sluttede undervisningen med 
besøg på skolen i København. 

I efteråret 2000 inviterede Kofoeds Skole 11 forsorgshjemsledere 
fra Danmark og en medarbejder fra socialministeriet på en tur til 
Polen for at se skolen i Poznan. Det blev for alle en uforglemmelig 
oplevelse med udveksling af erfaringer, metoder og gensidig 
orientering om forholdene for hjemløse i de to lande. 

Også i Poznan var spredningseffekten af skolens arbejde stor. 
Alene i 1999 var der 123 artikler i polske aviser om skolen. Den 
polske justitsminister og formanden for det polske parlament 
besøgte skolen. Senere hen kom den ene minister efter den an-
den på besøg for at se skolen og høre om arbejdet. Der kom også 
mange besøgende fra udlandet.

Skolen fik også politisk indflydelse på udviklingen i Polen. Tho-
masz og Barbara Sadowski blev flittigt rådspurgt af diverse rege-
ringskommissioner og rådgav ministre om socialt udstødte. Og 
i 2003 blev skolens arbejdsmetoder gjort til udgangspunkt for 
en ændret lovgivning, som Thomasz og Barbara havde arbejdet 
hårdt på at få igennem. Det polske parlament vedtog en ny lov 
om aktivering af hjemløse og udsatte grupper, og i det forbere-
dende arbejde var en embedsmandsgruppe på Kofoeds Skole i 
København, hvor de studerede skolens metoder nærmere for at 
kunne anvende dem i polsk lovgivning.

Syværkstedet på 
Barka i Poznan.
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Der blev oprettet såkaldte sociale integrationscentre over hele 
Polen for hjemløse og socialt marginaliserede som alkoholikere, 
narkomaner, psykisk syge, langvarigt ledige og løsladte fanger. 
Centrene skulle tilrettelægge individuelle programmer med del-
tagerne, og mod at gå til undervisning og værkstedstræning 
kunne deltagerne modtage en højere social ydelse. I løbet af få 
år blev der oprettet 60 centre for social integration.

Mange syntes rigtig godt om skolens arbejde, bl.a. det danske 
ambassadørpar i Polen, Laurids og Grethe Mikaelsen, som flere 
gange besøgte skolen og blev dybt betaget af medarbejdernes en-
tusiasme. Ambassadørparret stiftede en fond, som modtog dona-
tioner fra danske virksomheder i Polen til arbejdet for hjemløse. 
I bestyrelsen sad så fremtrædende medlemmer som tidligere 
statsminister Poul Nyrup Rasmussen og tidligere udenrigsmi-
nister Uffe Ellemann Jensen, som begge havde spillet en stor 
rolle i det baltiske område i overgangsårene fra kommunisme 
til demokrati, i hver sin regering.

Med bistand fra ambassadørparrets fond, danske virksomheder 
i Polen og især Velux Fonden oprettedes i 2004 en hel ny skole-
bygning på 600 m2 tegnet af danske arkitekter. 

En ny form for social økonomi
I Poznan fik skolens arbejde gradvist et større perspektiv end 
at opbygge en institution og levere sociale ydelser til eleverne. 
Arbejdet sigtede også på at skabe plads i samfundet for eleverne 
gennem en ny form for social økonomi, som kunne rumme også 
de knap så ressourcestærke.

Samtidig med den individuelle hjælp til hjemløse og udsatte 
mennesker skulle skolens arbejde bidrage til udvikling af det 
polske samfund i solidarisk retning. Undervisning var et af flere 
elementer, som samlet kunne bidrage til en mere social, inklusiv 
og human økonomi, som styrkede det polske civilsamfund ne-
defra. En økonomi, som ikke kun var styret af ønsket om profit, 
men tilgodeså tilfredsstillelsen af sociale behov. Skolen lagde 
derfor vægt på, at eleverne ikke blot modtog sociale ydelser, men 
selv bidrog til skolens arbejde og inspirerede og dygtiggjorde 
nye elever til et anderledes socialt liv i produktive fællesskaber.
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Ideen var at styrke og opbygge sociale kompetencer i de fæl-
lesskaber, hvor eleverne var. Eleverne opbyggede bl.a. sociale 
kooperativer, hvor en lille gruppe gik sammen om at drive en 
socialøkonomisk virksomhed, f.eks. et køkken eller en kiosk. 
Eleverne lærte om forenings- og bestyrelsesarbejde, om at plan-
lægge og gennemføre projekter og om budgettering og driftsøko-
nomi. Gennem programmerne skulle eleverne gøres til ledere 
og bestyrelsesmedlemmer i deres egne sociale kooperativer. 

En lang række aktiviteter blev samlet i foreninger og senere i 
sociale kooperativer med det formål at gøre eleverne uafhæn-
gige af skolen.

Opbygningen af en mere social økonomi skulle samtidig være 
med til at løse de sociale problemer, som overgangen til markeds-
økonomi havde været med til at forårsage i Polen. Den private 
markedsøkonomi, orienteret mod profit, skulle suppleres med 
aktiviteter af private mennesker, civile organisationer, lokale 
partnerskaber, hjælp til selvhjælps grupper og sociale virksom-
heder, som var orienteret mod social udvikling, aktivering og 
social inklusion i stedet for markedsandele.

Skolen ønskede at virke for en solidaritetskultur i det polske 
samfund. En kultur, hvor solidaritet og samarbejde var en virk-
som faktor for at udvikle social kapital og skabe social sammen-
hængskraft og for en balanceret socialøkonomisk udvikling. Der 
skulle opbygges en kultur, hvor lokalbefolkningen, bl.a. i de små 
landsbyer, kunne regere sig selv i mindre sociale enheder, men 
stærke nok til at præge det polske samfund – sådan som højskole- 
og andelsbevægelsen i sin tid havde præget det danske samfund 
i socialøkonomisk retning. Ved siden af Hans Christian Kofoed 
fik derfor også Grundtvig en stor stjerne i Poznan – de to mest 
betydningsfulde danskere, som det blev sagt.



Eksempel på 
indledende 
samarbejds-
aftale mellem 
Kofoeds Skole i 
København og 
organisatio-
nen i Estland.



En af de mange polske studiegrupper besøger et af Kofoeds Skoles 
bofællesskaber, Haugegaard i Nordsjælland.
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Evaluering af skolerne

I 1999, efter et års arbejde, blev resultatet af indsatsen med de 
polske skoler gjort op og sammenfattet i et notat om elever, ak-
tiviteter, skolernes spredningseffekt mv. 

I maj 2000 blev skolerne i Polen evalueret for Udenrigsministe-
riet af Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA. Formålet 
med evalueringen var at vurdere, i hvilket omfang de forskellige 
målsætninger for projektet var opfyldt med overførsel af erfarin-
ger, principper og metoder i det sociale arbejde. Evalueringen 
blev gennemført ved besøg på skolerne og samtaler med ledere, 
medarbejdere, elever, lokalpolitikere og embedsmænd i kom-
munerne.

Evalueringen var helt igennem positiv. Der var ingen tvivl om, 
at indsatsen kunne få stor betydning for den socialpædagogiske 
udvikling i Polen for grupper af socialt udsatte. Skolerne nåede 
de målgrupper af hjemløse, arbejdsløse og socialt udstødte, som 
man havde sat sig for at arbejde for, og der blev tilbudt en bred 
vifte af sociale og læringsmæssige aktiviteter.

Som baggrund for den gode indsats blev nævnt et stort forar-
bejde i København, ikke mindst arbejdet med at finde ansvarlige 
partnere, som brændte for sagen. En anden væsentlig årsag var 
et godt samarbejde med de lokale myndigheder, som sikrede at 
skolerne blev forankrede og integrerede i lokalsamfundet. Også 
samarbejdet med andre sociale institutioner blev fremhævet som 
betydningsfuldt for skolernes udvikling.

Evalueringen nævnte endelig det tætte samarbejde med skolen 
i København om forståelse af skolernes principper og metoder 
samt moderskolens tilstedeværelse i de lokale bestyrelser som 
afgørende faktorer for succesen.

Evalueringen sammenfattede resultaterne således: “The estab-
lishment of the three schools can be seen as an example of social 
work in practice, which will influence the development of the social 
work and the social policy in Poland.”
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mariusz Andru-
kiewicz initia-
tivtager til  Byc 
razem, Kofoeds 
Skole i Cieszyn.

Andre projekter i Polen

Ud over de tre skoler i Siedlce, Poznan og Warszawa blev der 
arbejdet med flere andre skoleprojekter.

Barka-Kofoeds Skole i Cieszyn
I 1999 blev der oprettet en Barka-Kofoeds Skole i Cieszyn i den 
sydlige del af Polen, en grænseby til Tjekkiet. Faktisk er byen 
delt af en flod i en polsk og i en tjekkisk del. Et byggeprojekt 
for hjemløse var gået i stå, og bystyret spurgte Barka-Kofoeds 
Skole, om de ville færdiggøre arbejdet og bygge en lignende 
model op for det sociale arbejde med hjemløse som i Poznan, 
uddanne medarbejdere og derefter overdrage institutionen til 
en lokal organisation. 

Ideen var at opbygge uddannelses- og arbejdsprogrammer for so-
cialt udstødte. Det igangsatte herbergsbyggeri blev gjort færdigt 
med ca. 40 sengepladser til hjemløse. I en 400 m2 stor bygning 
blev der indrettet værksteder og lokaler til undervisning – ikke 
blot for de hjemløse, som boede i herberget, men for socialt tru-
ede mennesker i byen i det hele taget, især beboere i nogle af de 
store boligblokke, som ikke havde noget at tage sig til.

Skolen blev overdraget til organisationen Byc Razem som i 2001 
var blevet oprettet af Mariusz Andrukiewicz. Han drev den vi-
dere, og i løbet af få år udviklede skolen sig ekspansivt med flere 
værksteder og adskillige kurser og programmer for hjemløse, mis-
brugere, yngre mødre, børn og unge, arbejdsløse og ofre for vold.
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Efter at Polen blev medlem af EU, fik Byc Razem flere store be-
villinger og udviklede sig meget hurtigt til et center for integra-
tion af socialt udsatte grupper men også til et center for social 
økonomi, som Mariusz Andrukiewicz oprettede i 2007 med det 
formål at fremme sociale kooperativer. Centret fungerer som en 
undervisnings- og produktionsenhed med bl.a. snedkerværk-
sted, smedeværksted, genbrug, vaskeri samt køkken- og kantine-
drift for mere end 500 mennesker på årsbasis. Centret udfører en 
vanskelig pionerindsats for udvikling af social økonomi i Polen, 
og mange har besøgt stedet for at lære af erfaringerne.

Bydelsprogram i Chudopczyce 
Kofoeds Skole arbejdede endvidere på at udvikle et nyt projekt 
i landsbyen Chudopczyce 50 km. vest for Poznan. Der var en 
særlig alvorlig problemstilling med Polens store land- og landsby-
befolkning. De unge forlod de små landsbyer, og landområderne 
blev mere og mere affolkede, fordi der ikke var uddannelsesmu-
ligheder eller arbejde for de unge.

Projektets intention var at bruge undervisning og uddannelse til 
at skabe større sammenhængskraft og fornyelse i landsbyerne 
ved at anvende de gamle slogans fra højskole- og andelsbevæ-
gelsen om at oplive, oplyse og udvikle. Det nye projekt var også 
inspireret af et kvarterløftsprojekt i den bydel i København, hvor 
Kofoeds Skole ligger, og som skolen var dybt involveret i. Hensig-
ten med kvarterløftsprojektet var at forbedre de fysiske forhold 
på en sådan måde, at befolkningen i kvarteret – hvoraf der var 
en overrepræsentation af fattige og arbejdsløse – samtidig aktivt 
blev inddraget i beslutninger om forbedringerne. Der blev nedsat 
et overvældende antal arbejdsgrupper, som udviklede en lang 
række miniprojekter, der blev finansieret med offentlige midler. 
Borgerinddragelsen var et vigtigt strategisk element i forsøget på 
at opbygge social kapital i kvarteret, så bydelen kunne udvikle 
sig ved egne kræfter, når projektfinansieringen hørte op.

Idéen var at opbygge et lokalt ressourcecenter med adgang til 
kurser og internettet. Beboerne skulle mødes og sammen finde 
veje ud af problemerne. Projektet skulle give tro på en lokal 
udvikling, der som minimum kunne knytte an til nationale og 
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internationale udviklingsprogrammer, så beboerne selv kunne 
søge penge til økonomiske projekter i landsbyen og på den måde 
få gang i en udvikling.

En udførlig skitse blev forelagt Udenrigsministeriet i Danmark, 
som meddelte, at ”det ser rigtig godt ud”. Centret nåede dog ikke 
at komme i gang, før Det Sociale Initiativ blev lukket. En del 
af tankerne i papiret blev imidlertid udnyttet i Barka-Kofoeds 
Skoles socialøkonomiske udvikling.

Planer i Opole og Kaliningrad
Der var også begyndende kontakter til Opole. Efter et par møder 
i Polen og Danmark, blev en medarbejder fra Kofoeds Skole in-
viteret til at deltage i en konference om at forberede oprettelsen 
af en Kofoeds Skole i Oplole.  

Kofoeds Skole måtte imidlertid meddele, at skolen i Opole måtte 
påregne at skulle finansieres med polske midler, da mulighe-
derne for at finansiere skoler i Polen med midler fra Det Sociale 
Initiativ var ved at være udtømte, i hvert fald for byskoler efter 
konceptet i Siedlce, Warszawa og Poznan. 

Det danske udenrigsministerium så derimod gerne, at Kofoeds 
Skole engagerede sig i russiske områder ud til Østersøen, som 
også var omfattet af Det Sociale Initiativ. Skolen fik en forespørg-
sel fra Socialministeriet om at tage til Kaliningrad og hjælpe 
med at bygge aktiviteter op i et ungdomsfængsel, evt. sammen 
med Storstrøms Amt. I første omgang skulle skolen og amtet 
tage på en fact finding mission for at se på, om det var muligt at 
gennemføre et fælles projekt i Kaliningrad.  

Men før alle disse projekter kunne realiseres, skete der politiske 
forandringer i Danmark. Der kom ny regering, og Det Sociale 
Initiativ blev lukket med udgangen af juni 2002. Skolen fik be-
sked om, at de planlagte projekter ikke ville modtage tilskud. 
Det lykkedes ikke at finde alternativ finansiering til projekterne, 
og de blev derfor ikke til noget.



Cieszyn - beboer 
på sit værelse.

De gode kontakter til Opole og Cieszyn blev opretholdt. Med 
universitetet i Opole blev det aftalt, at studerende kunne komme 
i praktik eller studiebesøg i København. Det er der mange stu-
derende, der har gjort brug af sammen med engagerede lærere 
fra universitetet. Ligeledes har skolens medarbejdere ved flere 
lejligheder holdt foredrag på universitetet og bliver ofte inviteret 
til at deltage i akademiske konferencer. Også fra Cieszyn har 
der været mange studiebesøg i København. Der er en fortsat god 
kontakt med medarbejderne i Byc Razem, og institutionen er en 
del af den kofoedske familie.
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Estland

I 1995 fik Kofoeds Skole første gang forbindelse med socialar-
bejdere i Estland, da et par medarbejdere fra skolen deltog i en 
konference i Tallinn om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, 
som var et markant problem i landet. Efter konferencen havde 
skolen adskillige grupper af estere på studiebesøg, især fra det 
estiske ungdomspoliti, som var ivrige efter at lære om danske er-
faringer med kriminalpræventivt arbejde og om resocialisering. 

Skolen fik kontakt med et herberg for hjemløse tidligere fanger. 
Herberget lå i udkanten af Tallinn og var indrettet i en treeta-
gers bygning med plads til 30 hjemløse. Beboerne levede under 
kummerlige fysiske forhold. Bygningen trængte i den grad til 
reparation og istandsættelse. 

Det sociale og pædagogiske miljø på herberget var imidlertid 
godt med energiske frivillige medarbejdere, som ville noget med 
deres arbejde. Kofoeds Skole besluttede derfor at invitere en 
mindre gruppe medarbejdere til Danmark samme sommer. 

Tilløb til projekt i Tallinn
I efteråret 1998 blev der holdt et seminar på herberget, hvor Ko-
foeds Skole fik lejlighed til at orientere om sit arbejde. Det blev 
besluttet at indlede et samarbejde, og Kofoeds Skole søgte Det 
Sociale Initiativ om 400.000 kr. til et treårigt projekt sammen 
med herberget.

Halvdelen af pengene skulle straks bruges til reparation og 
istandsættelse af bygningen. I hvert af de følgende år skulle 
afsættes 100.000 kr. til indretning af bygningsværksteder, som 
skulle fortsætte istandsættelserne og også istandsætte værelser 
og lejligheder i den dårlige del af boligmassen i Tallinn, som insti-
tutionen lejede til deres beboere, når de flyttede ud af herberget.

Udenrigsministeriet ønskede imidlertid først at afvente erfarin-
gerne og resultatet af skolens arbejde i Polen, før det tog stilling 
til, om der skulle oprettes et tilsvarende projekt i Estland.
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Tartu Christian Home in the Name of Hans Christian Kofoed
I mellemtiden arbejdede skolen videre med kontakter til andre 
estiske socialarbejdere og institutioner, bl.a. i landets næststørste 
by Tartu. Her havde skolen i 1998 fået kontakt med et ungdoms- 
center, Tartu Christian Home, oprettet i 1989 af Anne Schotter, 
som også var involveret i herberget i Tallinn.

Institutionen var, som navnet siger, et hjem med plads til otte 
unge mennesker, som var ude i kriminalitet eller i risiko for at 
komme det. Desuden var der et mindre snedkerværksted og to 
dagcentre til rådighed for arbejdet. Beboerne var store børn, som 
havde levet en stor del af deres liv på gaden. 

Efter omvæltningerne i Estland blev børne- og ungdomssekto-
rerne drastisk skåret ned. De økonomiske ressourcer var små, 
og institutioner blev lukket. Det betød, at børn og unge fra svage 
familier med misbrug var uden opsyn og ofte drev om i gaderne, 
hvor de sniffede lim og let blev draget ind i kriminalitet og stof-
misbrug.  

Nogle var med i bander, som begik tyveri, røveri og overfald. 
Det skønnedes, at 4.000 børn ikke gik i skole, og der kunne gå 
lang tid, før fraværet blev bemærket, og skolerne reagerede. 
Kriminaliteten blandt børn og unge mennesker steg markant 
under de nye forhold. 

Ikke mindst børn af russiske familier havde en svær tid de første 
år efter Sovjetunionens kollaps. I store kredse i Estland var rus-
serne ikke velsete, heller ikke børnene, ligesom man helst ikke 
talte russisk med dem, og ofte talte de russiske børn ikke estisk.

Det estiske ungdomspoliti besøgte skolen i København flere gan-
ge, og i efteråret 1998 indgik skolen et samarbejde med Tartu 
Christian Home. Der blev oprettet en ny organisation, Tartu Chri-
stian Home in the Name of Hans Christian Kofoed. Formålet 
var at hjælpe de unge, som havde vanskeligheder, og forebygge 
yderligere ungdomskriminalitet gennem en opsøgende virksom-
hed med gadeprojekter, værkstedsaktiviteter, undervisning og 
sport og kultur.
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Anne SchotterDet formelle samarbejde med Tartu Christian Home blev bragt 
i orden i foråret 1999, den nye organisation blev registreret hos 
myndighederne og der blev etableret et programråd med delta-
gelse fra amtets ungdomskommission, ungdomspolitiet og Tartus 
socialforvaltning.

Programrådet var en slags bestyrelse. Socialministeriet i Dan-
mark var meget optaget af, at myndighederne i Estland skulle 
være repræsenteret i programrådet og dermed få muligheder 
for at følge udviklingen på skolen og være med til selv at præge 
programmerne, så de skulle føle sig ansvarlige for den fortsatte 
drift af skolen, når bevillingerne fra Danmark udløb. Da der i 
Estland var stor mangel på pladser til unge kriminelle og mangel 
på programmer var interessen for projektet stor.

Modelprojekt for ungdomsinstitutioner
Projektet blev i foråret 1999 drøftet med medarbejdere på den 
danske ambassade i Tallinn, som støttede det helhjertet. Der 
var brug for den slags initiativer og institutioner i Estland, efter 
at mange af de gamle institutioner var blevet lukket. De fleste 
ungdomsinstitutioner lagde vægt på ophold, men ikke på aktive-
ring, træning og uddannelse for de unge. Det var det nye element 
med dette projekt. Det kunne derfor blive et modelprojekt for 
andre ungdomsinstitutioner, især fordi det var erhvervsforbere-
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dende og havde et arbejdsmarkedsperspektiv med oplæring og 
undervisning. Ambassaden mente, der burde gøres meget ud af 
at sprede erfaringerne til andre institutioner i landet og få dem 
med i et netværk.

Også Tartus viceborgmester støttede projektet, men byen havde 
ikke penge til at kunne bidrage økonomisk, i hvert fald ikke i 
1999, måske i 2000.

Det skulle snart vise sig, at myndighederne var meget tøvende 
og afglidende med hensyn til at give bindende tilsagn om øko-
nomisk støtte, og der var uklarhed om, hvem der skulle betale, 
og hvilke sager myndighederne havde ansvar for. Først senere 
kom der styr på det. 

Endvidere var der usikkerhed hos de estiske myndigheder med 
hensyn til, hvordan de skulle vurdere værdien af socialt arbejde 
og især værdien og kvaliteten af socialt arbejde udført af NGO’er. 
Endelig spillede det ind, at det sociale område endnu ikke havde 
fået en sådan prioritering, at der var afsat tilstrækkelige midler 
til socialt arbejde i forhold til behovet.

Samarbejde med ungdomskommissionen
Skolen skrev i efteråret 1999 en ansøgning om 117.000 kr. til det 
danske udenrigsministerium og Det Sociale Initiativ, og i tillid 
til, at pengene ville blive bevilget, blev arbejdet sat i gang med 
det samme med en garanti fra Kofoeds Skoles bestyrelse.

Bevillingen blev givet som forventet. I udgifterne indgik lønnin-
ger til to medarbejdere, betaling for el, varme og vand, indkøb 
af redskaber og inventar samt arbejdstøj til de unge på sned-
kerværkstedet. Projektet blev senere forlænget med yderligere 
finansiering fra Det Sociale Initiativ.

Det første år blev optaget 59 børn og unge mellem 10 og 17 år. 
Heraf blev 22 henvist fra ungdomskommissionen, efter at de 
havde begået kriminalitet. Ungdomskommissionen var meget 
interesseret i projektet og så det som en værdifuld inspiration. 
Kommissionen stod for amtets resocialisering af unge kriminelle, 
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og de havde netop indledt arbejdet, men de havde ikke mange 
institutioner at henvise til. Ungdomskommissionen betalte 300 
kr. pr. deltager pr. måned. Beløbet dækkede kun en mindre del 
af udgifterne, men det var nu det beløb, man havde råd til. Se-
nere blev beløbet sat op, i takt med at kommissionen fik større 
budgetter at arbejde med.

Hovedparten af de unge blev imidlertid fundet af skolens medar-
bejdere ved opsøgende gadearbejde om aftenen og natten. Man 
motiverede de unge til at tage med til centret med tilbud om 
underholdning, computerspil og noget at spise. Adskillige børn 
gik med hjem, fordi de var hundesultne og frøs. Enlige mødre 
kom ofte selv med deres børn til skolen, når de erkendte, at de 
ikke magtede at opdrage dem alene. 

Troværdige voksne som omdrejningspunkt
Omdrejningspunktet i indsatsen for børnene og de unge var 
troværdig voksenkontakt gennem værkstedsarbejde. De unge 
skulle møde voksne, de kunne stole på, og som forstod sig på 
deres drømme og håb bag den hårde og kyniske facade.

Pædagogikken var derfor bygget op om omsorg, opmærksomhed 
og en oplevelse af, at de kunne lykkes. Men de lærte også at 
handlinger har følgevirkninger og konsekvenser. De normløse 
unge lærte nye normer på centret gennem konsekvenser af deres 
handlinger snarere end gennem forbud og påbud. 

Der var ikke meget snak om drengenes fortid og den kriminalitet, 
de havde begået. Man lærte dem arbejdsvaner: ikke at komme for 
sent på værkstedet, ikke at gå midt i det hele, når de blev vrede 
over et eller andet, ikke at stå og sludre uden for værkstedet 
og ryge cigaretter, og de unge lærte at gøre en arbejdsopgave 
færdig, før de begyndte på noget nyt. På den måde opbyggede 
man gradvist en ny adfærd hos de unge.

Drengenes interesse blev stimuleret af Kofoeddollars, som cen-
tret havde fået fra København. Efter arbejdet på værkstedet fik 
de unge en Kofoeddollar, som de kunne bruge til at betale for 
et måltid mad på skolen. For en særlig god indsats blev de ho-
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noreret med ekstra dollars, som de kunne benytte f.eks. til en 
biografbillet, en tur i svømmehallen eller en tur i cirkus, måske 
med en kæreste. Skolen lærte nemlig også de unge drenge at 
opføre sig ordentlig over for pigerne.

For pigerne var der indrettet et syværksted. Her benyttede man 
sig af den samme pædagogik som på snedkerværkstedet. De 
unge pigers adfærd skulle ændres gennem voksenkontakt og 
arbejdsnormer. Derudover var der edb-undervisning for begge 
køn og undervisning i russisk og estisk for russiske børn.

De unge arbejdede to timer på værkstederne om eftermiddagen 
fem dage om ugen. Desuden skulle de passe deres skolegang, 
og de fik hjælp til lektierne af skolens medarbejdere.

Solstrålehistorier
Skolens dagcentre blev benyttet af børn med problemer i skolerne 
og i hjemmet. De havde måske ikke forældre, der kunne hjælpe 
dem med lektierne, eller der var druk og vold i hjemmet. Børnene 
kom til centrene efter skoletid. Nogle blev henvist af lærere, 
som havde bemærket, at børnene manglede voksenkontakt eller 
ikke fik nok at spise. Også på dagcentrene fik de forsømte børn 
en stabil voksenkontakt, og de mødte voksne, som sad hos dem, 
lyttede til dem og hjalp dem med deres skoleopgaver.

Skolen hjalp også de lidt ældre unge med at finde et sted at bo, 
når de forlod centret. De unge lejede midlertidigt værelser eller 
lejligheder, som tilhørte kriminelle, der skulle i fængsel. 

Det gik de fleste unge på skolen godt. Der var forsvindende få 
gengangere. Her er et par solstrålehistorier om eleverne:

En dreng blev bragt til skolen af sin mor. Der var vold i hjem-
met. Forældrene var ved at blive skilt. Drengen fuldførte niende 
klasse, mens han var på skolen. Han vendte tilbage til sin mor 
og gik i gang med en erhvervsuddannelse.

En anden dreng kom fra ungdomsfængslet. Han blev henvist til 
skolen af en præst. Under opholdet på skolen blev han bevidst 
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kristen. En familie i USA inviterede ham på et ophold derovre. 
Han kom tilbage til Estland, fik arbejde og en lejlighed og blev gift.

Stor synlighed i medierne
I år 2000 organiserede skolen en konference i Tartu om krimi-
nalpræventivt arbejde og social rehabilitering af børn og unge. 
Konferencen samlede omkring 50 deltagere fra skole, politi, ung-
domskommissioner, sociale myndigheder, arbejdsmarkedet og 
institutioner. 

Angiveligt var det den første konference af denne art i Estland i 
de seneste ti år. Konferencen var omgærdet af mediernes store 
bevågenhed og interesse. Der blev holdt yderligere to konferen-
cer om kriminalpræventivt arbejde og alternativer til fængsels-
straffe, bl.a. om samfundstjeneste, som skolen var med til at 
udvikle i Tartu.

Generelt blev skolens indsats godt formidlet til offentligheden. 
Det første år var der tre tv-indslag, 11 radioindslag og 143 avisar-
tikler om skolen foruden 33 foredrag på møder og konferencer.

Skolen fik senere licens fra det estiske undervisningsministeri-
um til at uddanne ledige i snedkerfaget, syning og edb. Kurserne 
blev betalt af Tartu by. I 2005 fik skolen en stor EU-bevilling og 
kunne opføre en bygning med nye lokaler, så skolen nu har plads 
til 100 elever og 20 ansatte.

Narva

Ikke alle projekter resulterede i Kofoeds Skoler. En del projek-
ter strandede undervejs. De kunne ikke gennemføres, f.eks. på 
grund af manglende politisk opbakning eller mangel på penge. 
I de fleste tilfælde var projekterne gode og socialt relevante, og 
de havde fortjent en bedre skæbne. Et sådant projekt var Narva.

Narva ligger i det nordøstlige Estland tæt på grænsen til Rusland. 
Det er Estlands fjerde største by med 75.000 indbyggere. 86 pct. 
er russere, 4 pct. er estere, og 10 pct. tilhører andre nationaliteter. 
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En by ramt af stofmisbrug
I 1990’erne var byen hårdt ramt af stofmisbrug, og der var al-
vorlige sociale problemer for et stort antal børn og unge, ofte 
forældreløse russiske børn. Mange af dem tiggede på gaden. 
Der var ingen hjælp fra myndighederne. Der var simpelthen 
ikke penge i kommunekassen til socialt arbejde.

Aids og hiv var vidt udbredt blandt narkomaner, som delte sprøj-
ter med hinanden. Som grænseby til Rusland strømmede den 
illegale narko ind gennem Narva til andre estiske byer og derfra 
videre ud i Europa. De mange gadebørn var lette ofre for krimi-
nalitet og misbrug.

