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Hjemløs får fast plads i Europa-Parlamentet 
 
På tirsdag bliver Europa-Parlamentet et medlem rigere, når hjemløseskulpturen "Mand på bænk" får fast plads 
hos de europæiske parlamentarikere.  
 
Bag den permanente udstilling ligger flere års samarbejde mellem kunstneren Jens Galschiøt, det 
socialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet Britta Thomsen og hjemløseorganisationen Projekt 
UDENFOR.  
 
"Vi vil sætte hjemløses forhold på den politiske dagsorden. Ikke bare med en enkelt happening, men med en 
permanent markering, der dagligt skal minde politikerne i Europa-Parlamentet om de dårligst stillede", siger 
Britta Thomsen. 
  
Parlamentets præsident Martin Schulz er glad for gaven, som - for at følge EU-proceduren - officielt gives af 
Folketinget. 
  
"This artwork is of particular artistic quality and the European Parliament is proud to receive it. This will be one 
of the cornerstones in the collection of the European Parliament, and in particular among those still too few from 
the artists of your nice country," udtaler Martin Schulz.   
 
Tilbage i 2010 foranledigede Britta Thomsen, at Jens Galschiøt midlertidigt kunne udstille flere af sine 
bronzeskulpturer i Parlamentet. Det glæder kunstneren, som donerer skulpturen, at den får fast plads på et sted, 
hvor politikerne går forbi den hver dag. 
 
”Jeg har doneret ’Mand på bænk’ for at minde de bonede gulves EU-parlamentarikere om, at de også har et 
ansvar overfor alle de mennesker, der ikke lige passer ind i samfundet. De færreste parlamentarikere har 
bekendte, som er socialt ekskluderede, og det er ikke let at sætte sig i deres sted og forstå deres situation og 
behov. Tanken bag skulpturen er, at politikere og lobbyister skal se skulpturen i deres daglige arbejde og derved 
komme til at tænke på deres ansvar for også at imødekomme de socialt udstødte i deres lovgivning,” fortæller 
Jens Galschiøt. 
 
Udstillingen var dengang et led i et større arrangement i Parlamentet med hørringer og politiske debatter om 
hjemløshed. Projekt UDENFOR stod bag ideen til den daværende udstilling i Parlamentet, og de er derfor særligt 
tilfredse med, at skulpturen vender tilbage til Parlamentet. 
 
”At en hjemløs – omend det er i form af en skulptur - nu får en permanent plads i Europa-Parlamentet er med til, 
at man på europæisk niveau forholder sig til hjemløshed og især til den hjemløshed, som krydser grænser. Det er 
vigtigt, for de udfordringer, vi fortsat ser på gadeplan i mange europæiske byer, kalder på et samarbejde om 
forebyggelse af hjemløshed på tværs af grænser," siger Ninna Hoegh. Det er en holdning, som hun deler med 
Britta Thomsen: 
 
"Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg i flere år har arbejdet for, at vi får en europæisk hjemløsestrategi. Med 
skulpturen håber jeg, at vi kan sætte skub i den politiske udvikling. Om ikke andet så giver det modstanderne af 
en hjemløsestrategi plads til at sætte sig på bænken og tænke lidt over det," siger Britta Thomsen.  
 
Donationen vil blive markeret med en reception i Europa-Parlamentet på tirsdag den 8. april kl. 16.30. 
 
Fotos af Jens Galschiøts "Mand på bænk": http://goo.gl/Oayq25  
For yderligere information kontakt: 
Kunstner, Jens Galschiøt: 4044 7058  
MEP, Britta Thomsen (S): 2071 6740 
Direktør for Fonden Projekt UDENFOR, Ninna Hoegh: 5360 2027 
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