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Trampolinhuset
- En metode til medborgerskab

Trampolinhuset forener asylansøgere, flygtninge og danskere i ønsket om at forbedre de forhold som tilbydes 

asylansøgere og flygtninge. Vi er en selvejende institution med en bestyrelse, lønnet personale og en stor gruppe 

af praktikanter og frivillige. Huset har igennem 5 år haft en hovedsponsor i OAK Foundation. Fra 2014 har Udlæn-

dingestyrelsen støttet os, ligesom en lang række fonde har støttet med mindre beløb siden vores åbning.

Trampolinhuset blev skabt i 2010 af en gruppe kunstnere, asylansøgere, studerende og fagfolk som en reaktion 

på den behandling asylansøgere fik af staten. Mennesker, der søger asyl i Danmark eller er afviste, bor i asylcen-

tre i måneder og år, mens de afventer myndighedernes afgørelse, hvad enten den fører til asyl eller deportation.  

Trampolinhuset er et uafhængigt medborgerhus i København, der yder 
flygtninge og asylansøgere i Danmark støtte, netværk og en menings-
fuld dagligdag. Fire dage ugentligt tilbydes undervisning, aktiviteter, 
rådgivning og venskaber med det formål at bryde den sociale isolation 
og magtesløshed som mange flygtninge og asylansøgere befinder sig i.

Af Morten Goll
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I disse centre er der ingen eller næsten ingen meningsfulde aktiviteter og den minimale ydelse, som folk modta-

ger tillader ikke asylansøgerne at forlade centrene, som er placeret i øde områder langt fra byerne. Asylansøgerne 

har derfor begrænset adgang til uddannelse og skal ansøge om tilladelse til at bo og arbejde uden for centrene. 

Alle undersøgelser bekræfter, at mange bliver syge af ventetiden, usikkerheden, lediggangen, og oplevelsen af, at 

man ikke har kontrol over sit eget liv.

Som i et hvert hjem er alle medlemmerne med til at skabe det daglige liv i Trampolinhuset. Sammen organiserer 

vi juridisk rådgivning, undervisning i dansk kultur, café, rengøring, børnepasning, kreative workshops, debatter 

og offentlige kampagner. Kvindeklubben og Ungdomsklubben har deres egne ugentlige programmer. På ugentlige 

husmøder kan alle, der har lyst samles om diskussioner om alt fra global flygtningepolitik til den daglige organi-

sering af huset. På alle åbningsdage serveres et varmt måltid, som indtages i fælleskab, der drikkes kaffe og te og 

hyggesnakkes, og hver fredag er der dans og hygge til kl 23. 

I Trampolinhuset mener vi, at asylansøgere og danskere har det meste til fælles - de er mennesker, der besidder 

værdifulde ressourcer og forskellige erfaringer. Vi ønsker at være en brugerstyret og demokratisk platform under 

stadig udvikling, med den hensigt at give flest mulige flygtninge, asylansøgere og danskere mulighed for at del-

tage og stifte erfaring med demokratiets metode, og med den styrke der ligger i begrebet medborgerskab.

I det følgende forsøger jeg at beskrive de komplekse processer, der foregår dagligt og som vi kalder den demokra-

tiske proces i Trampolinhuset. Der fokuseres både på, hvordan det demokratiske rum fungerer på et formelt plan, 

og hvordan vi håndterer det uformelle hierarki, som opstår i enhver organisation.

Deltagernes forudsætninger
De frivillige og brugerne i Trampolinhuset tiltrækkes af mange individuelle årsager. Men man kan alligevel defi-

nere 3 hovedgrupper, som har nogle fællestræk.

De frivillige uden flygtningebaggrund …
er danske og udenlandske, som oftest studerende fra universiteter i København. De kommer fra lande med en 

vestlig demokratisk tradition. De arbejder frivilligt i huset med forskellige opgaver og deltager på denne måde i 

den praktiske hverdag. Gruppen består mest af ressourcestærke individer, som vil arbejde for det, de opfatter 

som en god sag. Deres indflydelse i huset stiger i takt med deres indsats. De ca. 40 frivillige arbejder på kontrakt 

med huset, men selvom de kommer med ressourcer til huset, så kommer de også til huset, fordi de her på en na-

turlig måde kan blive del at et interkulturelt socialt eksperiment, der udvikler demokratisk praksis.

