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Om projektet: 

 

Projektet REUERHC ("Reinforce EU economies, reinforcing human capital”) er et 

Erasmus Plus-partnerskab mellem fem lande: Italien, Danmark, Tyrkiet, Rumænien og 

Sverige. Den ønsker at svare på Erasmus Plus-prioriteter. Antallet af mennesker, der 

søger flygtningestatus i Europa er steget i de seneste år. En af de store udfordringer i dag 

er at integrere personerne i samfundet, som de lever i nu. Projektet har til formål at 

engagere dem og øge deres bidrag på mange niveauer og få dem til at føle sig som en del 

af samfundet. Det viser, hvor vigtigt det er at give dem lige muligheder og erfaringer, 

som sætter dem i stand til at udvikle viden, færdigheder og kompetencer og deltage fuldt 

ud i alle aspekter af samfundet, herunder økonomisk. Social inklusion og integration af 

migranter på arbejdsmarkedet er et af de presserende spørgsmål i migrationskrisen og 

har stor betydning for de europæiske lande, der huser dem. Det er muligt at bidrage til 

social integration af migranter og flygtninge og bidrage til at opbygge en mere gensidig 

forståelse af, hvad mangfoldighed betyder i Europa i dag. Projektet giver også en god 

mulighed for udveksling og netværke mellem organisationer, som arbejder i forskellige 

lande. Det er også en mulighed til at uddybe forståelsen i en bredere politiske kontekst 

på europæisk plan. Gennem interkulturel og forståelse dialog har projektet til formål at 

opbygge tolerance og respekt, gennemføre inkluderende kurser for migranter og 

flygtninge.   

Denne guidebog er en del af vores projekt og har til formål at give de grundlæggende 

informationer til fagfolk, der arbejder med migranter og flygtninge på daglig basis. Den 

vil give oplysninger om terminologier, statistik, europæiske og nationale politikker, og 

hvordan nogle lande håndterer deres integration i samfundet, men også velkomst 

aktiviteter, der kan anvendes. 

 

Ansvarsfraskrivelse: 

"The European Commission support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein."  
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I. Statistiske data i EU og terminologier vedrørende migranter og 

flygtninge 
Efter Euro-Net 

 

 

 

1. Fænomenet migration 

 

Siden mennesket start har menneskeheden været i bevægelse, men i de senere år synes 

fænomenet migration at have vokset og det ligner at være en stigende tendens. 

Årsagerne til migration er de samme som tidligere: folk flytter til et andet land (mange 

mennesker efter eget valg, mange andre af nødvendighed) 

 

- at finde et værk, 

- at tilslutte sig til deres familie, 

- at finde bedre økonomiske muligheder 

- at studere 

- at få et bedre liv for fremtiden, 

- at flygte fra konflikter og personlig forfølgelse 

- at forebygge krænkelser af menneskerettighederne eller terrorisme 

- at undgå ophold i områder, der er udsat for naturkatastrofer eller andre 

miljøfaktorer eller klimaændringer. 

 

I vore dage er der mange mennesker, der bor i et andet land end det hvor de er blevet født. 

Dette fænomen med migranter og flygtninge er så stort, at antallet af migranter ifølge 

United Nations i 2019 er: 

 

1. har nået globalt op på ca. 272 mio. 

2. udgjorde 3,5 % af verdens befolkning med en stigning på 0,7 % i forhold 

til år 2000. 

 



 

 
 

Blandt migranterne er der også fordrevne, som ved udgangen af 2018 var større over hele 

verden, hvor antallet er 70 millioner, som også omfatter omkring 26 millioner flygtninge og 

mere end 3,5 millioner asylansøgere. 

 

 

Men hvem er en migrant? 

Og hvem er en flygtning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad os prøve at give en definition på disse to forskellige betegnelser i den næste kapitel. 



 

 
 

2. Forskellen mellem en migrant og en flygtning 

 

Definitionen af migranter og flygtninge er forskellig, og det er nødvendigt at understrege 

at det er vigtigt at vide forskellen. 

 

Migrant 

I virkeligheden findes der ikke en formel, international 

og juridisk definition af ordet "migrant", men vi kan 

sige, at en migrant er en person, der flytter fra sit land 

(hvor han/hun har sædvanlig bopæl), og denne ændring 

sker uafhængigt af årsagen til migration eller fra 

vedkommendes juridiske status. 

Normalt er migration opdelt i: 

• kortvarig eller midlertidig migration (i perioder på 3-

12 måneder) 

• længerevarende eller permanent migration (for 

perioder på 1 år eller mere). 

 

Flygtning 

Definitionen af flygtning er angivet i “Convention and regional refugee instruments” fra 

1951 og i UNHCR's statut (United Nations High Commissioner for Refugees). 

En flygtning er "en person, der er uden for sit hjemland på grund af forfølgelse, konflikt, 

generel vold eller andre omstændigheder, der har forstyrret den offentlige orden alvorligt 

og som kræver international beskyttelse". 

 

Interessante videoer, der skal ses 

1) Hvem er migrant? (tegneserie på engelsk) 

https://www.youtube.com/watch?v=yRPfM5Oj-QA 

2) Hvem er migrant? (video på engelsk) 

https://www.youtube.com/watch?v=qxtThmbf4zE 

3) Hvem er flygtning? (tegneserie på engelsk) 

https://www.youtube.com/watch?v=GvzZGplGbL8 

4) Hvem er en asylansøger (tegneserie på engelsk) 

https://www.youtube.com/watch?v=yRPfM5Oj-QA
https://www.youtube.com/watch?v=qxtThmbf4zE
https://www.youtube.com/watch?v=GvzZGplGbL8


 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E1E_tiagn8Q 

5) Hvad er forskellen på en flygtning og en migrant? (tegneserie på engelsk) 

https://www.youtube.com/watch?v=3e08v5GN__s 

6) Go Go Captain (tegneserie på engelsk) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kF9CS7fbC48&feature=emb_l

ogo 

 

Interessant spil at spille 

7) Forza capitano (e-spil) 

http://euro-net.eu/digitalproject/forzacapitano/ 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E1E_tiagn8Q
https://www.youtube.com/watch?v=3e08v5GN__s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kF9CS7fbC48&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kF9CS7fbC48&feature=emb_logo
http://euro-net.eu/digitalproject/forzacapitano/


 

 
 

3. Statistiske data på europæisk niveau 

 

Det er vigtigt at understrege at migration berører meget af det europæiske kontinent, og 

især i de seneste år er fænomenet steget takket være problemer med især 

migrantprocessen i afrikanske og asiatiske lande. Det er blevet vigtigt og nødvendigt, at 

EU indsamler data for at få en klar opfattelse af det. 

Den Europæiske Unions mål med at indsamle og formidle informationer og detaljer på 

nationalt og subnationalt plan er at sikre data og for at finde en praktisk måde at 

harmonisere dem for at forsøge at finde mulige løsninger på alle de problemer, der er 

forårsaget af migration. 

De seneste tendenser i fænomenet, der er understreget fra forskellige kilder(UNDESA 

International Migration Report 2017; UNHCR Global Report 2017; Standard 

Eurobarometer 90 Autumn 2018; etc.) viser, at: 

 

1) Migration har ændret sig meget fra den første periode og dens oprindelse. 

2) Størstedelen af migranterne bevæger sig inden for samme kontinent (dette gælder både 

for Europa og for hele verden). 

3) Den migration, der er rettet mod EU-landene, er blevet intensiveret, og den skaber mange 

problemer for værtslandene, der somme tider står over for at modtage tusindvis om dagen. 

4) Antallet af flygtninge vokser over hele verden og Europa, og især i 2015, som måtte se 

dette fænomen stige, fordi et øget antal personer søgte asyl fra udlandet. 

5) Mange migranter der ankom ulovligt til EU-landene var tvunget til at vende tilbage til 

deres oprindelseslande eller vendte tilbage frivilligt efter ændring af omstændighederne, 

der gjorde de forlod deres eget land (beskæftigelse, familie, studier osv.). 

6) EU forsøger at tiltrække flere højtkvalificerede migranter for at arbejde på kontinent. 

7) Migrationsproblemet blev midlertidigt stoppet under covid-19-pandemien i forbindelse 

med mange landes interne beslutninger om at lukke grænserne og naturligvis for undgå 

problemerne med virussens smitsomhed. 

 

  

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2017/pdf/GR2017_English_Full_lowres.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/S
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/S
https://migrationdataportal.org/themes/forced-migration-or-displacement


 

 
 

Den Europæiske Union formidler med sit europæiske statistiske system, Eurostat, mere 

end 250 tabeller over europæiske statistikker, der er relevante for migration, og som kan 

grupperes på følgende måde (du kan klikke på hvert af de specifikke links for at åbne den 

specifikke interessante kilde med relaterede oplysninger på engelsk): 

 

- Population:  

- Demography & migration,  

- Population projections,  

- Population & housing census,  

- Asylum & managed migration,  

- Migrant integration;  

- Health,  

- Education and training,  

- Labour market (including Labour Force Survey (LFS), 

- Income, social inclusion and living conditions,  

- Youth,  

- Crime and criminal justice,  

- Quality of life indicators. 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-projections-data
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life


 

 
 

 

 

Hvis vi går specifikt ind i antallet af migration til EU ønsker man at analysere og vise de 

officielle data fra de seneste år, der kommer fra Eurostat, og som viser betydningen af 

migrationsproblemet. 

 

 



 

 
 

A. Indvandrings data 

 

I 2017 ca. 

 

- 4.400.000 personer (hvoraf 2.000.000 personer fra lande uden for EU, 1.300.000 borgere 

fra en anden medlemsstat, mere end 1.000.000 vendte tilbage til det land, hvor de allerede 

havde statsborgerskab, og omkring 11.000 er statsløse) flyttede til en af medlemsstaterne; 

- 3.100.000 personer er flyttet fra et af EU-landene. 

 

 

Ser man specifikke på lande, kan man se i den officielle EU-grafik der er rapporteret over 

og under, at: 

- Tyskland havde mere end 917.000 indvandrere og 560.700 emigranter; 

- Storbritannien havde mere end 644.000 indvandrere og 359.700 emigranter  

- Spanien havde omkring 532.100 indvandrere og ca. 368.900 emigranter; 

- Frankrig havde 370.000 indvandrere og ca. 312.600 emigranter; 

- Italien havde omkring 343.400 indvandrere, mens Rumænien omkring 242.200 

emigranter. 

 



 

 
 

 

 

- I alt havde 22 EU's medlemsstater rapporterede om højere indvandring end udvandring i 

2017, mens i Bulgarien, Kroatien, Letland, Litauen, Polen og Rumænien var antallet af 

emigranter højere end antallet af indvandring. 

 

 

B. Asylansøgninger 

 

Grafikken nedenfor viser antallet af asylansøgere, der flygtede fra deres hjemland af 

forskellige årsager, og som krævede international beskyttelse i et af EU-landene i 

perioden 2008-2019. 

Følgende grafik viser i stedet asylansøgernes oprindelseslande i EU's medlemsstater i 

2018 og 2019. 



 

 
 

 

 

 

Det er let at se i disse tal hvordan migrationsfænomenet påvirker EU-landene. 

 

  



 

 
 

C. Den europæiske migrantkrise 

Den "europæiske migrantkrise", også kaldet "Flygtningekrisen", startede indenfor de 

sidste ti år, og den er kendetegnet ved et stort antal mennesker, der ankommer til EU-

landene,  og som især kommer fra: 

- Syrien 

- Afghanistan 

- Irak 

- afrikanske lande. 

De fleste af disse personer flytter fra deres egne lande og ankommer til Italien og 

Grækenland gennem disse tre måder, som er angivet nedenfor og i den viste næste grafik: 

1) Det Ægæiske Hav fra Tyrkiet til Grækenland 

2) Den centrale Middelhavsrute (hovedsagelig fra Libyen og Tunesien til Italien og Malta) 

3) Vestlige Middelhavsrute (fra Marokko og Algeriet rettet til Spanien). 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union


 

 
 

I 2019 ændrede fænomenet sig. 

Der ankom mere end 120.000 irregulære migranter og flygtninge i 2019 til EU, 

hovedsagelig af dem krydsede havet, og Grækenland oplevede en dramatisk stigning i 

antallet af migranter, mens Italien og Spanien havde en lille reduktion i deres antal, 

hvilket også var forbundet med de beslutninger, som deres respektive regeringer havde 

truffet i den periode (f.eks. lukkede den italienske regeringen alle havne, hvilket skabte 

en stærkere afvisning i forhold til før. 

2019-data 

Data fra Den Internationale Organisation for Migration og Frontex  (Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning) brugte de fleste flygtninge og asylansøgere 

irregulære migrationsruter, især ved at krydse Middelhavet ankom der over 105.000 i 

2019 til EU-landene. 

En mere detaljeret i antallet af de tre angivne måder vist i punkterne: 

1) antallet af personer der krydsede Det Ægæiske Hav fra Tyrkiet til Grækenland er 

fordoblet i forhold til 2018, fra 33.536 i 2018 til 66.166 i 2019 (især er stigningen i antallet 

fra de sidste 6 måneder, hvor der er ankommet af flygtninge fra 6.000 til 11.000 hver 

måned); 

2) antallet af personer der benyttede den centrale Middelhavsrut, gik fra 24.815 i 2018 til 

14.500 i 2019; 

3) antallet af personer der benyttede den vestlige Middelhavsrute, faldt fra 58.525 i 2018 til 

24.759 i 2019. 

 

Antallet af mennesker der mister livet 

Mange mennesker dør under deres migration proces. 

Det anslås at mindst 1.246 (antallet er ikke sikker) person er døde i at forsøge at krydse 

Middelhavet, som er 1/3 af alle mennesker der dør på verdensplan, ligger på omkring 

3,170. 

Vi skal dog understrege at antallet af migranter der døde i Middelhavet er blevet reduceret 

betydeligt i 2019 sammenlignet med de tidligere år. 

Faktisk var tallenene af antallet af døde de tidligere år: 

- 2018 var det 2.299 

- 2017 var det 3.139 

- 2016 var det 5.141 

- 2015 var det 4.041 

- 2014 var det 3.184 

  

https://www.iom.int/


 

 
 

Interessant video som skal ses 

En meget følelsesladet video med titlen “The third way”, der beskriver fænomenet med 

mennesker der døde i Middelhavet blev lavet i et europæisk Erasmus Plus-projekt af den 

italienske sammenslutning Youth Europe Service og dens partnere. Videoen kan ses på 

følgende link på forskellige sprog: 

https://youtu.be/500xZqrpCts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/500xZqrpCts


 

 
 

II. Hvordan arbejder man med indvandrere og flygtninge i Europa 

Ved at mobilisere ekspertise 

 

 

 

Flygtninge- og migrantkrisen har været en af de største udfordringer, som Europa har 

stået over for. Der har været en betydelig strøm af mennesker fra forskellige lande som 

de seneste år ville flygte til Europa, og i mange tilfælde har de ingen slægtninge i 

værtslandene. 

Dette indebærer mange udfordringer, som regeringerne skal tag stilling til, som at byde 

disse mennesker velkommen når de ankommer og samtidigt respektere personernes 

rettigheder og værdighed, samtidigt med at de forholde sig til de nationale realiteter. 

Målet med dette kapitel vil være at identificere de vigtige dele af den velkomst processen 

som er en væsentlig del af integrationen. Vi fremhæver dette afsnit med nogle nationale 

og europæiske politikker, som er blevet gennemført. 

I det andet afsnit vil vi præsentere, hvem aktørerne i denne proces er, som vil fortælle om 

hvilken mennesker og organisationer der til dagligt beskæftiger sig med migranter og 

flygtninge, men også beslutningstagerne omkring integration. 

 



 

 
 

 

 

1. Modtagelse af migranter og flygtninge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migranter der bor i medlemsstaternes område, har økonomiske, sociale og kulturelle 

rettigheder, som er anerkendt af European Convention on Human rights (ECHR) og 

European Social Charter. Det fælles europæiske asylsystem fastsætter også en række 

forpligtelser for medlemsstaterne med hensyn til betingelserne for modtagelse af 

asylansøgere. Dette kan omfatte indkvartering til sundhedspleje, beskæftigelse og 

uddannelse samt særlig pleje til personer med særlige behov.  

I dette afsnit vil vi forsøge at identificere disse rettigheder, og hvordan nogen migrant 

modtagende lande (Italien, Frankrig, Danmark, Rumænien, Sverige og Tyrkiet) håndtere 

dette. 

 

A. Modtagelsesfaciliteter 

 

Med hensyn til de rettigheder, der beskytter folks værdighed og ret til at leve, kan vi tale 

om betydningen af indkvartering, som er et af de første krav for stabilitet. At have et sted 

at bo er en af folks grundlæggende behov, der giver dem mulighed for at føle sig stabile 

og føle sig i sikkerhed. Det giver sårbare mennesker mulighed for at tænke over andre 

forhold, som at uddanne sig selv, kigge efter et job eller finde et frivilligt arbejde. Selvom 

man som menneske har en stærk vilje til deltagelse i aktiviteter, så tillader deres usikre 

situation det ikke. Det er også vigtigt at de får social støtte under deres asylansøgning, da 

de er nye i landet og har brug for hjælp på forskellige niveauer. Derfor kan det være et 

handicap, og det har mange effekter på mennesker, der står over for hjemløshed, som kan 



 

 
 

give tab af selvværd, evne og vilje til at passe på sig selv, øge risikoen for misbrug og 

vold, chancen for at komme ind i det strafferetlige system og udvikle adfærdsmæssige 

problemer. Manglen på boliger kan påvirke hele integrationsprocessen på en negativ 

måde, da det marginaliserer folk fra samfundet. 

Det er også vigtigt at minde om at migrant- og flygtningebefolkninger er sårbare på flere 

niveauer, hvilket kan øge de negative virkninger især hvis folk har vanskeligheder og 

traumer fra deres eget land eller da de flygtede fra deres hjemland. For migranter der har 

et sted at kunne sove giver det stabilitet i ventetiden på deres asylproces, og for flygtninge 

giver det mulighed for at starte et liv og opbygge en bedre fremtid, og det viser hvor 

vigtigt det er i begge tilfælde. 