Samtidig var byen hårdt ramt af en økonomisk krise med virk-
somhedslukninger og ledighed. Den officielle arbejdsløshed var 
på 28 pct., og byen følte ikke, den fik nok støtte fra den estiske 
regering, sikkert fordi majoriteten af befolkningen var russere.

Kofoeds Skole fik en forespørgsel fra det danske udenrigsmini-
sterium, om skolen ville arbejde med et socialt rehabiliterings-
projekt for narkomaner, alkoholikere, hjemløse og langtidsledige 
i Narva. Projektet skulle have en pendant i Rusland, altså være 
et cross-border-projekt, for at bekæmpe stofmisbruget på begge 
sider af grænsen. Det Sociale Initiativ var rede til at finansiere 
begge projekter. Projekterne skulle indeholde dels en behand-
lingsdel, dels en aktiverings- og undervisningsdel.

Projektet var oprindeligt foreslået af rehabiliteringscentret for 
alkohol- og stofmisbrugere, en NGO-organisation i Narva, som 
var stiftet af Tartjana Magarova og hendes mand Yuri, som var 
præst. Nogle misbrugere havde kontaktet præsten og bedt om 
hjælp til at komme ud af misbruget, og ægteparret kastede sig 
ud i behandlingen uden særlige forudsætninger.

På et tidspunkt kom en gruppe misbrugsbehandlere til byen fra 
Amerika. De lærte Tartjana og Yuri hovedtrækkene i Minnesota-
modellen, og Tartjana tog til USA for at lære mere om modellen. 
Da hun kom hjem, stillede kommunen en bygning til rådighed 
for indsatsen, et tidligere psykiatrisk hospital. De fik penge til 
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driften fra forskellige fonde, men de kunne ikke få penge til 
renovering af bygningen, som var meget forfalden.

Fact finding mission
Sammen med medarbejdere fra Vejle Amt, som var eksperter i 
misbrugsbehandling, besøgte en medarbejder fra Kofoeds Skole 
byen på en fact finding mission, for at danne sig et overblik over 
problemernes omfang og få viden om den indsats, der skulle til. 
Rehabiliteringscentret ønskede at opbygge et døgnbehandlings-
center uden for byen, hvor de kunne arbejde med klienterne efter 
Minnesota-modellens 12 trins program, og hvor der var rum og 
frisk luft for en sundere livsførelse.

Under opholdet i Narva så gruppen på forskellige mulige byg-
ninger til centret. Overalt var der faldefærdige og ødelagte byg-
ninger, et symbol på en by i dyb menneskeligt, socialt og fysisk 
forfald. Alt, der kunne fjernes og bruges, var stjålet. Den ene 
tomme bygning efter den anden stod med åbne huller for vin-
duer og døre, rippet for alt. Her og der så man narkomaner og 
alkoholikere sidde eller ligge i ruinerne. Børn gik og bankede 
mursten løs, som de rensede og solgte til opkøbere, så de kunne 
få penge til mad.

Nogle af de hjemløse boede i jordhuler i skrænterne eller over-
nattede i skakter i jorden. Andre boede i telte på en losseplads 
uden for byen. De gik og rodede i skraldet for at finde metal, som 
de kunne sælge til en opkøber. 

Gruppen besøgte også en fattig familie med tre børn. De boede 
i et værelse på 20 m2. Forældrene var berusede under besøget. 
De var uden arbejde, og på spørgsmålet om, hvad de fik dagen 
til at gå med, svarede kvinden, at de stod op. Familien sov på 
et par madrasser uden sengetøj. Der var en snavset kogeplade i 
værelset og en gennemtrængende, sur lugt i værelset. I ejendom-
men var der toiletter med håndvask, men der var ingen bruser. 
Angiveligt blev familien holdt sammen af den ældste af drengene 
på ni år. Han tog sig af sine yngre søskende og gik på gaden for 
at tigge til mad.
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Ved samtaler med narkomaner og eksnarkomaner blev det op-
lyst, at narkoproblemerne i byen havde udviklet sig voldsomt 
siden Sovjettiden, og nu var et problem for mange unge. Det blev 
anslået, at der var 6.000 narkomaner i byen. Årligt steg narko-
problemet med 50 pct. Siden september 2000 havde der været 
en epidemi i antallet af hiv-tilfælde. 80 pct. af byens kriminalitet 
havde relation til narko. Kriminaliteten blandt 13-18-årige var 
steget med 35 pct. Mange børn gik ikke eller kun uregelmæs-
sigt i skole. 

Det var vanskeligt at forholde sig analytisk til tallene, men de 
underbyggede et samlet indtryk af en by, som var inde i en ond 
cirkel med en række problemer, som voksede den over hovedet. 
I The Baltic Times (3.-9. maj 2001) var en artikel om demonstra-
tioner og protester i byen, vendt mod regeringen i Tallinn. En 
fagforeningsleder udtalte, at mange familier ikke længere havde 
råd til at købe brød. Arbejdsløshed og fattigdom steg i regionen. 
I samme avis kunne man ugen efter læse, at der årligt var 1.500 
sager ved byretten i Narva om udsættelse fra lejligheder, fordi 
der ikke var betalt husleje.

Nåede ikke at komme i gang
Det var yderst påkrævet med en storstilet indsats over for nar-
koproblemerne, selvom det ville blive et meget vanskeligt pro-
jekt, formentlig det vanskeligste skolen havde stået over for. Ud 
over den sociale og fysiske elendighed var der stærke politiske 
spændinger mellem i hvert fald dele af kommunalbestyrelsen 
og rehabiliteringscentret og andre NGO’er. Og der var den evin-
delige konflikt med ministerierne i Tallinn.

En afklaring i det estiske socialministerium af, om rehabilite-
ringscentret kunne overtage en tidligere erhvervsskole til pro-
jektet, trak ud. Kofoeds Skole var imidlertid indstillet på at gå 
ind i projektet og begyndte at arbejde på en ansøgning til Det 
Sociale Initiativ, men kunne ikke komme videre, før bygnings-
spørgsmålet blev afklaret.

Det endte med, at der kom folketingsvalg i Danmark og en ny 
regering, som lukkede Det Sociale Initiativ i 2002. Skolen for-



 19 skoler i 9 lande | 239

søgte at finde andre kilder til finansiering af projektet, men det 
lykkedes ikke. Dermed endte projektet i Narva for Kofoeds Sko-
les vedkommende.

litauen

I juni 1999 spurgte det danske udenrigsministerium, om Kofoeds 
Skole mon kunne finde en partner i Litauen til et projekt for reha-
bilitering af løsladte fanger. Projektet var ønsket af det litauiske 
socialministerium og godkendt af de danske myndigheder, og 
ville blive betalt af Det Sociale Initiativ. Helsingforskomitéen 
pegede på Lithuanian Prisoners’ Aid Association (LPAA) i Vil-
nius som en egnet partner.

LPAA var meget interesseret i et samarbejde. På det tidspunkt 
var organisationen kommet til den konklusion, at der skulle 
andre metoder til i arbejdet med løsladte fanger, end de hidtil 
anvendte. Man havde besluttet sig for at anvende hjælp til selv-
hjælp for at kunne dygtiggøre og integrere de løsladte fanger i 
samfundet igen. Imidlertid var der ingen erfaringer med sådanne 
metoder at trække på i Litauen. Skolens henvendelse kom derfor 
på det helt rigtige tidspunkt i forhold til organisationens egne 
behov og overvejelser. 

LPAA – hjælp til selvhjælp til løsladte
Lithuanian Prisoners’ Aid Association blev etableret i 1921, opløst 
i kommunisttiden og gendannet i 1991. I otte år havde foreningen 
arbejdet på at sikre fangers rettigheder og hjælpe dem tilbage 
til samfundet igen efter løsladelse fra fængslet, ofte efter mange 
års indespærring.

LPAA tog sig også af de fængsledes familier, og de hjalp løsladte 
fanger til at begynde et nyt liv, så godt det lod sig gøre med de få 
midler og metoder, som de rådede over. Gennem de sidste fire år 
havde de endvidere arbejdet præventivt med unge mennesker, 
som var i risiko for at begå kriminalitet.

Medlemmerne af organisationen deltog i seminarer og konfe-
rencer, og de forsøgte at påvirke politikerne til en mere human 
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kriminalitets- og retspolitik, ligesom de optrådte i retten som 
forsvarere for de tiltaltes rettigheder. De udgav et tidsskrift med 
kritiske artikler om fængselsvæsenet og den behandling, sam-
fundet gav fangerne, når de blev løsladt.

Foreningens bestyrelse nød samfundets anerkendelse og re-
spekt. Foreningen var medlem af flere internationale netværk om 
retsreformer, fængselsvæsen og kriminalforsorg og deltog flittigt 
i internationalt arbejde for at lære af andre landes retssystemer 
og kriminalpræventive arbejde. Foreningen havde ikke mange 
penge, og de anvendte i vid udstrækning frivillige i arbejdet.

Nogle af de ledende medlemmer af LPAA havde selv været 
fængslet af kommunisterne og deporteret til Sibirien. Således for-
eningens formand, juristen Jonas Stashinskas, som både havde 
siddet i KGB-fængslet i Vilnius og i KGB Gulag fangelejr. Sam-
men med sin kone, Milda Bliumensoniene, var han foreningens 
ledende kraft og deltog ofte i den offentlige debat.

En medarbejder fra skolen rejste til Vilnius og besøgte forenin-
gen, som havde lejet et par små lokaler midt i hovedstaden. Der 
var et lille kontor med få faciliteter og et 30 m2 stort og udslidt 
lokale, hvorfra de delte suppe og brød ud til de 60-80 tidligere 
fanger, som hver dag i al slags vejr samlede sig ved lugen, hvor 
suppen blev rakt ud.

Det eneste, der var rigeligt af i foreningen, var vitaminpiller i 
tusindvis, som de havde fået fra udlandet. Det var i virkeligheden 
så godt som al den hjælp, de kunne give de tidligere fanger og 
kriminalitetstruede, og resultatet blev derefter.

Løsladt til gaden
Samfundet gjorde slet ikke noget for at hjælpe fangerne tilbage 
til en normal tilværelse. Der var ingen forberedelse i fængslet, før 
fangerne blev løsladt til en verden, som de ikke længere kendte. 
Og uden for murene var der ingen institutioner til at reintegrere 
dem i samfundet eller nogen struktur for rehabilitering i det hele 
taget. Den støtte, fangerne fik, var helt tilfældig og sporadisk. 
Når de blev løsladt, var det til gaden.



Tv.: 
Skolen i Pravi-
eniskes er seneste 
skud på stammen 
af Kofoeds Skoler 
i udlandet. På 
skolen optrænes 
løsladte fanger fra 
byens fængsel så 
deres jobmulighe-
der styrkes. Her 
ved fremstilling af 
automåtter.

Mere end 14.000 personer sad fængslede. I 1998 blev godt 6.000 
løsladt fra fængslerne. Året efter var 42 pct. af dem tilbage igen.  
I mange år lå Litauen langt bagud i forhold til det øvrige Europa, 
når det gjaldt social integration af fanger. I 2000 blev der givet en 
stor amnesti, først og fremmest på grund af pladsmangel i fængs-
lerne. Amnestien medførte, at der gik en bølge af ny kriminalitet 
hen over landet. Amnestien var ikke koordineret med sociale 
initiativer. De løsladte begik især indbrud i supermarkeder og 
forretninger for at få noget at leve af. Resultatet af amnestien 
gjorde det i flere år vanskeligt at tale om social integration af 
de løsladte fanger og en human retspolitik. Der var en udbredt 
holdning i samfundet, at kun endnu strengere straffe hjalp på 
de kriminelle.

Alle løsladte var dog ikke helt uden ”hjælp”. Gangsterbander 
stod uden for fængslerne parate med tilbud om et sted at bo for 
senere at bruge de løsladte til at begå ny kriminalitet. De sociale 
forhold og den manglende kriminalitetspolitik var en reel sikker-
hedsrisiko i Litauen, som i sig havde spiren til et parallelsamfund 
som var styret af gangsterne.

Th.: 
Jonas Stashinskas.
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En bygning fra kirken
Man var oppe imod hårde odds, men Lithuanian Prisoners’ Aid 
Association indså, at noget skulle gøres for at overbevise be-
folkningen og politikerne om fordelene ved at hjælpe fangerne 
tilbage til samfundet og forebygge ny kriminalitet. Men hvad? 
Mens disse overvejelser stod på, fik foreningen en aftale med 
den katolske kirke i Vilnius om vederlagsfri leje i 25 år frem til 
2025 af en stor bygning, som tilhørte kirken, centralt i byen. 

Aftalen blev indgået af ærkebiskoppen i Vilnius fra den 1. januar 
2000. Modkravet fra kirken var, at bygningen skulle sættes i 
stand, og at foreningen skulle finde partnere, som kunne finan-
siere ombygningen af den stærkt forfaldne bygning. Kort efter 
fik LPAA stillet yderligere en bygning til rådighed på samme 
matrikel. Et arkitektfirma vurderede, at det ville koste 1,7 mio. 
kr. at renovere ejendommen. En hollandsk fond gav tilsagn om 
at finansiere halvdelen af udgifterne. Den anden halvdel skulle 
foreningen selv finde hos en anden partner.

I november 1999 besøgte Jonas Stashinskas Kofoeds Skole for 
første gang for at forberede det videre samarbejde. Der blev 
indgået en samarbejdsaftale mellem Lithuanian Prisoners’ Aid 
Association og Kofoeds Skole, som løseligt skitserede indhold, 
formål, grundlag og metode. På det grundlag søgte skolen Det 
Sociale Initiativ om midler og fik næsten en million til projektet, 
herunder den manglende halvdel til renovering af bygningen.

I foråret 2000 holdt Kofoeds Skole et seminar i Vilnius for med-
lemmer af Lithuanian Prisoners’ Aid Association og andre inte-
resserede for at orientere om skolens model og metoder. De vandt 
genklang, og derefter gik man i gang med at skrive programmer 
for den litauiske skoles virke.

Det samlede output af projektet skulle være et center til forebyg-
gelse af kriminalitet og social rehabilitering af udstødte grupper 
og tidligere fanger. Skolen skulle tilbyde uddannelsesprogram-
mer, værkstedstræning, rådgivning og materiel hjælp. Skolen 
skulle endvidere bidrage til udvikling af retspolitikker og del-
tage i den rets- og socialpolitiske diskussion i pressen samt ud-
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brede sine metoder og erfaringer til andre institutioner i Litauen 
gennem et netværk af NGO’er. Det helt overordnede formål var 
at yde et bidrag til opbygning af en litauisk kriminalforsorg, 
som strukturelt kunne ændre vilkårene for de løsladte fanger.

Ombygningen gik i gang i april 2000 efter en offentlig licitation. 
Renoveringen omfattede alt i bygningen fra yderst til inderst og 
fra gulv til loft. Et hold tidligere fanger deltog i arbejdet, og de 
blev aflønnet i naturalier som brød, pølse, ost og cigaretter. De 
arbejdede dygtigt under daglig kritisk overvågning af Jonas Sta-
shinskas, som øjnede virkeliggørelsen af det projekt, han længe 
havde drømt om og brændt for.

Imens ombygningen stod på kom en gruppe frivillige medar-
bejdere i foreningen til København på to ugers studiebesøg for 
at lære skolens metoder at kende. Materialer om Kofoeds Skole 
blev senere oversat til litauisk, og en del blev optrykt i forenin-
gens tidsskrift.

Vilnius Kofoedo Mokykla
I december var ombygningen tilendebragt. Den tidligere falde-
færdige bygning stod smuk og præsentabel med værksteder og 
klasseværelser, køkken, spisestue, computerrum, mødelokale og 
kontorer for socialarbejdere.

Skolen blev officielt oprettet i januar 2001 med navnet Vilnius 
Kofoedo Mokykla. Der blev valgt en bestyrelse og ansat en for-
stander. Kofoeds Skole i København fik en plads i bestyrelsen. 
Skolen åbnede i februar under deltagelse af den danske am-
bassadør i Vilnius, som løbende var blevet holdt orienteret om 
projektet, og som støttede skolen med en lokal bevilling til ind-
køb af køleskabe, køkkenudstyr, værkstedsudstyr, møbler mv. 
Også Kofoeds Skole bidrog med en sending udstyr; computere 
og værktøj. 

Skolen blev indrettet med træ- og metalværksted, et kreativt 
værksted, køkken og klasseværelser med bl.a. computere. Skolen 
tilbød rådgivning, undervisning, værkstedstræning samt bad, 
tøj og mad til dem, som arbejdede på skolen. Skolen bistod end-



244 | 19 skoler i 9 lande

videre eleverne med at finde en bolig og arbejde og til at blive 
registreret i samfundet og udstyret med de nødvendige papirer 
i forbindelse med opholdet på skolen. Der var to faste medarbej-
dere og 10-12 frivillige. 

Resultaterne viste sig snart at være lovende. Af 16 elever, som 
benyttede skolen i første halvår 2001, fik 14 arbejde. Det var en 
succes ikke mindst set i forhold til deres tidligere liv. 12 af dem 
havde begået kriminalitet og fået ubetingede domme, halvdelen 
af dem adskillige gange. 

Jonas Stashinskas opsummerede situationen således:

”Tidligere fanger udgør en stor risiko for samfundets sikkerhed. 
Hvis ikke de integreres i samfundet, begår de mindre røverier 
i supermarkeder og lignende steder, eller de bliver involveret i 
kriminelle netværk og benyttes som redskaber for alvorlig kri-
minalitet. Tidligere kvindelige fanger, især de unge, slår sig på 
prostitution, og nogle af dem har planer om at rejse til vestlige 
lande for at tjene penge. En stor del af de yngre fanger har planer 
om at rejse til Skandinavien, Tyskland og andre vestlande for at 
arbejde, men ser man på deres uddannelse og arbejdsmæssige 
baggrund, er det klart, at deres egentlige mål er at begå krimi-
nalitet i disse rige lande. De er ikke bange for fængslerne dér. De 
bliver behandlet godt, og de kan tjene ekstra penge i fængslerne. 
Efter at Vilnius Kofoeds Skole har fået disse fanger i arbejde, har 
ordnet deres dokumenter og genoprettet forbindelsen til deres fa-
milier, tænker de ikke længere på at gennemføre deres mørke 
planer.”

I de første år efter indvielsen havde skolen årligt ca. 200 elever 
plus ”løse” elever, som kom forbi og fik rådgivning og lidt hjælp. 
Omkring en tredjedel af eleverne forlod skolen igen fuldt reha-
biliteret med arbejde og bolig.

Skolen indgik samarbejde med det nærliggende fængsel om re-
habilitering af fanger, som stod foran løsladelse. Fangerne fik 
lov til i dagtimerne at deltage i værkstedsaktiviteterne på skolen 
og på den måde vænne sig til et liv uden for tremmerne, tre må-
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neder før løsladelse. Det var første gang en sådan ordning blev 
accepteret af myndighederne i Litauen. Det var dog kun værk-
stedstræning, de gik med til. Undervisning kunne ikke gøre det. 
Skolen modtog også kriminelle, som i stedet for fængselsstraf 
blev dømt til samfundstjeneste.

Værkstedsarbejdet blev organiseret af en til formålet oprettet 
nonprofitorganisation: Prisoners’ Social Integration Centre. Or-
ganisationen bestod af håndværkere, og mindst halvdelen af 
medarbejderne skulle være tidligere fanger, hjemløse eller mis-
brugere. De benyttede skolens lokaler og kunne producere på 
skolen, især møbler. Af indkomsten skulle de betale for driftsud-
gifterne og hente deres løn. Et overskud skulle tilfalde skolen. 
Samtidig skulle de optræne eleverne, så de fik kvalifikationer 
til at begå sig på arbejdsmarkedet.

Stor interesse fra omverdenen
Skolen tiltrak sig stor opmærksomhed i de litauiske medier og 
deltog meget i debatten om resocialisering af tidligere krimi-
nelle. Skolens forstander medvirkede i kommissionsarbejder 
og rådgav justitsministre om en reform af fængselsvæsenet og 
kriminalforsorgen. Mange højtstående inden for fængsels- og 
retsvæsenet besøgte skolen. 

I efteråret 2001 arrangerede skolen en stor konference om social 
rehabilitering af unge kriminelle med deltagelse af sociale myn-
digheder, politi, retsvæsen, arbejdsmarked og socialforskere. 
Også højtstående fra Danmark besøgte skolen. I 2005 var den 
danske prinsesse Benedikte i Litauen og så skolen. Det var et 
interessant besøg for prinsessen, fordi hendes forældre, Kong 
Frederik den niende og Dronning Ingrid, havde haft stor inte-
resse for Kofoeds Skole, da den lå på Christianshavn.

I 2005 fik Kofoeds Skole 300.000 kr. fra en dansk fond til at ind-
rette et herberg i en af de to bygninger, som var blevet over-
draget af den katolske kirke. Bygningen var kun delvist sat i 
stand. Med fondsmidlerne kunne bygningen gøres færdig, og der 
blev etableret syv værelser med plads til 21 beboere ad gangen. 
Beboerne var løsladte eller prøveløsladte fanger under 30 år. I 
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Litauen fandtes ikke herberger for løsladte fanger og slet ikke i 
kombination med de aktiviteter, der var på skolen. Dermed blev 
der skabt en hel ny institutionsform i landet.

Skolen begyndte senere at arbejde mere målrettet med misbru-
gere af alkohol og narkotika, og nogle af dem flyttede ind på 
værelserne i herberget. Samtidig fik man et samarbejde i gang 
med Anonyme Alkoholikere, som to gange ugentligt organise-
rede terapikurser for misbrugerne. Også læger hjalp på frivillig 
basis til med behandling af misbrugerne.

Mere af samme slags i Pravieniskes
I 2004 udtalte den litauiske regering, at der skulle etableres dag-
centre for tidligere fanger efter samme model som Kofoeds Skole 
ude i landet. Den hollandske fond, som havde betalt halvdelen af 
renoveringsudgifterne i Vilnius, syntes også godt om resultatet af 
skolens indsats og ønskede mere af samme slags i Pravieniskes.

Pravieniskes er et stort fængselsområde i nærheden af byen Kau-
nas, hvor halvdelen af de indsatte i Litauen afsoner i fire store, 
lukkede fængsler. Området kaldtes for Litauens fængselshoved-
stad. I 2004 fik Lithuanian Prisoners’ Aid Association en stor 
bygning stillet til rådighed på fængselsområdet. Den hollandske 
fond betalte 100.000 euros for istandsættelse af bygningen. Ord-
ningen blev godkendt af premiereministeren og af justitsmini-
steren med krav om at etablere en institution, der lignende den 
i Vilnius. Fanger, der skulle løslades, blev optaget på skolens 
værksteder og forberedt på et nyt liv.

Perspektivet i projektet var at opbygge en indsats for løsladte 
fanger i Litauen, som kunne sammenlignes med den danske 
kriminalforsorg, før den blev offentlig. Fængslet betalte for psy-
kologer og socialrådgivere, og de overvågede projektet – og fan-
gerne. Skolen indgik en kontrakt med et integrationscenter på 
lignende vilkår som i Vilnius. De indrettede en del af skolen til 
værksted for produktion mod at optræne fangerne. Det viste sig 
imidlertid vanskeligt at få produktionen op på et niveau, hvor 
der blev aktiviteter for eleverne at udføre, og projektet havde en 
lang indkøringsperiode. Men gradvist kom skolen også i gang 
i Pravieniskes.
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Tjekkiet

I slutningen af 1990’erne opholdt to tjekkiske elever sig på Ko-
foeds Skole. De var kommet til Danmark som flygtninge i kom-
munisttiden. De befandt sig så godt på skolen, at de syntes, at 
der skulle oprettes en lignende skole i Tjekkiet, i byen Ostrava, 
hvor de kom fra.

Skolen støttede og rådgav dem i deres overvejelser, og de to tjek-
ker tog kontakt til familier, venner og bekendte i hjemlandet for 
at få dem med i arbejdet for at oprette en tjekkisk Kofoeds Skole. 
Der blev udarbejdet retningslinjer for en sådan skole, og de to 
elever tog til Ostrava og talte med repræsentanter for bystyret.

I december 1998 blev der dannet en Hans Christian Kofoed for-
ening for social forsorg, rehabilitering og resocialisering. For-
eningen havde ved oprettelsen en snes medlemmer, som ville 
arbejde for at udbrede de kofoedske idéer og forsøge at omsætte 
dem i Kofoeds Skole i Ostrava. Sammen med de to elever be-
søgte medarbejdere fra skolen byen i januar 1999 og talte med 
embedsmænd i socialforvaltningen og arbejdsformidlingen om 
behovet for en socialpædagogisk indsats over for de arbejdsløse, 
så de kunne genfinde livsmodet og en tro på fremtiden.

Ostrava – lukkede kulminer og industrier
Ostrava ligger i et kulmine- og industriområde. I kommunistti-
den var der store industrikonglomerater i området, som bidrog 
væsentligt til landets økonomi. Kulminerne var nu blevet lukket, 
og mange industrier var heller ikke længere rentable på de nye 
markedsvilkår. De drejede nøglen om og sendte medarbejderne 
hjem.

Folk i området havde tjent godt og var relativt velstående, men 
nu stod de store industrikomplekser og rustede op og forfaldt. 
Arbejdsløsheden var høj i området – 15-20 pct. – og man frygtede, 
at mange flere ville blive fyret i den nærmeste fremtid. Mange 
havde arbejdet hele livet i kulminerne, og for dem var der umid-
delbart ingen alternativer til arbejdsløshed. 



Der blev holdt adskillige møder med byens politikere og em-
bedsmænd. De tog godt imod idéen om en skole for arbejdsløse. 
Der var forståelse for, at der skulle gøres en indsats over for de 
mange arbejdsløse, hvis de ikke skulle falde endnu dybere ned 
i opgivenhed. Tjekkiet var kommet godt ind i de nye tider efter 
kommunismen, men fra midten af 1990’erne gik det tilbage med 
minusvækst og stigende ledighed.

Socialdirektøren var især optaget af de mange kommende ar-
bejdsløse. Hun udtalte, at folk, der nu blev arbejdsløse, ikke 
kunne forestille sig, hvad arbejdsløsheden ville komme til at 
betyde for dem, ikke blot pengemæssigt men også menneske-
ligt og moralsk. Disse mennesker havde ingen erfaringer med 
arbejdsløshed. Der havde altid været job. ”Her må vi udvide disse 
menneskers horisonter, lære dem at se muligheder og på den måde 
bidrage til udvikling af alternativer til den nuværende situation”, 
sagde hun. Det ville blive svært at motivere de arbejdsløse, fryg-
tede hun. De ville spørge, hvorfor de skulle aktiveres og rekva-
lificeres og motiveres, når der alligevel ikke var noget arbejde 
til dem bagefter.

Tv.: 
ostrava området 
var domineret 
af kul og stålin-
dustri. mange 
arbejdspladser 
lukkede efter 
murens fald. 

Th.: 
Ceslav Santarius.    
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Projekt for sigøjnere
De to tjekkiske elever gjorde et stort arbejde for at forberede op-
rettelsen af skolen og forhåndsannoncere de nye programmer. De 
oversatte tekster om Kofoeds Skole til tjekkisk, tog kontakter til 
andre foreninger, som arbejdede med sociale problemer, kontak-
tede myndigheder lokalt og nationalt, udarbejdede PR-materiale, 
kontaktede medier og arrangerede pressekonferencer. De fik en 
tjekkisk journalist til at besøge skolen i København og skrive en 
artikel om skolen til tjekkiske aviser.

Selvom der i Ostrava var stor opbakning til Kofoeds Skole, 
kneb det med at komme i gang, herunder med at finde en egnet 
bygning. Alle arbejdede frivilligt i foreningen. Kofoeds Skole 
støttede med lidt penge, så deltagerne ikke havde udgifter på 
arbejdet, men man manglede længe et enzym, som kunne sætte 
en proces i gang, så interessen blev til virkeligt socialt arbejde.

Foreningen fik imidlertid et projekt op at stå for sigøjnere, som 
der var mange af i området. De levede under kummerlige forhold 
i store ejendomskomplekser, som kunne minde om bombekra-
tere. Sigøjnerne fjernede og solgte alt, der kunne afmonteres fra 
ejendommene: vinduer, døre, vaskekummer og toiletter. 

Samarbejde med  
Slezská Diakonie
Rygtet om Kofoeds Skole bredte 
sig i mellemtiden til andre orga-
nisationer i landet, og i januar 
1999 fik skolen i København en 
henvendelse om et studiebesøg 
fra Slezská Diakonie i Cesky 
Tesín, en grænseby til Polen. 
Organisationen virker for kri-
stent socialt arbejde inden for 
den lutherske kirke. Slezská 
Diakonie blev etableret i mel-
lemkrigstiden, blev opløst og 
forsvandt i kommunistperioden 
og blev grundlagt igen i 1990 
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af Ceslav Santarius. Organisationen ydede hjælp til gamle, en-
somme, handicappede, hjemløse og udstødte. På få år oprettede 
de 30 centre, bl.a. et herberg for hjemløse. I alt 300 mennesker 
arbejdede i Slezská Diakonie.  

Organisationen ønskede at udvikle arbejdet med hjemløse, så 
de blev aktiveret på værksteder og fik tilbudt undervisning. En 
gruppe medarbejdere fra Slezská Diakonie besøgte København 
i foråret 1999 for at lære skolen at kende. Med i gruppen var en 
filmmand, og der blev optaget en film om Kofoeds Skole, som 
blev vist i tjekkisk tv.