Brugerne …
er asylansøgere, som bor i centre på Sjælland. De kommer fra fejlslagne stater, krigsramte områder, eller fra stater 

hvor der udøves diskrimination baseret på etnicitet, seksuel, politisk eller religiøs orientering. Deres hidtidige møde 

med demokratiet som styreform er ofte meget sporadisk om ikke direkte negativt, idet deres hjemlandes pseudo-

demokratiske institutioner kan være præget af vilkårlig vold, korruption og undertrykkelse. Generelt er denne 

gruppe præget af stress, mangel på søvn og eksistentiel usikkerhed. Ydermere er en bi-effekt af asylsystemet, at 

de udsættes for fattigdom, isolation og klientgørelse. Også deres indflydelse i huset stiger i takt med deres indsats, 

men de har ikke så gode forudsætninger for at gribe indflydelsen som de frivillige uden flygtningebaggrund, fordi de 

har færre resurser at byde ind med, og fordi de er uvante med organisationsformen. Nye brugere finder Trampolin-
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huset ved, at gamle brugere anbefaler stedet. Vi har i de sidste halvandet år ikke haft behov for aktiv rekruttering i 

centrene. Alle brugerne arbejder på kontrakt, hvorved de opnår retten til transportgodtgørelse to dage om ugen mod 

4-6 timers arbejde/undervisning. Vi har kapacitet til ca. 75 praktikanter.

Frivillige flygtninge med opholdstilladelse …
er brugere som har fået asyl og gennemgår det treårige integrationsprogram i en kommune. Det er en gruppe, 

som langsomt er ved at opbygge en identitet i Danmark. Oftest er de mindre stressede, sover bedre, men ople-

ver fortsat i større eller mindre grad, at deres tilværelse præges af fattigdom, isolation og klientgørelse. Mange 

af disse oplever gradvis normalisering af deres liv, andre er frustrerede over skuffede forventninger i forhold til 

deres muligheder i samfundet. Mange af dem bruger huset som socialt værested. Andre arbejder som frivillige på 

lige fod med frivillige uden flygtningebaggrund. Når de vender tilbage til huset er det lige dele udtryk for husets 

succes som socialt samlingssted og for de problemer, som opleves i de kommunale integrationsprogrammer. 

Som en af disse frivillige med flygtningebaggrund udtrykker det efter 3 år i det kommunale integrationsprogram: 

“Jeg har 80% af mit danske netværk gennem Trampolinhuset”, mens en anden efter 2 1/2 år udtaler: “Trampolin-

huset er det eneste sted, hvor jeg føler mig som en del af Danmark”. 

Trampolinhusets medarbejdere
Endelig bør medarbejdernes position også beskrives. Den daglige leder er fuldtidsansat og er øverste ansvar-

lige for husets aktiviteter udadtil og indadtil, for økonomistyring, fundraising og udvikling. Den daglige leder har 

derfor den formelle lederposition. Fundraising, program, kvindeklub, rådgivning, rekruttering af praktikanter 

og frivillige samt administration varetages af fire øvrige medarbejder, som i alt har 85 timer ugentligt. I kraft af 

teamets erfaring og indsigt i husets historie og deres ansvar i det daglige, har teamet en plads som ledere både i 

det uformelle og formelle hierarki. Deres rolle er at sikre videnopsamling, kontinuitet, samt stabilitet og udvikling, 

men i den sociale kontrakt er det ultimativt den daglige leders funktion at udfylde lederrollen på en måde, der 

gør den demokratiske dialog og beslutningsproces så levende og meningsfuld som muligt. Man kan sige, at den 

daglige leder har ansvaret for at udfylde den patriarkalske ordens lederrolle, men ikke for at bruge denne rolle. 

Derimod for at sikre, at ingen andre påtager sig den. Nødvendigheden af at opretholde dette “patriarkat med en 

demokratisk sindet leder” viser hvor sårbar den demokratiske proces i realiteten er. 