 

B. Basale behov: godtgørelse, mad, tøj 

 

De daglige basale behov er at kunne lave mad selv, klæde sig og have nogle penge til at 

forsørge sig selv, som gør man kan have en normal hverdag. De fleste mennesker der 

flygtede fra deres hjemland, har ingen indkomst, og det gør dem mere sårbare og føre til 

ekstrem fattigdom, som direkte truer deres liv. Det er faktisk en forpligtelse for EU's 

medlemsstater at beskytte asylansøgere i landene mod ekstrem fattigdom ved at sørge for 

en passende levestandard i overensstemmelse med EU's standarder. 

 

C. Sundhedspleje 

Sundhedspleje er også et centralt punkt, da den enkelte befolkningsgruppes velfærd har en 

direkte indvirkning på folkesundheden i hele landet, og det er vigtigt at forbedre migranternes 

adgang til basale sundhedsydelser, da det er i landets interesse. Hvis der ikke er nogen social 

sikring og beskyttelse af de mest sårbare mennesker, vil det forværre de sundhedsmæssige 

forhold, som kunne have været forhindret, og det gælder også for at forhindre spredning af 

smitsomme sygdomme. Det er desuden en ret, som blev på en internationalt plan først 

formuleret i Constitution of the World Health Organization (1946). På europæisk plan yder 

EU økonomisk støtte til at forbedre sundhedsplejen for sårbare migranter og integrere dem i 

de nationale sundhedssystemer. De seneste år er der faktisk blevet overført betydelige beløb 

vedrørende sundhed til de modtagende lande, som har fået for en høj tilstrømning af 

nyankomne migranter og flygtninge. EU ydede omkring 6,7 millioner euro i 2015 til de 

sundhedsudfordringer, 7,5 millioner euro i 2016 til uddannelse af sundhedspersonale og 

administrationen samt udveksling af bedst praksis inden for sundhedspleje for sårbare 

migranter. I 2017 var beløbet 1,1 mio. euro med henblik på at vurdere de nyankomne 

migranters og flygtninges sundhedsstatus og støtte gennemførelsen af redskaber til integration 

af migranter og flygtninge i EU's sundhedssystemer.1 

  

 
1 Migration and Health related Initiative, European Commission data https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_en. 

https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_en


 

 
 

D. Uddannelse og sprog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De to andre vigtige spørgsmål som skal inkluderes, er retten til uddannelse og læring af 

det lokale sprog. Det er en vigtig del af integrationen at kunne kommunikere i værtslandet, 

da det er den første barriere, når nye mennesker kommer til modtagerlandene. Det er 

vigtigt for dem at kunne tale uden hjælp i deres dagligdag og for at kunne kommunikere 

med lokalbefolkningen. Det er den første skridt for en vellykket integration, som skaber 

yderligere muligheder til socialt samvær, og for at kunne søge efter arbejde, som viser 

hvor vigtigt læring af sprog er. 

Uddannelse er også et vigtigt spørgsmål, især for de børn der kommer til 

modtagerlandene. Retten til uddannelse af migranter er garanteret i henhold til mange 

internationale love på grundlag af menneskerettighedsprincipperne om lighed og ikke-

forskelsbehandling. I artikel 26 i verdenserklæringen om menneskerettigheder (UDHR) 

hedder det: “1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the 

elementary and fundamental stages. Elementary education  shall  be  compulsory.  

Technical and professional  education  shall  be  made  generally  available  and  higher 

education shall be equally accessible to all on the basis of merit. 2. Education shall be 

directed to the full development of the human personality  and  to  the  strengthening  of  

respect  for  human  rights  and  fundamental  freedoms.  It shall  promote  understanding, 

tolerance andfriendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the 

activities of  the  United Nations for the maintenance of peace. Parents have a prior right 

to choose the kind of education that shall be given to their children”. 

 

 

E. Adgang til arbejdsmarkedet og træning 

Arbejde kan være en god måde at integrere sig i samfundet på. Faktisk giver det folk 

muligheden for at være en del af dynamikken i deres værtsby og land, som også giver en 

indkomst for at kunne klare sig selv og ens familie. Folk har også mulighed for at 

socialisere sig på arbejdspladsen og lære direkte om kulturen i landet takket være de 



 

 
 

mennesker, som de møder. Gennem oplæring kan det også være en måde at udvikle nye 

personlige relationer, faglige færdigheder og viden på. 

Ifølge flygtningekonventionen er der ingen forpligtelse for landene at give asylansøgere 

ret til at arbejde, og hvert land kan frit bestemme denne ret på deres egne betingelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

F. Aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

Kultur- og sportsaktiviteter er en af de bedste redskaber til at skabe inklusion på en 

uformel måde i samfundet. Der er faktisk en bred vifte af muligheder og måder at se kultur 

på, når de kommer til et nyt land. Det kan omfatte alt fra musik, kunst, dans, teater, mad, 

som overskrider geografiske grænser, og er en af de vigtigste roller i inddragelsen af 

nytilkommende mennesker i samfundet. Det giver folk mulighed for at socialisere og 

interagere med lokalbefolkningen, og samtidigt udtrykke deres kulturelle identiteter, lære 

sproget og udvide deres horisont. Det giver også et sikkert sted for dem at udvikle deres 

personlige færdigheder, som vil øge deres beskæftigelsesmuligheder og give en større 

netværk til at søge et arbejde senere. En bedre forståelse af landets kultur er en af 

virkningerne af at deltage i sådanne aktiviteter. Der er mange muligheder for frivilligt 

arbejde, som kan bringe en følelse af at høre til. Der er mange ngo'er, der arbejder på 

mange forskellige områder, og som kan give den enkelte mulighed for at arbejde med alt 

fra de miljøvenlige organisationer til at forsvare menneskerettighederne. 

Sport er også en rigtig god måde at møde nye mennesker på, da det ikke kræver et højt 

sprogniveau og er en global aktivitet der bringer mennesker sammen. 

I alle disse eksempler er det en grundlæggende del af menneskets rettigheder og som 

dækker nogen af de vigtigste menneskelige behov. Disse forskellige tiltag kan kædes 

sammen med Maslows behovshierarki, som er en teori i psykologi udviklet af Abraham 

Maslow i 1940'erne. 

Den omfatter en five-tier model af menneskelige behov, og som ofte er vist med 

hierarkiske niveauer i en pyramide. Modellen omfatter fysiske behov (mad, vand, varme, 

hvile), sikkerhedsbehov, tilhørsforhold og kærlighed behov, tillid behov (selvrealisering) 

og selvaktualisering (opnå ens fulde potentiale, herunder kreative aktiviteter). 



 

 
 

Vi vil nu se på de forskellige landets politik vedrørende disse rettigheder. 

 

2. Eksempler fra de enkelte lande 

 

A. Sverige 

I Sverige forvaltes modtagelsessystemet for asylansøgere hovedsagelig af det svenske 

migrationsråd. En modtagelsesenhed hjælper asylansøgere med indkvartering og udgifter 

under asylprocessen. Med hensyn til indkvartering kan den svenske Migration bestyrelsen 

leje lejligheder til familier i et normalt boligområde. Faktisk deler de normalt ikke en 

lejlighed med andre mennesker, men enlige kan komme til at dele lejlighed, som normalt 

er afhængigt af tilgængeligheden. Når folk kan forsørge sig selv og har penge til at betale 

en husleje, kan de få deres egen bolig. I mange tilfælde bor de hos deres venner eller 

familie, da de ikke har nogen indkomst. Folk som vælger ikke at blive i boliger fra 

Migrationsnævnet udgør 40 %. Når antallet af boliger er utilstrækkelig på grund af 

stigningen i asylansøgere, som har brug for et sted at bo, kan Migration Board 

undtagelsesvis leje nogle forskellige former for boliger som hotelværelser, feriebyer og 

så videre. Det er et ganske fleksibelt system, da den tilpasser sig behovet for boliger og 

dermed har mange muligheder og måder at leje et sted, og det afhænger selvfølgelig af 

situationen på markedet. Når en asylansøger får opholdstilladelse, vil 

arbejdsformidlingen stå for at hjælpe personen i en kommune. Hvis det forsinkes på grund 

af vanskelighederne med at finde en bolig vil flygtningen blive i modtagelsessystemet. 



 

 
 

Dagpenge kan gives til de mennesker, der ikke kan forsørge sig selv, men det kræve de 

ansøger om denne hjælp. Dagpengene har til formål at dække udgifter til mad, tøj, sko, 

toiletartikler, lægebehandling og medicin i forbindelse med andre nødvendige behov og 

fritidsaktiviteter. Når folk bor i en fast leje af Migration Board kan maden være gratis. I 

dette tilfælde er dagpengene satsen € 2,82 pr. dag for enlige voksne og når mad ikke er 

inkluderet, er beløbet € 8,35 pr. dag for enlige voksne. 

Der ydes lægehjælp til alle asylansøgere i Sverige. Voksne har adgang til en gratis 

lægeundersøgelse, gynækologisk og gravid hjælp eller akut medicinsk og tandpleje. 

Mindreårige børn har ret til samme sundhedspleje som svenske statsborgere. 

Uddannelse i Sverige har alle asylsøgende børn ret til at gå i skole. Voksne kan være nødt 

til at vente, indtil de har fået opholdstilladelse til at starte studier. Men de har mulighed 

for at lære svensk gennem mange måder, som online kurser og der også ngo'er, der 

tilbyder gratis kurser. Kommunerne kan organisere også sprogcaféer, hvor den enkelte 

kan møde og snakke med lokalbefolkningen. Igen kan det være en god mulighed for at 

socialisere og øge deres sprogfærdigheder på en uformel måde. 

Arbejdsmuligheder i Sverige har den enkelte asylansøger ret til at arbejde, hvis de har et 

certifikat som hedder AT-UND. Det betyder, at de er fritaget for kravet om en 

arbejdstilladelse, som bruges som bevis over for deres arbejdsgiver ved at vise deres 

asylansøgerkort.  Når asylansøgere har en kvalifikation fra et andet land end Sverige, kan 

de også ansøge om at få den vurderet i visse tilfælde. De skal kontakte Swedish Council 

for Higher Education (UHR). 

Med hensyn til aktiviteter er der en bred vifte af muligheder i Sverige. Mange frivillige 

organisationer såsom kulturelle foreninger, ngo'er, kirker og moskeer arrangerer 

aktiviteter for asylansøgere. I disse aktiviteter kan de møde lokalbefolkningen, lære mere 

om samfundet, lære sproget og så videre. De fleste af aktiviteterne er en del af samfundets 

tidlige indsats for at hjælpe asylansøgere og samtidigt er det gratis. Når asylansøgere er 

en del af dette, kan de endda i visse tilfælde få udbetalt en kompensation for deres rejse. 

Yderligere oplysninger om: https://www.migrationsverket.se 

 

B. Frankrig 

I Frankrig træffes afgørelser om indrejse på indkvarteringssteder for asylansøgere af 

OFII, som er French Office of Immigration and Immigration. Asylansøgeren skal først 

have rådført sig med direktøren for boligtilbud for at kunne få boligen. Afhængigt af 

antallet af pladser kan ansøgerne flyttes til en anden region, hvis det er nødvendigt. 

Der er forskellige indkvarteringsfaciliteter for asylansøgere: CADA (Accomodation 

centres for asylum seekers, they can be either collective or individual housing), HUDA, 

AT-SA, PRAHDA and CAO (emergency accommodation for asylum seekers and CAES 

(reception and administrative situation examination centres). Når asylansøgere 

https://www.migrationsverket.se/


 

 
 

indkvarteres på disse faciliteter, vil de modtage en certificering som viser deres adresse, 

og som giver dem mulighed for at åbne en bankkonto og modtage breve. 

Modtagelsescentrenes ledelse gives i lejekontrakt til ADOMA, som er en halvoffentlig 

virksomhed med forskellige ngo'er, der er blevet udvalgt af staten, gennem et offentligt 

udbud, såsom France Terre d'Asile, Fransk Røde Kors osv. 

Med hensyn til den økonomiske del har enhver ansøger om asyl og som har en attest, ret 

til at modtage ydelse som asylansøgere, og dette kaldes ADA. Det kræver 

asylansøgningen er blevet indgivet i løbet af de første 90 dage efter ankomsten til 

Frankrig. Andre krav er også at ansøgerne skal have accepteret de materielle 

modtagelsesforhold, der tilbydes af OFII, og de skal sende deres ansøgning i tide (inden 

for 21 dage efter modtagelsen af deres første asylansøgningsattest) og enten ikke have en 

indkomst eller en indkomst, som er mindre end beløbet for den franske 

aktivitetssolidaritetsindkomst (559,74 euro pr. måned i april 2020). ADA betaler 

månedligt (€ 6,80 for en enkelt person, der har en indkvartering og et ekstra beløb på € 

7,40 for personer uden indkvartering i 2019)2 

Siden 2019 har adgangen til arbejdsmarkedet kun været tilgængelig, hvis OFPRA (det 

franske kontor for beskyttelse af flygtninge og statsløse) ikke har taget stilling til 

ansøgningen inden for seks måneder efter indgivelsen. Det betyder, at folk, der ikke 

kunne ansøge om asyl i Frankrig, som mennesker i Dublin-proceduren ikke fået adgang 

til arbejdsmarkedet.  Asylansøgere skal også have arbejdstilladelse i henhold til krav som 

f.eks.: at kunne arbejde, dokumentere jobtilbuddet, som ikke overstiger varigheden af 

deres opholdstilladelse som er tilknyttet deres asylansøgning, og få en midlertidig 

arbejdstilladelse. Tilladelsen bør gives af den Regional Direction for companies, 

competition, consumption work and employment (DIRECCTE). 

Asylansøgeres børn mellem 6 og 16 år er underlagt obligatorisk skolegang på samme 

vilkår som de andre børn. Hvis de ikke er fransktalende, kan de også få adgang til special 

ordninger som indlærings klasser. 

Sundhedsydelser til asylansøgere er lige tredjelandsstatsborgere under et vist 

indkomstniveau takket være det universelle sygesikringssystem. Inden man får adgang til 

dette system, så skal mane have et bevis for at man opholdt sig tre måneder i landet. Hvis 

folk har brug for sundhedspleje hurtigt, kan de få adgang til heldagssundhedscentrene på 

deres nærmeste offentlige hospital, hvor de vil modtage pleje. 

Social integration i Frankrig af asylansøgere håndteres af mange foreninger og 

organisationer der tilbyder franske kurser eller aktiviteter, ligesom franske Røde Kors. 

Den Franske regering har oprettet den republikanske integrationskontrakt, som er en 

aftale mellem staten og personer, der har fået opholdstilladelse til at få en 4 dages 

 
2  Mere information om 

http://www.ofii.fr/IMG/pdf/actualit%C3%A9/ANGLAIS_DEPLIANT%20INFO%20ADA_Generalisation%20paiement_Villimitee.pdf 

http://www.ofii.fr/IMG/pdf/actualit%C3%A9/ANGLAIS_DEPLIANT%20INFO%20ADA_Generalisation%20paiement_Villimitee.pdf


 

 
 

samfundsuddannelse og gå på franskkurser, hvis deres franske niveau er omfattet af A1-

niveauet i den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFRL). 

Varigheden af de franske kurser afhænger af folks niveau fra 100 timer til 600 timer for 

folk, der ikke taler fransk overhovedet. Mange organisationer hjælper også flygtninge 

med at søge arbejde, få en uddannelse, og der tages hensyn til deres tidligere erfaringer 

og andet. 

 

C. Italien 

I Italien er de første modtagelsesfaciliteter til stede på de vigtigste steder i landet og er 

førstehjælps- og modtagelsescentrene (CPSA) og betragtes som hotspots. De første 

statslige modtagelsescentre forvaltes af offentlige lokale enheder, offentlige eller private 

organer, der har specialiseret sig i at hjælpe asylansøgere. I 2019 var der 14 første 

modtagelsescentre i syv regioner i Italien. Når der ikke er ledige pladser i centrene, kan 

krisecentre anvendes. Desuden er der andre muligheder vedrørende privat indkvartering, 

som den katolske eller frivillige foreninger har, der hjælper asylansøgere og flygtninge. 

Folk der har fået en plads i modtagelsescentrene, modtager mad, hygiejneprodukter og 

tøj. 

Arbejdsløse ansøgere der bor i modtagelsescentre, modtager 2,50 EUR om dagen. Denne 

økonomiske bistand ydes kun til enkeltpersoner, som er anbragt i modtagelsescentre. 

Asylansøgere og personer med international beskyttelse behandles på lige fod og har 

samme rettigheder med hensyn til bistand til sådanne sundhedsydelser. De skal registreres 

hos det nationale sundhedsvæsen for at kunne modtage denne bistand. 

Med hensyn til uddannelse har alle børn indtil de er fyldt 16 år, ret og pligt til at deltage 

i det nationale uddannelsessystem. De er også optaget på de italienske sprogkurser. I 

artikel 38 i modtagelsesdekretet hedder det at udenlandske børn, der er til stede på det 

italienske område, er omfattet af den obligatoriske skolegang, og selv når de befinder sig 

i en uregelmæssig situation. De har også ret til samme bistand og ordninger, når de har 

special behov. Angående sprogkurser har mange organisationer fra professionelle lærere 

til frivillige som hjælper. CPIA, Centri Provinciali d'Istruzione per Adulti (Provincial 

Adult Education Centres) er en af de vigtigste organisationer der tilbyder italienske 

sprogkurser til flygtninge. De tilbyder sprogkurser for ikke-statsborgere, men også til 

italienske personer til at forberede deres eksamensbevis for den første del af uddannelsen. 

Formålet med disse kurser er at give voksne indvandrere mulighed for at opnå en 

grundlæggende kompetence i forhold til italiensk, som er på A2-niveauet i The Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFRL). Der findes også andre 

institutioner såsom Protection System for Asylum seekers and Refugees (SPRAR) and 

the Extraordinary Reception Centers (CAS), som inkluderer foreninger.  

Asylansøgere ser gerne at asylansøgere har adgang til arbejdsmarkedet inden for 60 dage 

fra det tidspunkt hvor de har indgivet deres asylansøgning. 