Opholdet inspirerede tjekkerne til at indrette deres herberg med 
et snedkerværksted og at tilbyde kurser i engelsk og tysk og 
pc-kurser til de hjemløse. Der udviklede sig efterhånden et tæt 
samarbejde mellem Kofoeds Skole og Slezská Diakonie, og det 
førte efter nogle år til oprettelse af en række Kofoeds Skoler i 
Tjekkiet.

I efteråret 1999 arrangerede Kofoeds Skole et ugekursus i Køben-
havn for 25 tjekker, finansieret med midler fra Demokratifonden. 
Formålet var at samle en gruppe af mennesker – praktikere, 
akademikere, myndighedspersoner, ildsjæle og professionelle 
– som kunne udgøre et kraftcenter for etableringen af en skole 
i Tjekkiet.

Ud over at høre om demokrati og socialpolitik i Danmark diskute-
rede gruppen konkrete forslag til oprettelse af en Kofoeds Skole. 
Konklusionen blev, at Slezská Diakonie straks ville begynde at 
tage nogle af de kofoedske metoder i brug på deres egne insti-
tutioner. Foreningen i Ostrava ville oprette et mindre kontor for 
rådgivning og vejledning. De to organisationer ville sammen 
med myndighederne forsøge at afklare konkrete behov, mulig-
heder og betingelser for at oprette en skole i området. Senere 
på efteråret ville Kofoeds Skole få en invitation til at komme til 
landet og bidrage til arbejdet.
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Med repræsentanter for universiteterne i Prag og Ostrava, som 
også var med i gruppen, aftalte skolen, at pædagogstuderende 
kunne komme på studiebesøg i København.

Kurset i København sluttede i en næsten kennedysk atmosfære: 
Man skulle ikke spørge, hvad Tjekkiet kan gøre for dig, men 
hvad du kan gøre for Tjekkiet.

Projektudkast  – og så gik det stærkt
Forud for kurset udarbejdede Slezská Diakonie et konkret udkast 
til et Kofoeds Skole-projekt. Det fokuserede bl.a. på det stigende 
antal arbejdsløse i Ostrava region. Den projekterede skole skulle 
være åben for alle udstødte grupper, men have særlig fokus på 
ledige, som var registreret i arbejdsformidlingen, og som ikke 
havde tilstrækkelige forudsætninger til uden videre igen at 
kunne begå sig på arbejdsmarkedet. 

Man forudså, at en gruppe af ledige aldrig ville blive i stand 
til igen at finde et job. For denne gruppe ville skolen forsøge at 
forbedre deres livskvalitet. Der skulle ligeledes sættes ind med 
forebyggelse af kriminalitet og alkohol- og stofmisbrug over for 
unge mennesker.

På skolen skulle der oprettes kurser i bl.a. engelsk, edb, selv-
præsentation, køreundervisning og familieøkonomi. Kurserne 
skulle være gratis, men som modydelse skulle eleverne deltage 
i jobtræning på Slezská Diakonies institutioner. Kravene kunne 
også omfatte deltagelse i interesseklubber og personlig hygiejne. 
En arbejdsløs tømrer kunne f.eks. deltage gratis i computerun-
dervisning mod at arbejde nogle timer i en klub, som fremstillede 
legetøj til forældreløse børn.

Projektet skulle organiseres i et samarbejde mellem Slezská 
Diakonie, Hans Christian Kofoed-foreningen i Ostrava, arbejds-
formidlingen og det pædagogiske fakultet i Ostrava og Kofo-
eds Skole i København. Finansieringen skulle komme fra bl.a. 
Ostrava kommune, fonde og sponsorer, EU-programmer og den 
danske regering.
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I praksis betød samarbejdet med Slezská Diakonie, at Hans Chri-
stian Kofoed foreningen, som bragte Kofoed-ideen til Tjekkiet, 
gradvis gled ud af billedet og lidt efter lidt gik i sig selv. Enkelte 
af foreningens medlemmer fik arbejde i Slezská Diakonie. 

Efter aftale med Slezská Diakonie kom en ung kvinde fra Ostra-
va i efteråret 2001 til København på et længere ophold for at 
studere Kofoeds Skoles arbejde og skrive en diplomopgave om 
skolens socialpædagogiske metoder. Opgaven havde ikke blot 
akademisk interesse. Den skulle skrives, så den kunne læses af 
tjekkiske socialarbejdere og bruges som afsæt til oprettelse af 
en Kofoeds Skole i Ostrava.

I løbet af 2002 blev den første skole forberedt bl.a. gennem sam-
taler med lokale myndigheder. Skolen skulle åbnes i Ostrava som 
et slags pilotprojekt. Organisatorisk skulle skolen etableres som 
et center under Slezská Diakonie. Samtidig blev der udarbejdet 
en strategi for oprettelse af yderligere skoler i området, hvis det 
første forsøg faldt heldigt ud.

Den første skole åbnede 12. december 2002, og den blev med 
det samme en succes hos eleverne. Derefter gik det stærkt. I 
løbet af fem år åbnede seks skoler i Tjekkiet, i Ostrava (2002), 
Karvina (2003), Trinec (2004), Bruntal (2004), Usti nad Labem 
(2005) og i Most (2007).

Ventelister til skolerne
Den hurtige oprettelse af de mange skoler var i vid ustrækning 
et resultat af behov og efterspørgsel fra elevernes side, men også 
af et godt og tillidsfuldt samarbejde med offentlige myndighe-
der, som ønskede skolerne på grund af den store arbejdsløshed 
i området. Endelig spillede det ind, at Tjekkiet blev medlem af 
EU i 2004 og fik adgang til flere penge fra EU's fonde.

Eleverne stod i kø for at blive optaget på skolerne. Der opstod hur-
tigt ventelister. Ingen andre institutioner havde sådanne tilbud, 
som Kofoeds Skole havde til arbejdsløse. På et tidspunkt var der 
halvandet års ventetid på at komme ind på et pc-kursus! Skolerne 
oplevede et sandt boom i elevtallet, som overraskede alle. 



Kofoeds Skole i 
ostrava set fra 
gaden.

Skolerne fik et godt samarbejde med arbejdsformidlingen efter 
nogen tøven og mistænksomhed. Arbejdsformidlingen syntes, 
de havde gode tilbud i forvejen. Men eleverne foretrak skolens 
kurser. Ni ud af ti var registreret som arbejdssøgende i arbejds-
formidlingen. For at få en fornemmelse af, hvilke kurser der var 
behov for, spurgte man sig for i arbejdsformidlingen. Eleverne 
ville gerne ind på arbejdsmarkedet igen, og de efterspurgte især 
computerundervisning og engelsk, som kunne forbedre deres 
muligheder for at få et job.

Elevernes gennemsnitsalder var i begyndelsen af 40’erne, og ca. 
75 pct. var kvinder. Mødeprocenten var høj og stabil, omkring 
95 procent. Godt halvdelen forlod skolen igen i forbindelse med 
at de fik et job. 

JEG GlædEr mIG TIl AT BEGyNdE AT ArBEJdE IGEN
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"For et år siden mistede jeg mit arbejde, fordi min daværende 
chef afhændede sin butik. der kom rigtig mange tårer i mit liv, 
og det vil jeg helst ikke tale om. Jeg tabte ti kilo og søgte mange 
job, som jeg ikke fik. men en dag var jeg på posthuset. og der 
fandt jeg en brochure om Kofoeds Skole. Så startede jeg på skolen 
i januar 2006.

Til januar 2007 åbner jeg min egen lille tøjbutik her i Karvina. 
Så får jeg brug for det, jeg har lært på Kofoeds Skole. Jeg skal 
nemlig importere tøj fra England. og når man har sin egen butik, 
skal man også kunne edb.

I Tjekkiet kan man få hjælp, når man bliver arbejdsløs som 50-
årig. Så jeg får 50.000 tjekkiske kroner som iværksætterydelse 
fra januar, så jeg kan indrette min butik. Jeg har taget 5 kilo på 
nu – og jeg glæder mig til at begynde at arbejde igen og bruge 
alt det, jeg har lært”.

Elev på Kofoeds Skole i Karvina i  Tjekkiet, Kofoeds Avis 2006.

En samlet organisation med mange tilbud
I 2003 besluttedes det at ændre skolens organisering. I stedet for 
at være et center under Slezská Diakonie blev skolerne i 2004 
samlet i en uafhængig organisation med Ceslav Santarius som 
formand for bestyrelsen.

I 2005 måtte skolen i Ostrava flytte til en større bygning for 
at imødekomme den store efterspørgsel. Elevtallet var næsten 
fordoblet fra 2003 til 2005. Også flere af de øvrige skoler i Tjek-
kiet måtte flytte i større bygninger på grund af stigende elevtal. 

Antallet af medarbejdere steg ligeledes betragteligt. Desuden 
blev der ansat en del medarbejdere i forbindelse med en række 
EU-finansierede projekter, som skolerne var dygtige til at ud-
vikle. Der var dog hele tiden mange frivillige medarbejdere på 
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skolerne, især studerende, og der var et nært forhold til univer-
sitetet i Ostrava. Studerende skrev diplomopgaver om skolerne.

Også antallet af kurser og programmer steg hele tiden. Der blev 
undervist i engelsk, russisk, spansk, tysk og tjekkisk på flere 
niveauer, edb, keramik, træskæring, dramaklub, syning, busi-
ness korrespondance, maskinskrivning, bogføring, selvforsvar, 
musik og metalsløjd. Der var kunstterapi, motion, frisørsalon 
og snedkerværksted, og eleverne kunne få kørekort. Der var 
socialrådgivning, jobvejledning og juridisk rådgivning.

Kofoeds Skoles dollarsystem blev udviklet og modificeret i for-
hold til systemet i København. Ud over mad og tøj kunne eleverne 
optjene ret til en tur i biografen eller i svømmehallen. Skolen 
indgik aftaler med biografer og svømmehaller, så det blev gratis 
for skolen. 

Eleverne roste skolens arbejde. De følte, de blev taget alvorligt, 
at de igen fik rytme og indhold i deres liv, og de var glade for 
at lære noget. De var også glade for samværet med de øvrige 
elever og det menneskelige fundament, som skolen lagde for 
det sociale arbejde.

Tjekkiske politikere og embedsmænd var meget interesserede i 
skolens arbejde, og der blev arrangeret adskillige besøg på sko-
len i København, så de ved selvsyn kunne danne sig et indtryk 
af skolens arbejde, ofte som en forløber for oprettelse af en skole 
i Tjekkiet. I 2005 besøgte den tjekkiske vicepremiereminister 
og socialminister Kofoeds Skole i København – samme dag som 
den femte Kofoeds Skole i Tjekkiet blev åbnet.

På alle måder var skolerne en succes. På få år gik de fra at være 
små institutioner til at blive defineret som store institutioner i 
henhold til tjekkisk lovgivning. En fødevarebank blev åbnet i 
2007, og et nyt projekt og en ny skole var på tegnebrættet for 
2008.
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IKKE BArE mASKINEr

"Jeg tror, der er tre grunde til vores succes. For det første var 
det en god ide, Hans Christian Kofoed fik! For det andet er der 
behov for skolen, på grund af den høje arbejdsløshed i Tjekkiet, 
og for det tredje har vi et godt team på og rundt om skolen, og 
et godt samarbejde med betydningsfulde mennesker i regionen.

der er ingen andre organisationer i Tjekkiet, der arbejder ligesom 
Kofoeds Skole. de offentlige arbejdsløshedskontorer er meget 
mere ”officielle”. vi tager mere udgangspunkt i det menneskelige.

mange er overraskede over, at der findes et sted som Kofoeds 
Skole. mange af vores elever har haft det svært og er ikke vant 
til at blive behandlet særlig godt. det er en stor overraskelse 
for dem, at de ikke bare er 'maskiner', men at vi ser dem som 
mennesker.

vi har en del problemer med fortiden. Kommunismen har sat sine 
spor og traumatiseret mange. Folk fra den ældre generation er 
ofte meget pessimistiske og ikke særligt aktive. men de fleste 
medarbejdere er unge. den nye generation tænker mere på frem-
tiden, de er aktive, åbne og energiske”.

Jaromir Navratil, leder af Kofoeds Skole i Tjekkiet, interview i 
Kofoeds Avis.  

Økonomiske problemer og rekonstruering af skolerne
Men måske det alligevel gik for stærkt med at ekspandere. Alle 
var optaget af at oprette nye skoler, udvide antallet af program-
mer og medarbejdere og søge penge. De nye skoler blev opret-
tet som afdelinger af skolen i Ostrava, og de blev styret derfra. 
Skolens forstander, som havde været med i hele pionerperioden, 
følte sig overbebyrdet og sagde sin stilling op med udgangen af 
2007. Det blev vanskeligere at overskue de mange operationer 
på de lokale skoler spredt over et stort område. Administrationen 
kunne ikke følge med, og der skete fejl. Man gjorde sig nok hel-
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ler ikke tilstrækkelig bekendt med kravene i de EU-finansierede 
projekter.  

I hvert fald viste det sig i 2008, at der var problemer med skoler-
nes økonomi. Problemerne stammede især fra EU-projekterne. 
Der var unøjagtigheder i bogføringen, og EU ville ikke godkende 
alle udgifter som tilskudsberettigede. Skolernes egenfinansie-
ring var endvidere for lille i forhold til det budgetterede, hvorfor 
EU-tilskuddet blev reduceret tilsvarende.

Skolernes økonomi blev kulegravet, og der viste sig et under-
skud på 5,3 mio. tjekkiske kroner. Da skolerne ikke kunne føre 
EU-projekterne igennem, løb de samlede udgifter op i et endnu 
større beløb.

Skolerne kunne ikke finde pengene til at betale underskuddet, 
og det blev derfor nødvendigt med en ny konstruktion. Den gam-
le organisation gik konkurs. Der blev oprettet en ny organisation 
med navnet Astrid, efter Kofoeds hustru, og hele den ansvarlige 
daglige ledelse blev skiftet ud.

Det var en meget vanskelig tid for skolerne. Ikke blot økono-
misk, men også menneskeligt. Alle havde lagt et enormt stort 
arbejde i at få skolerne op at stå og udvikle sig. Medarbejderne 
var unge og entusiastiske. De kom med et ønske om at gøre op 
med fortidens pessimisme, og de ville skabe en ny fremtid for 
deres land og for de arbejdsløse. De økonomiske vanskeligheder 
slog indad i organisationen, og mennesker, som tidligere havde 
haft et fortroligt og tæt forhold til hinanden, måtte skilles. Også 
på det personlige plan.

Men medarbejderne og Slezská Diakonie syntes Kofoed-ideen 
var så god, at det var værd at starte forfra. Der skete organisa-
toriske ændringer. Lokalskolerne fik større ansvar for selv at 
profilere sig gennem strategiske programmer og finde finansie-
ring til projekterne. En ny og mere professionel administration 
blev indsat, og det lykkedes at redde skolerne gennem krisen 
på nær skolen i Karvina.
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Armenien

I december 1998 fik skolen en mail fra en armensk kvinde, som 
opholdt sig i Polen: ”My name is Maria Bobrova. I am the citizen 
of Armenia …” Hun var ph.d.-studerende og ved at skrive en dok-
tordisputats om samarbejde mellem stat og civilsamfund i de nye 
demokratier i Polen og Armenien. Hun mente, de nordiske lande 
kunne være inspirerende at undersøge. Især var hun interesse-
ret i danske NGO’ers samarbejde med offentlige myndigheder.

Den danske ambassade i Warszawa havde givet hende Kofoeds 
Skoles adresse og oplyst hende om, at der var Kofoeds Skoler i 
Polen. Mon det var muligt at kontakte disse skoler og få informa-
tion om andre danske NGO’er, som arbejdede i Polen?

Skolen svarede hurtigt med de ønskede oplysninger og regnede 
vel med, at det så var det. Men kort tid efter mødte en medarbej-
der fra skolen hende ved et tilfælde på Kofoeds Skole i Poznan, 
hvor hun havde taget ophold for at studere skolen indefra. Det 
møde blev begyndelsen til en Kofoeds Skole i Armenien.

Vision om en skole i Jerevan
I foråret 1999 inviterede Kofoeds Skole Maria Bobrova til Køben-
havn i en uge, for at hun kunne lære skolens elevarbejde ordent-
lig at kende. Opfyldt af entusiasme efter oplevelserne på skolerne 
i Poznan og nu i København rejste hun tilbage til Armenien ikke 
blot med et akademisk materiale, nu også med en vision om selv 
at etablere en lignende skole i Jerevan for hovedstadens mange 
fattige og udstødte mennesker.

Den vigtigste oplevelse havde været at opleve den måde, ele-
verne blev behandlet på med en kombination af kærlighed og 
respekt. I samfundet var de oversete og udstødte, og nogle havde 
alvorlige, kroniske vanskeligheder i livet, men på skolen følte de 
sig ikke ydmyget eller udrangeret. En del år senere udtalte Maria 
Bobrova: ”Det mest passende ord for mødet med skolen er måske 
åbenbaring – den strøm af institutionel energi, der var på skolen, 
strømmede som en åbenbaring, som et budskab fra en anden ver-
den om, hvordan tingene kan være anderledes og kan virke.”
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Hjemme i Armenien fik Maria Bobrova kontakt med en lille grup-
pe mennesker, som delte hendes vision, og sammen begyndte de 
at arbejde for oprettelse af skolen, så også armenierne kunne få 
en chance for at opleve en alternativ socialhjælp. I juni fik de et 
møde i stand med den armenske socialminister, som blev orien-
teret om skolen i København, aflæggerne i Polen og det arbejde, 
skolerne udførte. Med en opfordring til, at den armenske stat 
tog godt imod et lignende initiativ i Armenien.

I sensommeren 1999 kom der en officiel henvendelse til skolen 
fra socialministeriet i Armenien med en invitation til at komme 
til Jerevan og dels fortælle om skolens arbejde, dels blive infor-
meret om den sociale situation i Armenien. En medarbejder fra 
skolen tog af sted sammen med en medarbejder fra Socialmini-
steriet i Danmark.

Armenien – masseforarmelse og social ulighed
Efter uafhængigheden fra Sovjetunionen i 1991 oplevede Ar-
menien en af de hurtigste og mest dramatiske økonomiske kol-
laps i regionen. Fra at have været en relativt velstående republik 
dumpede landet helt ned i bunden af indkomstskalaen med en 
helt skæv indkomstfordeling.

Situationen var påvirket af flere faktorer. Armenien er et kri-
stent land. Det er det første land i verden, som antog kristen-
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Armenske børn 
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området omkring 
skolen i Jerevan.

Th.:  
maria Bobrova.
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dommen, i 301. Men Armenien er omgivet af muslimske lande, 
og op igennem historien har der været mange konflikter med 
naboerne, og i lange perioder har landet været isoleret fra den 
øvrige kristne verden. I 1988 var der et frygteligt jordskælv i 
landet. 28.000 mennesker omkom, og store værdier gik tabt. 
Kort efter uafhængigheden blev landet involveret i en krig med 
nabolandet Azerbaidjan om regionen Nagorno-Karabakh, som 
overvejende er befolket af armeniere. Azerbaidjan og Tyrkiet luk-
kede grænserne til Armenien og ramte derved landets økonomi 
hårdt med et dramatisk fald i levestandarden til følge. Massive 
flygtningestrømme af armeniere fra Nagorno-Karabakh gjorde 
situationen værre for det lille land.

Samtidig begyndte en masseudvandring af armeniere til Rus-
land, USA og de europæiske lande. Det var ikke mindst den unge 
republiks veluddannede unge, der forlod det forarmede land. De 
troede ikke længere, de havde en fremtid i hjemlandet og følte 
sig lukket inde. Befolkningstallet var i tilbagegang. Der var 3,5 
mio. indbyggere i Armenien. Man skønnede, at lige så mange 
armeniere levede uden for landet.

Verdensbanken karakteriserede landet som et lavindkomstland. 
10 pct. af befolkningen levede under den absolutte fattigdoms-
grænse på en dollar pr. dag. 40 pct. under fattigdomsgrænsen 
på to dollars pr. dag.

Landet havde en af de største indkomstpolariseringer i de tidli-
gere sovjetrepublikker. Et lille mindretal var ekstremt rige, og 
der var næsten ingen middelklasse. Arbejdsløsheden var skyhøj, 
og kun 54 pct. af befolkningen var økonomisk aktive. Situatio-
nen blev beskrevet som masseforarmelse og stor social ulighed.

Et job var ingen garanti mod fattigdom. Den gennemsnitlige 
månedsløn var 26 US-dollars, men det kostede 70 dollars at leve 
på et eksistensminimum. Socialpolitikken overlod stort set de 
fattige til sig selv. Fattigdommen betød fejlernæring og regulær 
sult, ikke mindst hos pensionisterne. For den månedlige pension 
kunne de fylde tre-fire poser med fødevarer. Havde de ikke ven-
ner eller familie i udlandet, som støttede dem økonomisk, var de 
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i en forfærdelig situation. Ansatte i de få sociale programmer, 
der var, blev betalt med de laveste lønninger i Armenien.

Efter kommunismens sammenbrud fortsatte armenierne med 
at forvente, at regeringen løste problemerne. I kommunisttiden 
ringede man til Moskva, når der var brug for penge. Men re-
geringen havde ikke økonomiske ressourcer til at løse proble-
merne under de nye vilkår. Der var heller ikke tradition for, at 
borgerne selv tog fat på at løse deres vanskeligheder. Der var 
ingen holdbar social infrastruktur. Den skulle først bygges op, 
dels fra et system til et andet, dels i fattigdom. Et andet problem 
i landet var – og er – korruption og bestikkelse, som er udbredt 
i det politiske system og langt ned i befolkningen.

Hans Christian Kofoed Beneficient Foundation
Socialministeren i Armenien ønskede, at der blev oprettet en 
Kofoeds Skole i Jerevan. Efter besøget i Armenien inviterede 
Kofoeds Skole gruppen, som var aktiv med i planlægningen, til 
København. Ved selvsyn lærte de skolens arbejde at kende, og 
hjemme i Armenien igen gik de i gang med at udarbejde ved-
tægter for en velgørende fond, som skulle stå for oprettelsen af 
skolen – Hans Christian Kofoed Beneficient Foundation, som 
blev registreret hos myndighederne i justitsministeriet den 21. 
marts 2000. Samtidig begyndte en dansk medarbejder sammen 
med Maria Bobrova at skrive et notat om skolens formål, mål og 
aktiviteter, som kunne forelægges regeringen i Armenien.

Kofoeds Skole bad i begyndelsen af 2000 ministeriet for uddan-
nelse og videnskab om en bygning til formålet. Anmodningen 
blev behandlet i regeringen i januar 2001. Den armenske under-
visningsminister skrev til skolen, at ”the issue of Hans Christian 
Kofoed School implementation in the Republic of Armenia was 
discussed and approved in the session of Government of the Re-
public of Armenia, because of the importance of the programme 
and difficult socio-economic situation in the Republic.”

Samme dag underskrev den armenske premiereminister en af-
tale om udlån af en bygning, som blev stillet vederlagsfri til 
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rådighed for skolen i ti år. Det var en tidligere teknisk skole i 
tre etager og med kælder og tillægsbygninger, i udkanten af 
Jerevan. Efter armenske forhold var det en fin bygning, men 
den trængte voldsomt til istandsættelse efter at have stået tom 
i en del år.

Støtte fra Danmark
I 2003 fik skolen godt 450.000 kr. fra Projektrådgivningen i 
Danmark, en underafdeling af Danida, til at opbygge skolen 
i Armenien efter modellen fra København med undervisning, 
rådgivning, værkstedstræning og herberg.

I bevillingen indgik penge til bygningsmæssige renoveringer og 
ansættelse af medarbejdere. Man gik straks i gang med at gøre 
bygningen klar. Først blev der bygget en mur omkring skolens 
område. Det var nødvendigt, fortalte armenierne, for ellers ville 
alt for meget blive stjålet. Der blev indrettet værelser til hjemløse, 
bl.a. flygtninge fra Nagorno-Karabakh. Lokaler blev ligeledes 
sat i stand til undervisning. Der blev indrettet et køkken og et 
bibliotek, metalværksted, læderværksted, kunstværksted og en 
frisørsalon.

Et lokale blev indrettet til sport og danseundervisning. Et mindre 
lokale indrettedes til børnehave. Der blev sat en gasvandvarmer 
op, så man også havde varmt vand i huset. Afløbssystemet blev 
renoveret, jorden omkring skolen blev drænet, og der blev indret-
tet en lille have og plantet frugttræer foran skolen, sådan som 
indgangspartiet havde set ud i kommunismens velmagtsdage.

Samtidig gik man i gang med at opbygge undervisningspro-
grammer og ansætte medarbejdere. Der blev ansat seks lærere 
og indkøbt computere og materialer, så undervisningen kunne 
begynde. Skolen i København sendte en container til Jerevan 
med bl.a. computere, komfur, køleskab, cykler, borde og stole, 
redskaber og inventar.

Et samarbejde blev indledt med de sociale myndigheder og med 
den lokale arbejdsformidling om at henvise arbejdsløse til skolen. 



Eleverne blev interviewet på sociale kriterier før optagelsen. Alle 
var arbejdsløse, og de var fattige. Nogle havde misbrugsproble-
mer, andre havde psykiske lidelser.

Det første år blev 254 elever undervist i bl.a. edb, madlavning, 
bilreparationer, engelsk, kunst og i frisørfaget. Efter fem år var 
det årlige elevtal oppe på 640 elever. I perioden frem til 2009 
brugte knap 3.000 personer skolen.  

Kvinderne udgjorde knap halvdelen af eleverne, og der blev til-
rettelagt undervisning i tegning og maling for børn og unge, 
som boede i nogle nærliggende boligblokke. De unge strejfede 
ofte rundt i området uden mål og med. Nogle af dem gjorde livet 
usikkert for de øvrige beboere. Disse unge tilhørte egentlig ikke 
skolens målgruppe, men da der en dag dukkede en dygtig lærer 
op på skolen med et godt tag på de unge – en kunstner – slog 
man til. Gennem kunst og et stort nærvær med de unge fik han 
dem på bedre tanker.

Frisørværksted på 
skolen i Armenien.
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Hjælp til tidligere fanger og flygtninge

Samtidig indgik skolen et samarbejde med en anden armensk 
NGO, som modtog støtte fra Soros Fonden til et projekt for reha-
bilitering af tidligere fanger fra de såkaldte ”lejre.” Formålet var 
at integrere fangerne i samfundet igen gennem erhvervsmæssig 
træning. Eleverne fik undervisning og optræning i de fag, der 
var efterspørgsel efter på arbejdsmarkedet. 

De tidligere fanger fik også juridisk rådgivning og psykologi-
ske konsultationer, ligesom der var kurset i økonomi. Der blev 
undervist i menneskerettigheder og – i forbindelse med parla-

Kosmetik er også 
på skemaet på 
skolen.
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mentsvalget i 2003 – i valgregler. Der var kurser i reparationer 
og vedligeholdelse af biler endvidere i madlavning, edb, engelsk 
og i frisørfaget. Fangerne var benovede over, at kurserne var 
gratis, og for at give noget tilbage tog de dygtigste af eleverne 
ud på børnehjem og alderdomshjem, hvor de klippede beboerne 
og satte deres hår.

Året efter tilrettelagde skolen et program for armenske flygt-
ninge fra Azerbaidjan. De havde store problemer med at blive 
integreret i det fattige land, og de følte sig oversete. Flygtningene 
blev bl.a. undervist i automekanik, svejsning og syning foruden 
engelsk og edb. Hvert kursus varede tre måneder, og eleverne fik 
et certifikat, som blev overrakt ved en højtidelig ceremoni efter 
kursets afslutning. Selvom skolen ikke havde mange penge, var 
medarbejderne gode til at opmuntre eleverne med små sammen-
komster, når der var lejlighed til at vise dem opmærksomhed.

Et andet kursus blev oprettet for armenske flygtninge fra Irak. 
Deres hjem var blevet ødelagt under krigen mod den irakiske 
diktator Saddam Hussein. De kendte ikke det armenske alfabet, 
og de måtte begynde helt forfra med at lære bogstaverne. Men 
de tog fat med stor entusiasme. Der blev udarbejdet et særligt 
undervisningsmateriale med tegninger af hverdagssituationer, 
så de kunne lære at begå sig f.eks. på markedet, når de købte 
ind. ”Det er så enestående at se disse flygtninge i 50’erne sidde 
som syvårige og lære alfabetet. Det viser, hvilket stort håb de har 
til deres nye hjem og til en ny fremtid for sig selv og deres børn,” 
skrev forstanderen i en mail til skolen i København.

Det var også en vigtig del af skolens arbejde at give eleverne 
åndelig og psykosocial støtte. Det skete bl.a. gennem en ”ønske-
klub”. Her mødtes eleverne med socialrådgivere og psykologer, 
og sammen arbejdede de med elevernes drømme og ønsker til 
fremtiden. En gang om ugen kom en præst og talte med eleverne 
om vanskelige livssituationer og eksistentielle problemer – eller 
de tog på ekskursion til en kirke, et turistmål eller et museum.
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Skolen i Jerevan  
har også gjort 
en stor indsats 
for at ud-
danne irakiske 
flygtninge og 
forbedre deres 
jobmuligheder. 
Her bliver der 
overrakt eksa-
mensbeviser.