Medborgerskab baseret på frivillighed, lighed, respekt og solidaritet.
Det første princip i Trampolinhuset er, at deltagelse er frivillig. At vælge huset kræver en aktiv og selvstændig 

handling. Årsagen er naturligvis, at demokratisk dialog ikke kan foregå under tvang. Det næste princip er lighed. 

Fordelen ved at have et “territorium”, eller et “hjem afgrænset af vægge” er, at det giver mulighed for at definere 

de sociale spilleregler i huset. Lighed er et ideal, som huset hylder og praktiserer under mottoer som: “Alle har 

noget at tilbyde fællesskabet” og “det er også dit hus”. Dernæst kommer betingelsesløs indbyrdes respekt - eller 

“noget for noget”. Gensidig respekt er en vigtig forudsætning for at ligheds-princippet kan praktiseres. Her er det 

vigtigt med principiel åbenhed: Alle har noget at give! Den der både yder til - og modtager fra -  fællesskabet be-

varer og udbygger sin selvrespekt. Individet bliver til i det sociale rum, hvor man spejler sig i de andre og bliver set 

og anerkendt som medmenneske i kraft af sine handlinger. Det er også grunden til, at der udarbejdes kontrakter 

for de frivillige såvel som for brugerne. Kontrakten har til formål at forventningsafstemme forholdet mellem par-

terne, og den er et essentielt værktøj til at etablere en stabil og tryg relation. Det betyder ikke, at man er fanget af 

sin kontrakt. Ofte tager det blot 10 minutter på kontoret at få udvidet eller ændret sine forpligtelser over for fæl-
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lesskabet. Vi anerkender, at solidaritet er en forudsætning for medborgerskabet og for velfærdssamfundet, men 

i Trampolinhuset mærkes solidariteten som et andragende mellem individer, som kender hinanden i en relation, 

der bygger på “noget for noget” og på princippet om, at enhver har værdifulde ressourcer som bedst kommer til 

udtryk i ligeværdighed. I Trampolinhusets optik er man medborger fra det øjeblik, man beslutter at søge asyl i 

Danmark, og det er derfor, vi har valgt at kalde os et medborgerhus.

Sidst men ikke mindst mener vi i Trampolinhuset, at ingen er ofre. Det skyldes den sociale dynamik, der følger 

med etableringen af et offer-giver forhold. Godgørenhed skaber og fastholder offerpositionen. At træde ud af 

offerrollen ved at blive giver, og at opnå kontrol over sit eget liv ved at træffe valget om at deltage i et ligeværdigt 

forhold, hvor der udveksles respekt, er et skridt i retning af demokratisk medborgerskab. Alle der vælger at kom-

me til Trampolinhuset følger deres egen fri vilje, og som sådan er de aktive udfarende medborgere, der fortjener 

at blive mødt med respekt for de ressourcer, de tilbyder huset.

Demokratiets struktur
Diagrammet viser husets beslutningsstruktur. De tre vigtige grupperinger, administration, husmødet og arbejds-

grupper er sidestillet, fordi vi bestræber os på, at alle de involverede har lige adgang til at tage beslutninger ved at 

deltage i husmøderne. 

Trampolinhusets Struktur

Administration Brugere & FrivilligeBeslutningsforum

Rekruttering & Socialt netværk

Sprogundervisning

Retshjælp og rådgivning

Debatter & Kampagner

Sport & Sundhed

Workshops & Kurser

Rengøring & Vedligeholdelse 

NGO gæstebesøg

Kvindeklub

Daglig Leder

Udviklings  Koordinator

Program & Frivillig 
Koordinator

Bruger Koordinator

Administrations-
praktikanter

Børne events & Ungdomsklub 

Forelæsninger, Udstillinger & Film  

Husmødet
(ugentligt)