 

 
 

Med hensyn til social inklusion er mange aktiviteter håndteret af foreninger og kommuner 

for at bygge bro over kløften mellem indvandrere og lokalbefolkningen. Offentlige 

biblioteker tilbyder også en bred vifte af interkulturelle tjenester. Som eksempel kan 

nævnes, at biblioteker i Rom tilbyder et sted, hvor der kan skabes diskussion mellem de 

lokale og migranter, som gør det muligt at lære hinanden at kende og skaber dynamik, da 

der er mange sprog som kan tales: Alle kan tale deres sprog og undervise andre. Nogle af 

sammenslutninger fremmer også social integration og sammenholdet i området gennem 

aktivt medborgerskab i lokalsamfundet, hvilket indebærer solidaritet, som fremmer den 

menneskelig udvikling takket være disse aktiviteter. 

 

D. Rumænien 

I Rumænien har asylansøgere ret til modtagelsesforhold, når de giver udtryk for at de har 

til hensigt at ansøge om asyl. Det er en ret til de mennesker, som ikke har nogen 

subsistensmidler. Når ansøgningen indgives, så analyserer General Inspectorate for 

Immigration and the Directorate of Asylum and Integration (called IGI-DAI) til 

rådighedsstillesen af materielle betingelser fra sag til sag. Der tages hensyn til den enkelte 

ansøgers materielle og finansielle midler; hvis de har en tilstrækkelig indkomst til at sikre 

en passende levestandard (herunder udgifter til bolig og sundhedspleje) kan tildelingen 

suspenderes. Modtagelsesforholdene består af indkvartering i modtagelsescentre, 

økonomisk godtgørelse for mad, tøj og lommepenge. Godtgørelsen pr. person er 2,16 

EUR for mad, engangstillæg på 14,48 EUR om sommeren og 21,60 EUR om vinteren. 

Lommepenge er € 1,30 per dag per person, herunder udgifter såsom transport, kulturelle 

tjenester, reparation og vedligeholdelse, udgifter til personlige hygiejne produkter. Med 

hensyn til transport har asylansøgere ret til godtgørelse af deres transportomkostninger i 

forbindelse med deres retssager især hvis området ligger langt fra deres bopæl. 

Adgang til sundhedspleje omfatter retten til gratis primær pleje, passende behandling og 

akut hospitalsbehandling. Asylansøgere kan også få adgang til nationale 

folkesundhedsprogrammer, der har til formål at forebygge og bekæmpe smitsomme 

sygdomme. 

Desuden bor de fleste asylansøgere i regionale centre, der forvaltes af IGI-DAI. 

Ansøgerne kan også have deres egen bolig, hvis de selv kan betale huslejen. 

De har ret til at arbejde efter tre måneder fra indgivelsen af deres ansøgning. Adgangen 

til arbejdsmarkedet gives på samme vilkår som rumænske statsborgere med hensyn til 

loven. De kan også drage fordel af professionelle informations- og rådgivningstjenester 

fra County Employment Agencies (AJOFM), hvis de søger beskæftigelse. Det omfatter 

en mulighed for at drage fordel af arbejdsløshedsforsikringssystemet, hvis de arbejder, og 

muligheden for at deltage i sproglige hjælp og andet. 

Med hensyn til skoler er adgangen til uddannelse gratis og betingelsesløs for børn af 

asylansøgere, fra førskoleundervisning til obligatorisk skolegang (indtil 18). 



 

 
 

Med hensyn til integration består det rumænske integrationsprogram, som varer 12 

måneder af forskellige tilbud i samarbejde mellem offentlige institutioner, lokalsamfund 

og ngo'er. Alle parter har en tendens til at lette integrationen af flygtninge. Det omfatter 

sprogkurser og integration af samfundsfag. Desuden bidrager mange foreninger dagligt 

til social integration af migranter.3 

 

E. Tyrkiet 

I Tyrkiet kan asylansøgere, der er identificeret med status af hjælp, modtage et økonomisk 

tilskud fra Directorate General of Migration Management (DGMM). Finansministeriet er 

ansvarlig for fastsættelsen af de beløb, som er afhængigt af deres indkomst og 

værdigenstande, som den enkelte ansøger har. Ansøgere der ikke har en accepteret 

ansøgning, og ansøgere der behandles efter hasteprocedure, er udelukket fra økonomisk 

godtgørelse. 

Der gives også adgang til social bistand og sociale ydelser til de personer, der identificerer 

sig i nød af provinsguvernørerne ved hjælp af socialsolidaritets- og bistandsfondene. 

Sociale ydelser kan også ydes af ministeriet for familie, arbejde og sociale ydelser eller 

af kommunerne. Der kan også ydes hjælpepakker såsom kul, madpakker, tøj og andre 

genstande. 

Desuden spiller den tyrkiske Røde Halvmåne en vigtig rolle med hensyn til social bistand 

og er aktiv i mange tyrkiske byer. I de fleste tilfælde er bistanden ikke økonomisk, men 

det kan være distribution af mad, tøj og andet afhængigt af folks behov. 

Ud over denne nationale støtte har EU finansieret kontanthjælpsprogrammer såsom det 

Emergency Social Safety Net (ESSN) og Conditional Cash Transfer for Education 

(CCTE). 

Med hensyn til ophold og i henhold til udlændingelovens artikel 95, stk. 1, skal 

asylansøgere sikre deres egen indkvartering på egen hånd, og der er ingen officiel plan 

for loven der skal yde bistand til dækning af boligudgifter. I vanskelige situationer der 

involverer hastesager, kan ngo'er arrangere indkvartering på hoteller.   

Sygesikringsdækning er obligatorisk for alle bosiddende i Tyrkiet. For de mennesker, der 

ikke er i stand til at betale for deres forsikring. Tyrkiets generelle sygesikring omfatter 

gratis sundhedspleje dækning. Hvad angår asylansøgere, der ikke er dækket af nogen 

forsikring på grund af manglende finansielle midler, har de også ret til gratis 

sundhedsydelser, som leveres af offentlige sundhedsydelser. 

 
3 Governance of Migrant Integration in Romania, European Commission, https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/romania 

 
 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/romania


 

 
 

Det er muligt for asylansøgere at få adgang til arbejdsmarkedet efter 6 måneder efter 

indgivelsesdatoen for deres internationale beskyttelsesansøgning. De skal ansøge om 

arbejdstilladelse i sådanne tilfælde og være i besiddelse af et gyldigt 

identifikationsdokument. De som ikke har et sådant dokument, som er folk der havde 

afviste ansøgning eller dem der er i en fremskyndet procedure, er det ikke tilladt at ansøge 

om en arbejdstilladelse. 

Der tilbydes undervisning til de internationale beskyttelsesansøgere og deres 

familiemedlemmer. Da retten til uddannelse er anerkendt i artikel 42 i den tyrkiske 

forfatning, som gør det obligatoriske for børn fra 6 til 13 år at gå gratis i skole. 

 

F. Danmark 

I Danmark indkvarteres asylansøgere på asylcentre under Udlændingestyrelsens ansvar. 

Der findes forskellige typer centre: modtagelsescentre, der er for asylansøgere der er 

ankommet til Danmark, og indkvarteringscentre for dem hvis ansøgning behandles. Der 

findes også særlige centre for uledsagede mindreårige asylansøgere og for dem, der har 

brug for særlig pleje. Der er også mulighed for folk, der kan forsørge sig selv til at leje en 

privat bolig på egen hånd. 

Med hensyn til leveomkostninger er de dækket af Udlændingestyrelsen, der giver 

kontantydelser til tøj, personlig hygiejne element, mad, hvis folk ikke er indkvarteret i et 

center med en kantine (med gratis måltider). Denne ydelse gives til folk, der ikke kan 

forsørge sig selv og ikke har nogen indkomst. 

Det nationale sygesikringssystem er ikke til rådighed for personer uden lovligt ophold i 

Danmark og asylansøgere, men Udlændingestyrelsen betaler udgifter til nødvendig 

behandling af sådanne livstruende skader eller seriøs forværring af tilstanden. 

Mindreårige asylansøgere har ret til samme sundhedspleje som børn der er danske 

statsborgere. 

Personer over 18 år skal lave en aftale med deres asylcenter, der omfatter deltagelse i 

visse aktiviteter og arbejde omkring centret, som er et af de første skridt for integration. 

Med hensyn til uddannelse har børn mulighed for at gå i skole, hvis de er i den skole 

pligtende skolealder. Når folk er over 18 år, skal de deltage i undervisningen på centret. 

Kurserne har til formål at udvikle og øge generelle færdigheder og handel eller faglige 

færdigheder. Der er også kurser, der giver introduktion til det danske sprog, kultur og 

samfund. Det er en måde at forberede borgerne på arbejdsmarkedet og på fremtiden, 

hvilket giver dem mange muligheder, både i Danmark og i deres hjemland, afhængigt af 

deres situation og deres ansøgningsmuligheder. Når ansøgere får opholdstilladelse i 

Denmark, har de adgang til intensive danske kurser indtil de flyttes til en kommune. 

Asylansøgere har også mulighed for at arbejde, men de skal opfylde visse krav og anmode 

Udlændingestyrelsen om at få tilladelse. Kravene omfatter samarbejde med 

udlændingemyndighederne om asylansøgningens status, bevis for ens identitet og venter 



 

 
 

mindst seks måneder efter indgivelsen af ansøgningen blandt andet. De skal også betale 

arbejdsmarkedsbidrag og bruttoskat. 

Der er mulighed for aktiviteter i centrene, som er interne aktiviteter. Ansøgere har også 

mulighed for at deltage i jobuddannelsesprogrammer i virksomheder, der ikke er tilknyttet 

asylcentret (aktiviteter, der ikke er tilknyttet asylcentret). Frivilligt arbejde er også en 

mulighed. 

 

3. Aktører inden for modtagelse og integration 

Mange aktører samarbejder om modtagelse og integration af flygtninge, herunder 

institutionelle aktører og tredje sektor organisationer. I dette afsnit er formålet at 

identificere dem. 

For det første er de institutionelle aktørers rolle nødvendig, og det er den, der fastsætter 

migrationspolitikker. Vi kan se på EU, som har arbejdet på at skabe et fælles asylsystem 

(CEAS) og forbedre de nuværende lovgivningsmæssige rammer siden 1999. EU's 

medlemsstater deler således et ansvar, samtidig med at de byder asylansøgere velkommen 

som beskrevet før og respekterer deres rettigheder og værdighed. EU har lavet ensartede 

standarder, som giver mulighed for retfærdig behandling af migranter med hensyn til 

deres behandling og levestandard. Dette samarbejde gjorde det muligt at gennemføre 

mange regler såsom at reviderede direktiv for asylprocedurer, direktiv om 

modtagelsesforhold, kvalifikationsdirektiver, Dublin regulativ og EURODAC regulativ. 

Disse regler har til formål at sikre at menneskers grundlæggende rettigheder respekteres, 

præcisere forholdet mellem staterne og tillade retshåndhævelse osv. 

På trods af disse ensartede standarder, som burde overholdes, har landene også deres egne 

politikker med hensyn til modtagelsesforholdene, som vi så i alle eksempler. Dette kan 

variere fra land til land, selv om det er det samme grundlag. Tilrettelæggelsen af den 

institutionelle og lovgivningsmæssige kontekst og ramme for behandling af 

tredjelandsstatsborgere er et nationalt anliggende, som bliver fastslået af 

medlemsstaterne. Indvandrings-, asyl- og integrationspolitikkerne fastlægges af de 

regeringer, som fastlægger politiske retningslinjer, og som skal følges af de forskellige 

tjenester, der arbejder direkte med migranter, f.eks. 

De lokale myndigheder spiller også en vigtig rolle med hensyn til modtagelse og adgang 

til tjenester og samarbejder med organisationer i den tredje sektor, sådanne frivillige 

sammenslutninger og samfundsorganisationer og ngo'er spiller en stor rolle i denne 

sammenhæng på mange niveauer. Samtidig organiserer mange lokale indbyggere sig selv 

for at møde de nye ankomne mennesker og deler solidaritetsprincipper dagligt med 

hinanden. 

 

 



 

 
 

III. Aktiviteter for social inklusion og integration 
Ved at krydse grænser og Kirsehir Valiligi 

 

 

 

 

 

Social inklusion og integration er en krævende og udfordrende proces for alle værtslande. Det 

er en langsom proces, der omfatter mange interaktioner, udvekslinger og forståelse fra både 

migranten og værtslandets befolkning. Erfaringen har vist at der er mange fordele ved at bringe 

og modtage migranter for samfundet, og at det skaber muligheder for den enkelte og for mange 

andre medlemmer af samfundet. Migranterne kan kun gøre det, hvis de er klar over deres 

rettigheder, og hvis de har de rette værktøjer og muligheder for at blive integreret i 

værtssamfundene. Der mangler normalt effektive strategier til koordinering af forskellige 

aktiviteter på   nationalt og lokalt plan, hvilket gør det vanskeligt at arbejde med at udvikle 

planer for handling for social integration. 

“There are no hierarchies among rights holders: everyone must receive and afford 

respect. However, our research shows that in many cases, the rights of migrants living 

in the EU are not fully respected. This can be the result of inadequate implementation 

of legislation, and limited knowledge of fundamental rights. It is often also closely linked 

to discriminatory laws and practices, as well as to deeply rooted attitudes of prejudice 

and xenophobia. Many migrants see some of their most fundamental rights violated, 

including the right to education, or the right to health. The barriers impeding migrants 

from fully enjoying their fundamental rights contribute to increasing the risk of them 

being socially excluded. It is therefore crucial to move toward rights-based social 

inclusion policies that promote the full societal, economic, cultural, and political 

participation of migrants.”4 

Den bedste måde at starte med social integration af migranter og flygtninge i samfundslivet er 

designe aktiviteter for dem. Inden design a er det nødvendigt at indsamle de reelle og rigtige 

behov og problemer, og at finde tilgængelige og praktiske løsninger. For at opnå en fuldstændig 

social integration er det nødvendigt at inddrage hele lokalsamfundet. Det er en tovejs proces, 

da borgerne af den større kultur indtager ofte dele af den mindre kultur, som de nye bringer er 

i kontakt med.   En vigtig del af denne proces er, at migrants bør hjælpes til at dele deres 

kulturarv med værtsbefolkningen og fremme kulturel udveksling og etablere socialsamarbejde. 

Det er hovedårsagen til, at vi er nødt til at udvikle sociale aktiviteter i integrations- og 

inklusionsprocessen. 

Compliance betyder at den migrerende person, og borgers rettigheder og forpligtelser i 

migrationslandet er en tovejsproces, hvor den skal anerkendes gensidigt. Harmoni i 

lokalsamfundene omfatter også gensidige økonomiske, sociale og kulturelle ændringer som 

definerer centrale områder for en "vellykket" integration. Der er blevet identificeret 10 

 
4 Red Cross approach to the social inclusion of migrants, Red cross EU office, February 2018. 
 



 

 
 

hovedområder for forståelse af compliance: beskæftigelse, bolig, sundhed, adgang til 

uddannelsesmarkedet, sociale og tværpolitiske forbindelser, sociale relationer, sprog, kulturel 

viden, sikkerhed, stabile rettigheder og statsborgerskab. 

Det sociale sammenhørlighed er en nødvendig forudsætning for social fred. De grundlæggende 

elementer i den sociale samhørighed er sundhed, etablering af et effektivt socialt forhold, følelse 

af at tilhøre samfundet og socialt fælles sind / partner værdier kan forklares som målet. Social 

harmoni er at have et fredeligt socialt liv, der sikrer social samhørighed, og er en vigtig faktor 

for at opretholde foreneligheden mellem elementerne som flygtninge, asylansøgere og 

udlændinge kommer med til samfundet. Et hjemsted for relation af ejerskab med de nyankomne 

og til at skabe et miljø med fælles fred og tillid er også afgørende, fordi man skal leve sammen 

nu. 

Der er blevet undersøgt inden for forskellige rammer de følgende begreber: følelse af sikker, 

selvforsynende, social tolerance, socialisering med værtssamfundet. Uddannelse, udvikling af 

den enkelte, adgang til jobmuligheder og sideløbende synes at være en vigtig forudsætning og 

faktorer for adgang til bredere sociale faciliteter og tilhørsforhold. 

Sprogkurser synes at bane vejen for erhvervsuddannelse, det synes at have en multiplikator 

effekt med hensyn til tilpasning i værtslandet. At få et erhverv eller lønnet arbejde, det bidrager 

til hjemmets økonomi og har potentiale til at give den enkelte et bedre liv. Derfor er 

sprogundervisning selvforsynende i at det skabe økonomi. Det er også en af de vigtige faktor 

for at opnå en virksomhed, som gør man bliver økonomisk uafhængighed. 

Effektive mekanismer i tovejsprocessen er nøglen til integration og hjælp til migranter med at 

bosætte sig i et nyt land, samtidig med at de hjælper modtagerlandets samfund og fastboende 

med at tilpasse sig et liv med nyankomne. De rette tjenester til den migranter befolkningen bør 

forenkle mekanismerne og fastlægge de rette politikker og forbindelser mellem migranter og 

lokale institutioner og dermed dirigere migranter til den hjælp de har brug for. 

Indvandrere står over for forskellige udfordringer baseret på deres forskellige baggrunde – 

alder, køn, familiestatus, uddannelse, erhverv, økonomisk situation, motivation til at migrere, 

årsager til migration og oprindelseslande osv. 

Vi kan genkende to hovedgrupper af udfordringer, og begge er vanskelige at håndtere for 

migranterne. Den første fokuserer på de individuelle reaktioner, der er forbundet med de 

ændringer, som migration kan medføre. En tilpasning af de forskellige kulturelle og sociale 

normer er forskellig fra person til person. Hvordan personen klarer de ændringer de står over 

for i det nye miljø, er meget individuel. Den anden er udfordringerne fra praktiske spørgsmål 

(som vanskeligheder med at finde passende husstand) at risikere, at en persons uddannelse eller 

kompetencer ikke er anerkendt, sprogbarrierer, bureaukrati, og at nogen står over for fordomme 

eller social udstødelse. Den handler først om hvordan personen reagerer på de nye 

udfordringerne i værtslandet, og den anden er, hvordan personen passer ind i de nye omgivelser. 