Konference om socialt udstødte
I maj 2005 organiserede skolen en tre dages konference for at 
diskutere situationen for de socialt udstødte i Armenien og finde 
løsninger på den sociale marginalisering i landet. Skolen i Tjek-
kiet medvirkede, tillige med nationale NGO’er, ministerier og 
udenlandske organisationer. Egentlige løsninger blev der vel 
ikke fundet på de vanskelige problemer. Selvom økonomien i 
landet blev forbedret, ikke mindst takket være penge fra arme-
niere i udlandet, udgjorde de socialt fattige og udstødte så store 
grupper, at kun en egentlig samfundsændring kunne forbedre 
tilstanden. Men det var i sig selv vigtigt at NGO’er mødtes og 
udvekslede synspunkter og etablerede netværk for at kunne 
skabe en ny struktur for erfaringsudveksling.

Centralvarme på skolen
Som i så mange andre bygninger i Armenien var der ikke cen-
tralvarme på skolen. Skolen måtte derfor opvarmes med el i de 
kolde vintermåneder, og det var dyrt, tre-fire gange så dyrt som 
naturgas. Da vintrene kan være ekstremt kolde i Armenien – ned 
til minus 20 grader og gennemsnitligt minus 10 grader – var 
skolen oftest lukket et par måneder om vinteren og eleverne blev 
sendt hjem. Det var ærgerligt for eleverne og ødelæggende for 
bygningen og inventaret. 
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I vinteren 2004-2005, som var meget kold, boede der 20 flygt-
ninge, som var i en meget vanskelig situation, på herberget. 
Det var nødvendigt at opvarme værelserne med el. El-regningen 
overskred langt det budgetterede beløb. I vinteren 2006 lavede 
skolen opsøgende arbejde blandt hjemløse i Jerevan. Mange 
hjemløse fik alvorlige forfrysninger og kom på hospitalet, nogle 
for at få amputeret tæerne for at undgå koldbrand. Med en op-
varmet bygning kunne skolen have ydet en bedre indsats.

I 2007 fik Kofoeds Skole 300.000 kr. fra en dansk fond til at instal-
lere centralvarme på skolen. Skolen forhandlede med den lokale 
afdeling af USAID om yderligere støtte, og man enedes om hver 
at betale halvdelen af udgifterne. Samtidig besluttedes det, at 
vinduerne skulle gøres mindre for at spare på varmen. USAID 
overtog derefter styringen af projektet.

Kurser i pædagogik og oplæring i bestyrelsesarbejde
I opbygningsfasen holdt Kofoeds Skole interne kurser for de ar-
menske medarbejdere om socialfaglige og pædagogiske emner, 
bl.a. om motivation, fremmøde, udarbejdelse af undervisnings-
materialer, organisering af undervisning og pædagogiske me-
toder. Der blev talt om, hvordan medarbejderne kunne støtte 
hinanden og gøre individuelle oplevelser med eleverne til fælles 
læring ved at dele hinandens erfaringer på en systematisk måde.

Umiddelbart var armeniernes forståelse af forholdet mellem 
skole og elev præget af oplevelserne i kommunisttiden, hvor 
der herskede streng disciplin. Personalet bestemte, og eleverne 
adlød. Medarbejderne var også vant til, at lederne tog beslutnin-
gerne, og medarbejderne førte dem ud i livet. At beslutninger 
skulle diskuteres og begrundes var en ny udfordring. Men efter-
hånden blev der bygget en god atmosfære op, og der udviklede 
sig en ny kultur for omgangen mellem medarbejdere og elever.

For bestyrelsens medlemmer blev der holdt kurser om det at 
sidde i en bestyrelse, om pligter og ansvar og forventninger til 
bestyrelsesarbejdet, om opbygning af organisations- og instituti-
onskapacitet og om forskellen på bestyrelsens og forstanderens 
opgaver.
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I bestyrelsen sad repræsentanter fra bl.a. Socialministeriet, 
Justitsministeriet, det private erhvervsliv, kirken og fra andre 
NGO’er. I de første år var der en del udskiftninger.

Også på lederplanet skete der udskiftninger. To forstandere for-
lod jobbet efter kort tid som følge af vanskeligheder i forhold til 
personalet og i forhold til styring af økonomien, to helt centrale 
felter for ledelse af skolen.

Kofoeds Skole iværksatte en uafhængig revision af regnskabet 
og standsede midlertidigt al pengeoverførsel til skolen. Revi-
sionen resulterede i en række anbefalinger til forbedringer af 
administration og budgetstyring, som den daværende forstan-
der ikke ville leve med. Efter hans fratræden ansatte skolen en 
erfaren institutionsleder – Shavarsh Khachatryan – som fik sat 
skik på administrationen.

Ny strategi for finansiering
Maria Bobrova besluttede i 2010 at forlade posten som formand 
for bestyrelsen efter mere end ti års indsats i opbygnings- og 
konsolideringsperioden.

Maria Bobrova var en af Kofoeds Skoles allerbedste ambassadø-
rer i udlandet. Hun ydede en formidabel indsats med i det hele ta-
get at få skolen etableret. I vanskelige perioder med udskiftning 
af forstandere viste hun stor handlekraft. Hun holdt sammen på 
bestyrelsen og skolens medarbejdere i krisetider, og hun havde 
et vågent øje for korruption og bestikkelse omkring skolen. Ma-
ria Bobrova sørgede også for, at medarbejdere og bestyrelse fik 
den nødvendige indføring i Kofoeds Skoles værdier og metoder 
gennem besøg på skolen i København.

Som ny formand valgtes Dzonik Margaryan. Han havde gennem 
mange år haft en ledende stilling i det armenske socialministe-
rium og kendte hver en krog af socialpolitikken i Armenien. I 
mange år var han samtidig et fremtrædende medlem af besty-
relsen og har været en god støtte for skolen uden nogensinde at 
sammenblande skolens interesser med de opgaver og interesser, 
han varetog i sit arbejde som regeringens embedsmand.
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Den første opgave for den nye formand var at planlægge en 
strategi for den fremtidige finansiering af skolen og sikre, at 
skolen kunne blive i bygningen, som regeringen havde stillet 
til rådighed, når kontrakten udløb i 2011.

Den store hurdle i Armenien var at få medfinansiering til skolen. 
I ti år betalte Kofoeds Skole de fleste udgifter af egen lomme. 
Situationen blev diskuteret med den armenske skoles bestyrelse, 
og det blev aftalt, at skolen fra 2011 skulle finansieres med lokale 
midler.

Omdrejningspunktet i den nye strategi blev et tættere samar-
bejde og partnerskab med regeringen om virkeliggørelsen af 
sociale programmer, som var på regeringens prioriteringsplan. 
Den armenske regering udarbejdede i 2010 en langsigtet strategi 
med 78 indsatsområder for bekæmpelse af stofmisbrug bl.a. ved 
at involvere NGO’er i forebyggelse blandt unge gennem tidlig 
identificering og rådgivning.   

For behandlede misbrugere ønskede regeringen at oprette so-
ciale rehabiliteringscentre, som gennem rådgivning, undervis-
ning og beskæftigelse kunne hjælpe misbrugerne tilbage til 
samfundet efter afgiftningen. I begyndelsen af 2011 udarbej-
dede Kofoeds Skole et tilbud til regeringen, som især tog sigte 
på den sociale efterbehandlingsdel, bl.a. med overførelse af 
ekspertise fra Danmark. Kofoeds Skole i København ville yde 
projektrådgivning, introducere afprøvede programmer og prak-
sis fra Danmark, uddanne specialister, oversætte litteratur om 
metoder, udvikle programmer for at realisere strategiens formål 
samt deltage i seminarer og konferencer.

Mens disse linjer skrives er sagen fortsat under behandling i 
den armenske regering. 



lUSIKS NyE lIv

”Kofoeds Skole har givet mig stor moralsk støtte og simpelthen 
ændret farverne i mit liv totalt (...) Jeg har igen fået lyst til at stå 
op om morgenen. Jeg har fået en ny start. mit liv er helt forandret. 
der er lys over dagen igen.

Tidligere underviste jeg selv i syning i folkeskolen, men så skulle 
der spares, og vi fik en ny optimeringslov. mange flere elever i hver 
klasse betød en enorm arbejdsløshed blandt lærere i Armenien. min 
mand og jeg var blandt de arbejdsløse lærere.

I dag kommer jeg ikke i skole af pligt, men helt frivilligt og med 
glæde. det at mødes med ligestillede og tale sammen gør hele for-
skellen…

Når jeg er færdig med kurset den første juni, har jeg lært en masse. 
men først og fremmest har jeg fået en masse venner. vi elever ses 
også i fritiden, og det vil vi blive ved med. vi er næsten blevet hin-
andens familie. vi ringer sammen, og vi deler hinandens glæder og 
sorger. vi er i alle aldre, men vi har brug for hinanden”.

lusik er 58 år, pensionist og elev på skolen i Jerevan, interview i  
Kofoeds Avis. 
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Ukraine

Siden 1997 har Kofoeds Skole samarbejdet med sociale insti-
tutioner og ressourcecentre i Ukraine, mest som partner og 
som støtte til institutionernes arbejde med især arbejdsløse og 
hjemløse.

I oktober 1997 fik skolen en invitation til at deltage i en stor 
konference i Jalta på Krim i Ukraine med deltagere fra flere 
europæiske lande. Emnet var nationalitetsspørgsmål og sociale 
rettigheder. Nogle grupper følte sig diskrimineret, især tatarer-
ne, som gennem mange år havde levet på Krim, inden de blev 
tvangsfjernet af Stalin og deporteret til Centralasien.

Efter omvæltningerne i Sovjetunionen fik de lov at vende tilbage, 
men de følte sig stadig diskrimineret og generet. Heller ikke den 
russiske befolkningsdel på halvøen, som efter opløsningen af 
Sovjetunionen var blevet ukrainsk, følte sig ordentlig behandlet. 
Der var kort sagt stærke spændinger i luften med sprængstof til 
en farlig konflikt.

Både Kofoeds Skole, og mere generelt: værdier og etiske prin-
cipper for dansk socialpolitik blev præsenteret fra konferencens 
talerstol. Det vakte stor opmærksomhed, og skolens medarbej-
der blev interviewet til ukrainsk tv om Kofoeds Skoles arbejde. 
Adskillige ukrainske deltagere var interesserede i at høre mere 
om skolen og om dansk socialpolitik i det hele taget, bl.a. om 
vilkårene for handicappede. Skolens medarbejder rejste hjem 
med mange kontakter til forskellige grupper og nationaliteter 
i Ukraine.

Kurser om demokrati
I samarbejde med Helsingforskomitéen og Den Internationale 
Højskole i Helsingør blev der i 1998 holdt et kursus i Danmark 
om demokrati og socialpolitik for 25 ukrainere. Med bistand fra 
internationale organisationer blev gruppen sammensat, så den 
afspejlede de forskellige befolkningsgrupper på Krim, så ingen 
følte sig overset. Pengene til kurset kom fra Demokratifonden.
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Over to uger blev ukrainerne orienteret om det danske samfund, 
om dansk folkestyre, Grundtvig og folkehøjskolerne, hvordan 
nationale konflikter med Tyskland var blevet bilagt efter 2. Ver-
denskrig, om socialpolitik og frivillige sociale organisationer, 
om samarbejdet mellem det offentlige og selvejende institutioner 
– og naturligvis meget om Kofoeds Skole.

Med i gruppen var medarbejdere fra det ukrainske socialforsk-
ningsinstitut. De var meget aktive under kurset, og i september 
fik skolen en invitation fra instituttet til en konference i Kiev 
om den moderne familie i et overgangssamfund. De ønskede, at 
danske erfaringer blev præsenteret på konferencen, herunder 
skolens arbejde med fattige og udsatte familier. 

Tre medarbejdere fra instituttet blev inviteret på genbesøg i Kø-
benhavn for at sætte sig dybere ind i Kofoeds Skoles metoder 
med henblik på at oprette en skole i Ukraine. Det blev aftalt, 
at skolen skulle deltage i en række seminarer i fem-seks byer i 
Ukraine i år 2000 og gøde jordbunden for en skole.

I november 1999 blev der holdt endnu et kursus for 25 ukrainere 
i København. Formålet var denne gang at inspirere deltagerne 
til at udgøre et kraftcenter for etablering af en afdeling af skolen 
i Ukraine. Der blev også udarbejdet en plan for oprettelse af 
skolen, men mere blev det ikke til i første omgang, da der ikke 
kunne skaffes penge til projektet.

Planer om civilsamfundsakademi i Chernihiv
Kort forinden – i oktober 1999 – havde en medarbejder fra skolen 
mødt en ukrainsk kvinde, Viktoria Filatova, på en konference på 
Barka–Kofoeds Skole i Polen. Viktoria Filatova var leder af cen-
tret Aratta i Chernihiv, som ligger i den nordøstlige del af landet, 
150 km. fra Kiev og ikke langt fra atomkraftværket i Tjernobyl.

Chernihiv er en universitetsby med 300.000 indbyggere. Byen 
er rig på historie, men ligger i et landbrugsområde, og det var 
vanskeligt for især unge mennesker at finde et arbejde. Der var 
mange forsømte børn i byen. Forældrene havde travlt med at 
overleve. De arbejdede hårdt, når de var heldige at finde et job, 



 19 skoler i 9 lande | 273

eller de tog til udlandet for at tjene penge. Blandt de arbejdsløse 
var misbrug af alkohol vidt udbredt. En del af de forsømte eller 
efterladte børn blev opdraget af bedsteforældrene, i bedste fald. 
Andre drev rundt i gaderne eller blev sendt på børnehjem eller 
skoleinternater. 

Aratta arbejdede med hundreder af sådanne børn, unge og fat-
tige familier. De havde oprettet forskellige klubber, tilbød psy-
kologisk og juridisk hjælp, kunstterapi, undervisning i sprog 
og edb, og de hjalp fattige familier med tøj og møbler, som blev 
indsamlet i Vesteuropa og transporteret til Ukraine på store last-
biler. Om sommeren arrangerede de sommerlejre på landet og i 
samarbejdede med danske organisationer tilrettelagde de besøg 
i Danmark for børnene.

Repræsentanter for Aratta har adskillige gange besøgt Kofoeds 
Skole og fået inspiration til deres sociale arbejde. De gjorde en 
storslået indsats for at trække deres landsmænd op af den apati, 
som greb en del af befolkningen, da de nye tider ikke indfriede 
forventningerne. På skolen fik de opmuntring og moralsk støtte, 
ikke mindst til aktivering af civilbefolkningen med ”post-Sovjet-
psykologi” til selv at tage ansvar for deres fremtid og blive socialt 
aktive og ikke vente på, at nogen kom og løste problemerne for 
dem. Danske erfaringer med kvarterløftsprojekter og arbejde, 
hvor befolkningen inddrages i beslutningsprocessen, var vær-
difulde og inspirerende for ukrainerne.

Gennem Aratta arbejdede Kofoeds Skole på at overføre erfarin-
ger med voksenundervisning med udgangspunkt i den danske 
folkeoplysningstradition og højskolebevægelse. Formålet var at 
fremme demokratisk kompetence i Ukraine gennem NGO’er og 
faglige organisationer. Mens disse linjer skrives, er der overve-
jelser i gang om et nyt projekt, som skal introducere livslang 
læring i Ukraine gennem oprettelse af et civilsamfundsakademi.

Projekt for socialt udsatte 
En anden organisation fra Chernihiv, ressourcecentret Ahalar, 
havde også hørt om Kofoeds Skole på en konference i Polen. 
Ahalar organiserede projekter og netværk til styrkelse af ci-
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vilsamfundet og organiserede konferencer og seminarer for at 
opbygge civilsamfundsorganisationers kapacitet.

Kofoeds Skole blev ofte inviteret til at deltage i Ahalars konferen-
cer for at fortælle om skolens arbejde, især om dansk demokrati. 
Ligeledes blev der organiseret flere foredrag om socialpædago-
giske emner for de studerende på universitetet i Chernihiv.

Kofoeds Skole og Ahalar indgik i 2004 en samarbejdsaftale om at 
udbrede mere viden om aktive sociale modeller og arbejde for at 
styrke civilsamfundet i Ukraine. Landet led ikke blot økonomisk, 
men også mentalt af eftervirkningerne af sovjetkommunismen. 
Politikerne havde ikke befolkningens tillid, men den alminde-
lige befolkning havde ikke tradition for selv at bygge noget op 
i stedet for.

I 2006 fik Ahalar, Kofoeds Skole i Siedlce, Den Danske Helsing-
forskomité og Kofoeds Skole i København midler fra EU til et 
fælles projekt for opbygning af civilsamfund og lokale initiativer 
i Chernihiv.  

Projektet bestod i at oprette en institution for socialt udsatte grup-
per med værksteder, rådgivning og uddannelse. Projektet skul-
le overføre Kofoeds Skoles metoder til Ahalar, udvide centrets 
organisatoriske kapacitet, uddanne personalet, opnå støtte fra 
lokalsamfundet til fortsat aktivering af arbejdsløse og udbrede 
kendskabet til projektet til andre institutioner i Ukraine.

Målgruppen var især unge arbejdsløse i Chernihiv, som havde 
et potentiale til at gøre en forandring for byen. Deltagerne skulle 
have været arbejdsløse i mindst to år. Formålet var – på god gam-
meldags dansk højskolemaner – at oplive og oplyse dem til selv 
at tage fat og skabe forandringer i deres lokalsamfund.  

Initiativrige kvinder
Kvinderne var de mest dynamiske og initiativrige. De ønskede 
at forbedre og udvide deres muligheder, og de ville arbejde for 
fællesskabet. Det tog længere tid for mændene at blive varmet op.
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Undervisning 
i madlavning i 
Chernivtsi.

Skolen tog de første 55 elever ind i foråret 2007, og 70 pct. var 
kvinder. 80 personer havde søgt om optagelse. Aldersmæssigt 
var eleverne mellem 20 og 55 år. Skolen havde ti ansatte og tilbød 
undervisning i edb, computerdesign, engelsk, ”indretning af dit 
hjem”, syning, business – og for at tiltrække flere mænd – også 
metalsløjd. Der var også en internetcafe. 

Der blev lagt stor vægt på at udvikle fællesskabsfølelsen blandt 
eleverne indbyrdes, men også over for lokalsamfundet. Mange 
levede isoleret og havde et stort behov for at være sammen med 
nye mennesker og føle sig som del af et fællesskab. Nogle af 
eleverne var alenemødre. Sammen med deres egne mødre syede 
de måske lidt for andre, eller de havde andre småjob, men de 
havde behov for at være sammen med mennesker på deres egen 
alder og lære nye færdigheder.

Ca. halvdelen af eleverne var arbejdsløse, den anden halvdel 
havde måske lidt arbejde indimellem, uden at der rigtig var et 
perspektiv på deres liv. Eleverne ønskede at gøre noget ved deres 
egen situation, og de så skolens undervisning og fællesskabet 
som en mulighed for at opnå en forandring til det bedre.  

Eleverne levede ofte i små cirkler og havde ikke råd til ret meget. 
Oftest var de overladt til sig selv med deres problemer. Myn-
dighederne var sjældent i stand til at foreslå et passende job 
eller uddannelse, som svarede til den arbejdsløses ønsker. Som 
arbejdsløse havde de ikke råd til selv at betale for uddannelse. 
Folk ønskede udvikling og forandringer, men det var svært at 
se, hvor den skulle komme fra.
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En af mulighederne var civilsamfundsinitiativer nedefra, og 
NGO’ernes potentiale var langtfra udnyttet fuldt ud. Skolen 
arbejdede bevidst på at få eleverne til selv at tage initiativer, 
som kunne hjælpe byen i gang. Nogle indsamlede tøj, solgte det 
på en auktion og brugte pengene på mindre sociale projekter 
i byen. Andre organiserede små kunstudstillinger med børne-
tegninger. Der blev udviklet i alt ti civilsamfundsprojekter og 
fire velgørenhedsprojekter. Andre elever ville hellere oprette 
deres egen forretning, og de fik hjælp med basal viden om jura, 
marketing, budget og regnskab. Andre igen kvalificerede sig til 
et job i udlandet. 

Fællesskab for hjemløse i Lviv
Skolen fik i 2006 kontakt med en hjemløseorganisation Oselya 
i Lviv, som ligger i den vestlige del af Ukraine. De havde nogle 
år forinden hørt et foredrag om Kofoeds Skole på en konference 
i Polen, og det havde gjort dybt indtryk.

Oselya ville gerne udvikle deres arbejde og lære af Kofoeds 
Skoles metoder i arbejdet med hjemløse. Organisationen havde 
gjort en pionerindsats for at hjælpe byens ca. 1.500 hjemløse til 
et bedre liv og udbrede kendskab til hjemløses forhold i Ukraine, 
herunder at overbevise myndighederne om, at der i det hele taget 
var hjemløse i byen. 

En iskold vinter organiserede Oselya en stor teltlejr i Lviv for 300 
hjemløse. Det blev lidt af en øjenåbner. Hjemløsheden kunne 
ikke længere benægtes, og de lokale myndigheder gik i gang 
med at danne sig et overblik over, hvor mange hjemløse der var, 
ligesom det blev besluttet at åbne et natherberg.

Oselya var en mellemting mellem en institution og et hjem, et 
fællesskab for hjemløse, langvarigt ledige, alkoholikere og tid-
ligere fanger, som boede og arbejdede sammen. Der var plads 
til 20 beboere i herberget, og de hjemløse arbejdede med bl.a. 
rengøring af fortove og istandsættelse af møbler. De arbejdede 
under mottoet, at ingen ting og ingen mennesker er overflødige.



En del af indtægterne fra produktionen gik til drift af institu-
tionen. Resten blev delt mellem beboerne. En gang om ugen 
uddelte de mad og tøj til de hjemløse i gaderne, ligesom de til 
jul og påske organiserede bespisning for hjemløse.

INGEN mENNESKEr Er UBrUGElIGE

”den personlige hygiejne, rent tøj og et måltid mad vil blive de 
første skridt i at genoprette de hjemløse. Når de får følelsen af 
renlighed og velvære i kroppen, er det muligt at nå dem med 
andre tilbud og at involvere dem i fremadrettede aktiviteter.

vi vil ikke give de hjemløse noget for intet, for det ødelægger 
selvværdsfølelsen. vi vil hjælpe dem til at opleve, at de selv kan 
være med til at ændre deres situation. Hvis en hjemløs ønsker 
at bruge vores service, vil vi bede ham eller hende om at blive 
lidt længere for at tale med en socialrådgiver eller en psykolog 
om sin situation, så de sammen kan beslutte, hvad der skal ske.

Centret kan f.eks. hjælpe de hjemløse med kontakt til myndig-
hederne eller med at finde arbejde. der vil også blive tilbud om 
terapi mod misbrug. desuden vil der være aktiviteter og under-
visning, bl.a. i brug af computer og om hjemløses rettigheder i 
samfundet (…).

vi vil ikke kun hjælpe de hjemløse, men hjælpe dem til at kunne 
hjælpe sig selv og hinanden. (…) Hvis vi kan bevise, at indsatsen 
hjælper, regner vi med at kunne få penge fra kommunen og åbne 
flere sådanne centre i lviv."

olesya Sanotska, leder organisationen oselya i lviv, interview 
i Kofoeds Avis. 



oselyas hoved-
kvarter i lviv.

Oselya og Kofoeds Skole indgik et samarbejde med gensidige 
besøg og fik penge fra en international fond til at holde en stor 
konference i Lviv i december 2007 om hjemløshed og undervis-
ning. Deltagerne kom fra hele Ukraine, og konferencen var med 
til at skabe offentlig anerkendelse af hjemløshed som et socialt 
og offentligt problem, som ikke blot skulle håndteres som et her-
bergsproblem, men var noget langt dybere, der bl.a. krævede 
undervisning og dygtiggørelse for at kvalificere de hjemløse til 
et nyt liv.

Konferencens formål var at diskutere nye metoder i hjemløsear-
bejdet, og for straks at virkeliggøre en ny udvikling i indsatsen 
over for hjemløse åbnede Kofoeds Skole og Oselya i 2008 et cen-
ter i en mindre ejendom i Lviv.  

Den nye skole kombinerede basal service til de hjemløse med 
optræning og undervisning. Det var en model, som Kofoed an-
vendte i 1928, da han åbnede Kofoeds Skole på Christianshavn.

Centret blev indrettet med lokaler til brusebad, barbering og hår-
klipning. Der blev indrettet et vaskeri, hvor de hjemløse kunne 
vaske deres tøj, et depot med genbrugstøj og et cafeteria, hvor 
der blev serveret varm mad. Der blev ansat en socialrådgiver 
og en psykolog og tilbudt terapi mod misbrug af alkohol. Der 
blev også tilbudt computerundervisning, og en landsdækkende 
hjemløseavis fik redaktion i bygningen.



 19 skoler i 9 lande | 279

Herberg i Chernivtsi
På konferencen i Lviv fik skolen også kontakt med en anden 
hjemløseorganisation, People’s Aid, i Chernivtsi i nærheden af 
Rumænien. Organisationen var oprettet i 1992 af unge menne-
sker, og de havde siden oprettet institutioner også i Kiev og i Lviv.

I Chernivtsi drev de et herberg for 59 hjemløse og lavede op-
søgende arbejde på gader og i parker. Organisationens leder 
havde besøgt Kofoeds Skole i foråret 2007. De ledte nu efter en 
metode til at udvikle de hjemløses egne ressourcer til forbedring 
af deres liv.  

En medarbejder fra skolen besøgte Chernivtsi, mødtes med by-
ens viceborgmester og lederen for den kommunale socialforvalt-
ning og så organisationens institutioner. Senere kom en gruppe 
til København og lærte mere om Kofoeds Skole og danske erfa-
ringer og metoder i arbejdet med hjemløse.

Her blev det besluttet at opbygge et Kofoeds Skole-projekt i 
Chernivtsi med støtte fra byens socialforvaltning. I løbet af 2009 
begyndte People’s Aid at introducere undervisning og kurser 
i madlavning for at fremme en sundere livsførelse, hjælpe de 
hjemløse med at styre deres økonomi og oprette såkaldte livs-
stilskurser, hvor hjemløse fik sociale kompetencer til at omgås 
andre. 

People’s Aid underviste også de hjemløse i sociale rettigheder, 
så de kunne få hjælp fra myndighederne. Hjemløse, som gik på 
kursus i madlavning, hjalp til med at tilberede maden til hjemløse 
i gaderne. De gadehjemløse blev til gengæld bedt om at hjælpe 
med at rydde op og gøre rent på gaden og i parker, hvor maden 
blev udleveret.

Kofoeds Skole støttede organisationen økonomisk, så de kunne 
indrette bruserum og køkken, købe udstyr, betale løn til en med-
arbejder for et år samt indrette et computerrum med undervisning.
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Projektet honorerede elevernes indsats med mad og gratis bio-
grafbilletter. Kofoeds Skole-centret fik en aftale med det lokale 
jobcenter om træning af hjemløse og langvarigt ledige, som blev 
ansat i centret og fik løn for arbejdet.

Også på People’s Aid’s institutioner i Kiev og Lviv blev Kofoeds 
Skoles metoder anvendt. I Kiev er der en institution, hvor hjem-
løse og ledige fremstiller vokslys.

rumænien

I 2004 fik Kofoeds Skole en opfordring fra Rumænien om at indgå 
i et partnerskab med en kvindeorganisation i Iasi i det nordøst-
lige Rumænien tæt på Moldova. Organisationen arbejdede for 
ligestilling og forsvar af kvinders rettigheder og havde allerede 
gennemført flere EU-finansierede projekter.

Målgruppen for det nye projekt var imidlertid marginaliserede 
grupper af begge køn. Projektets formål var at udvikle rumænske 
NGO’ers viden og kapacitet til at håndtere socialt marginalise-
rede gruppers behov. Kofoeds Skole skulle, som ”capacity buil-
ding partner,” bl.a. tilrettelægge uddannelse for socialarbejdere 
og rådgive NGO’erne ud fra egne erfaringer fra socialt arbejde i 
Danmark og i udlandet. Projektet skulle finansieres af EU.

En medarbejder fra skolen besøgte Iasi og undersøgte mulig-
hederne for, i forbindelse med projektet, at oprette en Kofoeds 
Skole i byen, så projektet kunne få en praktisk social dimension 
i tillæg til den mere teoretiske kapacitetsopbygning. Der blev 
holdt møder bl.a. med byens præfekt, med ledende medlemmer 
af kirken og med den lokale arbejdsformidling. Det lykkedes 
også at få et møde med viceministeren for social-, arbejds- og 
familieministeriet i Bukarest.

Alle var interesserede i en indsats over for socialt udsatte grup-
per, og de forsikrede, at der var behov for en Kofoeds Skole i 
landet, men mere blev det ikke til i første omgang. Der kunne 
ikke findes en bygning til skolen, og egenfinansieringen på 20 
pct. af udgifterne blev heller ikke fundet, så EU-finansieringen 
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kunne gennemføres. Det strandede projekt fik imidlertid et par 
år senere en udløber i et stort europæisk projekt med deltagere 
fra syv lande, det såkaldte Relais 2-projekt. Projektet handlede 
om videreuddannelse af social- og sundhedsarbejdere i landene, 
og skolen deltog som ekspert og evaluator af den faglige indsats.

Samarbejde med NGO og myndigheder
I 2006 var to embedsmænd fra det rumænske indenrigsmini-
sterium på besøg i København. De arbejdede i afdelingen for 
bekæmpelse af stofmisbrug i Bukarest og ønskede, efter at have 
besøgt skolen og hørt om arbejdet, et nærmere samarbejde om 
aktiviteter for social rehabilitering af stofmisbrugere. 

