
Mangler penge til
baltiske gæster
Ingen støtte  fra Europeade-komiteen

Horsens kommune
arbejder i øjeblikket på
højtryk for at finde en
løsning, så de baltiske
Europeade-deltagere
kan komme med til det
store folklore-stævne i
Horsens til sommer.

Efter Europeade-komiteens
besøg i Horsens for nylig står
det nu klart, at Horsens ikke
skal vente nogen økonomisk
hjælp herfra til gæsterne.

- Balternes situation er ble-
vet yderligere forværret i de
sidste tre måneder. De har tid-
ligere givet udtryk for, at de
ikke havde råd til selv at beta-
le for deltagelsen i Europea-
den, men nu ser det ud til, at
de heller ikke kan skaffe pen-
ge til transporten, siger kul-
turkonsulent Henning Nør-
bæk, Horsens kommune.

- Da vi selv har inviteret de
baltiske folkedanser- og mu-
sikgrupper, fordi det var Eu-
ropeade-komiteens Mare øn-

ske, at Baltikum skulle være
repræsenteret for første gang
nogensinde, føler vi, at vi har
en forpligtelse til at hjælpe
dem.

- Derfor forelagde vi pro-
blemet for Europeade-komi-
teen under dens besøg i Hor-
sens og gjorde det klart, at
hvis balterne ikke får økono-
misk støtte, vil de ikke have
mulighed for at deltage. Sva-
ret var et klart nej. Europea-
de-komiteen vil ikke give så
meget som en krone. Begrun-
delsen var, at man ikke har
mulighed for at hjælpe alle
fattige områder, og at der er
mange andre steder - f. eks. i
Ungarn, Bulgarien og Sydeu-
ropa, hvor det er lige så svært
for deltagerne at skaffe penge
til at være med.

Nej til støtte
ja til sponsorater

- Derimod havde komiteen
ingen invendinger imod, at
vværtsbyen undersøgte mulig-

hederne for at skaffe pengene
via sponsorater og fonde.

- Det svar vil vi nu forelæg-
ge byrådsmedlemmerne, også
må vi se, om det kan lykkes at
skaffe økonomisk grundlag
for at få balterne med til Eu-
ropeaden.

- Hvis ikke det lykkes, skal
vi hurtigst muligt have givet
besked til de baltiske grupper,
som vi jo allerede har haft
kontakt med og som er inter-
esserede i at komme herop.

- Men det vil være en stor
skuffelse for både dem og os.
Jeg synes også, det vil være
pinligt for byen. Dels står det i
vores kontrakt med Europea-
de-komiteen, at Horsens som
den første værtsby i Norden
også skal sørge for, at Balti-
kum bliver inviteret med som
gæster ved Europeaden for
første gang nogensinde, og
dels fordi vi jo rent faktisk al-
lerede har lavet aftaler med
balterne om at komme herop,
siger Henning Nørbæk. (-ann)
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