
 

PINE-D – et EU-projekt. 
 

EU-programmet Europa for Borgerne (Europe for Citizens) har til formål at styrke europæisk medborgerskab og 

forbedre vilkårene for demokratisk deltagelse på EU-niveau. 

Under programmet er der etableret et projekt PINE-D, som – gerne med brug af alternativ kommunikation (ASK/AAC) 

- skal arbejde med, hvordan mennesker med komplekse handicap kan blive mere involveret i de europæiske 

demokratiske processer, og dermed spille en mere aktiv rolle i samfundet.  

Projektet omfatter brug af bl.a. Facebook, Twitter og en workshop i hvert af de involverede lande.  

ISAAC Danmark er blevet opfordret til at deltage i projektet, som løber frem til sommeren 2016 og desuden har 

deltagere fra Østrig, Polen, Italien og England. Afslutningen er en samlet konference i Graz i Østrig, hvor landenes 

konklusioner og anbefalinger fremlægges og overgives til EU-parlamentet.  

I forhold til deltagerne fra de øvrige lande er det vores indtryk, at ISAAC’s målgruppe er ’fremme i skoen’, når det 

drejer sig om brug af alternativ kommunikation. Vi arbejder derfor på, at én eller to af vore brugere kan deltage i den 

afsluttende konference. 

PINE-D er en lidt kryptisk forkortelse af Participation approaches IN the democratic life of the European Union - for 

people with Disabilities. 

Tre hovedspørgsmål er udvalgt til at indgå i projektet, dels Facebook-diskussionen, men også deltagerne i workshop’en 

skal diskutere og gerne komme med svar på: 

 

 Hvordan kan Europa/EU bedst formidle europæiske spørgsmål og værdier til målgruppen? 

 

 Hvilke meninger har målgruppen i forhold til de aktuelle udfordringer og problemer i EU? 

 

 Hvilke behov har målgruppen for bedre at kunne deltage i den demokratiske proces og udvikling i Europa? 

Kontaktpersonerne i Isaac Danmark er primært Dorte Aggerlin og Gert Krabsen fra bestyrelsen samt Emmy Kjelmann, 

som er ankermand på og initiativtager til brugersamlingen.  

 

Er der medlemmer i Isaac, der har interesse for EU og hvordan vi får ASK-brugere involveret i ’det europæiske projekt’ 

og derfor lyst til at medvirke i projektet, så kontakt Dorte, evt. via mail-adressen pine-d@isaac.dk. 

 

Den danske workshop afholdes i forbindelse med brugersamlingen 2. – 4. oktober i Odder/Hou. 

Nærmere information om dette kommer senere via Isaacs mailliste, www.isaac.dk og Facebook 

 

 

 

Projektets danske Facebook-side er oprettet. Led efter PINE-D Danmark og deltag i 

debatten.  

Del den meget gerne med andre, der kan være interesserede. 

 

 

På Twitter skal man finde tag’et #pine-d 

twitter.com/pine_d_project  

 

 

Projektets hjemmeside med 

detaljeret beskrivelse – også på 

dansk: 

www.pine-d.eu 
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