De forstod ønsket om at samarbejde gennem en NGO i Bukarest, 
og fandt Foundation for Education, som på NGO-basis drev en 
skole for arbejdsløse. Skolen arrangerede korte, erhvervsrettede 
kurser og havde stor succes med at finde arbejde til de ledige 
efter kurset.

Foundation for Education’s målgruppe var jobegnede arbejds-
løse, men organisationen havde besluttet sig for at udvide mål-
gruppen til også at omfatte stofmisbrugere og andre socialt ud-
stødte, men fortsat med et fagligt arbejdsmarkedsperspektiv for 
undervisningen.

Et besøg blev organiseret i den rumænske hovedstad, og der blev 
holdt møder med repræsentanter for kommunen og for Inden-
rigsministeriet. Det blev aftalt, at indsatsen også skulle omfatte 
de tidligere gadebørn, som hele verden nogle år forinden havde 
set på tv: Hundredvis af forældreløse børn, som levede i kloak-
kerne i Bukarest. Børnene var nu blevet teenagere, og nogle af 
dem boede på institutioner, hvorfra de skulle videre ud i livet 
og gerne finde et job. 

Besøget sluttede med en aftale om, at der skulle udarbejdes et 
koncept for skolen, og der blev aftalt et genbesøg i København. 
Det lå i luften, at der skulle være tale om et fælles projekt med 
tre partnere: Indenrigsministeriet, Foundation for Education og 
Kofoeds Skole.



Blomsterbinding 
i Bukarest

På mødet i København opstod der imidlertid spændinger i den 
rumænske gruppe, hvor parterne repræsenterede forskellige 
kulturer. Der var usikre forventninger fra Foundation for Edu-
cation til ministeriets medvirken og indflydelse på projektet. 
Man frygtede, at når skolen først kom i gang, ville ministeriet 
sætte sig tungt på den. Der var udarbejdet et projektudkast 
om skolens indsats, men der opstod ophedede diskussioner om 
visse formuleringer. Gruppen ville forsøge at løse problemerne 
hjemme i Bukarest.

Det lykkedes ikke, og det endte med at skolen blev oprettet og 
registreret uden ministeriets medvirken i 2008.

Erhvervsrettede kurser for romaer
Den rumænske Kofoeds Skole fik til huse i Foundation for Edu-
cation’s lokaler midt i Bukarest. Lokalerne var velindrettede og 
lige til at tage i brug, og man gik straks i gang med at bygge 
programmer op for socialt udsatte grupper, bl.a. narkomaner, 
hjemløse, handicappede og romaer. Et par medarbejdere blev 
udvalgt til særligt at arbejde med dem. 

Der blev organiseret erhvervsrettede kurser i en lang række fag, 
fra edb, design, snedkeri til blomsterbinding. Blomsterbinding 
tiltrak især romaerne, som er kendte for at have gode evner på 
dette område. Kurserne sluttede med at deltagerne fik et diplom, 
det var med til at give romaerne anerkendelse for deres kunnen. 
Ud over kurserne blev der opbygget socialrådgivning og jobvej-
ledning. Skolen havde til stadighed 50- 60 elever. Alle udgifter 
blev afholdt af Foundation for Education.
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Da skolen var kommet godt i gang, skete der imidlertid nogle 
personalemæssige udskiftninger. Den medarbejder, som havde 
været initiativtager til oprettelsen og var drivkraften i projek-
tet, forlod skolen for at begynde for sig selv med sine egne er-
hvervsrettede kurser. De tilbageværende medarbejdere havde 
ikke helt samme interesse for skolens særlige indsats over for 
udsatte grupper.

Samtidig blev skolen flyttet fra det dyre centrum af Bukarest til 
et knap så centralt sted i byen i helt nye bygninger, og her gled 
skolens arbejde mere og mere ind i Foundation for Education’s 
almindelige ydelser med erhvervsrettet undervisning af arbejds-
løse. Kofoeds Skole i Bukarest kom således kun til at virke et års 
tid som en særlig indsats over for udsatte grupper.

Bulgarien

I 2009 begyndte skolen at arbejde i Bulgarien. Der havde tidlige-
re været møder med socialarbejdere i Sofia, også med drøftelser 
om oprettelse af en Kofoeds Skole, så skolen kendte noget til de 
sociale forhold i landet. Initiativet denne gang blev taget af en 
bulgarer, som var elev på skolen i København, Teodor Lulchev. 
Han blev så glad for skolen, at han tilbød at bidrage til opret-
telse af en lignende skole i Sofia. Det blev aftalt, at han skulle 
forsøge at finde en organisation med erfaring fra NGO-arbejde, 
som kunne være samarbejdspartner.  

Efter nogen tid blev organisationen Bulgarien Gender Research 
Foundation (BGRF) fundet. Idéen om en Kofoeds Skole blev yder-
ligere udviklet sammen med medarbejdere herfra på et møde i 
Sofia i december 2009. Foråret efter var en lille gruppe fra BGRF 
sammen med repræsentanter for Sofia Kommune i København 
for at se skolen og høre om arbejdet. Kommunen besluttede her-
efter at gå videre med at oprette en skole.

Kommunen stod med store sociale problemer og skulle i gang 
med at udarbejde en strategiplan for en indsats over for arbejds-
løse, hjemløse, romaer, tiggere, børn og unge fra socialt udsatte 
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familier, gadebørn og tidligere fanger. Skolen kunne tænkes ind 
i den lokale strategi, og det kunne tænkes, at dens arbejde også 
kunne indgå i en national planlægning af arbejdet med socialt 
udsatte grupper.

Skole på tegnebrættet
Arbejdet fortsatte på et møde i Sofia i sommeren 2010. Der blev 
fundet to mulige bygninger til skolen. Som bidrag til strategipla-
nen skulle skolen udarbejde et notat om de særlige muligheder i 
det sociale arbejde. Samtidig ville Kofoeds Skole og BGRF gå vi-
dere med at etablere en bulgarsk Kofoeds Skole på NGO-niveau 
og gik straks i gang med at udarbejde vedtægter og forberede 
registrering af fonden.

I oktober 2010 var kommunens strategiplan færdig. Det var en 
virkelighedsnær plan, som nøgternt beskrev de mange udfor-
dringer, byen stod over for. Strategiplanen opererede med op-
rettelse af en Kofoeds Skole, som skulle møde udsatte gruppers 
skiftende behov på en helhedsorienteret måde gennem seks ind-
satsområder: behovsafklaring, psykologiske og sundhedsmæs-
sige konsultationer, uddannelse og erhvervstræning, produktion, 
en boligindsats for hjemløse og jobsøgning i samarbejde med 
arbejdsformidlingen.

I begyndelsen af 2011 udarbejdede skolen udkast til programmer 
for de seks indsatsområder. Projektet er fortsat under udvikling, 
mens disse linjer skrives.

Slovenien

Gennem en kollega i EAPN, European Anti Poverty Network, fik 
skolen i marts 2009 en forespørgsel fra Krajli Ulice (det betyder 
Gadens Konger) i Slovenien om et samarbejde om at udvikle et 
projekt, som skulle inddrage Kofoeds Skoles model og erfaringer 
i arbejdet med hjemløse i Ljubljana.

Om sommeren besøgte en medarbejder fra skolen Ljubljana og 
så Krajli Ulice’s aktiviteter og hørte om deres idéer. De arbejdede 
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bl.a. med en hjemløseavis, med undervisning og med et genhus-
ningsprogram for hjemløse, som også indebar en slags støtte- og 
kontaktpersonordning for hjemløse i egen bolig.

Skolen syntes godt om deres arbejde og inviterede en gruppe 
på tre medarbejdere til at besøge skolen i København i efteråret 
2009. Besøget resulterede bl.a. i et par artikler om Kofoeds Skole 
i den slovenske hjemløseavis.

På baggrund af inspiration fra besøget i København etablerede 
Krajli Ulice nye aktiviteter med tilskud fra de slovenske myn-
digheder: bl.a. computerkurser, kurser i journalistik, foto, teater 
og video. Krajli Ulice fik også et nyt dagcenter med plads til 
aktiviteter for hjemløse samt nye kontorfaciliteter.

Pilotprojekt for hjemløse
Ligeledes udarbejdede de forslag til et pilotprojekt for hjemløse 
i samarbejde med Kofoeds Skole. Pilotprojektet byggede videre 
på de erfaringer, de allerede selv havde gjort, og havde som for-
mål at lede frem til oprettelse af en Kofoeds Skole. Pilotprojektet 
havde indarbejdet et samarbejde med arbejdsformidlingen om 
at oprette tidsbegrænsede kurser afsluttende med et certifikat 
og om muligt et job.

I sommeren 2010 blev skolen inviteret til et tredages internatio-
nalt seminar i Ljubljana om udarbejdelse af en hjemløsestrategi. 
Skolen mødtes med repræsentanter for arbejds- og socialministe-
riet og diskuterede, hvordan Kofoeds Skoles aktiviteter kunne 
passes ind i hjemløsestrategien.  

Kofoeds Skole har afsat penge til finansiering af et uddannel-
sesprojekt for hjemløse i Ljubljana i 2011. Projektet skal indgå i 
hjemløsestrategien med arbejds- og socialministeriet og en aftale 
med arbejdsformidlingen.

Mens dette afsnit skrives er projektet under fortsat udvikling 
med et besøg i foråret 2011 i København for en slovensk gruppe 
med repræsentanter for ministerierne, arbejdsformidlingen og 
Krajli Ulice.
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Kapitel 5. 

SAmArBEJdSProJEKTEr oG 
NETværK
 
Af marianne Bjørkøe og ole meldgaard

 

Skolens internationale engagement har ikke kun været rettet 
mod at opbygge skoler. En anden international samarbejds-
flade har været en del samarbejdsprojekter, primært i EU-regi, 
ligesom skolen har været aktiv i en række internationale net-
værksorganisationer.

Begyndende internationalisering

I 1980'erne og især i 1990’erne skete der en begyndende interna-
tionalisering af det sociale arbejde med transnationale projekter, 
internationale netværk, erfaringsudvekslinger og projektsamar-
bejde på tværs af grænserne i Europa.

Det var ikke mindst EU’s fattigdomsprogrammer fra begyndelsen 
af 1980’erne, der stod bag den nye udvikling, men også inter-
nationale fonde og videnskabelige institutioner opfordrede til 
partnerskaber på international basis, sådan som det sås på især 
uddannelsesområdet, så man kunne lære af hinandens erfarin-
ger også på det sociale område.

De første internationale netværk og partnerskaber med sociale 
institutioner og organisationer blev bygget op i begyndelsen af 
1990’erne, inspireret af den franske EU-Kommissionsformand 
Jacques Delors, i forbindelse med etableringen af det indre mar-
ked og den øgede liberalisering og konkurrence på arbejdsmar-
kederne i EU-landene.
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Jacques Delors øjnede risikoen for en stærkere social udstødelse 
som følge af liberaliseringen, og han ønskede et kraftigere mod-
spil fra de europæiske sociale institutioner og organisationer, 
som arbejdede med fattige og sårbare grupper. De udfordringer, 
landene stod over for på det sociale område, lignede hinanden 
meget. Der var stor arbejdsløshed i mange medlemslande og en 
stor gruppe af langvarigt ledige, som havde meget svært ved 
at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og som ikke blev hjulpet 
tilstrækkeligt i det etablerede sociale system.

Kommissionen ønskede ikke blot at kende regeringernes syns-
punkter, men ville også høre de udstødte selv og indsamle er-
faringer fra institutioner og organisationer, som arbejdede med 
ledige og udstødte ”on the ground”. Selvom socialpolitikken var 
et nationalt anliggende, blev kampen mod fattigdom og social 
udstødelse gradvist også en opgave for EU, en opgave, som nød-
vendiggjorde et samarbejde over grænser.

Det bidrog også til internationaliseringen, at de elektroniske 
kommunikationsmidler gjorde det nemmere at identificere in-
teressante og relevante partnere og opnå kontakt og udveksle 
erfaringer og informationer. Og endelig var engelsk blevet hver-
dagssprog for mange socialarbejdere, især blandt de yngre, i de 
europæiske lande.

Interesse fra Holland til Honolulu
Kofoeds Skole mærkede de nye tider i form af et stigende antal 
udenlandske kontakter og studiebesøg fra den store verden. Der 
kom gæster fra USA, Canada, Japan, Rusland, Australien, Tysk-
land, Belgien, Polen, Holland, Ungarn, Estland, Litauen, Ukraine, 
England, Skotland, Irland og fra de skandinaviske lande. Besø-
gene blev etableret gennem de udenlandske ambassader i Dan-
mark eller Socialministeriet, eller de blev formidlet af herboende 
agenter, som påtog sig at arrangere studiebesøg på interessante 
sociale institutioner for udenlandske grupper.

Et af de mere eksotiske besøg var fra Hawai. Et hjem for hjemløse 
i Honolulu viste interesse for at bruge Kofoeds Skoles metoder. 
Forstanderen, en protestantisk præst, var i 1990 på studieophold 
på skolen og tog hjem for med inspiration fra Danmark at etablere 
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en ”familieskole”, hvor alle medlemmer af familien gennem hjælp 
til selvhjælp skulle lære at klare sig i samfundet.

Skolen mødte den store interesse fra udlandet med imødekom-
menhed, og vi så straks en mulighed for at få skolens særlige 
model gjort international kendt og udbredt. Måske kunne skolen 
inspirere det sociale arbejde i nye lande, selvom de sociale for-
hold ofte var meget anderledes end i Danmark. Der blev skrevet 
en folder på engelsk om Kofoeds Skoles sociale arbejde, og den 
blev sendt til ambassaderne, så de kunne henvise interesserede 
socialarbejdere fra deres hjemlande til skolen.

Skolen modtog også selv flere og flere invitationer fra udlan-
det, og skolens medarbejdere begyndte i 1980’erne at rejse ud 
på studie- og foredragsturneer til udenlandske institutioner og 
deltage i internationale konferencer for at orientere om skolens 
metoder i socialt arbejde. Fra sidst i 1980’erne involverede skolen 
sig i internationale samarbejdsprojekter.

Skolen har også samarbejdet direkte med universiteter i Polen, 
Tjekkiet, Litauen, Canada, Wales, Rumænien, Litauen og Vic i 
nærheden af Barcelona, bl.a. om studiebesøg og praktikophold.

Herhjemme har skolen endvidere opbygget et ad hoc-samarbejde 
med sociale uddannelsesinstitutioner om praktik for udlændin-
ge, bl.a. med Diakonhøjskolen i Århus, Gentofte Pædagogse-
minarium, Den Sociale Højskole, Frøbelseminariet og mange 
andre. Dette samarbejde har bl.a. til formål at ”uddanne” ambas-
sadører for Kofoeds Skole i udlandet.

Europæiske samarbejdsprojekter

De internationale samarbejdsprojekter, som Kofoeds Skole har 
deltaget i har haft forskellig profil og fokus. Det samme gælder 
deres forankring i den internationale kontekst. Langt de fleste 
har været relateret til EU og finansieret herfra. Enkelte har været 
baseret i en nordisk kontekst, dvs. Nordisk Ministerråd.
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Fra 1988 til 2008 fik Kofoeds Skole midler fra Den Europæiske 
Socialfond (ESF). Det var risikovillig kapital, som blev ydet til 
forsøgsprojekter, der bevægede sig bort fra det traditionelle. 
Projekterne skulle være eksperimenterende og have fornyende 
elementer, og de skulle have et indhold, som lå udover, hvad den 
danske stat var forpligtet til.

Efter optagelsen af de mange østeuropæiske lande som nye EU-
medlemmer efter årtusindeskiftet blev EU’s hjælpeprogrammer 
kanaliseret denne vej og ophørte stort set i de gamle rige EU-lande. 
 
I de første projektår var der ofte et element af besøgsrejser til 
sociale projekter i andre EU-lande. Projektmedarbejdere var på 
studieture i Italien, Irland og Wales. Rejserne var spændende 
og indholdsrige, men havde ikke altid hovedfokus på et egent-
ligt samarbejde med andre landes projekter. Der var også god 
tid til at besøge en række institutioner og projekter, som gav 
inspiration og læring om metoder og anderledes måder at gribe 
tingene an på.

Efter nogle år ændredes kravene fra bevilgende myndigheder 
til krav om et formelt samarbejde med ESF-projekter i mindst to 
andre lande. Samarbejdet blev mere forpligtende med krav om, 
at der skulle udarbejdes fælles produkter, som kunne bidrage 
til at løse fælles europæiske problemer.

Deltagerkredsen har været bred og har typisk involveret partnere 
fra tre-fire andre europæiske lande. Nogle gange har der været 
mere end én dansk institution eller organisation med i projektet. 
Det har været vekslende, hvem der var den ansvarsbærende part 
i forhold til projektet og dets finansiering.

Fælles formål: bekæmpelse af social eksklusion
Projekterne har haft meget forskellig profil. Nogle var socialpo-
litisk orienterede og havde f.eks. fokus på at bekæmpe social 
eksklusion, på fattigdom eller et kvindepolitisk emne. Andre var 
koncentreret om kompetenceudvikling af medarbejdere. Andre 
igen var helt konkrete i deres indhold og handlede om at udvikle 
professionelle metoder i arbejdet eller udføre forsøgsarbejde i 
forhold til at afhjælpe specifikke sociale problemer. Eksempler på 
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dette er integration af løsladte fra fængslerne efter endt afsoning 
og indslusning af indvandrere på arbejdsmarkedet.

Det overordnede og samlende tema i de internationale samar-
bejdsprojekter har været bekæmpelse af social eksklusion og 
udvikling af metoder til at opnå samfundsmæssig integration 
– primært den arbejdsmæssige, men også i en langt bredere 
forståelse af ordet.

Den socialpolitiske baggrund herfor kan bedst forstås i tilknyt-
ning til begrebet ”den ny fattigdom”, som har været i fokus i 
EU-sammenhæng siden midten af 1980’erne.

ENOW – European Network of Women
Et af de første projekter, hvor skolen var involveret i europæisk 
samarbejde om at afhjælpe fattigdom, var et europæisk netværks-
arbejde (1988-92) om ressourcefattige kvinder. ENOW, European 
Network of Women, var en europæisk paraplyorganisation be-
stående af kvindegrupper i alle 12 lande i det daværende EF. 
Organisationen havde til formål at bedre kvinders vilkår, specielt 
i henseende til økonomisk selvstændighed. ENOW ville arbejde 
for at afhjælpe alle de ubehagelige følger af mere eller mindre 
direkte fattigdom og undertrykkelse, som var og er mange kvin-
ders lod rundt om i Europa.

Således var Kofoeds Skole repræsenteret ved et kvindefattig-
domstribunal i Bruxelles i 1988 sammen med knap 200 kvinder, 
hvoraf kun en meget lille del var eksperter. Ni ud af ti var kvin-
der, der i en eller anden forstand var ofre for fattigdom. Man 
sluttede konferencen med sammen at formulere over 20 krav til 
ændrede forhold for kvinderne i EF. Krav, der inkluderede f.eks. 
uddannelse, arbejde og børnepasning samt bolig, sundhedsvæ-
sen og en sikret mindsteløn.

Frem til 1992 holdt hvert land et seminar om et emne, som det 
pågældende lands ENOW-gruppe fandt mest relevant. I Køben-
havn koncentrerede vi os om de enlige og uuddannede kvinders 
situation, og i februar 1991 blev der holdt seminar for kvinder fra 
Portugal, England og Danmark. Temaerne spændte vidt og var 
hovedsageligt koncentreret om uddannelse og børnepasning.
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I tilknytning til arbejdet i ENOW fremstillede vi også en lyddias-
serie, som bl.a. omhandlede de kvindelige elever på Kofoeds 
Skole. Serien blev vist i mange sammenhænge. F.eks. ved den 
internationale kvindekonference i Oslo i 1988.

I 1990 udgav vi bogen ”Kvinder på vej! En undersøgelse af net-
værks- og ressourcefattige kvinder på krisecentre, familieinsti-
tutioner og dagforanstaltninger”. Også her lod vi kvinderne fra 
Kofoeds Skole komme til orde.

De hvide ryddere
Et andet samarbejdsprojekt på skolen var et såkaldt Horizon-
projekt i 1992, opkaldt efter EU-programmet af samme navn. 
Via Socialministeriets mellemkomst fik skolen midler fra Den 
Europæiske Socialfond til et aktiveringsprojekt for langtidsle-
dige med vanskeligheder ud over ledighed.

Projektet fik navnet De hvide ryddere. Elever fra skolen klædt 
i hvide kedeldragter gjorde rent på gader og pladser under og 
efter større offentlige arrangementer i København. Der indgik 
også erhvervsrelateret undervisning i projektet, bl.a. køreskole-
undervisning og rådgivning om arbejdsmarkedet.

Oprindelig var projektet ikke tænkt og tilrettelagt som et interna-
tionalt projekt.  Vi blev først sent gjort opmærksom på kravet om 
en international partner som betingelse for projektbevillingen fra 
Socialfonden. En af de allersidste dage før ansøgningsfristen fik 
vi kontakt med organisationen Simon Community i Irland. Irland 
var lige blevet medlem af EU, og irerne var fra begyndelsen iv-
rige efter at få del i EU-penge til udvikling af det sociale arbejde, 
og de var opsatte på at lære nyt fra de gamle medlemslande.

Simon Community havde søgt penge til et projekt for hjemløse i 
fire irske byer.  Også de stod og manglede en partner for at indfri 
bevillingskravene. Formaliteterne blev ordnet en fredag efter-
middag i sidste øjeblik før deadline med en telefonopringning 
til Irland, og samarbejdspapirerne blev skrevet og underskrevet 
og sendt via den nyindkøbte fax-maskine.
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Samarbejdet bestod i gensidige studiebesøg. Parterne skulle 
lære hinandens institutioner og sociale arbejde at kende samt 
deltage i hinandens konferencer og lære noget om de sociale 
forhold i de to lande. To medarbejdere fra skolen besøgte de 
irske projekter og deltog i en konference i Dublin for hjemløsein-
stitutioner. Medarbejderne orienterede bl.a. om skolens interne 
møntsystem. Dette honoreringssystem, som betyder at skolens 
elever betales for værkstedsarbejde med Kofoeddollars, som de 
kan bruge i cafeteriet til at købe mad, gjorde et stort indtryk på 
irerne. Det var ikke sidste gang, at dette hjørne af skolens pæda-
gogiske metode vakte interesse som en enkel fremgangsmåde 
til motivering af de hjemløse.

En medarbejder fra Irland besøgte skolen året efter og skrev en 
artikel om Kofoeds Skole til Simon Community’s medlemsblad 
med fokus på hjælp til selvhjælp og undervisning af socialt ud-
stødte grupper. Det var endnu ikke almindeligt i Irland at un-
dervise og aktivere de hjemløse og udstødte grupper. Men det 
ændrede sig snart, og irerne udviklede mange gode projekter i 
de kommende år.

De hvide ryddere fra 
Kofoeds Skole gjor-
de rent efter offent-
lige arrangementer 
i København.



A Stranger is a Friend you haven’t met yet. det store vægmaleri i Kofoeds Skoles cafteria blev 
fremstillet under konferencen Get going with Music i 1999. 



 Internationale samarbejdsprojekter og netværk | 295

Get Going with Music
Skolens musikværksted orienterede sig også mod udlandet. I 
projektet Get Going with Music arbejdede vi fra 1997 til 1999 
tæt sammen med partnere i Frankrig, Italien, Irland og Wales.

Get Going with Music var den danske del af det transnationale 
projekt Artisan, hvor også Portugal og Tyskland deltog. Målgrup-
pen var unge, vanskeligt stillede mennesker, som i samarbejde 
med musiske kunstnere skulle bringes tættere arbejdsmarkedet.

Artisan skulle gennem kunst og kunstrelateret arbejde vise en 
alternativ, men virkningsfuld form for læring. Hovedformålet 
var at undersøge og udbrede, hvordan musik kan bruges som 
metode i socialpædagogisk arbejde.

Projektdeltagerne var i perioden på arbejdsseminarer på skift 
i deltagerlandene, hvor vi oplevede andre måder at arbejde på. 
Også mange unge elever kom på praktikophold hos projektets 
partnere. F.eks. var en elev fra Kofoeds Skole på praktikophold 
i Irland i et danseprojekt.

Højdepunktet for projektet var afslutningskonferencen, som blev 
holdt på Kofoeds Skole i marts 1999. Her samledes omkring 100 
projektdeltagere fra hele Europa for at diskutere og samle erfa-
ringer og for at lære nyt. Her var workshopper om dans, teater, 
rockmusik og opera. Fællestemaet var at udvikle og arbejde med 
nye kreative og kunstneriske metoder i socialt arbejde.

Centrum i konferencen var en stort opsat forestilling med mu-
sik og dans i skolens multihal. Omkring 80 unge fra 12 lande 
deltog i et meget flot show. De skulle i løbet af en uge indøve og 
færdiggøre en musical og rockforestilling, der kom til at hedde 
A Stranger is a Friend You Haven’t Met Yet. Det blev en fantastisk 
forestilling både for de unge deltagere og for de mange tilhørere.  

En anden event ved konferencen foregik i skolens cafeteria, hvor 
en svensk kunstmaler i løbet af en eftermiddag og aften malede 
et meget ekspressivt og farverigt maleri, som fyldte hele den ene 
væg i lokalet. Det skete i en interaktiv proces med eleverne i lo-
kalet. Den kunstneriske kreativitet blev undervejs stimuleret af 
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oplæsning af digte produceret under konferencen og musikalske 
improvisationer. Det var meget inspirerende at være en del af.

Maleriet eksisterer stadig og er anledning til mange spørgsmål, 
f.eks. når vi får gæster fra Kofoeds Skoler i Østeuropa.

Fra kendskab til partnerskab
Senere fulgte en række integrationsprojekter, hvor Kofoeds Skole 
arbejdede sammen med LO, DA, Køge Handelsskole, Vestsjæl-
lands Amt, Køge, Slagelse og Korsør kommuner. Samarbejdet 
dannede grundlag for projekter, hvor vi fra Danmark arbejdede 
sammen med partnere i Holland, England, Skotland, Sverige, 
Finland og Norge.

Det første projekt, Fra kendskab til partnerskab, gik ud på at 
bruge indvandrernes landespecifikt humane kapital, så de for-
bedrede deres muligheder for job, uddannelse og for at etablere 
egen virksomhed. Vi skulle udvikle innovative værktøjer, proce-
durer, ”værktøjskasser” og aktiviteter, som kunne medvirke til 
at styrke indvandrernes muligheder på arbejdsmarkedet.

Målgruppen havde meget forskellige kompetencer og kvalifi-
kationer, nogle erhvervede i Danmark, men hovedparten var 
medbragt fra deres hjemlande. Disse kvalifikationer havde vist 
sig at være vanskelige at identificere og meritere i det danske 
uddannelsessystem og vanskelige at tilpasse arbejdsmarkedet.

I de enkelte projekter i Danmark og samarbejdslandene blev 
der udviklet og implementeret differentierede uddannelses- og 
praktikmoduler for indvandrere. Erfaringer blev opsamlet, og 
viden blev formidlet ved talrige møder og konferencer parterne 
imellem.

Working Cultures
Som en efterfølger for projekt Fra kendskab til partnerskab for-
søgte vi med nogenlunde den samme gruppe af samarbejds-
partnere at matche arbejdsgiverne med den enkelte indvandrer.

I 2005 blev Kofoeds Skole en del af et europæisk samarbejde, 
der gik ud på at hjælpe udenlandske borgere ind på arbejdsmar-
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kedet og fastholde dem der. Der var tale om et Equal-program 
finansieret af Den Europæiske Socialfond.

Et af projektets overordnede mål var at vende den lokale beskæf-
tigelsesindsats på hovedet. Det betød, at de professionelle aktø-
rer i projekterne skulle kunne forstå de lokale virksomheders 
særlige sociokulturelle betingelser for medarbejdernes kompe-
tenceudvikling. Dette forsøgtes opnået ved at udvikle og imple-
mentere et helhedsorienteret og målrettet værktøj, som kunne 
afdække og bevidstgøre virksomhedernes arbejdspladskultur, 
værdier og normer. 

Kunsten var ikke bare at finde et arbejde til en flygtning eller 
indvandrer, men også at finde et arbejde, som vedkommende 
kunne fastholde. Indvandreren har måske den rette uddannelse 
og arbejdserfaring med sig fra sit hjemland, men arbejdskulturen 
skal også helst matche. 

Vi udviklede et partnerskab kaldet WEL-COM-E mellem Eng-
land, Holland og Danmark. WEL stod for arbejdsudviklings-
værktøjer (work experience tool), COM for kulturelt matchnings-
værktøj (cultural matching tool) E for en guide til arbejdsgiverne 
(employer guide).  

Kofoeds Skole deltog sammen med bl.a. Køge Handelsskole. I 
udviklingsgruppen kreerede og afprøvede vi i løbet af de tre 
år projektet løb kulturmatchningsværktøjet COM. I Danmark 
benævnte vi projektet Working Cultures.

Også i afprøvningsfasen deltog Kofoeds Skole. Vi udviklede et 
skema med ti overordnede punkter eller faktorer, som var væsent-
lige at være bevidste om, når en ny medarbejder skulle ansættes. 
 