For at finde konstruktive og langvarige løsninger som svar på disse udfordringer er det 

nødvendigt at ikke fornægte migranternes problemer og behov.  Indvandrere har forskellige 

profiler og dermed også forskellige behov.  Identifikation og kortlægning af disse behov vil 

skabe et system til holde øje om disse behov - der giver mulighed for evaluering og opfølgning 

på hele processen. Det er afgørende at både migranter og interessenter inddrages så meget som 



 

 
 

muligt i denne proces. Disse løsninger vil bidrage til at skabe en bedre sammenhæng mellem 

den enkelte person (migranter og flygtninge), ngo'er og civilsamfundsorganisationer på lokalt 

plan med lokale institutioner.   

Tilpasningsproces afhænger af mange faktorer der direkte eller indirekte påvirker migrantens 

velbefindende. Det første skridt for en "nyankomne" er at få de mest relevante oplysninger så 

hurtigt som muligt. Muligheden for at få viden om de nødvendige tjenester og agenturer ved 

ankomsten, for at sikre man bliver behandlet på den rigtig måde. Støtten kan komme fra 

forskellige interessenter (lokale institutioner, ngo'er, organisationer, der arbejder med 

migranter), men også fra andre migranter og nyankomne, der allerede er der, især fordi de er 

fortrolige med alle de udfordringer, der kan opstå, og de har haft lignende erfaringer. De 

migranter, der allerede er der, kan spille en vigtig rolle i denne proces og dele deres viden og 

erfaring. De har forskellige individuelle historier om migration, og det er nødvendigt at foretage 

en individuel tilgang til hvert enkelt tilfælde og at observere migranter som heterogene grupper.  

Ifølge UNESCO og ILO bør den tekniske og faglige uddannelse tilrettelægges på nationale eller 

lokale punkter, der opfylder sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige behov uden 

forskelsbehandling blandt grupperne. 

En livslang uddannelse anses for at være meget vigtig, fordi den indeholder en række forskellige 

formål. Nogle af disse formål er som følger: Den fokuserer på den enkeltes latente kraft og 

giver flere valgmuligheder, hvilket hjælper til personlig udvikling. Det tjener til at skabe et 

demokratisk samfund ved at give lige uddannelse til alle segmenter. Det fører til økonomisk 

udvikling ved at omdanne de færdigheder, der kan opnås af at den enkelt person kan øge 

samfundets økonomi. 

Det vigtigste er at svare - hvordan man laver og kalder dette nye sted hjem? Et sted, hvor det er 

muligt at føle sig sikker og accepteret, hvor du er værdsat, og hvor dine værdier og adfærd er 

anerkendt og respekteret. 

I dette kapitel vil vi præsentere tre forskellige områder i forbindelse med en bedre social 

integration og inklusion, og det er vigtigt at nævne, at de alle er indbyrdes forbundne og giver 

en mere holistisk tilgang. 

a. Dagligdags aktiviteter - disse aktiviteter er forbundet med værtslandets vaner, regler 

og bestemmelser - offentlige transportsystemer, sundhedssystem, arbejdsret, lån og 

forsikringer, seksuelle og reproduktions rettigheder, mad og spisning, ferier og 

kulturelle traditioner osv.) etc 

b. Sociale aktiviteter og fritid – lokalbaserede aktiviteter, interkulturel udveksling, 

sportsaktiviteter, programmer, herunder kunst og kultur mv. 

c. Uddannelsesaktiviteter og personlig støtte - hvordan man organiserer 

uddannelsesaktiviteter for indvandrere (workshops, kurser, kurser, seminarer), lærings 

af sproget, at lære arbejdskulturen, inter-personlige relationer, personligudvikling 

programmer og hvordan man får psykologisk eller lignende former for støtte. 

 

  



 

 
 

1. Aktiviteter i hverdagen 

Hverdagens praksis er en rutine af de ting vi gør for at opretholde vores normale aspekter af 

vores liv. Der er en bred vifte af daglige praksis, som kan variere fra noget så simpelt som 

husholdnings aktiviteter til at søge sundhedspleje, finde et job, uddannelse, personlig udvikling 

osv. Kompleksiteten af den daglige praksis kan variere fra den meget enkle til komplekse. I 

hverdagen ønsker vi at gøre vores arbejde hurtigere, bedre og mere effektivt med minimale 

problemer. Vanskeligheder i hverdagen kan medføre mange problemer, som er forbundet med 

social, fysisk og psykisk velvære. Flygtninge og indvandrere er de mest sårbare gruppe i vores 

samfund, som har en større risiko for at lide under mange af hverdagens problemer. De kommer 

fra meget forskellige regioner og kulturelle baggrund og møder ofte udfordringer fra en 

ankomst, som de aldrig havde forventet. Disse vanskeligheder spænder fra sikring af 

levearrangement, forståelse af et komplekst system, jobsøgning, tilpasning til en ny kultur og 

psykisk nød. Det er værtslandets ansvar at hjælpe flygtninge og indvandrere, der er i nød, og 

fremme den social integration ved at tilvejebringe de bedste strategier og den bedste praksis. I 

flere år har indvandrere været udsat for kurser kaldet integrationskurser. Formålet med disse 

kurser er at give indvandrere mulighed for at forstå det lokale sprog i dagligdagen, så de kan 

forstå sproget i samfundet de lever i, og lære landets retsorden, kultur og historie på en enkel 

måde. 

 

A. Boliger 

Boliger er et af de mest grundlæggende behov hos ethvert menneske. Boligligestilling er en 

vigtig indikator for en vellykket samfundsmæssig integration. Migranter der kommer for at 

slutte sig til deres familie, kan have en god bolig ved deres ankomst, da et af kravene til 

familiesammenføring i de fleste lande er indkvartering. Andre der ankommer under andre 

omstændigheder, kan have svært ved at finde bolig på grund af manglende penge eller tid til at 

finde anstændige boliger. Markedspriserne og indkvarteringsstandarden begrænser 

valgmulighederne for de boliger, der er til rådighed for indvandrere og flygtninge med lavere 

indkomst. Manglende information om udlejningsmarkedet og lokalområdet, og samtidigt er det 

svære for dem at låne penge i værtslandet og kan tvinge dem til at få substandard boliger eller 

rammer ind i diskrimination fra udlejere. Med hensyn til mængden af de flygtninge, der skal 

håndteres, kan mulighederne være forskellige. Som i Tyrkiet er regeringen nødt til at støtte 

boligerne, da der har været en enorm tilstrømning fra grænserne. Men i andre EU-lande er 

antallet ikke så højt, og ngo'erne arbejder også med den sociale velfærd for at opretholde de 

grundlæggende behov for dem, der har brug for det. 

Der findes forskellige projekter for god praksis, som har til formål at hjælpe indvandrere og 

flygtninge med at finde gode boliger. Nogen eksempler er organisationer som "Volkshilfe 

Wien" i Østrig og den spanske "Federación Rasinet" der arbejder som hus-jagt for indvandrere 

og flygtninge. Deres vigtigste mål er at opveje indvandrernes ugunstigt stillede stilling på det 

private boligmarked ved at hjælpe dem individuelt med at finde bolig. Andre mulige strategier 

til at hjælpe indvandrere med at finde en god bolig kan være at give vigtige oplysninger om det 

lokale boligmarked, boligrettigheder og rettigheder eller adgang til offentlige boliger, herunder 

vejledning i tilfælde af forskelsbehandling. 



 

 
 

Volkshilfe Wien - https://www.volkshilfe-wien.at/ueber-uns/ 

Federación Rasinet – http://rasinet.org/quienes-somos/ 

 

B. Transport 

Adgang til transport og informationer om transportsystemet er afgørende i vores dagligdag for 

at få adgang til uddannelse, arbejde, marked og sundhedspleje mv. Især migranter og flygtninge 

står over for problemer, der er forbundet med transportsystemet i værtslandet. Først kan 

kørekort ikke anerkendes i de fleste værtslande, og det kan være meget dyrt at få et kvalificeret 

kørekort, og kan være yderst vanskeligt at opnå på grund af forskellige årsager. For det andet 

skyldes sprogbarrieren er det vanskeligt at forstå og finde de lokale ruter og den offentlige 

transporttjeneste. I den indledende fase er det vigtigt at give oplysninger til indvandrere og 

flygtninge om transportsystemet, herunder færdselsregler, ruter for offentlig transport, køb af 

billet og transport kontakt informationer. Eksempelvis har mange af de lokale myndigheder i 

Tyrkiet lavet flyers på andre sprog for at hjælpe flygtningene, der rejser rundt. Især den 

offentlige lokaltransport viser flersprogede information på skærme. 

 

C. Sundhedspleje 

De fleste lande har gratis sundhedsydelser for indvandrere og flygtninge som Tyrkiet, Portugal 

og Danmark. Manglen på passende information og sprogbarriere hos de fleste indvandrere og 

flygtninge gør det vanskeligt at søge sundhedsfaciliteter. I nogle lande giver socialvæsenet 

oplysninger eller vejledning til de nye indvandrere og flygtninge til at håndtere disse spørgsmål. 

I Danmark er der som eksempel Det Internationale Hus København. Det internationale hus 

hjælper de internationale borger med alle de nødvendige oplysninger og vejledning fra 

papirarbejde til praktiske og sikre at tingene kører problemfrit i den indledende fase. I Tyrkiet 

er beboerne fra nabolandene dokumenteret med et midlertidigt ID, så de kan registreres og 

kontrolleres af myndighederne for at få tjenester fra sundhedsinstitutionerne. 

Internationalt hus København - https://ihcph.kk.dk/ 

 

D. Adgang til sociale ydelser 

Social service er mest sandsynligt tilgængelig i ét land og det vil være forskelligt fra land til 

land. Når migranter og flygtninge flytter til værtslandet, er det vanskeligt for dem at forstå 

værtslandenes komplekse systemer på grund af de forskellige barrierer såsom sprog og 

manglende information. De tjenester, der udgør de største forhindringer, omfatter 

sundhedspleje, uddannelse, juridisk rådgivning og adgang til andre tilgængelige faciliteter i 

samfundet. Begrænset adgang til disse tjenester kan have negative konsekvenser for den 

enkeltes fysiske, mentale og sociale sundhed. Desuden er adgangen til sundhedspleje og 

uddannelse af høj kvalitet en grundlæggende menneskerettighed og er en af de vigtigste mål for 

bæredygtig udvikling 2015. Behovet for og adgangen til god sundhedspleje og uddannelse af 

høj kvalitet kan blive påvirket af negative arbejds- og levevilkår, forskelsbehandling og 

vanskeligheder med at forstå det nye system, den nye kultur og sprog. 

https://www.volkshilfe-wien.at/ueber-uns/
http://rasinet.org/quienes-somos/
https://ihcph.kk.dk/


 

 
 

E. Fødevareusikkerhed 

På grund af geografiske og klimamæssige 

forskelle er fødevarer forskellige og hvad er 

tilgængelige rundt om i verden. Mad er også 

en del af alles kultur, som adskiller sig fra land 

til land. Indvandrere og flygtninge bringer 

mad og traditionel madlavningsstil med sig 

som en del af deres kultur. Når de flytter til et 

andet land så lider mange indvandrere og 

flygtninge af fødevareusikkerhed, som følge 

af disse forskellige årsager, og senere påvirker 

det deres helbred negativt. Mangel på 

kulturelt ønskede fødevarer og manglende 

kendskab til de lokalt tilgængelige fødevarer, 

økonomiske begrænsninger og problemer i 

overensstemmelse med de forskellige 

religiøse fødevarer regler som er knyttet til 

fødevareusikkerhed blandt denne gruppe. En 

undersøgelse foretaget i Sverige viser, at 

asylansøgere ikke opfylder deres 

fødevarebehov, og derfor kan de mangle 

tilstrækkeligt ernæringsmæssigt og sundt 

indtag. En undersøgelse foretaget i Norge i 

2019 viste, at 93 % af asylansøgerne lider af forskellig type fødevareusikkerhed. For at 

forhindre fødevareusikkerhed blandt denne gruppe, er det vigtigt at overveje konsekvenser for 

samfundsprogrammer og politik. Nogle af eksempler er disse lokalbaserede programmer: 

- Madlavningskursus med lokalbefolkningen (giver mulighed for socialisering og kendskab til 

lokal mad). 

- Hæfte med forskellige madvarer og tilberedningsmetoder. 

- Oplysninger om butikkerne (hvis de er tilgængelige) hvorfra de kan købe deres traditionelle 

mad. 

- Møder i nabolaget 

 

"Next Door Family" er et projekt, der er udviklet under begrebet "inkluderende kvarterer", der 

kører med succes i Tjekkiet og Portugal. I dette projekt vil en lokal familie accepterer at byde 

indvandrer velkommen eller en flygtningefamilie til frokost eller middag. Det bringer 

samspillet mellem indvandrere og værtssamfundet sammen med maddeling. Det styrker også 

de sociale relationer som et forsøg på at bidrage til en mere effektiv integration, fjerne barrierer 

og fremme kulturel mangfoldighed. Selv om projektet havde til formål at styrke den sociale 

integration, giver det også indvandrernes familie mulighed for at blive fortrolige med de lokale 

fødevarer. 



 

 
 

Next Door Family projekt -  http://www.slovo21.cz/next-door-family 

 

"Mad til alle" er en dansk organisation, der arbejder med flygtninge og indvandrere. De 

indsamler fødevarer fra fødevareproducenter, købmandsforretninger og fødevaregrossist og 

distribueres varerne til flygtninge. De tilbyder også madlavningshæfte og madlavningskurser 

til flygtninge, som ønsker at blive mere fortrolige med danske fødevareingredienser. Dette 

projekt har en positiv indvirkning på flygtningenes sundhed og trivsel ved at minimere 

fødevareusikkerheden og samtidig reducere madspild. 

Mad till alle projekt - http://madtilalle.com/index.php/om-projektet 

 

F. Uddannelse af migrant- og flygtningebørn 

Selvom det er almindeligt anerkendt at flygtningebørn er marginaliserede og sårbare grupper i 

undervisningen, er der begrænsede data til rådighed om skole indlemmelse procenten fra både 

hjemlandet og værtslandet. Nogle af undersøgelserne viste at der er lavere skole- og universitets 

indskrivning blandt tilflugtsbørn, hvilket skyldes forskellige årsager. Nogle af hindringerne for 

adgang til uddannelse af høj kvalitet er udgifter til uddannelse, sproglige barrierer, 

administrative hindringer på grund af manglende dokumenter og komplekse 

uddannelsessystemer. 

De organisationer, der arbejder med flygtninge og migranter, kan tage effektive initiativer til at 

håndhæve indskrivningen af børn i skolerne og universiteterne. Information og vejledning om 

uddannelsessystemet samt sprogprogrammer for flygtningebørnene kan hjælpe dem med at få 

adgang til skolen i den tidlige fase. Desuden kan undervisningsmateriale såsom lærebog 

mindske den økonomiske byrde for flygtninges familie. For at løse problemerne for flygtninge, 

der ikke har certifikater og dokumentation, bør institutionerne i et værtsland udvikle alternative 

administrative procedurer såsom adgangseksamener eller samtaler. Det kræver mere viden til 

regeringer, som kan gør de tager initiativer på dette område, forståelse programmer og fortaler 

virksomhed er nødvendig og forskellige organisationer kan gøre en forskel. 

 

Frivillige gymnasieelever og syriske flygtninge fra Tyrkiet gennemførte en undersøgelse. 

Eleverne mødes på et center en gang om ugen for at hjælpe hinanden med lektioner /opgaver 

og drage fordel af hinandens viden og erfaringer om læringsmetoder. 

Vi lærer sammen projekt - http://gocmendd.org/faaliyet-detay.php?faaliyet_id=23 

 

"One Language One Child Project", der har til formål at give sprog læring til studerende, der 

ikke har sprogkundskaber eller er begyndt. Arbejdet er udført af Oxfords som akademi og vil 

blive gennemført i regionen i samarbejde med Sultanbeyli Kommune og 

Flygtningeforeninger. Børn og voksne, der ønsker at lære et sprog, kan deltage i projektet. 

Uddannelse er gratis og vil vare to måneder. 

 

http://www.slovo21.cz/next-door-family
http://madtilalle.com/index.php/om-projektet
http://gocmendd.org/faaliyet-detay.php?faaliyet_id=23


 

 
 

G. Flygtningevelkomstpakke 

Flygtningevelkomstpakke er et vellykket program, der kører i Portugal. 

Velkomstinformationspakken for indvandrere og flygtninge er et vigtigt redskab, der tager fat 

på alle ovennævnte problemer. Den indeholder de grundlæggende oplysninger og vejledninger, 

som er nyttige i start integrationsfasen i landet. Denne pakke består af en flygtningevejledning, 

der er tilgængelig på forskellige sprog med: velkomstbudskaber, forklaringer om værtslandet, 

vaner og kultur og henvisning til borgernes og flygtningenes grundlæggende rettigheder 

(vaccination, sundhedspleje, kvinders rettigheder, uddannelse, blandt andre), praktiske 

oplysninger om social beskyttelse, nyttige telefonlinjer og andet. 

Flygtningevelkomstprogram - https://www.acm.gov.pt/kitrefugiados 

 

Andre programmer og initiativer: 

Cappadocia-kvindemødet hvor den første møde blev afholdt sammen med Cappadocia 

Women's Solidarity Association i 2008, og afholdes med deltagelse af mere end 1000 

flygtningekvinder, unge piger og børn inden for rammerne af den 8 marts, som er kvindernes 

international dag. Flygtninge- og asylsøgende kvinder, der bor i provinser omkring Cappadocia 

fejrer den 8 marts og denne begivenhed er unik i verden. 

Traditionel Cappadocia møde projekt - https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-kadin-

bulusmasi/#more-2815 

 

Sammen Festival er et projekt organiseret til at genoverveje de relationer, der er etableret af 

indvandrersamfund i den by de bor sammen deres naboer.  Man skal leve sammen, har taget sin 

plads i hukommelsen af byen og borgerne. 