Administration, brugere, 
praktikanter og frivillige 
mødes for at informere 

hinanden og træffe 
beslutninger
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Hvor ligger beslutningskompetencen?
Husmødet er officielt husets øverste myndighed, men fungerer i praksis, som et forum hvor medarbejderne mod-

tager feedback, hører om behov og ønsker for husets udvikling. Medarbejderne går aldrig direkte imod en husmø-

de-beslutning, men de kan være med til at påvirke den. Daglig leder og medarbejdere har ansvaret for at vejlede 

brugere og frivillige, så forskellige lovkrav, sikkerhed, kontraktlige forpligtelser og godt naboskab iagttages. Der 

er ikke en endelig form på husmødet, idet formen bør være smidig over for de aktuelle udfordringer. Det gennem-

gående træk er, at alle deltagerne sidder i en cirkel - ofte opdelt i sproggrupper for at lette simultantolkning. Alle 

møder åbnes med en navnerunde, hvis formål er dobbelt: Alle anerkendes ved navns nævnelse og alle får ordet 

mindst én gang. 

Huset forsøger at kompensere for brugernes manglende erfaring med demokratisk organisation ved at bruge 

en “familiemodel”, fordi familien er en universel enhed som alle kan forholde sig til. Der er naturligvis i mange 

kulturer en stærk tradition for patriarkalske familiehierarkier. Dette forsøger vi at modvirke ved at indsætte den 

daglige leder som det øverste familiemedlem, der har mandat til at implementere den demokratiske proces.

Ofte løses konflikter i dialog blandt ligeværdige under husmødet. Men der er naturligvis personlige konflikter, som 

ikke egner sig til dette forum. Tilfælde af vold eller chikane eller konflikter, som ikke kan løses umiddelbart mel-

lem parterne, bringes for et konfliktråd med den daglig leder som uvildig formidler mellem de implicerede parter. 

Der har i husets 5-årige historie været behov for konfliktråd tre gange. 

I alle forhold, hvor formel magt udøves fra administrationens side over for brugere, underskrives kontrakt mellem 

huset og brugeren. Dette er især vigtigt i forhold til uddeling af transportrefusion. Kontrakterne er med til at sikre 

transparens i magtforholdet og denne transparens tilstræbes i alle situationer, der indebærer magtudøvelse. 

Man kan måske sige, at den sociale kontrakt er baseret på demokratisk deltagelse og i den udstrækning dette 

ikke er muligt på transparens gennem kontraktforhold. 

Vilkår der udfordrer  
det demokratiske ideal
Kommunikation
Forudsætningen for at et brugerdemokrati kan introduceres er, at der er en social platform hvor deltagerne i 

praksis føler sig mødt, set og hørt, samt at kommunikation foregår i et tempo og en form, der inkluderer del-

tagerne. Det starter og slutter med konstruktiv kommunikation baseret på betingelsesløs gensidig respekt og 

nysgerrighed. Sprogbarrierer er en af de store udfordringer, da fælleskaber ofte centrerer sig omkring sproggrup-

per, hvilket omvendt virker som en ekskluderende faktor i forhold til individer med andre sproglige kompetencer. 

Det er ikke kun et spørgsmål om forskellige sprog som farsi, dansk, arabisk, og engelsk, men i høj grad også om 

de forskellige begrebsapparater, der følger af forskellige uddannelsesniveauer. Trampolinhuset har haft succes 

med at udvikle en kultur blandt husets brugere om at oversætte for hinanden når nødvendigt, således at al kom-

munikation så vidt muligt kan foregå på de sprog, tempi og med de begrebsanvendelser, som gør dialogen så let 

tilgængelig som muligt for alle.
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Nissen flytter med. Den altødelæggende godgørenhed
Princippet om lighed udfordres af deltagernes forskellige ressourcer og erfaring med lignende sammenhænge. 

Der er en klar utilsigtet skillelinje mellem folk, der lever i en prekær livssituation i et asylcenter, og folk der har et 

sikkert liv med studier, job, legal status og et netværk uden for Trampolinhuset. Dette skaber grobund for offergø-

relse af asylsøgende brugere, og deraf også for et ønske om at kompensere for det ulige forhold. 

De frivillige uden flygtningebaggrund, som ofte er kommet til huset med et overskud af ressourcer, som de tilby-

der huset, kan let få en naturlig leder-position i forhold til asylsøgende brugere. Det hænger sammen med to for-

hold: deres ressourcer gør det muligt for dem at opnå kontinuitet i huset, hvilket giver overblik, viden og dermed 

magt. Og deres vestlige baggrund gør det lettere for dem at forstå og indskrive sig i den sociale orden på et højere 

niveau end mange af asylsøgerne, som omvendt er udfordret på begge disse fronter.