Projektet vanskeliggjordes af, at det fandt sted i en periode, hvor 
der stort set ikke var nogen arbejdsløshed. Det betød, at vi havde 
svært ved at finde deltagere nok. Men energien og udvekslingen 
af faglige værktøjer på tværs af landegrænserne lagde måske 
alligevel endnu en sten på vejen til forståelsen af vigtigheden 
af samarbejde.
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For udviklingsgruppen var det en utrolig frugtbar arbejdspro-
ces – specielt når vi på de arbejdsseminarer, der undervejs blev 
afholdt, kom til at ”sidde på samme side af skrivebordet” og ar-
bejde sammen f.eks. med afrikanere fra Zambia og Somalia nu 
bosiddende i London og med hollændere med f.eks. indonesisk 
oprindelse. På alle måder blev det et livgivende tværkulturelt 
samarbejde.

Vi afsluttede projektet med bl.a. en stor konference i London 
og med at udgive en projektmappe: ”Welcome Værktøjskasse 
Arbejdsliv”, på engelsk ”Welcome Employability Toolkit”.

Relais 2 
Kofoeds Skole blev også brugt til at repræsentere nordiske syns-
punkter og erfaringer i EU-finansierede projekter. I 2007-2008 
var skolen med i et stort projekt, Relais 2, med tilsammen mange 
hundreder deltagere i social- og sundhedssektoren i Tyskland, 
Frankrig, Portugal, Ungarn, Bulgarien og Rumænien.

Projektets formål var at afdække behovet for videreuddannelse 
af social- og sundhedspersonalet i Portugal, Bulgarien, Rumæ-
nien og Ungarn og udarbejde nye undervisningsprogrammer. 
Situationen blev analyseret land for land i forhold til befolknings-
udvikling, social situation og institutionsstruktur.

Projektet blev ledet af en fransk institution, men Kommissionen 
ønskede et nordisk supplement til franskmændenes indflydelse 
på undervisningsprogrammerne. Skolen skulle især inspirere 
deltagerne med nordiske erfaringer og modeller, og under ar-
bejdet kunne skolen til hver en tid intervenere med nordiske 
synspunkter.

Her blev der især peget på betydningen af de faglige organisa-
tioners rolle i afdækningen af behovet for videreuddannelse af 
deres medlemmer. Skolen rådgav især uddannelsesinstitutioner 
i Portugal, Ungarn og Bulgarien. Der blev undervejs i projektet 
holdt mange arbejdsmøder i deltagerlandene. Et af dem blev 
holdt på Kofoeds Skole. En kvinde fra Portugal kom senere til-
bage og var en uge på skolen for at lære mere om socialt arbejde.
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Nordplus
Kofoeds Skole blev i 2006 partner i et tematisk nordisk netværks-
projekt kaldet Nordplus. Øvrige deltagende lande var Finland, 
Norge, Sverige og Island.

De øvrige landes deltagere arbejdede alle inden for kriminalfor-
sorgen, og temaet var indsattes studiefærdigheder og integrering 
i samfundet. Formålet var at forbedre voksne indsattes basisfær-
digheder, dvs. læse-, skrive, regne- og it-færdigheder. Endvidere 
at motivere de indsatte til at studere og genvinde færdigheder, 
med hvilke det er lettere at blive integreret i samfundet igen.

Kofoeds Skole havde i projektet rollen af at ”være ekspert i, 
hvordan marginalgrupper kan undervises og integreres i sam-
fundet”. I 2006-2007 mødtes hele projektgruppen tre gange for 
at udveksle synspunkter og lære af hinandens erfaringer. Alle 
var således samlet på Kofoeds Skole i april 2007. Vores nordiske 
samarbejdspartnere var også på rundvisning på skolen og var 
synligt imponerede. 

En anden måde, hvorpå vi kunne informere om vores arbejde 
på skolen, var via trykte cases – små historier fra hverdagen på 
Kofoeds Skole om indsatte og tidligere indsattes skolegang og 
aktivering og om værdien af at have noget positivt at komme ud 
til efter et fængselsophold. Ofte har vi på skolen set elever, som 
den sidste tid under et fængselsophold får udgang til at komme 
dagligt på Kofoeds Skole. De bliver så oplivede og glade for det, 
de lærer, og for deres nye klassekammerater, at de ”frivilligt” 
fortsætter længe efter løsladelsen.

Vi lærte også meget nyttigt fra de øvrige lande. Alle projektdel-
tagere var optaget af, hvordan indsatte kunne motiveres til at 
lære nyt og til at uddanne sig. Vi var imponerede over arbejdet i 
Bergens fængsel, specielt afdelingen på Ulvsnesøy i den norske 
skærgård, en åben afdeling med plads til 30 indsatte. 

Alle vores samarbejdspartnere var optaget af, hvordan man bedst 
muligt medvirker til læring. Da vi mødtes i Helsingfors hand-
lede vores oplæg om empowerment i vejledning og læring på 
Kofoeds Skole.  
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Den sidste gang vi mødtes, nåede vi at fortælle om de uden-
landske Kofoeds Skoler, specielt dem, der er opstået i Litauen 
og Siedlce i Polen. Her er målgruppen netop også indsatte og 
deres læring.

På mange måder blev der i projektperioden udvekslet kundska-
ber, erfaringer og information. Desværre blev projektet ikke for-
længet og udvidet. Hensigten var ellers, at bl.a. Kofoeds Skole i 
Vilnius skulle have været projektdeltager.

Projekter om østeuropæiske hjemløse

I de seneste år har flere af skolens samarbejdsprojekter handlet 
om østeuropæiske hjemløse.

Kapacitet på hjemløseområdet
I 2002-2003 deltog Kofoeds Skole i et stort EU-finansieret projekt, 
hvis formål var at overføre institutionel og organisatorisk kapa-
citet til hjemløseinstitutioner i de nye demokratier i de tidligere 
kommunistiske lande.

Skolens rolle var at bidrage med viden og erfaringer. Projektet 
havde deltagere fra Polen, Rumænien, Spanien, Østrig, Tysk-
land, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Også nogle af de allerede 
etablerede Kofoeds Skoler i Tjekkiet og Polen deltog, bl.a. var 
Kofoeds Skole i Poznan medlem af netværket, og det gjorde et 
dybt indtryk på deltagerne, da hjemløseinstitutioner fra en ræk-
ke nye demokratier besøgte skolen i Poznan i forbindelse med 
projektet og så, hvordan man der arbejdede med hjemløse og 
undervisning og aktivering. En model, som var meget forskellig 
fra den, de selv anvendte.

I fire dage opholdt deltagerne sig på skolen. Flere institutioner 
reviderede herefter deres hidtidige strategi for hjemløsearbejdet 
med meget mere vægt på aktiviteter og undervisning og ikke 
som hidtil udelukkende med fokus på institutionsophold.
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Dansk-polsk pilotprojekt
I årene omkring 2004 til 2006 blev en række af de tidligere kom-
munistiske lande medlemmer af EU. Grænsebommene blev sæn-
ket, arbejdsmarkederne blev åbnet, og det gjorde det nemmere 
også for hjemløse og socialt udsatte grupper at forsøge at finde et 
arbejde i de rigere vesteuropæiske lande. Mange gjorde forsøget, 
med ringe held. De fandt ikke arbejde, og de vendte heller ikke 
hjem. Mange af dem begyndte at leve på gaden. Den interna-
tionale verden kom til Danmark. De problemer og de grupper, 
skolen arbejdede med i Polen og andre østeuropæiske lande, 
kom hertil.

14 dage efter Polen trådte ind i EU den 1. maj 2004 stod den første 
hjemløse polak på Kofoeds Skole. Han havde taget den på stop fra 
Polen gennem Tyskland til København for at finde arbejde. Ved 
ankomsten havde han ingen penge. De var blevet frarøvet ham 
undervejs. Han talte kun polsk, men han havde en forestilling 
om, at han kunne finde arbejde på en landejendom. Skolens med-
arbejdere overbeviste ham om, at der nok ikke var store chancer 
for at få arbejde i Danmark med de begrænsede kvalifikationer, 
han havde, og at det nok var bedre at vende hjem igen.

Det gjorde han så, men problemet voksede hurtigt i den følgende 
tid. Flere hjemløse kom til Danmark med det formål at finde 
et arbejde og tjene penge. Nogle havde kvalifikationerne til at 
bestride et job, men et stort flertal havde misbrugsproblemer 
og psykiske lidelser i en sådan grad, at de var uegnede for ar-
bejdsmarkedet. Generelt havde de udenlandske hjemløse ikke 
stor viden om det danske arbejdsmarked. Nogle havde hørt om 
danske kampagner i Polen for at få arbejdskraft til Danmark. En 
del talte kun polsk. Alligevel blev de her, nogle i årevis, fordi det 
alt i alt var bedre at være arbejdsløs og hjemløs i Danmark end 
i det land, de kom fra. Efter loven har de ikke ret til at opholde 
sig i Danmark eller modtage sociale ydelser, f.eks. på hjemløse-
institutioner. De sov derfor rundt omkring, hvor de kunne finde 
sig en krog, bl.a. i gamle bygninger.

Sammen med Kofoeds Skole i Poznan organiserede Kofoeds 
Skole et pilotprojekt for at afprøve, om man kunne hjælpe denne 
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gruppe til et bedre liv. To medarbejdere fra den polske skole kom 
tre måneder til København. De opsøgte deres hjemløse lands-
mænd på gader og stræder og forsøgte at motivere dem til at 
vende tilbage til Polen, til skolen i Poznan, som ville tage sig 
af dem og hjælpe dem til at få et bedre liv. I så fald ville skolen 
køre dem hjem.

Af 80 polakker valgte 11 at vende hjem – nogle af dem for senere 
at komme tilbage til København. Skolen hjalp seks polakker 
til et job gennem et vikarbureau, som tillige hjalp de hjemløse 
med at finde en bolig. Bureauet sørgede også for, at polakkerne 
fik fagets mindsteløn og betalte skat. Det var en betingelse i 
projektet, at arbejdet skulle være legalt og på de vilkår, der er 
aftalt af arbejdsmarkedets parter.

Projektet gav skolen en masse viden om de hjemløse østeuro-
pæere og deres baggrund og viste, hvor vanskelig opgaven var.

Hjælp til et bedre liv i Danmark
Efter pilotprojektet fik skolen penge af en dansk fond til et toårigt 
projekt. En medarbejder med gode kundskaber i slaviske sprog 
blev ansat til at hjælpe gruppen. Formålet var fortsat at motivere 
de hjemløse udlændinge til at vende hjem eller at hjælpe dem 
til et job. Men med erfaringerne fra pilotprojektet blev der lagt 
større vægt på at hjælpe dem til en bedre tilværelse, mens de 
opholdt sig i Danmark, herunder at hjælpe dem til bedre at forstå 
det danske samfund og det danske sprog.

Det første år fik projektet kontakt med 115 østeuropæere. Den 
største gruppe var polakker, men der var også kontakter med 
hjemløse fra Rumænien, Bulgarien, Ungarn, Slovenien, Slova-
kiet, Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ukraine, Hviderusland 
og Serbien. Gruppen blev geografisk meget bredere end først 
antaget. Dagligt kom der 15-20 hjemløse østeuropæere i projektet 
i Kofoeds Kælder på Kultorvet i København.

De dominante problemer var fortsat misbrug og psykiske lidel-
ser, især blandt polakkerne. De øvrige østeuropæere havde flere 
personlige ressourcer men alligevel ikke tilstrækkelige til, at de 
kunne begå sig på arbejdsmarkedet.
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Flere af dem deltog i projektets dansk- og engelskundervisning, 
brugte internettet i kælderen til at søge job og Google-oversætte 
danske tekster til deres modersmål, og de kom med CV’er, som 
blev oversat til dansk.

Projektet hjalp dem med kontakt til jobcentre og vikarbureauer, 
men den stigende arbejdsløshed i forbindelse med den økono-
miske krise gjorde det nærmest umuligt for dem at finde et job. 
Østeuropæere, som havde optjent rettigheder i Danmark via ar-
bejdsmarkedet, blev i nogle tilfælde hjulpet til et sundhedskort, 
så de fortsat kunne gå til læge, mens de søgte job.

Fattigdom og hjemløshed på tværs af grænser
I tiden fremover vil det sikkert synes naturligt og nødvendigt at 
deltage i internationalt socialt arbejde. De sociale problemer – 
hjemløshed og fattigdom – holder sig ikke inden for landegræn-
ser. Som følge af den fri bevægelighed i EU vil en række sociale 
udfordringer blive transnationale, og løsningen på nogle af disse 
problemer skal findes på EU-niveau.

Internationale netværk

Gennem årene har Kofoeds Skole også deltaget i flere internationale 
sociale netværk. De vigtigste er:

European Anti Poverty Network (EAPN).

Feantsa, et netværk for institutioner, som arbejder med 
hjemløse.

Eurodiaconia, et netværk af diakonale institutioner i EU-
landene. I forlængelse af Eurodiaconia bidrog skolen også 
til udvikling af det diakonale arbejde i Interdiac, et euro-
pæisk funderet diakoniakademi, som tilrettelægger ud-
dannelse for diakonale institutioner.
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I alle disse netværk har skolen været et særdeles aktivt medlem 
både hvad angår politikudvikling og organisatorisk arbejde. En 
medarbejder fra skolen var således en halv snes år medlem af 
EAPN’s internationale bestyrelse og medlem af et udvalg for 
beskæftigelse for mennesker længst fra arbejdsmarkedet.

I Feantsa var skolen i flere år medlem af et udvalg for beskæf-
tigelse af hjemløse, og i Eurodiaconia var skolen medlem af et 
udvalg for social inklusion. Arbejdet bestod bl.a. i at følge den 
socialpolitiske udvikling i EU-landene og forholde sig kommente-
rende til udspil fra Kommissionen. Kofoeds Skole repræsenterer 
også Danmark i Eurodiaconias bestyrelse.

Socialpolitik på dagsordenen
Gennem medlemskab af internationale organisationer har sko-
len bidraget til at sætte aktiv socialpolitik på den europæiske 
dagsorden blandt sociale NGO’er.

Strategien i forhold til organisationerne har været at komme 
med i udvalg, kommissioner og lignende, hvor udspil overvejes 
og forberedes. Skolen har bidraget til at udarbejde strategiske 
papirer om bl.a. aktiv socialpolitik og beskæftigelse for hjemløse 
og bidraget med input på konferencer, seminarer og lignende.

Ofte var emnerne og udfordringerne, som de internationale net-
værk arbejdede med, de samme, som vi mødte i det konkrete 
sociale arbejde: Hvordan integrerer man socialt udsatte men-
nesker i samfundet igen? Hvordan kan beskæftigelsespolitikken 
anvendes? Hvordan kan undervisning bidrage til social inklusion 
og forandre fattiges situation? Kan socialøkonomi skabe beskæf-
tigelse for udstødte grupper?

Kofoeds Skole opfordrede derfor også søsterskolerne til at blive 
medlemmer af de europæiske netværk, for også på den måde at 
få en stærkere tilknytning til socialarbejdere i de vesteuropæiske 
lande og forbedre mulighederne for at få del i projektmidler fra 
EU. Omvendt blev skolerne ofte brugt som gode eksempler på 
succesfuld overførelse af metoder fra de gamle EU-lande til de 
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kommende, nye medlemslande. På den måde blev Kofoeds Skole 
et kendt navn ude i Europa, en model for socialt arbejde, som 
forenede humanisme og professionelle sociale metoder.

Satte normer for ”god aktivering”
Skolen udarbejdede adskillige oplæg til politikpapirer, bl.a. om 
aktivering af ledige. I EAPN var meningerne delte om aktivering 
som strategi for social inklusion. Mange medlemmer så aktive-
ring udelukkende som tvang og disciplinering af de arbejdsløse. 
Aktiveringsprojekterne var som oftest meningsløse og nærmest 
en hån mod de ledige. Den bedste inklusionsstrategi ville være 
højere sociale ydelser, mente nogle. Andre så muligheder for 
at forbedre de udstødtes kompetencer gennem den rette form 
for aktivering. Uenighederne afspejlede deltagernes forskel-
lige baggrunde og nationale særpræg. Aktivering betød ét i et 
land, noget andet i et andet land. De aktiverede blev behandlet 
forskelligt i medlemslandene, og holdningerne blev formuleret 
efter de forskellige erfaringer og udlægninger af aktivering, 
som var i landene.

I mange år var diskussionen frosset fast i ”for og imod” og truede 
med at lamme EAPN på et centralt område, så man ikke kunne 
afgive høringssvar på Kommissionens mange udspil om aktiv so-
cial- og arbejdsmarkedspolitik, som tog fart efter årtusindskiftet.

Skolens repræsentant analyserede de forskellige positioner 
blandt medlemmerne og udarbejdede et notat om aktivering, 
sådan som begrebet måtte forstås og udlægges, hvis aktivering 
skulle inkludere socialt udsatte i samfundet. Notatet blev disku-
teret i forskellige fora og blev godkendt med enkelte tilføjelser 
og præciseringer, og det udtrykte herefter EAPN’s officielle hold-
ning til aktivering. Papiret blev grundlag for et langt mere aktivt 
med- og modspil til Kommissionens strategier, og det rykkede 
EAPN ud af et dødvande på et centralt punkt.

Ikke kun gennem papirarbejde overbeviste skolen om fordelene 
ved aktivering af de ledige. Medlemskab af de internationale 
netværk betød også, at vi fik besøg af NGO’er fra en lang række 
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europæiske lande. I mange tilfælde kom kritiske medlemmer 
og så skolens arbejde og oplevede, at dén form for aktivering 
var der mening i. Der var valgmuligheder, folk blev behandlet 
med respekt, og aktiviteterne havde kvalitet. Skolens arbejde 
blev derfor normsættende for begrebet ”god aktivering” i den 
europæiske NGO-verden.

Beskæftigelse af hjemløse
Det var i de år – omkring årtusindskiftet – at den aktive social-
politiske linje gik sin sejrsgang overalt i Europa. Her og der og 
alle vegne mødte vi vores egne begreber og kerneord: hjælp til 
selvhjælp, aktiv, aktivering, dygtiggørelse, kompetenceudvik-
ling, empowerment og motivering. Alle lande arbejdede med 
et jobperspektiv i det sociale arbejde. Sammen med deltagere 
fra Frankrig, Irland, UK, Spanien, Italien, Polen og Ungarn var 
skolen var med til at udarbejde et omfattende notat om beskæf-
tigelse af hjemløse, som tog hensyn til de mange barrierer, der 
er for hjemløse på arbejdsmarkedet overalt i Europa.

Der blev foretaget et omfattende analysearbejde i deltagerlan-
dene med spørgeskemaundersøgelser. En gruppe skrev en sam-
menfatning af det indsamlede materiale med anbefalinger til en 
indsats for beskæftigelse af de hjemløse. Arbejdet blev finansie-
ret af EU-Kommissionen og dannede grundlag for en stor kon-
ference i Spanien, hvor arbejdet blev præsenteret og diskuteret 
bl.a. med en af skolens medarbejdere som leder af en workshop.

Skolen kom også med større oplæg på flere internationale kon-
ferencer om aktiv socialpolitik, arrangeret af Kommissionen, og 
var med til at udarbejdede høringssvar til Kommissionens udspil. 
Skolen ledede adskillige workshops, og arbejdsgrupper rundt 
om i Europa og sammenfattede diskussionerne i anbefalinger til 
Kommissionen. Adskillige gange fik skolen også lejlighed til på 
internationale konferencer at præsentere sig selv og sit arbejde 
som led i en inklusionsstrategi.
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Peer-review
Kommissionens kontor for social inklusion begyndte at interes-
sere sig for skolens arbejde. En af skolens medarbejdere mødte 
i 2009 lederen af Kommissionens kontor for social inklusion to 
gange i løbet af en uge. Første gang var på en international 
konference om fattigdom, som blev holdt på Kofoeds Skole, og 
en uge senere igen i Bruxelles til en ny konference.

Ved den lejlighed spurgte Kommissionskontorets leder, om sko-
len var interesseret i, at der blev foretaget et såkaldt peer-review, 
en beskrivelse og analyse af skolens arbejde, som grundlag for et 
internationalt seminar med deltagelse af eksperter på området. 
Skolens arbejde var vidunderligt, sagde hun, og burde udbredes 
til de andre medlemslande. Vi accepterede imponeret tilbuddet, 
og skolens arbejde blev sat på programmet og nomineret for et 
muligt peer-review. Mens dette afsnit skrives er der endnu ikke 
truffet beslutning om peer-reviewet også gennemføres. 

Flere af skolens programmer blev beskrevet i internationale 
newsletters og bøger på engelsk, tysk, fransk og spansk: F.eks. 
skolens tandklinik for socialt udsatte grupper, skolens beskæf-
tigelsesindsats, opsøgende arbejde i København for hjemløse 
østeuropæere, og skolens metoder i undervisning.

Møder i Bruxelles for fattige
I adskillige år organiserede skolen også danske fattiges delta-
gelse i internationale møder i Bruxelles. Kommissionen ønskede 
at høre de fattige selv om deres situation og tanker om politiske 
forbedringer, og hvert år blev der holdt en konference med fattige 
fra alle EU-landene, som mødtes med repræsentanter for Kom-
missionen og det land, som havde formandskabet. Adskillige af 
skolens elever deltog i konferencerne som meget fine ambas-
sadører for skolen, ledsaget til Bruxelles af en medarbejder på 
skolen. Også ved disse møder var der i reglen elever fra flere 
internationale Kofoeds Skoler til stede.
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Kapitel 6.

HJælP TIl SElvHJælP I  
CENTrAl- oG øSTEUroPA – 
HvAd Kom dEr Ud AF dET?

Af  Jens Aage Bjørkøe og ole meldgaard

Hvad kom der ud af Kofoeds Skoles arbejde i udlandet? Har 
vi nået det, vi gerne ville? Og hvad er de vigtigste erfaringer? 
Det er nogle af de spørgsmål, der naturligt trænger sig på, når 
vi gør status over 25 års arbejde med at etablere skoler og sam-
arbejdsprojekter i Central- og Østeuropa.  

En metode, der gør en forskel

Formålet med Kofoeds Skoles arbejde i Central- og Østeuropa 
er at medvirke til at løse de sociale problemer, der opstod efter 
kommunismens fald. Omvæltningerne førte store sociale pro-
blemer med sig, og efter systemskiftet var der brug for nye me-
toder i det sociale arbejde. Med arbejdet ønsker vi også at yde 
et bidrag til, at de central- og østeuropæiske lande integreres i 
det europæiske fællesskab.



310 | Hjælp til selvhjælp i Central- og østeuropa – hvad kom der ud af det?

De udenlandske skoler er oprettet som hjælp til selvhjælp til de 
pågældende lande. Det har været strategien, at skolerne skulle 
kunne klare sig selv.

Når vi i dag ser ud over landkortet, ser vi et velfungerende net af 
skoler, som har slået rod i deres respektive lande. De har udviklet 
professionelle programmer og ansat veluddannede medarbejde-
re. Efterhånden finansieres skolerne i høj grad med penge fra EU 
til konkrete projekter. I langt de fleste tilfælde har skolerne også 
forhandlet sig til samarbejdsaftaler med de lokale eller statslige 
myndigheder og har dermed sikret sig fremtidig finansiering.

De fleste skoler er nået så vidt i deres udvikling, at de ved egen 
hjælp kan fortsætte. Så ændres opgaven for Kofoeds Skole i Kø-
benhavn til primært at være metodisk understøttende i et mere 
netværksbaseret partnerskab.

Erfaringen er,  at metoden med hjælp til selvhjælp kan gøre en 
forskel på mange måder og under de mest forskelligartede om-
stændigheder. I slutningen af 2003 foretog vi en elevtælling på 
de daværende udenlandske skoler. Det samlede daglige elevtal 
var ca. 1.300.

Skolerne har påvirket lovgivningen
Flere af de udenlandske skoler har påvirket lovgivningen for 
den sociale indsats i deres lande. I Polen er der vedtaget en lov 
om aktivering af socialt udsatte, som i høj grad bygger på Kofo-
eds Skoles principper. Kofoeds Skole har også inspireret til en 
socialpædagogisk indsats for unge kriminelle og løsladte fanger.

Det samme er tilfældet i Litauen, hvor skolen i Vilnius som den 
første i landet modtog fanger i dagaktiviteter, tre måneder før 
de skulle løslades fra fængslet. Her er man også dybt involveret 
i udviklingen af en moderne kriminalforsorg. I tilknytning til et 
stort fængsel i nærheden af Kaunas er der ved at blive oprettet 
en ny skole, som skal hjælpe fangerne ud i samfundet igen på en 
forberedt måde. I flere tilfælde har ministerielle embedsmænd 
været på Kofoeds Skole i København for at hente viden til ny 
lovgivning, inspireret af de lokale skolers indsats.
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Skolerne i udlandet har fået meget medieomtale, og har derigen-
nem inspireret mange andre, så der i dag findes udløbere i form 
af projekter og institutioner, som Kofoeds Skole i København 
ikke har været med til at oprette direkte. F.eks. er der i Polen 
– i tilknytning til den nye lovgivning om aktivering – oprettet 
omkring 60 skoleprojekter og centre, som er direkte inspireret 
af de polske Kofoeds Skoler.

Samlet om én idé og samtidig yderst forskellige

Skolerne i udlandet er et fællesskab om en metode i socialt ar-
bejde. Fællestrækket er en idé om, hvordan man skal hjælpe. 
Dermed er fællesskabet af værdimæssig og filosofisk art – en 
form for partnerskab snarere end en organisation – endsige en 
koncern. Skolerne er uafhængige af hinanden. Eneste undta-
gelse blev Tjekkiet, hvor man i løbet af få år oprettede seks sko-
ler med samme profil samlet i én organisation.

Kofoeds Skole har aldrig forsøgt at presse én model igennem. 
Skolerne i udlandet er ikke kopier af Kofoeds Skole i København. 
Strategien har været at gøre de lokale kræfter i stand til selv at 
bruge Kofoeds Skoles basismetode om hjælp til selvhjælp og 
selv udvikle indsatsen efter de lokale behov og forudsætninger.

Dermed har vi anvendt vores egen pædagogiske metode om 
hjælp til selvhjælp også i arbejdet med at overføre vores erfa-
ringer og metoder.

Samme formål
Skolerne har samme udgangspunkt og formål: At hjælpe men-
nesker i gang igen gennem hjælp til selvhjælp. Mennesker, som 
er gået i stå eller hægtet af udviklingen, og som behøver nye 
kompetencer og kvalifikationer for at finde arbejde eller få et 
bedre og mere indholdsrigt liv.

Bortset fra den fælles metode er de mange Kofoeds Skoler, som er 
oprettet i løbet af de sidste 10-15 år, overordentlig forskellige. Det 
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gælder organisation, ydre rammer og aktiviteter, og det gælder 
målgrupper og de problemer, der sættes ind over for.  

Indsatserne koncentrerer sig om undervisning, værkstedstræ-
ning og rådgivning. På fem skoler er der herberg. Nogle har 
mange pladser til hjemløse, andre er baseret på undervisning, 
atter andre har blot et enkelt værksted.

I Armenien har skolen gjort en pionerindsats for hjemløse og 
socialt udstødte under meget vanskelige økonomiske forhold. I 
Estland arbejder man især med ganske unge med tilpasnings-
vanskeligheder. De seneste skoler er oprettet i Ukraine og Ru-
mænien. De arbejder med at skabe udviklingsmuligheder for 
langtidsarbejdsløse.

Finansiering og organisatoriske rammer er heller ikke ens. Når 
så yderligere de ydre bygningsmæssige rammer varierer stærkt 
fra sted til sted, bliver billedet mangefacetteret.

Udspringer af et folkeligt ønske
Skolerne er opstået på baggrund af lokale behov og ønsker fra 
lokale kræfter. Det vil sige som et civilt initiativ, der udspringer af 
et folkeligt ønske ”nedefra”, om at gøre en forskel for de udstødte 
og fattige mennesker i samfundet.

Kofoeds Skole er med i flere internationale netværk og møder 
herigennem mange engagerede mennesker. Jævnligt opstod 
der en dialog om at oprette et projekt eller en ny Kofoeds Skole.

Dermed er skolerne i udlandet ikke blevet til ad “systemvejen”, 
men gennem intensiv, personlig kontakt, hvor vi har udvalgt og 
knyttet bånd til personer med en særlig kapacitet. Personer, som 
vi kunne have tillid til, og som kunne skabe noget særligt. Vi har 
i hvert enkelt tilfælde gjort meget ud af at ”se folk an”, inviteret 
dem til København og lært dem godt at kende, også som men-
nesker og venner, så vi var helt sikre på, at vi delte den samme 
vision og kunne stole på hinanden. I et sådant arbejde bygger 
meget på gensidig tillid.
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Nøglepersonerne blev i sidste ende ildsjæle fra civilsamfundet. 
Nogle gange blev der dannet en helt ny NGO; men ofte blev 
skolen oprettet med udgangspunkt i en allerede eksisterende 
humanitær eller kirkelig-social organisation.

Det forhold, at Kofoeds Skole arbejder på kristent og folkeligt 
grundlag, har haft betydning, men det har ikke været i centrum 
af vores samarbejdsflade. Den kirkelige og trosmæssige bag-
grund for de forskellige skoler og organisationer er da også 
spredt over en række forskellige kristne kirker og trossamfund. 
I den henseende kan de mange skoler betragtes som et økume-
nisk fællesskab. Enkelte organisationer arbejder uden et kristent 
grundlag. Energien i samarbejdet har primært ligget omkring 
skolens sociale og pædagogiske filosofi og metodeforståelse. Ko-
foeds Skole har et kristent og folkeligt grundlag, men er ikke en 
kirkelig aktivitet med f.eks. forkyndelses- og missionsformål. Vi 
er en socialetisk indsats for socialt udsatte mennesker.