Sammen Festival Project - http://gocmendd.org/etkinlik-detay.php?etkinlik_id=18 

 

Der er andre forskellige måder at give informationer til indvandre og flygtninge, som eksemplet 

med "Help Bunny" eller "Help Desk".  "Help Bunny" er et begreb om at tildele en person til at 

hjælpe nye indvandrere eller flygtninge med de oplysninger de har brug for. Når de har relation 

til den samme person er det lettere for dem at kommunikere, og dele deres problemer i stedet 

for at have en ny person hver gang. 

 

Buddy-programmet - https://redcross.eu/projects/friends-show-the-way 

Flygtninge Velkommen - https://refugeeswelcome.dk/ 

Integrationsnetværk - https://integrationsnet.dk/ 

Videncenter for integration - https://www.vifin.dk/index.php/da/om-vifin-

topmenu/profil/hvem-er-vi 

 

https://www.acm.gov.pt/kitrefugiados
https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-kadin-bulusmasi/#more-2815
https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-kadin-bulusmasi/#more-2815
http://gocmendd.org/etkinlik-detay.php?etkinlik_id=18
https://redcross.eu/projects/friends-show-the-way
https://refugeeswelcome.dk/
https://integrationsnet.dk/
https://www.vifin.dk/index.php/da/om-vifin-topmenu/profil/hvem-er-vi
https://www.vifin.dk/index.php/da/om-vifin-topmenu/profil/hvem-er-vi


 

 
 

2. Sociale aktiviteter og fritid 

 

A. Kunst og kultur som et redskab til at fremme inklusion 

Akademiske forskere er ved at realisere kunstens og kulturens styrke i migration, da det skaber 

en multikulturelle samfund. Afrikansk amerikansk kultur og udvikling af genrer som blues og 

jazz er nogen af eksemplerne. Disse er blot toppen af isbjerget af mange kunstneriske 

bevægelser født fra grupper af heterogene identiteter og forskellige grupper. Gennem disse 

erfaringer er det muligt at genkende den kreative kraft af mangfoldighed. Hvordan disse 

resultater bliver synlige, kan ikke ses i første ankomster, men kan ses gennem migranters 

generationer, som gennem en dyb spænding mellem tidligere slægtninges historie og 

nuværende liv.  Derfor skal der findes kanaler for den enkelte kan skabe deres egen relation 

med deres mange identiteter både følt og levet5 

Kunst støtter også den enkeltes sociale, politiske og identitet. Til dette formål er det netop 

vigtigt og nyttigt redskab for "nyankomne", både for at skabe dialog og interaktion, men også 

for at bringe den enkeltes færdigheder og handlefrihed frem, som kan genopfinde det gennem 

kunsten og samtidig få en fuldtidsbeskæftigelse. 

Moderne stater forsøger i stigende grad at gå videre med begrebet medborgerskab kulturel 

proces, hvilket skaber mere en kløft mellem "os" og "dem", og opbygger synlige og usynlige 

grænser. På trods af disse former for eksklusion baseret på dagligdags praksis, er det ikke muligt 

at ødelægge den kunstneriske udførelse, som har en tendens til at være et mødested i stedet for 

udveksling: kunst er langt fra nationalistisk, fordi det reagerer på påvirkninger, det er 

promiskuøs, vanskeligt at kategorisere og dele, kunst er et rum, hvor grænserne mellem 

"insidere" og "outsidere" er sløret, hvilket afskrækker tanken om en "ren kultur".6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika EXPO – Kunst- og modeudstilling i København, november 2019. 

 
5 http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/15186/866160-1223864.pdf?sequence=2 
6 Kasinitz & Martiniello, 2019 



 

 
 

"Arte Migrante" som et eksempel på god praksis for social inklusion 

"Arte Migrante"-gruppen blev født uformelt i 2012 og tog udgangspunkt i et projekt udviklet 

på Latina, og organisationen blev derefter re-startet i Bologna, i den form vi ser i dag. En 

antropologi studerende Tommaso Carturan startede dette initiativ, som er blevet en reel 

bevægelse, der nu involverer mange italienske byer, især i nord, samt andre steder uden for 

Italien. Den er til stede i 28 byer i alt, i nogle er det lige begyndt, og i nogen er den i 

opstartsfasen. Officielt er den etableret i følgende byer: Bologna, Modena, Torino, Cuneo, 

Como, Reggio Emilia, Imola, Palermo, Padua, Settimo Torinese, Napoli, Trento, Rimini 

Alessandria, Pisa, Parma, Alba e Latina. Den er også til stede på øen Cypern og er også 

gennemført i Zaragoza i Spanien.  Den overordnede koncept for dette projekt er baseret på en 

kreds af mennesker, der mødes en gang om ugen, hvor de kan finde plads til at udtrykke sig 

gennem enhver form for kunst.7 

Møderne i Migrant Art har til formål at inddrage folk fra "sociale udsatte" og folk fra forskellige 

kulturer. Mange hjemløse og migranter deltager i disse møder. Det er kunst som musik, poesi, 

teater, dans, etc, bruges til at skabe øjeblikke af fællesskab, empati, broderskab mellem 

mennesker, der normalt ikke ville mødes i en hverdag. Om aftenen mødes 

universitetsstuderende, hjemløse, pensionister, flygtninge, gadekunstnere, aktivister, Erasmus-

studerende, personer med forskellig nationalitet og levevilkår. Målet er at sætte os på et andet 

niveau og at nedbryde fordomme og racisme, som desværre er udbredt i samfundet og gå efter 

at øge mangfoldighedens rigdom. Alle har kunstneriske talenter, kulturelle rigdomme, 

menneskelige kvaliteter, bagage fra livet til at dele med andre mennesker. Målet er derfor at 

skabe en verden uden grænser. 

Andre programmer og initiativer: 

SGDD-ASAM aktiviteter har til formål at give børn en uforglemmelig dag, hvor børn leger spil 

på legepladser oprettet til dem. Børnene er ledsaget af professionelle animatorer, der skildrer 

tegneseriefigurer, distribuerede drager, strygere, bolde osv. Personen sætter spil op med legetøj 

og giver mulighed for at komme tæt på hinanden. 

SGDD-ASAM -  https://sgdd.org.tr/cocuk-senligi-2/#more-2871 

 

Tyrkiets første flygtningefilmdage blev afholdt i Ankara i 2015 af ASAM Magic Lantern Movie 

Theater. Arrangementet havde til formål at bryde samfundets negative opfattelse af flygtninge 

gennem film og dokumentarfilm, og henlede opmærksomheden på den menneskelige 

dimension af spørgsmålet og øge bevidstheden. 

Tyrkiets første flygtningefilmdage-  https://sgdd.org.tr/multeci-film-gunleri/#more-2820 

Syriske Film Festival - https://syriandocdays.dk/ 

Arabisk nat Festival -  https://www.mediasupport.org/arabian-nights-in-copenhagen/ 

 
7 http://www.artemigrante.eu/storage/app/media/documenti/Tesi-di-Tommaso-Carturan.pdf 

https://sgdd.org.tr/cocuk-senligi-2/#more-2871
https://sgdd.org.tr/multeci-film-gunleri/#more-2820
https://syriandocdays.dk/
https://www.mediasupport.org/arabian-nights-in-copenhagen/


 

 
 

Afro positivitet netværk - https://www.afro-

positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-

kJEsWbaYOHn8 

Couleur cafe -  https://couleurcafe.dk/en/ 

 

B. Brobygning gennem sportsaktiviteter 

Menneskerettighederne om at være aktiv er noget folk nyder, og gælde for flere forskellige 

områder af vores liv. Sport kan i denne forstand repræsentere et stærkt symbol på den 

universelle ret, og er samtidig et effektivt middel til at engagere enkeltpersoner og håndtere 

isolations- og diskriminationsspørgsmål.8 

Sport er en af de bedste sociale aktiviteter og er et effektivt redskab, der kan bruges til at lette 

integration og inklusion. Det fremmer samhørighed og deltagelse og kan også udgøre en 

mulighed for uddannelse og jobformidling. Deltagelse i sport kan fremme sundhed, trivsel og 

social inklusion og kan give fysiske og psykologiske fordele. Sport ses ofte som et socialpolitisk 

redskab, der ikke kun fremmer det fysiske, men også den mental sundhed, som reducerer asocial 

adfærd, øger samhørigheden i lokalsamfundet, hjælper med sprogtilegnelse, og samtidigt 

skaber også bedre selvværd og selvtillid.9 

 

 

Migrantsamfundene World Cup 

Balon Mundial er en italiensk forening med base i Torino og giver os et meget godt eksempel 

på, hvordan man organisere en sportsbegivenhed som kan bringe indvandre miljøet sammen og 

bekæmpe enhver form for diskrimination og marginalisering. Hvert juli siden 2007 har Balon 

Mundial arrangeret Migrant Communities World Cup, som går efter at skabe kulturelle 

interaktioner ved hjælp af sport mellem de forskellige samfund, der bor i Torino. I første 

omgang var det en 11 spillere mænd fodboldturnering, men i 2011 for at fremme kvinders sport 

deltagelse i begivenheden, så blev der skabt kvinder fem spillere fodboldmesterskab. Balon 

Mundial indvandrere samfund VM er en begivenhed hvert år forventes af deltagerne, atleter og 

tilskuere, og det er med til at skabe varige relationer mellem mennesker fra forskellige dele af 

verden og bringe opmærksomhed på emner som integration, inklusion og interkulturel 

kommunikation, men også ligestilling og fair play.  

Balon Mundial - https://www.balonmundial.it/ 

 

  

 
8 http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2019/2019-16-5-

OnlineLearningCourseBooklet_KO_version1_compressed.pdf 
9 Hoye, Nicholson og Brown, 2015; Spaaij, 2012 

https://www.afro-positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-kJEsWbaYOHn8
https://www.afro-positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-kJEsWbaYOHn8
https://www.afro-positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-kJEsWbaYOHn8
https://couleurcafe.dk/en/
https://www.balonmundial.it/
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2019/2019-16-5-OnlineLearningCourseBooklet_KO_version1_compressed.pdf
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2019/2019-16-5-OnlineLearningCourseBooklet_KO_version1_compressed.pdf


 

 
 

DGI og Ny generation drenge og piger projekt 

Danske Gymnastikforeninger (DGI) er dansk idrætsforening, der hjælper unge med deres 

identitetsdannelse, udvikling og for at styrke deres forståelse af sig selv. Projektet kører i de 

sociale områder i Danmark - Helsingør, Hillerød, Nivå, Farum og asylcentrene Sandholm og 

Sjælsmark. Det hjælper de unge med at få kompetence i forhold til foreningslivet, frivillighed 

og forståelse af det demokratiske samfund omkring sig. Målet er at berige deres verdenssyn og 

tilbyde rollemodeller i form af unge med en anden etnisk baggrund end dansk inden for sport, 

politik, erhvervsliv og kultur. Det vil give de unge en person at se op til, og målet er at gøre de 

unge mere socialt dygtige forældre.  

DGI Next Generation Boys and Girls - https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-

landsdelsforening/dgi-nordsjaelland/projekter/next-generation-boys-and-girls 

 

 

Sara Omar, dansk og kurdisk forfatter, holder foredrag på workshop i New generation girls project, november 2019. 

LIBERI NANTES er en forening som blev grundlagt i 2007 i Rom, og hjælper med at fremme 

sport for flygtninge og asylansøgere i samfundet. Den blev startet af et par frivillige, men er 

siden vokset med flere mennesker, og den er i konstant udvikling. Liberi Nantes har oprettet en 

fodboldklub, der udelukkende består af flygtninge, asylansøgere og ofre for en tvungen 

migration. Uddannelsen er åben for alle og er gratis. Foreningen har siden 2010 også arrangeret 

et gratis italiensk sprogkursus for migrantstuderende af begge køn, der bor i 

modtagelsescentrene i Rom. Den italienske skole er et kulturelt projekt af borgerlig, sproglig, 

ludic-teatralsk uddannelse for piger og drenge i Rom. Idrætscentret giver rehabilitering og 

genforener mange af deltagerne og er med til at skabe et inkluderende miljø i nabolaget. 

Liberi Nantes - www.liberinantes.org 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-nordsjaelland/projekter/next-generation-boys-and-girls
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-nordsjaelland/projekter/next-generation-boys-and-girls
http://www.liberinantes.org/


 

 
 

 

3. Uddannelsesaktiviteter og personlig støtte 

For at opnå uafhængighed i det nye miljø er det nødvendigt også at opnå økonomisk 

uafhængighed og social accept. Processen består i at forstå den nye kultur, sprogindlæring og 

nye adfærdsmønstre. En vellykket integration af migranter kræver en vurdering af deres behov 

og interesser samt identifikation af deres personlige og faglige potentialer. Organisationer der 

arbejder med migranter, kan på den måde tilbyde forskellige programmer i form af workshops, 

kurser, seminarer, tematiske dage osv. 

Uddannelsesaktiviteter skal tilrettelægges for migranter bør fokusere på: 

• mentor og rådgive i et sikkert rum 

• rådgive deltagere med forskellige færdighedsniveau (eller uden færdigheder) og med 

forskellige uddannelsesmæssig og faglig baggrund (eller uden). 

• etablere læring samfund - et sikkert sted at sige, hvad du ved, og hvad du ikke ved, og 

hvor du kan lave fejl 

• etablere en kultur af feedback og refleksion 

• giver plads til deling – et sted, hvor der kan deles uden fordomme, og støtte og 

opmuntring til at dele 

 

A. Træning og workshops 

Det er vigtigt at skabe et sikkert læringsrum og give mulighed for at nyde uformelle/ikke-

formelle læringsaktiviteter. En individuel tilgang i læringsprocessen er meget effektiv, og den 

er primært baseret på coaching og mentoring teknikker og peer support så godt som muligt. 

Opbygning af en fællesskabsånd og at fremme initiativer og tiltag, der kan bringe 

samfundsmedlemmer sammen og bidrage til etableringen af det kollektive og samtidigt give et 

sikkert læringsrum. 

Ikke-formel uddannelse tilbyder masser af personlige udviklingsteknikker og metoder, som 

direkte hjælper med at styrke sårbare grupper og til at give dem de nødvendige værktøjer til 

handling og interaktion. Migranter og flygtninge kan få den nødvendige information og 

uddannelse om relevante spørgsmål og kan støttes i at få forstå deres rettigheder, men også til 

at deltage i samfundet og påvirke beslutningspolitikker. Det giver dem mulighed for at udtrykke 

deres mening, og hvor de kan bidrage til processerne og hjælpe med at opbygge strategiske og 

effektive interaktioner. 

 



 

 
 

 

Teambuilding workshop på Ubuntu house med deltagere fra Indien, Storbritannien, Nepal og USA 

 

Kreativt positivt læringsmiljø. Vi har brug for en vis mængde rutine for at kunne lære om 

konsistens og pålidelighed, og vi har også brug for en rolig og fokuseret tid, og plads til at dette 

kan ske. Læringsmiljøet har en enorm indflydelse på vores læring, og det skal være et sikkert 

og indbydende sted at være. Folk kommer med forskellige følelser, og det er udfordrende at 

navigere og skabe en følelse af sikkerhed. Forberedelse af rummet kan bidrage med meget til 

læringsprocessen, og det er vigtigt at arrangere rummet på en indbydende måde og eksempelvis 

tilbyde kaffe, snacks, spille god musik osv. Det er nødvendigt at skabe et produktivt miljø 

(muligheder for udforske og skabe læring), og give en følelse af accept og samtidig for at det 

er interessant og det skal være sjovt. Hvis man opretter og etablerer det rigtige miljø, kan enhver 

person få en mulighed for at udtrykke deres potentiale. Vi ønsker, at der opbygges en dyb følelse 

af tillid og samarbejde gennem tiden. Der er ingen instruktioner, der er følelser. (Du kan ikke 

bare sige tro mig, og de vil tro på en. Du kan ikke instruere folk til at samarbejde).  

Hvordan er det muligt at opbygge disse følelser? Circle of safety  - det er en cirkel, hvor vi 

føler et tilhørsforhold og har en naturlig følelse af sikkerhed og tillid. Vi er omgivet af frygt, 

usikkerhed, konkurrence, ikke-støttende miljøer. Fokus i dette tilfælde er på forholdene inde i 

cirklen – hvor der er tillid til hinanden, og hvor vi naturligt vil kombinere vores talenter og 

styrker og være i stand til at arbejde sammen. 

Nogle af de mest effektive teknikker: Brainstorming, Interactive Talks, Illustrative Talks, 

Gruppediskussioner, Rollespilsøvelser, workshop metoder, Studiebesøg og trænings øvelser. 

 

  



 

 
 

Andre programmer og initiativer: 

Uddannelseaf migranter og flygtninge i Danmark -  

https://www.ug.dk/efteruddannelse/uddannelse-flygtninge-og-indvandrere 

Københavnske iværksætterskole - https://cse.cbs.dk/ 

 

B. Language kurser 

Analyser har vist at sprogkurser at, hvis man deltager kort efter ens ankomst, øger det 

beskæftigelses- og integrationsmulighederne betydeligt i fremtiden, men det skal tilpasses den 

enkeltes behov. Sprogstøtte er et af de grundlæggende behov som alle migranter har. For det 

første kan det bidrage til at få adgang til oplysningerne, især dem om deres rettigheder og 

tjenester. For det andet kan det bidrage til at skabe relation til lokalsamfundet, og på den måde 

vil det være muligt at undgå social isolation, som er en meget almindelig situation i 

værtslandene. 

De mange lande anvender forskellige regler om sprogkravene, og nogle lande arrangerer 

velkomstsprogkurser for nyankomne. I Danmark når en person modtager sit opholdskort, og 

hvis man er over 18 år, er man berettiget til danskkurser, som udbydes af kommunen.  Det giver 

migranterne mulighed for at lære dansk i et sikkert miljø sammen med andre studerende fra 

mange forskellige lande. Det starter fra modul 1 og går hele vejen til modul 6, som er forretnings 

ekspert niveau. 