Blandt forhenværende asylsøgere kan der opstå en følelse af mereværd over for asylsøgende brugere, som kan 

anses for at have lavere status. Det er et mereværd, der ikke nødvendigvis korresponderer med den trang til at 

hjælpe, som de frivillige kan føle over for brugerne, men som i lige høj grad udfordrer lighedsprincippet. Den 

faktor, der holder lighedsprincippet på plads, er masser af daglig kommunikation mellem de forskellige grup-

peringer. Husmødet er igen den ultimative test for deltagernes forskellige grader af indbyrdes fordomme. I den 

udstrækning der føres åbne dialoger med indlæg fra alle implicerede kan man mindske fordomme.

Nissen flytter med: Traditionelle hierarkier
Det er også mange forskellige grupperinger internt blandt asylsøgerne, som konstant forhandler sig til rette i et 

internt hierarki, som ikke nødvendigvis respekterer de ovennævnte principper om ligeværdighed. Den før beskrev-

ne dynamik, “viden er magt”, fungerer for alle, der bruger huset og som følge heraf opstår der ofte magtstruktu-

rer i forskellige afdelinger, hvor en person begynder at dominere de andre i et arbejdsteam på uhensigtsmæssig 

maner. Her er det tydeligt, at demokrati er en social omgangsform, som ikke alle mestrer, og det kan også være en 

udfordring at sikre en transparent beslutningsproces. Disse konflikter er ofte de sværeste at løse, idet de impli-

cerede parter ikke nødvendigvis er trænet i den form demokratisk dialog, som vi forsøger at praktisere. Vi har ikke 

fundet en perfekt løsning på dette problem, men den praktiske metode, vi har udviklet, går ud på, at alle afdelin-

ger har en frivillig koordinator af arbejdet, som besidder tilstrækkelig ”naturlig” autoritet til, at vedkommende ved 

sin tilstedeværelse kan indikere, at der er en ledelse af afdelingen, og at det derfor ikke er nødvendigt for andre at 

udfylde denne opgave. Den frivillige arbejdskoordinator er oftest, men langt fra altid af dansk/vestlig oprindelse, 

fordi de fleste asylansøgere opfatter disse frivillige som mere fair end deres egne repræsentanter. Her er der et 

forhold, som viser, i hvor høj grad asylansøgerne er villige til at tillegne sig den demokratiske metode, og at denne 

villighed får dem til at foretrække den “uddannede demokratiske leder”. Dette forhold understreger kravet om en 

meget høj social etik fra den frivilliges koordinators side.

Nissen flytter med: Magt korrumperer
Medarbejdergruppen har en naturlig status som ledere, fordi de besidder den største erfaring og indsigt i husets 

historie og nutid. Medarbejdergruppen har også ansvaret for de frivillige og brugerne. Et godt eksempel på medar-

bejdernes magt er transportrefusionen. Det viste sig ret hurtigt i husets udvikling at uddeling af transportrefusion, 

indgåelse af praktik og frivillig-kontrakter, som er naturlige udtryk for magtudøvelse i det daglige, bør være medar-

bejdergruppens privilegium. Forsøg på at udvide dette privilegium til andre grupper eller personer har ført til ankla-

ger om korruptionslignende tilstande med utilfredshed, manglende transparens, og konflikter til følge.

På denne måde koncentreres magten på færre hænder, hvilket ikke er uproblematisk. Dog minimeres risikoen for 

konflikter, når fordelingen af goder foretages af medarbejderstaben, som generelt nyder stor respekt blandt hu-

sets brugere. Men der ligger en konstant fare i at disse medarbejderprivilegier bliver “naturlige”. Hermed menes at 



23

medarbejderen begynder at se sin person privilegeret frem for embedet. Her er det en god tommefingerregel at alle 

beslutninger skal kunne forklares ligefremt til husmødet. Hvis en beslutning kan tåle husmødets kritik er den rigtig.  