Den ideologiske baggrund bliver dermed primært en dynamo og 
garant for den etiske kvalitet i arbejdet og for dets menneskesyn. 

Selvejende institutioner med egen økonomi

Skolerne er alle etableret som selvejende institutioner med egne 
vedtægter, bestyrelser og egen økonomi. Kofoeds Skole i Køben-
havn er som regel repræsenteret i bestyrelserne og tager del i 
bestyrelsesarbejdet, men det er de lokale folk, som helt igennem 
står for den daglige drift, administration og udvikling af nye 
programmer. Ansøgninger om midler til skolernes drift sker som 
regel i nært samarbejde med Kofoeds Skole i København.

Lønningsniveauet er lokalt bestemt, og de fleste af skolerne be-
nytter sig i vid udstrækning af frivillig arbejdskraft.

En væsentlig forudsætning ved overførelsen af skolens meto-
der og erfaringer har været, at de udenlandske skoler skulle 
gøres i stand til finansielt at klare sig selv. Derfor har vi lagt stor 
vægt på at overføre institutionel og organisatorisk kompetence 
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til selv at kunne fortsætte. Dette er i et enkelt tilfælde sket gen-
nem udstationering af en medarbejder fra skolen i København. 
Almindeligvis sker det ved en omfattende, gensidig besøgs- og 
kursusvirksomhed, oversættelse af dansk litteratur og supervi-
sion – men også gennem en intensiv pleje af lokale myndighe-
der i de byer, hvor skolerne ligger. Mange politikere, lokale og 
nationale, samt embedsmænd har været på besøg i København 
for ved selvsyn at få indblik i Kofoeds Skoles potentiale. Det har 
gjort det nemmere for de lokale skoler at forhandle sig frem til 
samarbejdsaftaler. Ud over de socialpædagogiske metoder har 
vi undervist i bl.a. økonomistyring, personaleledelse, dokumen-
tation og statistik, evaluering og rapportering.

I begyndelsen blev skolerne fortrinsvis finansieret med midler 
fra Danmark. Ud over Kofoeds Skoles egne midler var det især 
midler fra den danske stat til bl.a. bygningsrenoveringer, indkøb 
af inventar og udstyr samt til lønninger. Dertil kommer i enkelte 
tilfælde medfinansiering fra danske og udenlandske fonde til 
renoveringer af bygninger.

Netværk og fællesskab
Når der etableres nye skoler eller projekter, bistår vi med råd 
og vejledning og superviserer aktiviteterne. Medarbejderne fra 
de internationale skoler inviteres løbende til København for at 
udveksle erfaringer og diskutere socialt arbejde. Desuden ud-
giver vi et internationalt nyhedsbrev, hvor datterskolerne kan 
udveksle erfaringer.

I 2003 blev der stiftet en international forening for aktiv social 
politik og hjælp til selvhjælp. Denne forenings formål er dels at 
fungere som samarbejdsorgan for skolerne og dels at være plat-
form for en bredere indsats, ikke mindst i EU. Der er etableret 
international beskyttelse af Kofoeds Skoles navn og bomærke.

Hvert andet år holder vi et internationalt seminar for alle sko-
lerne. Det foregår på skolens kursusejendom, Louisestiftelsen i 
Sorø. Det seneste i 2009 samlede 35 deltagere.



”Familiefoto” fra skolens seminar for de internationale skoler, 
som blev afholdt på louisestiftelsen. 2009.
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At overføre en metode

Gennem årene har Kofoeds Skole gjort mange erfaringer med at 
overføre skolens socialpædagogiske metoder, institutionsmodel-
ler og programmer til udlandet. Samtidig har der været mange 
praktiske ting at tage sig af. Skolen har arbejdet sideløbende med 
at overføre metoder og yde en praktisk hjælpeindsats knyttet til 
indretning af bygninger, sociale programmer og uddannelse for 
skolernes medarbejdere. Skolen har i vid udstrækning været 
med i det faglige sociale arbejde, og det har i sig selv været en 
del af overførelsen.

Tingene er gået hånd i hånd, og det ene kunne ikke lade sig 
gøre uden det andet. Ud over at overføre sine metoder har skolen 
været dybt involveret i på stedet at skabe forudsætningerne for 
at etablere de internationale skoler. Derfor var det nødvendigt 
med mange rejser og ophold og direkte støtte og opbakning til 
skolernes oprettelse.

Der var også meget ”learning by doing”. Udfordringerne viste 
sig undervejs, og de initiativer, der skulle til, måtte udtænkes 
hen ad vejen. Det hele var bestemt ikke klart fra begyndelsen, 
og der blev improviseret på vej til målet.

Den tredje vej – empowerment
Kofoeds Skole blev med princippet om hjælp til selvhjælp opret-
tet som en protest mod især almissetanken. I vores pædagogiske 
arbejde tager vi udgangspunkt i elevens egne ressourcer, og 
fokuserer gennem hjælp til selvhjælp på fremtiden. Frem for at 
have fokus på elevens svagheder, fortid, fejl og mangler.

Skolens metode kan betegnes som ”den tredje vej”, et alternativ til 
den klassiske, diagnosticerende metode i behandling og til den 
omsorgs- og barmhjertighedsorienterede ”charity”-fremgangsmå-
de. Begge disse metoder indeholder en subjekt-objekt-relation. 
Den pædagogiske metode har et langt mere fremtrædende ele-
ment af det gensidige subjekt-subjekt-forhold. Relationen mellem 
de involverede parter får dermed karakter af et jeg-du-forhold.
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Især ved misbrugsbehandling har vi oplevet forskelligheden i 
metodesynet. F.eks. blev der givet bevilling fra et statsligt alko-
holprogram til flere af de polske skoler. Men myndighederne 
var skeptiske. Kunne man anvende pædagogiske metoder til 
at løse den form for problemer? Pædagogik hører hjemme i un-
dervisningssektoren, men vel ikke her? For polakkerne var det 
veldefineret og klart, at det, der skulle ind i billedet, var terapi og 
psykiatere. Modstanden var stor en overgang. Men efterhånden 
vandt vi forståelse for den aktive og helhedsorienterede tilgang, 
som den sociale og pædagogiske metode med hjælp til selvhjælp 
er udtryk for.

Empowerment og styrkelse af levekompetencer, forbundet med 
respekt og medmenneskelig varme, er som regel det, der gør 
forskellen.

I almindelighed har forståelsen for Kofoeds Skoles måde at gribe 
tingene an på umiddelbart været til stede. Når vi har fortæller om 
princippet om hjælp til selvhjælp, er begejstring den almindelige 
reaktion. Skolens tilgang er så letforståelig i sin grundtanke. 
At hjælp skal gives på den rigtige måde, hvis man vil undgå, 
at hjælpen gør mere skade end gavn. At det ikke blot drejer sig 
om at give og give, men om at tilrettelægge hele processen, så 
modtagerne ikke bliver svagere og svagere, jo mere de modtager. 
Hjælp fremkalder ofte hjælpeløshed.  

Samtidig med den materielle hjælp er det afgørende at have 
fokus på det mentale og eksistentielle element, selvværdet og 
selvrespekten samt udviklingen af levekompetencer hos mod-
tageren. Den helhedsorienterede tilgang i mødet med eleven 
er afgørende.

Vi møder også umiddelbar genklang, når vi citerer det kendte 
kinesiske ordsprog: ”Møder du en sulten mand og giver ham en 
fisk, kommer han i morgen og beder om en til. Giver du ham en 
fiskestang og lærer ham at bruge den, er der en god chance for, 
at du ikke møder ham igen.” Med andre ord: Vi skal ikke blot 
være livreddere, men også svømmelærere.
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Indsatser i overførelsesarbejdet
Den samlede proces med at etablere en ny skole i udlandet har 
bestået af en lang række indsatser. Rækkefølgen har været for-
skellig fra land til land, men måden at implementere Kofoeds 
Skole på har stort set været som beskrevet nedenfor:

Skolen mødes med mennesker, som er interesserede i vores 
model og generelt i aktive metoder i socialt arbejde med 
udstødte grupper. Vi orienterer om vores erfaringer, om 
skolens programmer, historie og de mange sociale problem-
stillinger, som vi gennem årene har arbejdet med.

Behovet for en indsats analyseres og diskuteres. Hvordan 
er den sociale situation? Hvilke målgrupper er der? Hvad 
gøres allerede og af hvem? Hvordan gøres det? Hvilke be-
hov er der for nye metoder og nye indsatser?

Når idéen med Kofoeds Skole er forstået og accepteret, er 
næste skridt at diskutere, hvordan den kan benyttes det 
pågældende sted. Idéen kan virkeliggøres på forskellig vis 
alt afhængig af de lokale omstændigheder. Nogle Kofoeds 
Skoler har et herberg. Nogle skoler lægger mest vægt på 
værkstedstræning, andre på undervisning. Det afhænger 
af lokale behov, medarbejdernes interesser og af ressourcer.

En vigtig forudsætning for at realisere en Kofoeds Skole er 
at finde ansvarlige lokale personer, som føler sig forpligtet 
til at føre skolen igennem alle processerne i opbygningsfa-
sen. Skolen samarbejder primært med mennesker fra det 
civile samfund, som føler sig ansvarlige for de sociale for-
hold i deres område. Det er nødvendigt, at den personlige 
involvering er stærk, og at medarbejderne er dedikerede.

Af hensyn til skolernes fremtidige finansiering bliver de 
lokale og nationale myndigheder orienteret om Kofoeds 
Skole, og mulighederne for bidrag til finansiering og for-
ankring af skolerne i lokalsamfundet undersøges.
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De nye partnere bliver hurtigt inviteret til at besøge Kofo-
eds Skole i København for ved selvsyn at opleve skolen, se 
den fungere og finde inspiration til arbejdet.

Når der er fælles forståelse for behovet for og nytten af en 
skole, skal der findes en egnet bygning. I de fleste tilfælde 
har myndighederne stillet en bygning til rådighed, men 
også kirke og virksomheder har bidraget.

En organisation, som kan drive skolen, bygges op med ved-
tægter og bestyrelse, og organisationen bliver registreret 
hos myndighederne. Der skal findes en leder for det daglige 
arbejde. En unik person, som både kan lægge strategier, 
organisere og lede, som har viden om målgruppen og om 
socialpædagogiske metoder, som er kreativ, og som også 
kan forhandle og repræsentere skolen over for myndighe-
derne

Ofte skal bygningerne renoveres og indrettes med profes-
sionel bistand, men også med hjælp fra eleverne.

Skolen skal udstyres med borde, stole, computere, maski-
ner, værktøj, senge etc. Noget skal købes, andet kan måske 
fås fra virksomheder i lokalområdet.

Der skal ansættes personale og evt. frivillige, som skal 
optrænes.

Der skal udarbejdes et budget og et rapporteringssystem.

Der skal findes partnere, f.eks. andre sociale projekter, ar-
bejdsformidling, hospitaler, fængsler, sociale uddannel-
sesinstitutioner, forretningsfolk og arbejdsmarked, forsk-
ningsinstitutioner.

Der skal opsættes indikatorer for måling af fremskridt i 
arbejdet. Der skal etableres et netværk, som skal holdes 
orienteret om skolens arbejde og resultater.
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Systematikken i overførelsen

Overførelsen af skolens metoder er sket på nogenlunde samme 
måde i de forskellige lande og som regel efter samme systematik 
i fem trin:

Skolens idé
Som oftest begyndte vi med selve idéen i skolens arbejde eller 
rettere med Hans Christian Kofoeds idé med skolen. Vi trak 
hårdt på grundlæggerens visioner og grundlæggende metoder 
og gjorde meget ud af at fortælle historien om Kofoed.Den si-
tuation, han stod i ved grundlæggelse af skolen i 1928, kunne 
mange genkende – hvordan han selv blev udfordret af den so-
ciale situation i København til at gøre noget for de arbejdslø-
se og fattige, hvordan han begyndte stort set uden noget som 
helst, de mange usikre overvejelser om indsats og metode, den 
uvisse fremtid og de manglende penge. Men også hvordan han 
brændte for idéen om at gøre en indsats for de udstødte grup-
per, som kunne gøre dem til ligeværdige borgere i samfundet.
Denne pionertid og de famlende første skridt svarede helt til den 
situation, de nye skoler stod i, og de overtog Kofoeds historie 
næsten som historien om grundlæggelsen af deres egen skole. I 
hvert fald er historien om Kofoed blevet genfortalt og skrevet på 
lige så mange sprog, som skolerne benytter. Der er en stærk etisk 
appel i denne historie. Den kan fortælles fra en talerstol foran 
hundrede af mennesker, og den går lige ind! Den kan fortælles 
for eleverne i små grupper, og de bliver med det samme grebet af 
fortællingen. Her er en mand, som ville have forstået også dem. 

Det kristne menneskesyn
Næste trin var at fortælle om skolens kristne menneskesyn og 
grundlæggende værdier for omgangen med eleverne. Hvordan 
eleverne – som skabt i Guds billede – skal behandles med re-
spekt, og hvordan medarbejderne skal fokusere på elevernes 
stærke sider, så de oplever, at de bliver værdsat. Hvordan elever-
nes menneskelighed og ikke deres sociale problemer skal lede 
medarbejdernes forståelse af eleverne. Vi inddrog også sociale 
menneskerettigheder som ledesnor for skolernes arbejde.
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Menneskesynet fandt næsten altid genklang, især da skolen be-
gyndte at samarbejde med sociale praktikere. Også de gik op og 
ned af eleverne og havde den samme oplevelse af eleverne som 
Kofoed i sin tid: at eleverne havde ressourcer og stærke sider, 
som kunne udvikles endnu mere, og at de var andet og mere 
end deres vanskeligheder.

Hjælp til selvhjælp
Tredje trin var at udlægge metoden hjælp til selvhjælp. Også 
her kom historien til hjælp med beretninger om Kofoeds ma-
terielle belønning til eleverne, når de gik i bad, barberede sig, 
reparerede deres tøj og gik til undervisning. At man fik mad 
på skolen for at soignere sig åbnede op for nye perspektiver i 
det traditionelle hjemløsearbejde. Nogle så pludselig, at det, de 
gjorde for de hjemløse – og som det kunne være vanskeligt at 
motivere dem til at deltage i – måske kunne få en simpel, men 
stærk indre impuls, i form af noget at spise.

Vi har gjort meget ud af at udlægge denne del af skolens metoder, 
også fordi det er her, skolen kombinerer elementært socialt ar-
bejde med en udviklings- og undervisningsdel. I en tid, hvor alle 
taler om hjælp til selvhjælp – sommetider som om det var hjælp 
dig selv – var det også vigtigt at få slået fast, at skolen forstår 
hjælp til selvhjælp som en samarbejdsmodel, som forudsætter 
elevens aktive medvirken for at lykkes.

 
Aktiviteter
Fjerde trin bevægede sig i reglen ned på aktivitetsplanet og 
handlede om didaktiske metoder i elevarbejdet på værkstederne 
og i klasseværelserne, hvordan rådgivning og vejledning blev 
tilrettelagt og gennemført som empowerment af eleverne, hvilke 
arbejdsmetoder der blev anvendt i skolens ungdomsboliger, hvor-
dan socialrådgiverne tilrettelagde indsatsen, så eleverne selv 
blev inddraget etc. Metodebeskrivelsen var i reglen fortællende 
og ligefrem. Vi-gør-sådan-og-sådan, krydret med pædagogiske 
pointer.
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Skolens opbygning
Femte trin kunne handle om skolens opbygning med repræsen-
tantskab, bestyrelse og forstander, den indre organisering med 
afdelinger og sektioner, relationer til offentlige myndigheder, 
fordeling af ressourcer og budgetstyring, medarbejderpolitik, 
efteruddannelse, vedligeholdelse af skolen etc.

Ikke mindst styring af skolen vakte interesse. Hvordan udarbej-
der I budgetter og regnskaber? Hvordan fordeler I ressourcerne? 
Hvem bestemmer, hvad der skal købes ind? Hvordan hindrer 
I, at medarbejderne stjæler af materialerne? Hvordan skriver I 
eleverne ind, og hvordan laver I statistikker?

 
Studiebesøg og litteratur
En væsentlig del af overførelsen skete ved at invitere de uden-
landske skolers medarbejdere til København. Her opholdt de 
sig på skolen en uges tid, så de ved selvsyn fik et indtryk af 
vores måde at arbejde på og ikke mindst oplevede stemningen 
på skolen.
I tidens løb har der været ca. et halvt hundrede grupper på besøg 
fra skolerne. Derudover har vi tilrettelagt kurser for de uden-
landske skolers samarbejdspartnere. Især har der været mange 
eksterne partnere fra Polen.

Kursisterne har opholdt sig på værkstederne og i klasselokaler-
ne, set hvordan undervisningen foregår, talt med medarbejdere 
og elever og også mange gange selv deltaget i aktiviteterne. Der 
er blevet filmet og fotograferet, så der var noget at vise frem til 
kollegerne derhjemme.

Endelig er litteratur om Kofoeds Skole blevet oversat til engelsk, 
tysk, fransk, spansk, russisk, polsk, tjekkisk, ukrainsk, litauisk, 
slovensk og armensk. En bog om skolens historie findes på en-
gelsk, og forstanderen skrev i 1997 en doktordisputats om skolen, 
som er oversat til polsk og senere til engelsk.



 Hjælp til selvhjælp i Central- og østeuropa – hvad kom der ud af det? | 323

Alt det praktiske
Snesevis af ringbind på skolen med notater, mails og breve er 
en del af historien om skolens internationale arbejde. Vi har 
modtaget og sendt omkring 400 mails årligt i forbindelse med 
overførelsen af vores metoder. Det meste vedrører praktiske for-
hold med aftaler, tidspunkter for møder, meddelelser til banker 
om pengeoverførsel, flytider og togtider, hotelreservationer mv.

Der har været utrolig mange praktiske gøremål i forbindelse 
med bygningsrenoveringer. Der ligger arkitekttegninger, nota-
ter om udgravninger, installering af varmesystemer, vand og 
elektricitet, indsættelse af vinduer og døre og trapper … Der 
er myndighedsnotater, firmaoplysninger og afregninger. Der er 
notater om miniprojekter og konferencer med nationale orga-
nisationer og institutioner. Der har været kontakter med dan-
ske ambassader, visumansøgninger, forsikringspolicer. Der er 
indsamlet tekniske og pædagogiske rapporter, aflagt regnskab 
og revisionserklæringer til danske myndigheder. Der er ved-
tægter for organisationer og forretningsorden for bestyrelser, 
budgetskemaer og momsregnskab. Der er julekort og påskekort 
og hilsner. Der er henvendelser til udenlandske ministerier og 
toldmyndigheder. Der er dagsordener og referater i lange baner, 
fra arbejdsgruppemøder, bestyrelsesmøder og konferencer. Der 
er oplysninger og informationer om de sociale forhold i de pågæl-
dende lande, om udsatte grupper og om nationale strategier på 
adskillige sprog. Der er projekter og projektudkast, budgetter 
og budgetforudsætninger, tekniske rapporter og ansøgninger i 
ind- og udland. Der er i snesevis af programmer for studieophold 
på Kofoeds Skole. Der er engelske oversættelser af information 
om danske forhold på alskens områder.

Og så har der været rigtig mange navne at holde styr på: borg-
mestre, embedsmænd, akademikere, socialarbejdere og elever, 
som vi mødte.

Alle disse praktiske ting med at organisere overførelsen og holde 
styr på de mange processer, som forløb samtidig, har fyldt be-
tydeligt mere i det samlede billede end teorier og strategier og 
foredrag og taler. Det har alt sammen været en nødvendig del 
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af arbejdet med at overføre skolens erfaringer til udlandet, så 
der kom nye skoler ud af det.

Internationalt samarbejde er ofte præget af skåltaler og runde 
fraser ved middagsbordet om samarbejde og venskab og gode 
relationer. Sådanne taler spiller en rolle for at skabe og vedlige-
holde den gode stemning, så man føler sig godt tilpas i hinandens 
selskab. Men internationalt samarbejde er – som alt andet socialt 
arbejde – at tilrettelægge processer, at skabe og vedligeholde 
kontakter og omsætte ord til virkelighed. Så der rent faktisk 
bliver udarbejdet strategier, gennemført uddannelseskurser, 
indrettet nye lokaler med de og de mål, at de og de mennesker 
kommer frem til bestemmelsesstedet osv. Det er i vid udstræk-
ning hands-on-arbejde.

Båret af personlige relationer 
Der er skrevet mange notater i årenes løb, de fleste på engelsk, 
men også en del på modersmålet, som efterfølgende er oversat 
til dansk, polsk, tjekkisk, armensk etc. Selve overførelsesarbej-
det er dog overvejende sket ansigt til ansigt og mundtligt i en 
direkte dialog med modtagerne. Vi har i årenes løb foretaget 
hundreder af udlandsrejser for at mødes med mennesker på de 
udenlandske skoler, fortælle dem om skolen i København, disku-
tere udfordringer, analysere situationerne og sammen beslutte 
en løsning, i perioder 20-25 rejser årligt.

Skolens ”hovedperson” i det internationale arbejde, Ole Meld-
gaard, blev i perioder nærmest en ekstra medarbejder på de 
udenlandske skoler, og i begyndelsen var der ikke meget på de 
udenlandske skoler, som gik uden om Kofoeds Skole.

En del af overførelsen har haft karakter af arbejdsgrupper med 
udenlandske socialarbejdere, hvor man sammen har siddet og 
endevendt situationen, sparret og rådgivet hinanden. Også ofte 
i uformelle sammenhænge hos socialarbejdernes familier, om-
kring middagsbordet i institutionerne sammen med eleverne, 
hvor skolens medarbejdere fortalte om skolen og sig selv, og hvor 
de udenlandske elever åbent fortalte om deres ofte kaotiske liv. 
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Den formelle og højtidelige tone var sjælden. Der var mange 
digressioner undervejs, men alligevel alt sammen samlet om 
det væsentlige: at hjælpe mennesker i sociale vanskeligheder 
bedst muligt.

Overførelsen har således ikke været enstrenget og formel, men 
haft mange facetter og været båret af personlige relationer, hvor 
der var plads til meget mere end det strengt professionelle. Over-
førelsen skete i en atmosfære af venskab og fællesskab, som 
noget, man var sammen om hen over nationale grænser.

I begyndelsen var det en arbejdsmåde, som vakte en del be-
tænkelighed og usikkerhed hos de danske myndigheder, især i 
Socialministeriet og Udenrigsministeriet, som er vant til en hel 
anden arbejdsmåde. De så gerne nogle klare aftaler og tidsplaner 
og kontrakter med en formel arbejdsdeling.

Men også de danske ministerielle embedsmænd måtte ændre 
arbejdsmåder i forbindelse med Det Sociale Initiativ, som var 
et NGO-samarbejde hen over grænserne og mellem lande med 
vidt forskellige baggrunde. Også embedsmændene rejste ud og 
mødtes med udenlandske NGO’er og med virkeligheden. I en 
del tilfælde rejste de sammen med skolens medarbejdere og så, 
hvordan skolen håndterede vanskelige og ofte komplicerede si-
tuationer i en direkte dialog med de udenlandske samarbejds-
partnere, og tog beslutninger på stedet.

Skolen fik et godt forhold til den danske administration i mini-
sterier og på ambassaderne, som kendte vilkårene i landene, og 
de viste stor forståelse for de vanskelige betingelser, hvorunder 
arbejdet ofte foregik, økonomisk, teknisk og organisatorisk.



326 | Hjælp til selvhjælp i Central- og østeuropa – hvad kom der ud af det?

Udfordringerne – ikke bare lige …

Arbejdet med at overføre skolens model til udlandet har ikke 
været uden problemer. Der har været perioder med konkrete 
vanskeligheder og frustrationer. Der har været perioder med 
usikkerhed og tvivl, om beslutninger og aftaler også blev holdt. 
Der har også været opgaver, som kunne virke uoverskuelige, 
f.eks. da vi begyndte renoveringen af en kostald i et tidligere 
landbrugskollektiv i udkanten af Warszawa. I dag er det indret-
tet som et smukt herberg med værksteder og undervisning.

Kommunikation og sprog
En særlig udfordring har været knyttet til kommunikation og 
sprog. Det er ikke så mange år siden, det var en langsommelig 
og krævende sag at kommunikere mellem landene. Man havde 
to muligheder: breve og telefonsamtaler. Men et brev til Polen 
var otte-ti dage om at nå frem, og telefonsamtaler var vanskelige 
af få igennem. Omkring tiden for kommunismens sammenbrud 
fik telefaxen sit store gennembrud, og det gjorde alting meget 
lettere.

Siden er mobiltelefoner, sms’er, e-mails og internettet kommet 
i spil på en måde, så det kan være svært at huske, hvor meget 
lettere det hele er blevet.

Flytrafikkens hastige udvikling og billiggørelse har også spillet 
en rolle. Det samme gælder den stærkt formindskede – eller helt 
ophævede – grænsekontrol, især inden for EU.

Selve sprogproblemet består stadig, som en udfordring med stor 
vægt. Engelsk har nu i mange år været det absolut dominerende 
fællessprog. Men desværre er efterslæbet, hvis man må bruge 
det udtryk, fortsat stort hos vores samarbejdspartnere. Vi har 
forsøgt at gøre det til en betingelse, at nøglepersonerne på sko-
lerne i udlandet skal beherske engelsk på et rimeligt niveau. 
Men det er ikke lykkedes at få dette gennemført. Ikke engang 
for alle lederne af skolerne er det sket, og det svækker den fæl-
les indsats og kommunikation ganske alvorligt.
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Plan kontra spontanitet
En forskel, som nu og da har været en gensidig udfordring i det 
praktiske samarbejde, er knyttet til det lettere anarkistiske træk 
i f.eks. den polske mentalitet.

Vores samarbejdspartnere er, hvad angår aftaler og planlæg-
ning, ofte en del forskellige fra os mere organiserede danskere. 
Vi finder altid kalenderen frem, når noget skal aftales, og synes, 
at så er tingene og datoerne lagt fast – ordentligt og i god tid. 
Og en aftale er en aftale.

Også når der skal ske vigtige ting som holdes bestyrelsesmøder, 
er der lejlighedsvis tydelige forskelle. Danskere har det fint med, 
at dagsordenen og vigtige arbejdspapirer som strategioplæg, 
budget og regnskab er forberedt og sendt ud til mødedeltagerne 
i god tid før selve mødet.

Vores partnere har en anden tradition og kulturbaggrund og 
forholder sig undertiden mere spontant og impulsivt til de sager. 
Det kan godt give anledning til gnidninger.

Men tingene afhænger som bekendt af øjnene, der ser. Måske 
vores samarbejdspartnere nu og da har opfattet os – ikke som 
effektive og moderne – men som en slags rigide ”strukturfasci-
ster”, der har solgt vores sjæl og spontanitet til tidens effektivi-
tets- og kontrolfikserede managementfilosofi. Hemmeligheden 
består uden tvivl i en konstruktiv integration og balance mellem 
yderpunkterne.

de vigtigste erfaringer

At sætte sig i modtagerens sted
Vi havde noget at overføre, men kun hvis det blev modtaget, var 
det overført, ligesom en læring først har fundet sted, når eleven 
har lært det og bruger det. Modtagelsen var det primære. Vi 
måtte se i øjnene, at modtageren var helt afgørende for over-
førelsesarbejdet, og at der kun skulle lidt til for at ødelægge 
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modtageligheden. En af de vigtigste erfaringer, vi gjorde med 
overførelsesarbejdet, var betydningen af at skabe tillid og tro-
værdighed, at man må sætte sig i modtagerens sted og hele tiden 
tænke ud fra den person eller institution, man vil overføre til, 
og som skal modtage. Det er en vanskelig opgave, men skolens 
medarbejdere brugte her grundlæggende erfaringerne fra elev-
arbejdet, som også handler om at møde eleven med tillid og tro 
på hans eller hendes ressourcer som forudsætning for at kunne 
skabe forandringer.

Det første, vi måtte lære, var ydmyghed over for den situation, 
modtagerne stod i, formet af efterkrigstidens magtpolitik og den 
kommunistiske fortid, som havde betinget deres liv og udgjorde 
de væsentligste af deres erfaringer. Uden disse livsbetingelser 
ville deres situation være helt anderledes. De udenlandske social-
arbejdere gjorde ofte meget ud af at forklare, hvorfor situationen 
var, som den var, næsten undskyldende, som var det noget, de 
selv havde skyld i. Udfordringen bestod også i at forstå, at vi som 
nu var blevet partnere, indtil for nyligt kunne have mødtes under 
helt andre, skræmmende vilkår. Der var tale om en helt ny, unik 
situation, som kaldte på alt det bedste og dygtigste i medarbej-
derne for at yde et bidrag til at lukke et mørkt kapitel i Europas 
historie og begynde et nyt. Det kunne kun ske i et samarbejde, 
og overførelsesarbejdet måttet tilrettelægges derefter.  

Det væsentligste i situationen var måske at gøre det til en men-
neskelig situation for begge parter, at skabe tillid og fortrolighed 
og en oplevelse af ligeværdighed, så der blev plads til læring, 
og undgå belæring og bedreviden. Vi måtte følge det gamle 
pædagogiske princip om at møde mennesker, hvor de er, som 
udgangspunkt for forandringer.

At dele egne erfaringer – også det svære
Vi lod ofte modtagerne bestemme dagsordenen for at få de om-
råder frem, hvor deres fokus og dermed interesse var. Det var 
også de områder, hvor de var mest modtagelige og motiverede 
for læring, og som havde det største potentiale for handling. Vi 
blev ofte spurgt om vores erfaringer. Hvad havde vi gjort i de 
og de situationer? Opgaven bestod i at få det hele med i svaret, 
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ikke udelade ubehagelige ting, og perspektivere de enkelte ele-
menter i svaret.  