 

Sprogkurser, der tilbydes til nyankomne i Danmark: 

https://international.kk.dk/artikel/danish-language-education-programme-0 

Sprog udveksling klubber og caféer 

https://international.kk.dk/artikel/language-exchange-clubs-and-language-cafes 

Online kurser 

https://international.kk.dk/artikel/learn-danish-online 

Gratis program for avancerede elever 

https://www.iasprog.dk/laer-dansk-koebenhavn/gratis-fvu/ 

Online kurser for nybegyndere i Tyrkiet: 

http://tomer.ankara.edu.tr/en/home-page/ 

https://ismek.ist/eng/default.aspx 

 

Andre programmer og initiativer: 

"Venligboerne" handler om at møde andre med venlighed. Det er en bevægelse, der lægger 

vægt på ord og venlige handlinger lige nu. Venligboerne er uafhængigt af køn, etnicitet, 

https://www.ug.dk/efteruddannelse/uddannelse-flygtninge-og-indvandrere
https://cse.cbs.dk/
https://international.kk.dk/artikel/danish-language-education-programme-0
https://international.kk.dk/artikel/language-exchange-clubs-and-language-cafes
https://international.kk.dk/artikel/learn-danish-online
https://www.iasprog.dk/laer-dansk-koebenhavn/gratis-fvu/
http://tomer.ankara.edu.tr/en/home-page/
https://ismek.ist/eng/default.aspx


 

 
 

religion, alder og politisk tilhørsforhold, og det handler om at møde nye mennesker med et 

åbent hjerte. Det startede i efteråret 2014 af Merete Pilgaard, hvor Hjørring Kommune skulle 

modtage omkring 500 asylansøgere. Det startede med en simpel handling med at lave en 

Facebook-gruppe, hvor hun opfordrede til folk som ønskede at være venlig mod de nye 

flygtninge. I starten meldte 13 personer til, men siden har initiativet vokset i et eksplosivt tempo, 

og der er i dag grupper i over 90 byer. I alt er der omkring 150.000 medlemmer af disse grupper 

og det spreder en indbydende atmosfære for migranter. 

Venlig boerne - http://www.venligboerne.org/venligboernes-organisation/ 

Et interessant eksempel i at lære sprog er Anaobaba TV – et program, som hjælper 

flygtningefædre med at forberede et nyt liv for deres familier, mens de ventede på at blive 

genforenet. Programmet blev startet af to flygtninge fra Syrien, mens de ventede på at deres 

familier skulle komme til Danmark. De ønskede at stadig være aktive i deres faderrolle og 

samtidigt gøre at integration processen gik bedre for deres familie. De hjælper i første omgang 

med at forstå love og bestemmelser, og det gælder specielt angående 

familiesammenføringssager. De organiserer aktiviteter i forhold til sprog, kultur, 

arbejdsmarkedet og samfundet i almindelighed.  

Anaobaba TV -  http://sagerdersamler.dk/anaobaba-tv/ 

 

Red Crescent Society Centers ("Migration og Flygtningetjenester"), de hjælper indvandrere fra 

forskellige kommunale Centre, tilbyder forskellige kurser, som tilbydes af de ikke-statslige 

organisationer, Undervisningsministeriet og underskrevet af EU-delegationen til Tyrkiet 

"Syriske børn støtte integrationen af det tyrkiske uddannelsessystem" (PICTES) projekt kan 

vises som eksempel på projekter og aktiviteter ("tyrkisk e-uddannelsessystem af syriske børn"). 

Kizilay - https://www.kizilay.org.tr/Home/Index 

 

Small Projects Istanbul er dedikeret til at hjælpe de fordrevne af konflikten i MENA-regionen 

genopbygge deres liv, ved at støtte udvikling af lokalsamfundet, uddannelse og give dem styrke. 

De enkelte community center er designet til at være et sted for sikkerhed og tilhørsforhold; 

inden for dette rum er vi forpligtet til at arbejde med samfundet for at sikre de bedste muligheder 

for familier, studerende og enkeltpersoner til at nå deres fulde potentiale i Istanbul. Inden for 

Community Center bestræber SPI sig på at skabe muligheder for levebrød gennem etablering 

af et socialt kvindeforetagende, der muliggør kompetenceudvikling, indkomstskabelse og 

økonomisk integration. 

Små projekter Istanbul - https://www.smallprojectsistanbul.org/enrichment-and-integration/ 

 

C. Individuel session 

Mentorordninger eller coaching er gode former for effektiv støtte til migranter. Der lægges ikke 

kun vægt på at tilvejebringe de nødvendige oplysninger, men også på at yde støtte, der er 

nødvendig på et personligt, socialt, kulturelt, uddannelsesmæssigt og fagligt plan. Mentoring 

http://www.venligboerne.org/venligboernes-organisation/
http://sagerdersamler.dk/anaobaba-tv/
https://www.kizilay.org.tr/Home/Index
https://www.smallprojectsistanbul.org/enrichment-and-integration/


 

 
 

og coaching handler om at planlægge fremtiden og at nå målene. Når forholdet mellem mentor 

og coach skal der etableres tillid og skabes bevidsthed, designe handlinger, planlægge og sætte 

mål og styre fremskridt og ansvarlighed. Nøglen til at etablere et godt og stabilt forhold er 

effektiv kommunikation. Mentorordninger for erhvervsuddannelse af migranter kan bidrage til 

denne uddannelse. Desuden kan de, der deltager i processen forbedre deres muligheder 

gennemførelse og samtidigt forbedre kvaliteten af indvandrernes erhvervsuddannelse. 

Et eksempel er at en business mentorer kan give viden om hvordan en person kan komme i 

gang med en forretningsplan. Mentorerne vil først hjælpe deltagerne med at afklare deres 

motivationer for at starte en virksomhed, skabe overblik over juridiske krav, klarhed i den 

økonomiske plan af deres forretningsidé og hjælpe på forretningssiden med deres 

visionsudvikling. Deltagerne får værktøjerne, herunder vigtige oplysninger om jura, finans, 

regnskab og moms, salg og markedsanalyse. Det er nok information til at deltager kan selv 

begynde at finde ud af mere selv. De kan også få forretningsadgang til potentielle kunder, 

partnere og investorer gennem netværksarrangementer. 

 

Fællesskabsånd 

Deltagerne bør konsekvent have relationer med det øvrige samfund som er fra forskellige 

kulturelle baggrunde.  Gennem interaktion er der mulighed for at tilegne sig nye færdigheder 

og evner, der er nyttige for deres personlige og faglige kompetencer. Samfundet fremmer ideen 

om "Enhed i mangfoldighed," som skaber et skifte fra paradigmet ens egen gruppe til en mere 

kompleks enhed baseret på forståelse, og at forskelle menneskelige interaktioner beriger alle. 

Det hjælper med at fremme aktivt medborgerskab og give en inter-generation tilgang som er 

meget inspirerende blandt de socialt bevidste og forskelligartede deltagere. Dette opbygger 

selvværd og social kapital og giver dem mulighed for at få deres ideer testet i deres samfund. 

Ud over mentorerne er det meget effektivt at have en rollemodeller med indvandrerbaggrund. 

Erfaringen har vist, at rollemodeller påvirker positivt, inspirerer og motiverer især, hvis de deler 

den samme kulturelle eller sociale baggrund som rollemodellen. 

 

Storytelling 

Storytelling som metode har en stor indflydelse på at styrke migranter og flygtninge. Det giver 

mulighed for at dele deres livshistorier og lære og blive inspireret af hinandens oplevelser i et 

sikkert, stimulerende og inkluderende socialt miljø. Ideen stammer fra troen på, at hver enkelt 

af os har en unik livshistorie, som er værd at dele, og hvorfra vi alle kan lære en masse. Ideen 

giver også genlyd med at sige: Jeg fortæller min historie, derfor er jeg.10 

Hvert år arrangerer Crossing Borders den internationale kvinde dag 8. Marts, som er et 

arrangement i København. Arrangementets navn er Women on the move – og det viser stærke 

historier i form af historiefortælling fra kvinder med forskellig etnisk baggrund, der bor og 

 
10 https://crossingborders.dk/  
https://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2019/12/Food-For-Thought-Booklet.pdf  

 

https://crossingborders.dk/
https://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2019/12/Food-For-Thought-Booklet.pdf


 

 
 

arbejder i Danmark. Kvindernes personlige historier viser, hvordan de har beslutterede gennem 

deres egne betingelser, eller fordi de er blev tvunget til at bevæge sig på tværs af sociale, 

kulturelle og/eller fysiske grænser. Det er kvinder, der har gjort det mod mange odds for at blive 

rollemodeller. Begivenheder som denne inspirerer, motiverer og opmuntrer andre medlemmer 

af lokalsamfundene, især personer med lignende livsbaggrund. 

 

 

Kvinder på vej, København, Danmark marts 2020. 

 

D. PERSONLIG SUPPORT 

Migration kommer med mange udfordringer for en persons velbefindende. Det kan medføre 

store ændringer i ens liv og kan have potentielle traumatiske begivenheder - processen med at 

forlade landet eller tilpasning og etablere et nyt liv i destinationslandet. Det har en enorm 

indflydelse på ens generelle trivsel og følelse af sikkerhed. For at forbedre de generelle 

sundhedsforhold anbefales det at udvikle træning i kulturel følsomhed over for alle mennesker, 

som arbejder med indvandre (psykologer, sundheds- og socialarbejdere, frivillige, oversættere). 

Det er vigtigt at påpege at konsekvenserne af den samme begivenhed kan variere, og det er på 

individuelt niveau – personer har forskellige reaktioner på den samme begivenhed. Den 

psykologiske reaktion i forhold til en begivenhed vil afhænge både af selve begivenheden, 

opfattelsen af den og karakteristika af den enkelte person, der oplevede begivenheden. Det er 

derfor vigtige at skabe aktiviteter med det formål at uddanne og styrke behovet for en individuel 

tilgang. 

For at yde den nødvendige støtte er vi nødt til at: 

• Etablere tillid - det er vigtigt at etablere et fælles værdisystem eller at være opmærksom 

på andres kulturelle normer og værdier. 



 

 
 

• Udtryk viden og forståelse - det er vigtigt ikke at presse, men at være følsom og forstå, 

ønsker at deltage i aktiviteter, ønsker at tale om hendes / hans følelser og ikke skubbe 

nogen over deres grænse.   

• Empower - bidrage til at udtrykke sig for at opretholde en følelse af personlige værdier 

og dermed øge deres modstandsdygtighed. 

At være modstandsdygtig betyder at have kapacitet til at modstå eller komme sig efter 

væsentlige forstyrrelser, og for klare dagligdagen og udvikling. En robust person har gode 

sociale relationer, kommunikative færdigheder, problemløsningsfærdigheder, god forståelse 

evne, evne til at reflektere, vise empati, have optimisme og en sans for humor. 

Hvis vi arbejder på at opbygge en persons modstandsdygtighed, er vi nødt til at levere: 

• Fysisk, følelsesmæssig, social og kulturel sikkerhed 

• Betroet forbindelser / forhold, der giver nogen muligheder for at lære om sig selv, andre 

og verden 

• Muligheden for at udvikle tillid, mål og håb 

• En chance for at lave sikre fejl 

• Chancen for at udvikle selvstændighed og viden, hvordan man træffer gode beslutninger 

• En positiv rollemodel – så personalet skal være reflekterende og passe på sig selv 

 

“Resilient people can resist adversity, cope with uncertainty and recover more successfully 

from traumatic events or episodes.” 

Brigid Daniel, Chair of Social Work, University of Stirling 

En person der kommer til et land, hvor de gerne vil begynde at opbygge et nyt liv - denne fase 

generelt indebærer at løse eksistentielle problemer, forsøger at genetablere kontrollen over 

deres eget liv, og stabilisere ens psykologiske tilstand. Nøglen til en gennemførelse af disse 

faser vellykket er et stabilt og nærende omgivelser samt en stærk social støtte. Lokalsamfundet 

er den største ressource til at opretholde en persons trivsel. Det hjælper til at undgå følelser af 

isolation og ensomhed, og giver en følelse af accept og tilhørsforhold. 

 

Programmer og organisationer, der giver personlig og psykologisk støtte: 

Værdighed -  https://dignity.dk/en/dignitys-work/rehabilitation/ 

Trampolinhus - http://campcph.org/about-trampoline-house 

Kvinder Flygtningerute - https://www.womenrefugeeroute.org/ 

Det Internationale Rehabiliteringsråd for torturofre - https://irct.org/ 

Exitcirclen - https://exitcirklen.dk/ 

Små projekter İstanbul - https://www.smallprojectsistanbul.org/community-support/ 

https://dignity.dk/en/dignitys-work/rehabilitation/
http://campcph.org/about-trampoline-house
https://www.womenrefugeeroute.org/
https://irct.org/
https://exitcirklen.dk/
https://www.smallprojectsistanbul.org/community-support/


 

 
 

 

IV. Racisme og diskrimination 

Af Universita Ca'Foscari Venezia 

 

 

 

 

1. EU-indsatsen til bekæmpelse af racediskrimination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racisme har i de seneste år vist sig at være et relevant emne i den europæiske offentlige 

debat. EU-initiativet til bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling, herunder 

racediskrimination er nu et legitimeret i Amsterdam Treaty artikel 13 og af Race Equality 

Directive (2000/43/EC), som betragter frihed fra racediskrimination som en menneskeret. 

Dette spørgsmål har fået større betydning efter den stigende antal migranter på det 

europæiske område. Adrian Favell (1998) påpegede for ca. 20 år siden er race nu en del 

af en række sociale spørgsmål, og som sådan er det også et meget vigtigt 

samfundsmæssigt anliggende, der stimulerer sociale bevægelser, offentlige debatter og 

diskussioner i institutionelle overholdelse.  

EU-institutionerne har altid spillet en afgørende rolle i styrkelsen af antiracistiske 

bevægelser på EU's området. Faktisk har betydningen af antiracistiske organisationer 

blevet understreget i de seneste årtier, og der kommet flere ressourcer. Chopin og Niessen 

minder os om at EU's forpligtelse mod racediskrimination går flere år tilbage: 

 



 

 
 

Der er tegn på, at EU's institutioner er villige til at gå i retning af effektiv indsats. Europa-

Parlamentet udarbejdede Evrigenis rapport i 1986 og Ford rapport i 1991, og har fortsat 

presset på for at få foranstaltninger, herunder et direktiv. Kommissionen har gjort alt, 

hvad der står i dens evner, nemlig at yde finansiel støtte til antiracistiske projekter, 

samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at udarbejde en kodeks for god 

beskæftigelsespraksis mod forskelsbehandling, støtte undersøgelser af 

antidiskriminations love i medlemslande og senest arbejde med succes for at oprette et 

overvågningscenter til at kigge på racisme, fremmedhad og at gøre 1997 til Det 

Europæiske År mod Racisme, Fremmedhad og Antisemitisme. Det Økonomiske og 

Sociale Udvalg har længe opfordret til lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger. 

Udvalget af regioner har også opfordret til handling (1998: 18). 

Dette tidlige initiativ er blevet opretholdt (Cram 1997), og i løbet af de sidste 20 år har 

alle EU's organer været proaktive i deres politik mod racisme ved at sponsorere 

bevægelser og anerkende antiracistiske aktivister som afgørende institutionelle aktører i 

EU-organer. 

De europæiske institutioners indsats har også været af stor betydning på det 

lovgivningsmæssige plan. Ovennævnte Race Equality Directive, som trådte i kraft i 2000 

kræver at EU's medlemsstater sikre ligebehandling, frihed og rettigheder for personer 

uanset race eller etnisk oprindelse. "Lige muligheder" blev en officiel prioritet på EU's 

politiske dagsorden i 2007, hvilket fik medlemsstaterne til at opbygge nationale strategier 

med henblik på det europæiske år for lige muligheder for alle.  

 

EU-direktivet har fire hovedformål: 

 

- at øge bevidstheden om retten til ligebehandling og ikke-forskelsbehandling; 

- øge initiativet og deltagelsen i samfundet af grupper, der er ofre for 

forskelsbehandling, herunder kønsdiskrimination 

- fremme mangfoldighed og lighed 

- Skabe en sammenhængende samfundsstruktur. 

 

Ud over Race Equality Directive omfatter den overordnede ramme for retlig beskyttelse 

i forbindelse med racediskrimination inden for EU's område: 

 

- Direktivet om Victims Right Directive (direktiv 2012/29/EU), som fastsætter 

minimumsstandarder for rettigheder, støtte og beskyttelse af alle ofre for kriminalitet, idet 

der lægges særlig vægt på dem, der har været udsat for en forbrydelse begået med et 

diskriminerende motiv 

 



 

 
 

- direktivet om Audiovisual Media Services Directive (direktiv 2010/13/EU), som gør 

det ulovligt at fremme forskelsbehandling inden for audiovisuel kommerciel 

kommunikation 

 

- direktivet om Employment Equality Directive (direktiv  2000/78/EF), som forbyder 

forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet 

 

- lovgivning, der forbyder forskelsbehandling under grænsekontrol. 

 

For at fremme og gør det lettere for informationsudvekslingen blev der nedsat en gruppe 

på højt plan i bekæmpelsen af racisme, fremmedhad og andre former for intolerance.  

Denne gruppe samlede nogen af de vigtigste EU-eksperter indenfor racisme- og 

diskriminationsspørgsmål, den blev nedsat af den Europæiske Kommission som led i dens 

engagement i at forbedre reaktionerne på intolerance og diskrimination. 

På trods af disse konstante bestræbelser viser mange årsberetninger offentliggjort af 

nationale og europæiske institutioner stadig at racediskrimination, dvs.  Som ENAR 

(European Network Against Racism) viser i sin seneste Shadow Report med titlen " 

Racism and Discrimination in Employment in Europe 2013-2017", selv om "der har været 

en vis fremskridt politik og praksis udvikling mellem  2013  og  2017, ledet af nationale 

og lokale regeringer, men også civilsamfundsorganisationer og forskningsafdelinger [...] 

etniske minoriteter har færre chancer for at komme igennem rekrutteringsprocesser" 

(Enar 2017: 3). Desuden understreges det fortsat i rapporten, at "indvandrere og etniske 

minoriteter har tendens til at have job længere nede i hierarkiet og lavere lønninger" (s. 