Anerkendelsens omfang og virkning 
Selvom de ovennævnte udfordringer er alvorlige, er der naturligvis praktiske løsninger, som hele tiden trækker 

huset i en demokratisk retning. Man kan sige, at det, at man oplever at blive set og taget med på råd af fælleska-

bet, er det bedste salgsargument for demokrati. 

Fra det øjeblik et nyt medlem føler sig inkluderet i fælleskabet, føler at han/hun bliver taget alvorligt, at han/hun 

bliver taget for pålydende, at der en reel kontakt, accept og interesse for hans/hendes person og kompetencer, 

begynder vedkommende at interessere sig for og acceptere demokratiets spilleregler, fordi disse spilleregler 

opleves som fair. Men medborgerskabet begynder først for alvor, når fælleskabet ser og anerkender hele men-

nesket: Ikke blot kompetencer og personlighed, men også hans/hendes livssituation som asylansøger. Man må 

forstå, at asylprocessen er en så altoverskyggende del af asylansøgerens virkelighed, at vedkommende ikke kan 

føle sig set og respekteret hvis denne ignoreres. Derfor er det nødvendigt at bruge ressourcer på at støtte og ud-

danne asylansøgeren i arbejdet med asylprocessen. Det betyder, at Trampolinhuset skal støtte op om, at asyl-

ansøgeren opretholder hensigtsmæssig og kvalificeret kommunikation med relevante myndigheder og formidle 

viden om, hvordan systemet fungerer. Det er Trampolinhusets forpligtigelse af den simple årsag, at de stoler på 

Trampolinhuset. Den transparens af asylsystemet, som Trampolinhuset på denne måde formidler, er med til at 

øge systemets troværdighed i asylansøgernes øjne. Vi er, fordi vi opererer ud fra et letforståeligt og inkluderende 

demokratisk mindset, i stand til at forklare asylansøgerne den kontekst, de er havnet i, hvilket sætter dem bedre i 

stand til at forstå præmissen og acceptere afgørelsen.

Det demokratiske eksperiment fungerer, fordi alle parter har rigtig mange fordele ud af at acceptere den sociale kon-

trakt. Og fordi det at se (anerkende) et medmenneske er en fantastisk generøs handling, som påkalder gengældelse.

Den mest grundlæggende kvalitet, som demokratiet kan besidde, er evnen til at generere, modtage og reagere 

konstruktivt på kritik, som fremføres af deltagerne. Evnen til at modtage og give kritik kan nogle gange være det 

eneste demokratiske element, der holder processen i live. Det er viljen til hinanden, og troen på at vi kan gøre det 

bedre, som skaber det konstruktive mulighedsrum, der både muliggør personlig vækst og udvikling af et solidari-

tetsbaseret medborgerskab.

Trampolinhuset - et læringsrum for demokrati og medborgerskab 
De forskellige grupperinger af frivillige og brugere i Trampolinhuset kan bidrage til - og modtage fra - processen 

alt efter hvilke erfaringer, de møder huset med. Selvom vi ved at generaliseringer fører til fordomme og misrepræ-

sentationer, så vover jeg alligevel at beskrive en læringskurve for de tre af de beskrevne grupperinger. Den fjerde, 

medarbejderne udelades her, da den vil kræve en hel artikel for sig selv at beskrive.

Folk, der bor i lejrene, har først og fremmest brug for et fysisk holdepunkt, et socialt værested og vejledning. Op-

dagelsen af det sociale rum og de muligheder, det giver for selvudfoldelse og deltagelse kommer i anden række, 

men den vil som regel få større og større vægt, efterhånden som de lærer huset at kende. Medborgerskabet, bliver 

vigtigere efterhånden som effekten af at blive set og respekteret som et menneske, hvis handlinger har betydning 

og konsekvens sætter ind. I denne fase er det ikke mindre vigtigt netop at se personen bag sagen, for det er dette 

menneske med erfaringer og kompetencer, som skal have mulighed for at vokse i Trampolinhuset. Derfor er akti-

viteterne så vigtige: kultur-, demokrati- og system-undervisning, madlavning, workshops, socialt netværk.
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De danske og udenlandske frivillige har ofte brug for Trampolinhuset som en platform til genopdagelse af solida-

ritetsprincippet gennem ligeværdighed og gensidig afhængighed. Sammenholdt med demokrati-eksperimentet 

giver dette en konstruktiv legeplads, hvor frivillige kan prøve sig selv af, lære af mødet med “de andre”, vokse sig 

ind i et “os”. Det er dette “medborgerskab i praksis”, der giver mulighed for at udforske og udfordre egne person-

lige såvel som samfundets ’selvfølgelige’ forhåndsantagelser, der øver en voldsom tiltrækning på denne gruppe.

