Pressemeddelelse udsendt fra Jens Galschiøts værksted den 9. april 2010

Europa-parlamentet
besættes af hjemløse
Billedhuggeren Jens Galschiøt (DK) vil i samarbejde med
hjemløseorganisationer sætte fokus på Europas mange hjemløse
ved at indtage Europa-parlamentet fra 12. til 16. april.
Galschiøt har skabt 13 store bronzeskulpturer af hjemløse i fuld størrelse og det er disse tonstunge
skulpturer der nu har kurs imod Europaparlamentet som startskud til en tværeuropæisk debat om
hjemløses vilkår. Udstillingen hedder ”Ending Homelessness”
”Det har været et kolossalt arbejde at støbe og skabe de mange skulpturer, som jeg har arbejdet
på i over 2 år. Men kan de være med til at skabe dialog og sætte problematikken på dagsordenen,
har det været sliddet værd. Jeg mener ikke at der i EU burde eksistere hjemløshed” udtaler Jens
Galschiøt og fortsætter ”Bronzeskulpturer er jo normalt noget man laver for at hædre konger og
andre vigtige og magtfulde personer. Her har jeg valgt det modsatte ved at bruge de ædle
materialer og min kunstneriske kraft til at fortælle historien om samfundets bagside og derved give
stemme til dem der normalt aldrig bliver hørt” slutter den danske kunstner.

Høring i EU omkring hjemløse
I forbindelse med udstillingen er der arrangeret en høring hvor europæiske politikere får en unik
mulighed for at høre nærmere om hjemløshed, når projekt UDENFOR og bl.a. den danske
europaparlamentariker Britta Thomsen (S) i samarbejde med den europæiske paraplyorganisation
FEANTSA sætter fokus på hjemløshed.
Dette sker via en høring i Europaparlamentet onsdag d.14. april, som Britta Thomsen sammen
med en række andre parlamentarikere er vært for. Høringen præsenterer blandt andet de
europæiske udfordringer, men giver også relevante bud på konkrete løsninger. Blandt deltagerne
vil være Lászlo Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion, Philippe
Courard, repræsentant for den belgiske regering og Eric Marlier, uafhængig ekspert. Tidligere
hjemløse vil også være med i høringen, således at de kan fortælle om deres erfaringer og være
med til at præge fremtidens løsninger.

Europaturne
Efter at have besøgt Europaparlamentet skal skulpturerne ud på en større europaturne hvor de
igennem udstillinger i det offentlige byrum vil starte diskussionerne omkring hjemløshed i
samarbejde med lokale hjemløseorganisationer. Følgende byer i Danmark får besøg af
udstillingen i løbet af foråret: København, Odense, Århus og Aalborg.

Udstillingen og kampagnerne er lavet på initiativ af Projekt Udenfor og projektet kan løbende
følges på www.welcomehomeless.org
Yderligere oplysninger:
Foto af skulpturerne kan hentes på: www.aidoh.dk/EU-Homeless
Kunstneren Jens Galschiøt: tlf.: +45 6618 4058/ mobil +45 4044 7058
aidoh@aidoh.dk, www.aidoh.dk
Projekt UDENFOR: Ninna Hoegh, tlf.: +45 6162 0463, nh@udenfor.dk, www.Udenfor.dk
Britta Thomsen, MEP tlf.: +32 2284 5452 / +45 2071 6740
Udstillingen har fået dansk støtte fra Gerda Laustsens Fond, 1. Maj Fonden og 3Fs Medie- og
Kulturfond, Social- og Indenrigsministeriet samt Roskilde Fonden.