4) og "en langt højere arbejdsløshed og er overrepræsenteret i visse job, stillinger eller 

sektorer" (s. 4). Racefordomme og forskelsbehandling på arbejdspladsen "har ført til 

vanskelige og voldelige oplevelser for migranter og etniske minoriteter" (s. 5). Ifølge 

rapporten skaber den tværgående kombination af køn og farve endnu mere alvorlig 

forskelsbehandling, kvinder i farve i Europa står over for flere hindringer på 

arbejdsmarkedet som følge af race, køn og klasse. Kvinder er særligt sårbare over for 

forskelsbehandling, udnyttelse og seksuel chikane, de oplever en højere grad af 

overkvalifikation samt adskillelse i specifikke sektorer, navnlig husligt arbejde (s. 5). 

Menneskets hudfarve gør stadig forskellen i den enkeltes hverdag, som det blev påpeget 

i ENAR's rapport fra 2012: 

Forskelsbehandling af personer af afrikansk afstamning i forbindelse med beskæftigelse 

fremhæves fra hele EU. Der er ingen europæisk forskning, der beskriver situationen for 

grupper, der diskrimineres på arbejdsmarkedet i løbet af rapporteringsperioden, men 

subjektive beviser og forskning i de enkelte lande eller specifikke undergrupper tyder 

stærkt på, at folk af afrikansk afstamning er mere tilbøjelige til at være arbejdsløse. De er 

også mere udsat for forskelsbehandling i rekrutteringsprocessen at blive ansat i job, der 

ikke afspejler deres kvalifikationer og for at blive udsat for chikane på arbejdspladsen. 



 

 
 

En fjerdedel af de sorte i Europa udsættes for racediskrimination på arbejdspladsen eller 

når de søger arbejde. I nogle EU-lande er 76 % af de unge sorte ikke i arbejde eller under 

uddannelse sammenlignet med 8 % for den almindelige befolkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muslimske migranters tilstand i Europa er ikke anderledes. ECRI's årsberetning for 2019 

taler om vedvarende islamfobi i hele Europa, især som følge af fremkomsten af 

nationalistiske og fremmedfjendske politiske partier i mange europæiske lande i løbet af 

de sidste ti år: 

Fremmedfjendsk nationalisme kommer fortsat til udtryk i forskellige former for 

islamfobi, idet den ofte fremstiller islam som en religion, der er fremmed for den nationale 

kultur og identitet i mange Medlemslande. En sådan retorik er ofte kun det første skridt i 

retning af udstødelse og diskrimination af muslimer, som står i skarp kontrast til 

menneskerettighedernes universelle rettigheder. Det bidrager også til at gøre muslimer 

der synligt viser tegn på deres religion er særligt sårbare over for intolerance, hadefuld 

tale og endda had-motiveret vold. I mange tilfælde forværrer forskelsbehandling 

yderligere situationen f.eks.  

 

Sammenfattende har udbredelsen af racediskrimination og fremmedhad i Europa nu nået 

alarmerende højder. Tallene som EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder har 

indberettet i sin rapport for 2019 er det et klart bevis herpå. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennemførelsen af EU's beskyttelse og indsats har tydeligvis ikke været homogen og 

sammenhængende i alle medlemsstater. En større indsats fra EU's side for at harmonisere 

de nationale politikker mod racediskrimination er derfor enormt vigtigt, presserende og 

afgørende. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. En kort ordbog til at forstå racisme og racediskrimination 

Race - Udtrykket 'race' har en lang historie i videnskab (biologi, antropologi, osv.), der 

går tilbage til det attende århundrede. Det var meningen at definere en gruppe af lokale 

eller ynglende populationer inden for en art. 

Det blev brugt til at specificere gruppering, 

der var større end lokalbefolkningen. Så race 

har altid været et geografisk race. Men det er 

også en vilkårlig klassificering af mennesker 

på grundlag af formodede fysiske og 

kulturelle ligheder stammer fra deres 

afstamning eller geografi, da det er baseret på 

en misforståelse af naturen (Hudson 1996).  

Personlighed og kultur kan ikke overføres fra 

generation til generation som er en del af 

genetikken: 

En sådan beskrivelse af "race" har intet 

grundlag i videnskabelige kendsgerninger eller i nogen anden form for beviselige 

kendsgerning. Det er en ren myte, og det er den tragiske myte om vores tragiske æra. 

Tragisk, fordi det menes og her gjort grundlaget for handling på en eller anden måde, som 

så mange mennesker i vor tid (Montagu 1945: 37) 

So, we should better speak of the ‘racializing’ or ‘racialization’ of peoples instead of 

‘human races’ (Hudson 1996: 259).  

Racisme - Det kan defineres på adfærdsmæssige, motiverende og kognitive træk, men 

dybest set er det troen på, at folk har specifikke eller fysiske egenskaber, som er i stand 

til at bestemme kulturer og personligheder. Denne tro kan blive til stødende eller 

aggressiv adfærd over for mennesker, der menes at være en del af forskellige eller ringere 

menneskelige racer. Racisme kan også være en ideologi, der stammer fra farlige myter 

om menneskelige racer.  

 

Racediskrimination – Det sker når nogen bliver forskelsbehandlet baseret på 

personens oprindelse eller hudfarve. 

 

Indirekte racediskrimination – Det sker, når praksis eller adfærd synes at være 

"neutral" eller "fair" ved at behandle enkeltpersoner ens, men de kan påvirke en større 

andel af mennesker, der tilhører en bestemt race, national eller etnisk gruppe. 

 



 

 
 

Minoritetsgruppe – Dette udtryk beskriver enhver gruppe af personer, der stilles ringere, 

underprivilegerede, udelukkes, diskrimineres eller udnyttes. 

 

Racechikane – Det sker, når en persons adfærd krænker, ydmyger eller intimiderer en 

person eller gruppe på grund af deres oprindelse eller hudfarve. 

 

Racehad (eller dømme) - Det er en offentlig handling, der er rettet mod en person eller 

en gruppe af mennesker baseret på hudfarve eller oprindelse med det formål at fornærme, 

ydmyge eller intimidere. Disse handlinger kunne bestå i: racistisk graffiti, taler, plakater 

eller misbrug i det offentlige.  

 

Race profilering - Det er en form for at lave stereotyper, som har store konsekvenser for 

mennesker. EU-Kommissionen har defineret raceprofilering som enhver handling, der 

træffes af hensyn til sikkerhed eller offentlig beskyttelse, som bygger på stereotyper om 

race, hudfarve, etnicitet, herkomst, religion eller oprindelsessted snarere end på korrekt 

mistanke, for at udpege en person til større kontrol eller andet behandling.   

 

Fordomme og partisk - Racediskrimination kan forekomme på grund af 

åbenlysefordomme, fjendtlighed eller negative følelser, som en person om andre 

mennesker som de ser. Men det kan også forekomme på grund af partiskhed baseret på 

farve, kultur, national eller etnisk oprindelse. 

 

Stereotypering - Det er et generaliseret sæt af træk og karakteristika tilskrives en bestemt 

etnisk, national, kulturel eller etnisk gruppe. 

 

Fremmedhad - Det er had eller frygt for udlændinge, fremmede eller af deres kultur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Race nedgørelse og hadefuld tale 

Hadefuld tale fremstår som et socialt og politisk centralt anliggende, der er uløseligt 

forbundet med racisme og diskrimination, til dels 

på grund af den udbredte brug af de sociale 

medier. I litteratur er hadefuld tale blevet 

defineret som  “one mechanism of subordination” 

(Nielsen 2002: 266), som “usually includes a 

complex, interlocking series of acts, some 

physical, some verbal, some symbolic,” and 

creates “an atmosphere of fear, intimidation, 

harassment, and discrimination” (Lederer, 

Delgado 1995: 5). Forskere af fordomme 

understreger, at fordomme involverer mere end 

individuelle negative stereotyper og handlinger. 

Ifølge Bobo indebærer fordomme “most centrally a commitment to a relative status 

positioning of groups in a racialized social order” (Bobo 1999: 447).  Hvis fordomme 

handler om relativ gruppestilling er offentlige hadefuld tale et klart eksempel på en af 

måderne, hvorpå at skabe sociale hierarkier og styrkes i det daglige. Så hadefuld tale er 

dybest set nedvurdering af enkeltpersoners eller sociale gruppers omdømme, som regel 

stereotype af nogle særlige nationale, etniske eller religiøse karakteristika, som er ledsaget 

til fjendtlighed, vold og diskrimination mod denne gruppe. Som følge heraf bringer det 

enkeltpersoners og gruppers frihedsrettigheder og frihed i fare i strid med de grundlæggende 

principper om ligeværdighed og respekt for de kulturelle forskelle mellem enkeltpersoner 

eller grupper. I henhold til håndbogen om hadefuld tale, offentliggjort af Europarådet, 

omfatter den en række forskellige situationer, f.eks.: 

 

▪ Skabe racehad, krænkelser eller med andre ord had rettet mod personer eller grupper af 

personer på grund af race gruppering 

▪ Skabe had pga. religiøse grunde, som skabes på grundlag af tro og ikke-troende; 

▪ Skabe andre former for had baseret på intolerance “expressed by aggressive nationalism” 

(Weber 2009: 3-4). 

 

  



 

 
 

I henhold til anbefaling (97)20 af Council of Europe, 30 October 1997 – “the term ‘hate 

speech’ forstås som alle udtryksformer, der udbreder, stimulere til at fremme eller 

retfærdiggør racehad, fremmedhad, antisemitisme eller andre former for had baseret på 

intolerance, herunder: intolerance udtrykt ved aggressiv nationalisme og etnocentrisme, 

diskrimination og fjendtlighed over for mindretal, migranter og personer af 

indvandrerbaggrund". Den Council Framework Decision 2008/913/JHA of 28 november 

2008 om bekæmpelse af flere former for og udtryk for racisme og fremmedhad ved hjælp 

af strafferet, der er godkendt af Rådet for Den Europæiske Union, og bekræfter, at 

"racisme og fremmedhad er direkte krænkelser af principperne om frihed, demokrati, 

respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og 

retsstatsprincippet, som Den Europæiske Union bygger på, og som er fælles for 

medlemsstaterne". 

EU har for nylig bekræftet sit engagement mod hadefuld tale med stigende vigtighed. I 

maj 2016 indgik Kommissionen en aftale med Facebook, Microsoft, Twitter og YouTube 

om en "adfærdskodeks for bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale online" for at forhindre 

og imødegå spredningen af ulovlig hadefuld taler på nettet. I løbet af 2018 blev Instagram, 

Google+, Snapchat og Dailymotion medlem af Code of Conduct. Jeuxvideo.com tiltrådte 

i januar 2019.  

EU Code of Conduct er bygget på at give et svar på ulovlig hadefuld tale på nettet. Den 

seneste evaluering af dens effektivitet viser, at Kommissionens initiativ giver positive 

resultater: IT-virksomhederne vurderer at de fjerner 89 % af det markerede indhold 

indenfor 24 timer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

V. Integrations- og inklusionsspørgsmål 
Af Popa Ioana Andreea, fra Predict CSD Consulting 

 

 

 

1. En introduktion til integrationsteorier 

 

I den seneste historie har Europa oplevet en stadig større indvandring, som er opstået som 

følge af historiske begivenheder, politisk ustabilitet, ændringer i de økonomiske forhold eller 

udsigten til bedre beskæftigelse. Der har været flere undersøgelser som er blevet gennemført i 

et forsøg på at vurdere og sammenligne de forskellige faktorer, der spiller ind, når det drejer sig 

om integration af indvandre, både ud fra et økonomisk perspektiv, men også socialt og 

kulturelt. Det er vigtigt at have en dybtgående forståelse af fænomenet og dens variabler, når 

det drejer sig om at skabe politik og andre foranstaltninger, som skal fremme integrationen og 

sikre, at dets samlede virkning opfattes som positiv.  

Den International Organization for Immigration siger at:  

“«Integration» can be defined as the process by which migrants become accepted into 

society, both as individuals and as groups. It generally refers to a two-way process of 

adaptation by migrants and receiving societies, while the particular requirements for 

acceptance by a host society vary from country to country. The responsibility for 

integration rests with many actors: migrants themselves, host governments, various 

public and private institutions and communities.”11 

 

  

 
11 International Organization for Migration (2008). “Migrants and the Host Society: Partnerships for Succes”. International Dialogue on 

Migration. No. 11, p. 72. Retrieved from https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm_11_en.pdf (our emphasis). 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm_11_en.pdf


 

 
 

Når det drejer sig om litteratur, som henvender sig mod integration af indvandre, er der 

flere forskellige tilgange. I en undersøgelse fra 2018 nævnte Enrique Fernandez Macias og 

Tania Paniagua tre mulige kategorier: den klassiske assimilationsmodel, den segmenterede 

assimilationsmetode og en tredje gruppe teorier, der sætter fokus på den måde, hvorpå 

migranter opfattes af værtssamfundet, i stedet for at se dem som enkelte mennesker.12 

 

1.1. Den klassiske assimilationsmodel 

I 1964 foreslog Milton Gordon den klassiske assimilation model, som hævder at over tid 

vil indvandrer og flertalsgrupper følge en "straight line" konvergens, efter 13veldefinerede 

faser til gradvist at blive mere ens. Dette sker ved at erhverve sprog og skikke i samfundet, og 

opbygge tætte relationer med sine medlemmer og identificere som en af dem - med andre ord, 

at forbedre ens menneskelige og sociale kapital. I denne opfattelse må det forventes, at jo 

længere indvandrerne har været en del af samfundet, jo mere integrerede vil de være (såvel som 

medlemmer af senere generationer), og denne proces kan ikke hastes på nogen måde. 

 

1.2. Den segmenterede assimilationsmetode 

På den anden side foreslår Alejandro Portes & Min Zhou en anden model, kaldet 

segmenteret assimilation metode, der sætter fokus på de forskellige 14strukturelle, 

kontekstuelle og kulturelle faktorer, der former den enkeltes erfaringer, der har potentiale 

til at fungere som hindringer på deres vej til en vellykket assimilation. I den forstand er det 

muligt, for visse kategorier af migranter at få succes med at kunne assimilere sig inden for 

middelklassen i værtssamfundet, mens andre vil opleve en nedadgående mobilitet forårsaget af 

eksterne hindringer.  

 

1.3. Integrationsteorier med fokus på modtagelsessammenhæng 

De andre typer tilgange fokuserer på modtagelse i samfundet, men denne metode viser 

at indvandrernes integration er blevet vanskeligere i de seneste årtier, da modtagelseskonteksten 

er blevet mere fjendtlig. Den første vil fremhæve den etniske 15 ethnic stratification, hvilket 

indebærer at strukturen på arbejdsmarkederne i visse lande placerer indvandre i bunden af 

erhvervsstrukturen. Dette tvinger dem til at nøjes med job, der kræver lavere kvalifikationer og 

giver mindst stabilitet, samt en lavere chance for at forbedre deres udsigter. 

Den anden af disse tilgange omhandler virkningerne af 

mangfoldighedsstyringsmodeller, der yderligere kategoriseres i assimilationsmodellen, den 

multikulturelle model (også kendt som "melting pot") og Gastarbeiter-modellen eller 

 
12 Macias, E.F., Paniagua, T. (2018). Labour market integration of migrants and their descendants. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/323779990_Labour_market_integration_of_migrants_and_their_descendants/citation/download; 

13 Gordon, M. (1964). Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins. New York: Oxford University 

Press; 

14 Portes, A. and Zhou, M. (1993). “The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants”, Annals of the American 

Academy of Political and Social Science 530, pp. 74-96. Retrieved from www.jstor.org/stable/1047678; 

15 
Macias, E.F., Paniagua, T. (2018). Id., p. 4; 

https://www.researchgate.net/publication/323779990_Labour_market_integration_of_migrants_and_their_descendants/citation/download
http://www.jstor.org/stable/1047678


 

 
 

gæstearbejdermodellen. Macias og Paniagua hævder endvidere at nyere undersøgelser tyder 

på, at uanset hvilken model, der er vedtaget af et bestemt land, er der ingen væsentlige forskelle 

med hensyn til integrationsniveauet i de europæiske lande, der modtager tilsvarende antal 

indvandrere, når der redegøres for andre faktorer, der har at gøre med den enkelte selv eller i 

forbindelse med modtagelse. 16 

Andre teorier understreger 17virkningerne af migrationspolitikker, og de måder hvorpå 

strengere restriktioner kan hindre integrationen, hvilket får indvandrere til at investere mindre 

tid og kræfter i at erhverve sig nye evner og forbedre deres udsigter på grund af at de ser det 

som en midlertidig ophold. Den sidste kategori af modeller og teorier vil omfatte virkningerne 

af latente diskriminationsprocesser, herunder stereotyper og hypotesen om "etniske 

sanktioner" (vedvarende økonomiske og sociale ulemper som følge af at være af en anden 

etnicitet, selv når man ser uddannelse, færdigheder og social oprindelse som konstante) – 

hvilket alt sammen også kan påvirke andengenerationsindvandrere. 

I en undersøgelse fra 2011, der blev gennemført for Europa-Parlamentet, hedder det: 

 

“The integration of immigrants in the European Union is a major challenge. Practical 

and institutional barriers exist which decelerate the inclusion of immigrants in the labour 

market and the educational system. These obstacles, together with differences in cultural 

backgrounds and religious beliefs, also hinder the integration of immigrants within 

society.”18 

 

 
16 Macias, E.F., Paniagua, T. (2018). Ibid.; 

17 Adda, J., Dustmann, C. og Görlach, J.S. (2015), Dynamikken i return migration, human kapital ophobning og løn assimilation, 

Arbejdspapir, hentet fra https://studylib.net/doc/13439143/the-dynamics-of-return-migration--human-capital-accumulat.  
18 Eichhorst, W., Frattini, T., Giulietti, C., Guzi, M., Huber, P., Kendzia, M.J., Nowotny, K., … Vandeweghe, B. (2011), The Integration of 

Migrants and its Effects on the Labour Market, IZA Research Report No. 40, p. 68, Retrieved from 

http://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_40.pdf (our emphasis).  

https://studylib.net/doc/13439143/the-dynamics-of-return-migration--human-capital-accumulat
http://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_40.pdf


 

 
 

 
Den Europæiske Kommissions hjemmeside for Migration and State Affairs siger at:  

“The inclusion of migrants in the labour market is key to ensure their effective 

integration into the host societies and their positive impact on the EU economy; this 

entails fully using their skills and realising their economic potential. They can contribute 

to addressing skills shortages in certain sectors at all skills levels.”19 

 

Macias og Paniaguas undersøgelse fokuserer på integration på arbejdsmarkedet, som det 

ses i ni europæiske lande, hver med deres egen baggrund og tilgang. Andet ligeså godt forskning 

viser betydningen af at se indvandrere som en heterogen gruppe, hvor hvert enkelt plads på 

vejen til integration er afhængigt af forskellige faktorer, såsom om de besluttede at emigrere 

 
19 European Commission: Migration and Home Affairs (n.d.). Integration in the labour market of legally residing third-country nationals. 