Flygtninge, som er i gang med det 3-årige integrationsprogram, har brug for huset som et sted, hvor man kan 

møde danskere og udvide sit sociale netværk. Mange af disse vender tilbage til huset og giver udtryk for, at de 

netop søger det medborgerskab, som Trampolinhuset tilbyder dem, og som de ikke finder i deres kommuner. Det 

er meget forskelligt i hvilken grad denne gruppe involverer sig som frivillige i det daglige arbejde, men der er ofte 

tale om en udviklingsproces, hvor man i starten bruger huset som socialt værested og efterfølgende gradvist in-

volverer sig mere og mere, for til sidst at bede om en kontrakt med huset, der definerer faste arbejdsopgaver. Det 

er en proces, som udvikler identiteten fra at være et passivt offer med få ressourcer, frem mod at være et aktivt 

ressourcestærkt medlem af fællesskabet.

Trampolinhuset fungerer som læringsrum og eksperimentarium for både danskere, udenlandske frivillige og 

asylansøgere. Selvom det er vidt forskellige ting, man lærer alt efter ens udgangspunkt, så er det vigtigt for alle 

parter, at processen drives frem af det sociale fællesskab og viljen til medborgerskab. At videregive disse erfarin-

ger er en form for “empowerment” af de enkelte deltagere, fordi viden giver handlemuligheder, og fordi fælleska-

bet styrker den enkelte.

Hvis man betragter Trampolinhuset i et samfundsmæssigt perspektiv, så er det interessant, at vi som en selv-

ejende og brugerstyret institution har påtaget os at vejlede i system-forståelse. Vi formidler indsigt i, hvordan 

asylsystemet fungerer, hvorfor det er etableret, hvilke roller og beføjelser de involverede myndigheder har (Politi, 

Udlændingestyrelse, Flygtningenævn, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og andre NGO’er). Denne viden sætter 

folk i stand til at navigere hensigtsmæssigt i forhold til den nødvendige myndighedskontakt i et sagsforløb. Vi 

formidler forståelse for, hvordan velfærdssamfundet er bygget på en kollektiv social kontrakt, der fordrer tillid og 

solidaritet mellem medborgere og loyalitet over for det offentlige, som arbejder for det fælles bedste.

Denne blanding af nærhedsprincip kontra systemforståelse er en erfaring og viden, som ikke blot asylsøgere har 

brug for at få formidlet, men som mange danskere har behov for at få genopfrisket. Vi opfatter dette som hoved-

årsagen til, at vi aldrig har haft mangel på frivillige, hverken fra asylcentrene eller fra civilsamfundet.   

Husets praksis hver dag i de sidste 5 år har været at udvikle et solidaritetsprincip baseret på den værdighed og 

respekt, der ligger i princippet “noget-for-noget”. For at solidariteten kan udvikle sig til et frugtbart princip og en 

regulær erfaring, der kan bruges i ’det virkelige’ samfund som forståelse og argument for et aktivt medborger-

skab, skal udvekslingen af resourcer gå begge veje. Og for at mennesker kan se meningen og størrelsen af den 

gave som solidariteten er, så skal den udveksles fra menneske til menneske, ikke fra system til klient. “Noget-

for-noget” fungerer i de nære menneske-til-menneske relationer, som husets udvidede familiemodel bygger 

på. Meningen og formålet med demokratiet bliver åbenbare i det øjeblik, den enkelte føler sig set, respekteret, 

inkluderet, og sidst men ikke mindst: efterspurgt for sine kvaliteter. Det er i det øjeblik offerrollen erstattes af 

værdighed og viljen til at handle!

Morten Goll 

medstifter og daglig leder i Trampolinhuset