Det betød meget, at vi ikke fremstillede os som fejlfri og i kun 
positive vendinger. Alle ved, at socialt arbejde med udstødte 
grupper er kompliceret, og det virkede ikke troværdigt, hvis 
modtagerne kun fik den del af historien, der var lykkedes. Der-
med ville vi efterlade dem med manglende svar på mange af 
de mest komplicerede spørgsmål, de selv stod med i deres egen 
praksis. Det kunne f.eks. være elevernes motivation til at deltage 
i aktiviteterne – eller mangel på samme. Kan man få eleverne 
til at komme til skolen og til at deltage er mere end halvdelen 
af arbejdet gjort, og det kan opleves ubehageligt at skulle tale 
om et så afgørende forhold som evnen til at motivere. Det var for 
øvrigt et af de oftest tilbagevendende temaer. 

Vi gik ind i disse vanskelige spørgsmål, sjældent med færdige 
svar om, at man blot skulle gøre sådan og sådan, men ved at dele 
skolens erfaringer med modtagerne. En væsentlig del af vores 
metoder i overførelsen var at dele egne erfaringer, fortælle om 
de vanskelige og komplicerede situationer, vi selv havde stået i, 
hvad vi havde gjort, hvilke overvejelser der lå bag, og hvad der 
kom ud af det.

At fortælle om erfaringer fra situationer, der kan genkendes, 
virker næsten altid troværdigt. Vi lærte, at det sjældent gælder 
om at give færdige svar, men om at være åben for overvejelser 
over erfaringer, kort sagt at det handlede om dialog og åbenhed 
for modtagerens egne refleksioner. Her kunne skolen bidrage 
med mere end 70 års brogede erfaringer som sparringspartner.

At have tydelige motiver 
En anden ting, vi måtte være opmærksomme på, var modtage-
rens oplevelse af skolens motiver til at overføre sine metoder og 
erfaringer. Det var helt afgørende for et vellykket arbejde. Hvad 
var vores egen dagsorden for arbejdet?

Skolen blev motivtolket og motivfortolket. Var der tale om en 
form for institutionel imperialisme, hvor vi udnyttede en svag 
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situation i Østeuropa til at fremme egne interesser? Ville skolen 
ekspandere og profilere sig som en international koncern på bag-
grund af deres vanskeligheder? Ville vi overtage de projekter, 
som var i gang eller ved at blive bygget op? Vi mødte socialar-
bejdere, som var yderst sensitive og på vagt over for bedreviden 
og en ”ved-alt” -attitude.

Det ville være ødelæggende, hvis den mistanke opstod, at skolen 
gjorde det for egen vindings skyld og for at blive større. Det var 
derfor vigtigt at overbevise modtagerne om, at vi så overførelsen 
som hjælp til selvhjælp med henblik på selvstændighed og fri-
gørelse igen fra hjælpen fra skolen i København – fuldkommen 
som med elevarbejdet.

Skolens interesse var i en bestemt historisk situation at give en 
hånd med til at opbygge et socialt system, som i den grad var 
blevet negligeret hidtil, ikke at opbygge en koncern af Kofoeds 
Skoler. At vi også selv kunne have glæde af indsatsen og udvikle 
vores egne kompetencer var en anden side af sagen.

At opbygge personlige relationer og tillid
De personlige relationer mellem de udenlandske medarbejdere, 
især lederne, og medarbejderne i København har været bærende 
for overførelsen af metoderne. Vi har gjort meget ud af at invitere 
kommende samarbejdspartnere til Danmark og lære dem godt 
at kende, også personligt. Så vi var sikre på, at vi delte vision 
og grundlæggende værdier. Og sikre på at vi kunne stole på 
hinanden.

I et internationalt samarbejde bygger meget på tillid. Det handler 
ikke kun om institutioner, men også om personlige relationer på 
tværs af grænserne. Derfor hørte det med i programmet, at vi 
gik ud og spiste sammen, gik i teatret, til en koncert eller i Tivoli 
for at få et bredere og dybere indtryk af hinanden.

Dette dybere personkendskab gjorde det efterfølgende profes-
sionelle samarbejde meget nemmere. Vi kunne tale mere direkte 
med hinanden om vanskeligheder og problemer, f.eks. i telefo-
nen, når vi kendte hinanden godt fra flere sider. 
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Forudsætningerne for det hele

Det kan forekomme naturligt at stille spørgsmålet: Hvorfor og 
hvordan kunne det lykkes at oprette de første Kofoeds Skoler 
og samarbejdsprojekter i slutningen af 1990’erne? Hvad har 
været forudsætningerne for Kofoeds Skoles internationale en-
gagement og oprettelsen af aktiviteterne i udlandet?
Vi vil pege på to forhold: Dels de generelle udviklinger og for-
udsætninger i samfundet både nationalt og internationalt. Dels 
en række specifikke faktorer på Kofoeds Skole.

Generelle forudsætninger i samfundet
De generelle forudsætninger i samfundet handlede om flere 
forhold:

Internationaliseringen generelt — Især i 90’erne og fremad.

Kommunismens sammenbrud med åbning af grænserne og 
dannelse af demokratier og dermed opståen af civilsam-
fund og NGO’er. Efter systemskiftet i samfundsøkonomien 
opstod der nye sociale problemer. Og i kølvandet på dem 
behov for at udvikle metoder og etablere hjælpetilbud, som 
kunne bidrage til at afhjælpe nøden, især fattigdom og 
social eksklusion.

EU's’ stærke indvirkning på og støtte til samarbejde over 
grænserne gennem en række specielle programmer bl.a. 
til indsats på det sociale område.

Støtteprogrammer fra den danske stat: Demokratifonden 
(1990-2002), der i bred forstand understøttede de nye demo-
kratier og finansierede en udstrakt studie-, kompetenceud-
viklings-, besøgs- og rejsevirksomhed mellem landene. Og 
Det Sociale Initiativ (1998-2001), som var målrettet særligt 
udsatte grupper i de lande, som støder ud til Østersøen.

Specifikke faktorer på Kofoeds Skole
De forhold, der gjorde sig gældende på Kofoeds Skole var især, at 
skolen havde tradition for at arbejde i udlandet. Kordegn Kofoed 
havde allerede selv været aktiv på dette felt, og der var efter 
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hans død oprettet to skoler i Norge, ligesom der var initiativer 
flere andre steder.

Der foregik i 1985-97 et langvarigt og dybtgående forberedelses-
arbejde, så skolen var klar og velforberedt til at handle – både 
med hensyn til motivation, kompetencer og ressourcer i forhold 
til helt konkrete projekter.   

En gammel forbindelse til Warszawas Universitet fra 1950’erne 
blev genoptaget i 1985. I de følgende år var der intensiv 
gensidig kontakt, studieophold i København, gæstefore-
læsninger i Warszawa, artikler, disputats og udgivelse af 
bog om Kofoeds Skole på polsk i 1997.

Flere medarbejdere blev inddraget konkret i kontakten med 
Polen, og både medarbejdere og bestyrelse var på besøgs-
rejser i løbet af 90’erne. 

I løbet af 90’erne var der en stærkt stigende aktivitet med 
udenlandske besøgende på Kofoeds Skole fra hele verden. 
Vi producerede materiale om Kofoeds Skole på hovedspro-
gene.

Kofoeds Skole deltog i samme periode i flere internationale 
samarbejds- og udviklingsprojekter finansieret af EU.

Skolen blev i 1995 kontaktet af Den Danske Helsingsforsko-
mité.  Margareta Kepinska Jakobsen fra komitéen formid-
lede en række kontakter i Polen i de følgende år. Hendes 
engagement var i en årrække en central faktor for udvik-
lingen i skolens internationale relationer.

Der var i de følgende år en omfattende gensidig besøgsvirk-
somhed og deltagelse i seminarer og konferencer i Køben-
havn og Polen af videnskabsfolk, embedsmænd, politikere, 
repræsentanter kirken og for civilsamfundet – især NGO’er 
med ildsjæleprofil.
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organisationen på Kofoeds Skole

Opbygning af skolens internationale aktiviteter har været en 
langvarig proces. Det ville være forkert at sige, at det er sket 
efter en klar strategi og plan, hvor målene defineres ret præcist, 
metoder fastlægger, og ressourcer allokeres.

Det er nærmere sket på baggrund af en vision, som har givet 
anledning til en udvikling efter ”vækst og gro”-princippet. Denne 
udviklingsstrategi har været betinget af to forhold. Det ene er 
ressourcernes begrænsning. Vi har ikke haft en masse penge til 
rådighed. Ressourcerne af tid og medarbejdere har også været 
begrænsede. Alle involverede på Kofoeds Skole har samtidig 
skullet passe deres normale job på skolen. Processen har derfor 
været båret af ildsjælenes nødvendige engagement som forud-
sætning for det hele.

Det samme gælder selve sagen og dens realisering. Kofoeds Sko-
les sag er i bund og grund et humanistisk og etisk engagement. 
Realiseringen af dette forhold indeholder et stærkt personligt 
element knyttet til det værdimæssige. Det forudsætter et person-
ligt engagement. Derfor kan man ikke blot fremme udviklingen 
og planerne ved at tilføre flere midler af den ene eller anden art.

Denne situation, hvor det i høj grad er den menneskelige faktor, 
som gør udslaget, leder frem til en supplerende strategi, som 
kan kaldes ”at gribe bolden”. Man skal have sin vision klar, og 
så ellers være parat til, fleksibelt og dynamisk, at gribe mulighe-
derne, når de viser sig. Det drejer sig ofte om timing – at handle 
på rette tid og sted – med en klar vision og retning i baghovedet.

Den internationale gruppe
I løbet af 90’erne dannede der sig et hold på omkring et halvt 
dusin af skolens medarbejdere, som i vekslende roller og ryt-
mer engagerede sig stærkt i sagen. Det var chefkonsulent Ole 
Meldgaard, afdelingslederne Carsten Jensen og Henrik Juhl, 
sektionslederne Karin Larsen og Marianne Bjørkøe samt forstan-
der Jens Aage Bjørkøe. Senere kom også afdelingsleder Hans 
V. Jensen til. 
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I de første år, indtil kommunismens sammenbrud omkring 1990, 
var omfanget af aktiviteterne overskueligt. Men efterhånden tog 
skolens internationale engagement fart og voksede i omfang.

Fra midten af 90’erne blev Ole Meldgaard mere og mere den 
centrale person i arbejdet. Fra omkring år 2000 fandt vi det rig-
tigt over for omverdenen at betegne Oles funktion som ”Head 
of International Relations”.

Det var omkring dette tidspunkt, at vi nærmede os afslutnin-
gen af forberedelsesfasen, der groft taget varede 1985-1997. Den 
næste periode af ca. samme længde, 1998-2010, kan man kalde 
realiseringsfasen.  

Strategi for det internationale arbejde
I august 2000 blev der formuleret en strategi for skolens uden-
landske indsats. Visionen var at oprette nye Kofoeds Skoler eller 
lignende aktiviteter i udlandet. De strategiske målsætninger var 
bl.a. at identificere troværdige samarbejdspartnere i de pågæl-
dende lande, at opstille handlingsplaner for at overføre skolens 
erfaringer og metoder, at oprette skolerne og derefter udfase det 
direkte engagement, i takt med at aktiviteterne blev overtaget af 
samarbejdsparterne, og de fandt finansiering til selv at fortsætte.

Strategien kan sammenfattes i følgende: Kofoeds Skole ville 
arbejde på at overføre sine metoder og erfaringer med aktive 
socialpædagogiske metoder til udlandet gennem:

Oprettelse af skoler

Partnerskaber med etablerede institutioner, organisationer 
eller foreninger om socialpædagogisk metodeudvikling

Projektsamarbejde om metodeudvikling og erfaringsdeling

Studiebesøg på Kofoeds Skole for udenlandske grupper
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Praktikophold på Kofoeds Skole for udenlandske studerende

Internationalt netværkssamarbejde

Medlemskab af internationale organisationer

Deltagelse i seminarer og konferencer

Skriftlige bidrag til udenlandske publikationer

Ressourcer og prioritering
Efterhånden som der kom flere skoler i flere og flere lande, måtte 
vi gøre os klart, at det er nødvendigt at prioritere ressourcerne. 
Både i forhold til vores øvrige daglige arbejdsopgaver på skolen 
i København og i forhold til de forskellige internationale enga-
gementer indbyrdes.

Det førte til, at vi i 2006 formulerede en strategisk deklaration. 
Det var et forsøg på at afgrænse og vægte de forskellige indsats-
områder i forhold til hinanden. I strategien hedder det:

”Formålet med Kofoeds Skoles internationale indsats er at bidra-
ge til forbedrede forhold for socialt udsatte grupper i de lande, 
hvor skolen får mulighed for at arbejde.

Skolen ønsker at overføre og udvikle en aktiv socialpolitisk ind-
sats for integration af socialt udsatte grupper, først og fremmest 
gennem oprettelse af skoler samt gennem deltagelse i internatio-
nale fora og i samarbejdsprojekter.”



Strategien definerer fire indsatsområder, vægtet som vist nedenfor:

Internationalt arbejde

Chefkonsulent ole meldgaard
 Sekretariat

Følge- og interessentgruppe
Plan og strategi 

Kvalitetssikring og dlo 1.  Eksisterende skoler 
og samarbejdsprojekter

40-50 %

Støtte, Kontakt, Information, 
Netværk

vedligeholdelse og udvikling  af 
eksisterende. Kvalitetssikring

2.  Nye skoler og projekter 
30-35 %

Indledende kontakt, Information,
Koncept og Plan, Etablering og 

opbygning

3.  Øvrige samarbejdsprojekter
10-15 %

EU-projekter og andre kilder
Kompetenceudvikling, 
Pædagogiske projekter

4.  Internationale organisationer
10-15 %

Netværk og Information
Socialpolitik og Social Advokatur
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Rammetallene for anvendelsen af ressourcerne indeholder en 
åbenhed, som bl.a. refererer til områdernes indbyrdes forbin-
delse. Summen er ikke 100 pct., der er afsat et frirum til det ufor-
udsete. Gruppe 1 og gruppe 2: ”Eksisterende skoler og oprettelse 
af nye skoler” har prioritet forud for de øvrige aktivitetsområder. 
Dette gælder både tid og andre ressourcer.

Samtidig blev der nedsat en følge- og interessentgruppe bestå-
ende af de involverede medarbejdere på Kofoeds Skole i Køben-
havn. Gruppen arbejder – ud over med praktisk involvering og 
medejerskab – med aktiviteternes strategi og plan, dokumenta-
tion og analyse samt refleksion og evaluering. Gruppen mødes 
typisk hvert kvartal eller lidt oftere.

Inddragelse af resten af skolen
Det internationale engagement og oprettelsen af Kofoeds Sko-
ler i udlandet er som regel blevet godt modtaget i det samlede 
skolemiljø i København. Selve dagligdagen på de udenlandske 
skoler er lidt fjern for de fleste medarbejdere. Men de mange 
udenlandske besøgende, som ofte har boet en periode på skolen 
i København og været på praktikbesøg rundt om i afdelingerne 
har gennem årene gjort aktiviteterne i udlandet til en helt selv-
følgelig del af skolens hverdag for de fleste. Mange, både elever 
og medarbejdere, har været på besøg på skolerne i Polen. De 
internationale samarbejdsprojekter i EU-regi har inddraget ikke 
mindst skolens lærere og projektmedarbejdere.

Senest er der opstået en ny direkte involvering med de mange 
strandede østeuropæere i København. En del af dem lever et helt 
elendigt liv som hjemløse og tiggere ofte med svære og kom-
plekse problemer knyttet til misbrug. De får hjælp især gennem 
vores opsøgende gadearbejde fra Kofoeds Kælder, som ligger i 
Københavns centrum.

Nu synes vist så godt som alle, at de mange udenlandske skoler 
er en ting ved skolens verden, som de er stolte af, og som de 
gerne fortæller om til andre. At skolens idéer og arbejdsmeto-
der er noget, som finder anerkendelse og udbredelse i en større 
verden, kan man godt være tilfreds med.
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Men især i de første år lød der også røster i retning af: ”Hvad skal 
det nu til for?” ”Har vi ikke nød og elendighed nok i Danmark?” 
”Hvordan skaffer vi penge til det i en tid, hvor ressourcerne er 
knappe?” ”Hvad med at oprette skoler i Danmark i stedet for i 
udlandet?” ”Kunne den tid, vi bruger på det, ikke være blevet 
brugt bedre herhjemme?”

Tvivl og tøven har der været, sjældent markant udtalt, men til 
stede. Det er blevet anderledes efter at ”projektets” succes er så 
åbenbar. Og en lille håndfuld skoler i det øvrige Danmark er 
der jo også oprettet samtidig med etablering af satellitaktivite-
ter i Københavnsområdet, selvom det ikke er sket med samme, 
nærmest eksplosive, hast som i udlandet.

læring går begge veje

Ved et besøg i Poznan i 2001 deltog skolen i et arrangement, 
hvor Poznans borgmester holdt en tale om de udenlandske or-
ganisationers, herunder Kofoeds Skoles, bidrag til udviklingen 
af de selvejende sociale institutioner i Polen. Han udtrykte stor 
taknemmelighed over engagementet og håbede, at de udenland-
ske organisationer også ville få noget ud af samarbejdet.

Det er et interessant spørgsmål. Er det kun den ene part, den 
rent formelle modtager, der får et udbytte? Eller får begge parter 
i et samarbejde noget ud af det? Udgangspunktet er jo, at der er 
tale om systemeksport, eksport af knowhow fra en organisation 
i Danmark til en nystartet organisation i, i dette tilfælde, Polen.  

Umiddelbart kan det virke som ren envejstrafik. Som om, at 
det kun er modtagerorganisationen, der profiterer i kraft af 
støttemidler, konsulenthjælp, studiebesøg og praktikophold i 
Danmark mv.

Men sådan er det heldigvis ikke. For at der kan finde overførsel 
af systemer og metoder sted, skal der være en forståelse og ac-
cept af metoden og ideen bag. I dialogen opstår der spørgsmål 
hos modtageren. Spørgsmål, som ikke altid kan besvares med 
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de begrundelser, som giveren plejer at bruge og finder naturlige 
og ligetil.  

Lad os tage et eksempel: Udenlandske samarbejdspartnere be-
søger Kofoeds Skole i København og kan ikke forstå, hvorfor vi 
ikke kun tilbyder optræning inden for de fag og arbejdsområder, 
hvor vi kan se, der er mulighed for beskæftigelse. Skolen har 
mange værksteder og undervisningsfag, hvor der kun er meget 
ringe chance for, at opholdet slutter med, at eleverne får et job 
inden for netop det fag, som undervisningen og arbejdstrænin-
gen handler om.

Eller: Hvorfor stiller vi ikke større krav til, at eleverne skal passe 
deres arbejde, møde til tiden og i øvrigt gøre, hvad de bliver bedt 
om. Når de nu får et så godt tilbud om undervisning og arbejds-
træning som alternativ til at være uden for arbejdsmarkedet?

Skærpet opmærksomhed på egne metoder
Sådanne spørgsmål er meget vigtige, for at vi som giverorganisa-
tionen kan udvikle og forny forståelsen for vores egne metoder, 
som de praktiseres i Danmark. Dermed bliver vi i højere grad 
bevidste om den kontekst, hvori vi har udviklet skolens pæda-
gogik og opnået den knowhow, som vi nu mener kan bruges i 
andre lande og i deres kontekster. 

Mødet med alle de samarbejdspartnere, Kofoeds Skole har fået 
gennem de to sidste årtier, har været med til at udvikle vores 
bevidsthed om idéer og metoder i vores eget arbejde. Når vi hø-
rer andres synspunkter og får stillet spørgsmål til vores arbejde, 
bliver opmærksomheden på det, vi selv gør, skærpet. 

Uden disse spørgsmål ville Kofoeds Skoles medarbejdere være 
begrænset i forståelsen af rækkevidden af de metoder, vi bruger 
på skolen i København. En bredere forståelse er nødvendig for, 
at vi kan lære af hinanden og respektere hinandens indsigt og 
viden på trods af nationale, sproglige og kulturelle forskelle. 
Dermed bliver vi mere kompetente i vores fælles bestræbelser 
på at lindre og reducere fattigdom og eksklusion fra samfundet 
og give støtte til menneskers tro på og muligheder i livet.
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Begge parter, både ”givere” og ”modtagere” bidrager dermed til, 
at det bliver mere konstruktivt og nemmere at skabe et partner-
skab med stor gensidig berigelse.   

Noget, som også beriger vores indsigt og forståelse, er, når 
medarbejdere fra de mange skoler og samarbejdsprojekter får 
mulighed for at mødes. Så vides synsvinklen ud til erfarings-
deling om, hvordan vi kan styrke samfundsudviklingen, så der 
tilvejebringes nye muligheder for mennesker, der af forskellige 
grunde er ekskluderet fra det almindelige samfunds goder som 
arbejde, uddannelse, bolig og omsorg.

Kofoeds Skole i København har to gange, i 2006 og 2009, in-
viteret medarbejdere fra skolerne i Central- og Østeuropa til 
internationalt seminar på skolens kursusejendom, Louisestiftel-
sen i Sorø. Her har skolerne mulighed for at præsentere deres 
aktiviteter og dele erfaringer.   

Men nok så vigtigt er det personlige møde mellem deltagerne 
fra de forskellige lande, og alle de spørgsmål det rejser. I de mere 
uformelle samtaler bliver mange kontakter knyttet, og mange 
spørgsmål vendt og drejet. I disse sammenhænge er det især 
tydeligt, at læringen går begge veje eller rettere alle veje. 

Derfor kunne svaret til borgmesteren i Poznan være: Ja, vi får 
rigtig meget ud af at samarbejde. Uden denne gensidige læring 
ville samarbejdet ikke være bæredygtigt, og alt for mange fejl 
blive begået med unødigt spild af gode ressourcer.

 



åbning af skoler i udlandet, som her Barka i Poznan, 1998 har også 
givet meget til skolen i København. 
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EFTErord

Af  ole meldgaard

Kofoeds Skoles arbejde i udlandet blev meget mere omfattende 
og kom til at foregå i mange flere lande end først antaget. Ingen 
havde oprindelig forestillet sig, at der skulle blive etableret 19 
skoler eller Kofoeds Skole lignende projekter i ni lande: Polen, 
Tjekkiet, Estland, Litauen, Rumænien, Ukraine, Armenien, Bul-
garien og Slovenien. Og det er næppe slut hermed.

Mens disse linjer skrives er der en gruppe socialarbejdere i 
Budapest i Ungarn, som efter et studieophold i København ar-
bejder på at overføre Kofoeds Skoles metoder i arbejdet med 
hjemløse og socialt udstødte unge i den ungarske hovedstad.

Skolen har for nylig også haft besøg af socialarbejdere fra Vic, en 
by i nærheden af Barcelona. De tog skolens metoder med hjem 
og vil forsøge at anvende dem i deres egne institutioner, bl.a. 
inspireret af skolens dollarsystem. Senest har en medarbejder 
været i Gdynia i Polen og på en konference fortalt om skolen. En 
gruppe socialarbejdere herfra vil senere i 2011 besøge skolen 
i et par uger med henblik på at hente inspiration til nye polske 
institutioner.
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Som ringe i vandet

Hvoraf kommer den store interesse? For det første er det som 
at smide en sten i vandet. Ringene breder sig. Én ny skole be-
tyder en bredere berøringskreds. Flere bliver informeret om 
skolens eksistens og arbejde gennem de allerede etablerede 
skoler. Nogle henvender sig med en forespørgsel i København 
om f.eks. et besøg eller om at få information om skolen, evt. om 
et samarbejde.

For det andet har skolens model vinden med sig. Det sociale ar-
bejde har forladt den patologiske tankegang, asyltankegangen 
med en snæver opfattelse af sociale problemer, der knytter sig 
til mangel og underskud. Forståelsen af sociale problemer har 
ændret sig til relationer mellem den enkelte og det omgivende 
samfund, som er i ubalance. Samfundets krav overstiger den 
enkeltes formåen. Sociale problemer forstås meget mere som 
det, de er, sociale problemer, der knytter sig til samfundsstruk-
turer. Det er præcist skolens arbejde med den ubalance, der 
opstår, når samfundsudviklingen medfører, at krav og ressour-
cer, betingelser og forudsætninger, ikke længere matcher, som 
udlændinge spørger til, og som de er interesseret i at overføre 
til deres egne lande. I alle de lande, skolen har arbejdet, har det 
grundlæggende spørgsmål været, hvordan er inklusion mulig? 
Der spørges til socialpædagogiske redskaber, som kan udvikle 
udstødte gruppers egne ressourcer til at frigøre sig fra en struk-
turel undertrykkelse.

Enkel humanisme

Det er teknisk set blevet meget lettere at tage erfaringer med 
sig over grænserne, også på det socialpædagogiske område. 
Hertil kommer i skolens tilfælde, at arbejdet er enkelt og alment 
menneskeligt og let vækker en umiddelbar genklang i andre 
lande og kulturer. Enhver kan forstå den enkle humanisme, der 
ligger i hjælp til selvhjælp, som er det samme som at hjælpe sine 
medmennesker på betingelser, som er deres egne.
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Det, der betager udlændinge ved besøg på skolen, er stemnin-
gen og atmosfæren blandt eleverne. De ser, hvordan miljøet 
på skolen får eleverne til at udfolde sig. Og de fascineres af 
medarbejdernes enorme engagement i arbejdet med eleverne. 
Næsten alle har bemærket dette, og det er denne ånd, denne 
gejst i elevarbejdet, de oftest ønsker at overføre til deres eget 
sociale arbejde i hjemlandet.

Og den samme glæde ved arbejdet mærker man, når man be-
søger de udenlandske skoler og projekter. Der er en levende og 
varm interesse for eleverne og deres ve og vel, et nært menne-
skeligt fællesskab, som man som medarbejder genkender hjem-
mefra. Sproget er forskelligt, de sociale vilkår er forskellige, 
men der er en fælles menneskelig optagethed af den enkelte 
elev, hvad enten vi er i Armenien, i Ukraine eller i et central-
europæisk land. Der er den samme tone i stemmen, der taler 
værdsættende og anerkendende til og om eleverne. Over alt 
tales der til kongen, ikke til stodderen i eleven.

Skolerne har en flad struktur, og skolernes værdier er ude hos 
den enkelte medarbejder, hvor de virkeliggøres i omgangen med 
eleverne. Hjælp til selvhjælp er forstået som læring og opmun-
tring og partnerskab med eleverne.

Der er en optimistisk tilgang til skolernes udfordringer. Den 
økonomiske krise efter 2008 ramte en del af skolerne hårdt på 
bevillingerne, men man valgte at møde fremtiden med tiltro til, 
at det ville lykkes at komme igennem krisen. Og det er indtil 
videre lykkedes.

Pionerer i socialpolitikken

En del skoler og projekter laver pionerarbejde, de lægger nye 
spor i landenes socialpolitik, det være sig på retsområdet, for 
indsatsen med unge, aktivering og beskæftigelse af hjemløse, 
og det gælder social økonomi. Nogle skoler og projekter har 
valgt vanskelige sociale opgaver, også økonomisk krævende, 
der lægger beslag på al energi hos medarbejderne og lederne.
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Skolerne er også fortræffelige fortalere for eleverne og gode til 
at gøre politikerne opmærksomme på sociale problemer, som 
kræver en større samfundsmæssig indsats og en ændret lovgiv-
ning. De er med til at humanisere vilkårene for socialt udstødte 
grupper, og de har vakt respekt i deres hjemlande.

Skolen i København har fået meget igen fra de udenlandske 
skoler og projekter. Hvor de udenlandske skoler i sin tid var 
partnere til Kofoeds Skoles projekter, er det nu Kofoeds Skole, 
der får forespørgsler om at blive partner i projekter med de uden-
landske skoler og projekter som ledere. Også på indsatssiden 
må moderskolen lytte med respekt til fortællinger om skolernes 
programmer og ydelser.

De udenlandske skoler er lykkedes. De yder en menneskelig 
værdifuld indsats, de formår at udvikle deres institutionelle 
kompetencer og møde nye krav til arbejdet. De lande, Kofoeds 
Skole har arbejdet i, er i dag ikke de samme som i tiden lige efter 
kommunismens sammenbrud. Det var en ekstrem situation, og 
meget er sket siden. Skolerne må følge med tiden og indrette 
sig på nye sociale udfordringer, der kræver nye svar. Det er den 
virkelige testprøve på en Kofoeds Skole: evnen til at reformere 
sig selv i takt med den sociale udvikling og begynde forfra med 
nye opgaver.

Institutioner overlever i de fleste tilfælde de mennesker, der ar-
bejder i dem. Institutionerne står, når medarbejderne ikke læn-
gere er der og er glemte. Men der kommer nye medarbejdere 
til, og arbejdet fortsætter. For den medarbejder, som skrev disse 
linjer og som i tyve år efter bedste evne bidrog til at overføre 
skolens metoder og modeller til de mange lande og som rejste ud 
og mødte hundreder af udenlandske socialarbejdere i en fælles 
opgave var det en glæde og lykke at se disse institutioner blive  
til virkelighed.



med Ararat-bjerget i baggrunden. Fra venstre: maria Bobrova, Kofoeds Skole 
i Armenien, ole meldgaard, marianne Bjørkøe og Jens Aage Bjørkøe. 