Retrieved from https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en (our 
emphasis); 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en


 

 
 

som voksne, eller de senere bliver født af indvandrerforældre, og om deres vigtigste mål var 

at få bedre beskæftigelse, uddannelse, genforenes med deres familie, eller om de blev tvunget 

til at flytte til et andet land pga.  konflikter og politisk ustabilitet. Disse undersøgelser viser at 

alle disse spiller en vigtig rolle, samt graden af lighed mellem migranternes oprindelseslande 

og det land, de flytter til. Indflydelsen i den del af verden,som migranterne stammer fra, 

blev opfattet som den stærkeste, både for indvandrere, der flyttede som voksne eller børn, samt 

for børn født af indvandreforældre.20 

Mange oplever en uoverensstemmelse mellem deres uddannelsesmæssige baggrund og 

det erhverv, de tog på efter at have migreret. Dette er i overensstemmelse med andre 

undersøgelser, som meget ofte viser, at de kvalifikationer, der opnås i migranternes 

oprindelseslande, meget ofte ikke anerkendes andre steder, som kan kombineres med andre 

faktorer såsom hvert lands efterspørgsel efter arbejdskraft eller "fleksibilitetsfælden" flexibility 

trap (migranternes tendens til at acceptere mindre fordelagtige kontrakter, lavere løn- og 

arbejdsvilkår), men også pga forskelsbehandling, idet en stor del af migranterne i specifikke 

sektorer, der måske ikke er relateret til deres uddannelsesmæssige baggrund eller erfaring, 

hovedsagelig sker det i landbrug, produktion, rengøring, hushjælp og pleje, gæstfrihed og 

catering. Tredjelandsstatsborgere er imidlertid også involveret i højtkvalificerede sektorer 

såsom ledelse, ingeniørvirksomhed, it og sundhedspleje.21 

Når det drejer sig om opfattelse af indvandringens virkninger, er der en tendens til, at 

personer med lavere sociodemografiske karakteristika er imod indvandring, da de mener, at de 

er i direkte konkurrence med indvandrerne om jobbet. Undersøgelser har imidlertid ikke fundet 

noget, der tyder på, at ankomsten af indvandre fra andre EU-lande påvirkede de 

indfødtes job eller sænkede deres løn, fordi de normalt har et lignende kompetenceniveau.22 

 

Et andet aspekt, der normalt er direkte forbundet med integrationens beskæftigelse, men 

som bringer sit eget specifikke sæt af udfordringer, er den sociale og kulturelle integration af 

indvandre. Nadzeya Laurentsyeva og Alessandra Venturini beskriver fænomenet som: 

 
20 Macias, E.F., Paniagua, T. (2018). Id., s. 18; 

21 Mickiewicz, A. (Red.) (2010). Migration, beskæftigelse og arbejdsmarkedspolitik i Den Europæiske Union, Den Internationale Organisation 
for Migration, s. 15-16. Hentet fra https://publications.iom.int/books/migration-employment-and-labour-market-integration-policies-
european-union-2010;  

22 Eichhorst, W., Frattini, T., Giulietti, C., Guzi, M., Huber, P., Kendzia, M.J., Nowotny, K., ... Vandeweghe, B. (2011). Id., s. 80-84; 

https://publications.iom.int/books/migration-employment-and-labour-market-integration-policies-european-union-2010
https://publications.iom.int/books/migration-employment-and-labour-market-integration-policies-european-union-2010


 

 
 

“For immigrants, it means developing a sense of belonging to the host society. This often 

involves accepting and acting according to that society’s values and norms and, if 

necessary, building up the social capital that is deemed necessary by the host country’s 

institutions. The role of the native population is equally important: social integration is 

only feasible once immigrants are accepted as members of the society.”23 

 

I den Europæiske Kommissionens handlingsplan om integration af 

tredjelandsstatsborgere hedder det også, at: 

“Experience shows that integration policies work best when they are designed to ensure 

coherent systems that facilitate participation and empowerment for everyone in society 

– third country nationals and the communities into which they settle.This means that 

integration should go beyond participation in the labour market and mastering the 

language of the host country: integration is most effective when it is anchored in what it 

means to live in diverse European societies.”24 

 

Der er flere faktorer, der skaber en "kløft" mellem indvandre og den lokale befolkning: 

For det første kan indvandre have forskellige uddannelsesaldre og -niveauer, som påvirker deres 

sociale adfærd. Derudover kan de stå over for visse forhindringer- eksempelvis ikke at kunne 

tale det lokale sprog, mangel på økonomiske ressourcer, usikkerhed om varigheden af deres 

ophold, sårbarhed på grund af traumer, en manglende evne til at deltage i det politiske liv i 

 
23

Laurentsyeva, N., Venturini, A. (2017). The Social Integration of Immigrants and the Role of Policy — A Literature Review, Intereconomics, 

52, pp. 285-292, Retrieved from  

https://www.researchgate.net/publication/320286152_The_Social_Integration_of_Immigrants_and_the_Role_of_Policy_-
_A_Literature_Review (our emphasis). 

24 European Commission (2016). Action plan on the integration of third country nationals. p. 4, Retrieved from https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-
package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf (our emphasis); 

https://www.researchgate.net/publication/320286152_The_Social_Integration_of_Immigrants_and_the_Role_of_Policy_-_A_Literature_Review
https://www.researchgate.net/publication/320286152_The_Social_Integration_of_Immigrants_and_the_Role_of_Policy_-_A_Literature_Review
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf


 

 
 

samfundet. Det tredje aspekt vedrører kulturelle forskelle-og kulturens rolle, når det drejer sig 

om tillid og sociale præferencer samt religion, familiebånd, kønsroller og andet. Alle disse 

kan i høj grad påvirke en indvandrers rejse, og selv om det er almindeligt accepteret, at mange 

af disse begrænsninger kan reduceres betydeligt som årene går med erhvervelse af 

sprogfærdigheder og forbedret viden om lokal kultur, samt gennem politikker, der tager 

sigte på at bekæmpe forskelsbehandling. Det er sandt at overbevisninger og præferencer ikke 

er meget let at ændre, og de vil fortsætte med at påvirke en person gennem hele deres liv, forme 

aspekter af deres sociale interaktion og integration.25 

I det første lag - præferencer og overbevisninger - kan social integration anses for at 

antyde, at "indvandre ikke længere betragter den lokale befolkning som en "outsider"-gruppe, 

og at de udtrykker tillid og vilje til at samarbejde med dem på samme måde, som de gør med 

deres egen landsmænd". Følgende lag omfatter 26social deltagelse og inklusion, demografi 

samt civil og politisk deltagelse, og da de mere komplekse aspekter af det sociale liv, er det 

ikke altid let at vurdere, i hvor høj grad de påvirkes af de oprindelige kulturelle elementer eller 

den kulturelle integrationsproces i modsætning til de begrænsninger der spiller ind. Nogle faser 

af processen kan ske ret hurtigt, og nogle kan tag længere tid, for fuldt ud at krystallisere. En 

anden faktor der skal overvejes, er at det bør være det første skridt, nemlig økonomisk 

integration eller social integration i den erkendelse at sidstnævnte automatisk vil føre til en 

smidigere integration på arbejdsmarkedet. 

 

Der er gennemført mange undersøgelser af integrations-, inklusion- og 

migrationsemnerne, men der er stadig et stort behov for mere forskning, især når det drejer sig 

om de lande, hvor indvandring er et nyere fænomen. Der er enighed om at det er for at 

opbygge en mere inkluderende samfund, hvor indvandrere kan deltage både på arbejdsmarkedet 

og engagere sig i det sociale, kulturelle og civile liv, og det er vigtigt at overveje tre 

hovedniveauer for inddragelse: 

 
25 Laurentsyeva, N., Venturini, A. (2017). Id., s. 286; 
26 Laurentsyeva, N., Venturini, A. (2017). Id., s. 287 (vores fremhævelse). 



 

 
 

 

 

1) Det vigtigste er først at lette oprettelsen af et netværk, hvor migranter kan få de 

oplysninger og ressourcer, der er nødvendige for, at de kan falde på plads i det nye samfund, 

og hvilken retningslinjer for at få adgang til uddannelse og sundhedstjenester, samt hvordan 

deres kvalifikationer og erfaringer kan anerkendes, så de kan yde et bidrag til samfundet de er 

flyttet til. 

2) Det er også vigtigt at landene fastlægger en sammenhængende langsigtet 

migrationsstrategi og -politik med henblik på at lette den indledende overgang og støtte den 

efterfølgende integrationsproces og håndtere de negative virkninger af hindringer, som 

migranter støder på (f.eks. forskelsbehandling, manglende sikkerhed osv.). Det kan kun ske 

med tiden, og derfor er det vigtigt at holde det langsigtede mål for øje.  

3) Den tredje aspekt vedrører værtssamfundet– det har stor betydning, hvor aktivt 

involveret det er i integrationsprocessen– enten gennem initiativer fra civilsamfundet eller 

eventuelt som en del af programmer som drives af offentlige institutioner. Hvis lokalsamfundet 

er velinformeret og tilskyndes til at interagere med indvandre, vil de finde det lettere at lære 

af hinanden, arbejde sammen, forstå hinanden og etablere social samhørighed. 

 

Mange institutioner og organisationer i hele Europa har fokus på en eller alle disse 

niveauer, og har skabt og gennemført introduktions-, integrations- og inklusionsprogrammer og 

-politikker. Selvfølgelig er hvert land i stand til at vælge en anden tilgang og til at yde en anden 

grad af støtte, afhængigt af de specifikke behov der er i samfundet. 

  



 

 
 

2. Politikker og programmer, der har til formål at fremme integrationen af 

migranter i EU 

 

I 2016 blev i Europa Kommissionens handlingsplan for integration af 

tredjelandsstatsborgere anført, at: 

“National economic and social policies will need to cater for the recent inflow of third-

country migrants and refugees, in particular to provide for their immediate needs and 

their integration into the labour market and society. This will be a challenge for many 

Member States but with the right conditions for swift and successful integration, it is also 

an opportunity, especially for Member States undergoing demographic changes. That 

includes on the economic front, as evidence shows that third-country nationals have a 

positive fiscal net contribution if they are well integrated in a timely manner, starting 

with early integration into education and the labour market.”27 

 

Mange af disse programmer har til formål at støtte migranter under hele processen med 

at erhverve de nødvendige sproglige evner, at fortsætte valideringen af deres færdigheder og 

anerkendelse af deres kvalifikationer, som de har opnået i deres oprindelseslande, og at 

modtage den supplerende uddannelse som de måtte have behov for. Nogle af dem fungerer 

som et samlet program som involverer alle EU's medlemsstater, mens andre er specifikke for 

nogen lande, da hver stat har sine egne udfordringer og kan opleve, at nogle tilgange er mere 

velegnede end andre.   

 
27 European Commission (2016). Action plan on the integration of third country nationals. p. 3 (our emphasis). 



 

 
 

En række initiativer på EU-plan, der er udarbejdet, vil være: 

 

a) The European Social Fund er et af det vigtigste finansieringsinstrument, der er skabt til 

at støtte integrationen i arbejdsmarkedet, herunder integrationen af indvandrere, hjælpe 

europæerne med at erhverve nye færdigheder og finde bedre jobmuligheder. Den yder 

støtte til tusindvis af projekter, der fokuserer på at forbedre beskæftigelsesudsigterne i 

hele Europa. 

Hjemmeside: https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en 

b) The Employment and Social Innovation programme er et finansieringsinstrument på 

EU-plan, der har til formål at fremme bæredygtig beskæftigelse, sikre tilstrækkelig social 

beskyttelse, bekæmpe social udstødelse og fattigdom, og forbedre arbejdsvilkårene. 

Hjemmeside: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081 

c) The Repository of promising practices, der er et tidligere og er stadig igangværende 

program og politik der været succes i forskellige EU-medlemsstater med fokus på 

integration på arbejdsmarkedet og social integration af asylansøgere og flygtninge. 

Websted:  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208 

d) The EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals har til formål at hjælpe 

organisationer, der støtter migranter. Det drejer sig om at kortlægge de færdigheder, 

kvalifikationer og erhvervserfaring, som de har opnået i deres oprindelsesland, og få dem 

officielt anerkendt. 

Hjemmeside: https://ec.europa.eu/migrantskills/#/ 

e) Employers Together for Integration, der blev indledt i 2017, og har til formål at 

synliggør arbejdsgivere der støtter integrationen af flygtninge og andre migranter i 

arbejdsstyrken. 

Hjemmeside:  https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-

migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en 

  

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en


 

 
 

3. Lokale initiativer og eksempler på god praksis i Rumænien 

 

a) Romania E Acasa (Romania Is Home) – yder informations- og rådgivningstjenester, 

rumænsk sprog- og kulturorienteringsklasser, sygesikring, sociale, kulturelle og rekreative 

aktiviteter for børn, unge og voksne, vejledning om adgang til arbejdsmarkedet, samarbejde 

med personer med international beskyttelse og udlændinge fra tredjelande med lovligt ophold 

i Rumænien  samt organisationer og institutioner der støtter dem. 

Startet af General Inspectorate for Immigration (IGI) with support from the Fund for 

Asylum, Migration and Integration (FAMI) 

Mere information kan findes på deres hjemmeside: 

https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-en 

 

 

b) Timisoara Refugee Art Festival har til formål “to use art in building bridges 

between the local communities and refugees living in Timisoara and Romania. To create a 

conversation about refugees living in Romania and to be the spark necessary to creating 

welcoming communities”. 

Den blev startet i 2017, og bringer teaterstykker, koncerter, kunstforestillinger, 

filmforevisninger, debatter, workshops til lokalsamfundet for unge flygtninge og ikke-

flygtninge. 

https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-en


 

 
 

Du kan finde flere oplysninger om: https://www.unhcr.org/ro/timisoara-refugee-art-

festival 

 

 

c) Multicultural Festival er arrangeret af en lokal NGO i Cluj-Napoca, af League for 

the Defense of Human Rights, der starter som en lille begivenhed i 2010, og har udviklet sig til 

en fem-dages begivenhed i løbet af 2015. Den omfatter en multikulturel campingvogn, en 

traditionel gade udstilling, traditionel musik og viser dans, en konference, levende bibliotek, 

der slutter i en multikulturel fest. Arrangementet omfatter deltagere fra femten forskellige lande, 

og involverer lokale institutioner og skoler samt internationale kulturcentre.  

Mere information kan findes på deres hjemmeside: http://ladocluj.ro/evenimente/festival-

mido/ 
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d) NiCER – New Approaches for the Cultural Integration of Young Refugees var et 

projekt, der har til formål at øge unge flygtninges kulturelle deltagelse og integration gennem 

forskellige former for kunst. Syv musikalske komedie workshops blev skabt, rettet mod unge 

flygtninge og ikke-flygtninge i de multi-kulturelle byer og bydele. Byerne er Rom, Molenbeek 

St Jean, Liverpool, Sevilla, Berlin, Nicosia og Timisoara.  

Der blev også udarbejdet en lærebog, der udarbejder god praksis, og som har til formål at 

tjene som en ressource for lærere og undervisere i partnerbyer såvel som på europæisk plan. 

Mere information kan findes på deres hjemmeside: https://nicerproject.eu 

 

 

e) Talk with Me – Volunteer Language Mentors for Refugees var et projekt udviklet 

som opfølgning på et vellykket program skabt af den tyske organisation "Gemeinsam leben und 

lernen in Europa e. V." i Passau. I 2018 blev modellen implementeret af Cluj-Napoca Volunteer 

Centre i Rumænien sammen med Tulip Foundation i Sofia (Bulgarien). Hovedformålet er at 

hjælpe unge flygtninge med at overvinde sproglige og kulturelle barrierer og integrere dem 

bedre i samfundet ved at mødes med lokale frivillige, have ugentlige møder ansigt til ansigt, få 

venner og interagere i et mindre formelt miljø.  

Alle de undervisningsmaterialer der er udarbejdet i projektet, og skal bruges af både de 

frivillige undervisere og deres mentees, og vil blive stillet til rådighed på webstedet, og kan 

bruges af andre organisationer til at gennemføre lignende programmer i deres lokalsamfund. 

https://nicerproject.eu/


 

 
 

Du kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: https://voluntary-mentors.eu/ 

 

 

f) Project WhomeN – Opportunities for Qualified Women in the EU er et samarbejde 

mellem organisationer fra otte europæiske lande (Spanien, Rumænien, Bulgarien, Slovenien, 

Italien, Portugal, Tyskland og Letland), og har til formål at skabe muligheder for faglig 

udvikling og uddannelseskurser med fokus på tværgående færdigheder til flygtninge, migranter 

og kvinder, der risikerer social udstødelse. 

Mere information kan findes på projektets hjemmeside: https://whomen.eu/ 
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g) MAV Volunteers Training – Foster Migrant Integration blev oprettet af 

organisationer fra Tyskland, Italien, Rumænien, Grækenland, Cypern, Tyrkiet og 

Storbritannien. Projektet havde til formål at skabe ressourcer, der hjælpe kvalificerede frivillige, 

der arbejder med migranter, og hjælpe dem med at bedre støtte deres sociale og faglige 

integrationer. Blandt de materialer der leveres kan vi nævne en guide til undervisere, en voksen 

læring Toolkit, samt en kommunikation Toolkit.  

Du kan finde flere oplysninger på projektets hjemmeside: https://mav-eu.info/ 

  

https://mav-eu.info/
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