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 FORMÅL 
 

REUERHC projektets har til hensigt at: 

• støtte integration af migranter og flygtninge; 

• give dem træningsmuligheder; 

• hjælpe dem med at udvikle deres egne 

virksomheder; 

• guide deres kulturelle vækst med forskellige 

produkter; 

 
Konklusion 
 
• Projektmøde; 

• Undersøgelse af migranters behov – IO1; 

• Multikulturel festival ved Crossing Borders. 

  



 

 

 

 Partner møde Undersøgelse af 
migranters 

behov 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 Det andet møde blev arrangeret 

af Crossing Borders mellem den 

23 - 24.05.2019 med hjælp fra 

koordinatoren. 

 

De udførte aktiviteter var 

forbundet med disse emner: 

• Præsentation af gode 

metoder fra Danmark; 

• Bedste metoder e-book; 

• Projektaktiviteter 

fremskridt; 

• Intellektuelt output 1; 

• Intellektuelt output 2; 

• Gennemgang af den 

finansielle rapport; 

• Formidlingsaktiviteter osv. 

 Output 1 består af: 
 
A) Fokusgrupper / interviews for 
hvert land, der er involveret i 
projektet, med indvandrere og 
organisationer, der arbejder 
med migranter; 
 
B) Nationale rapporter; 
 

C) Slut Guide (på alle partneres 

sprog og på engelsk); 

 

Vejledningen er nu tilgængelig 

på formidlingsplatformen. 

 

  



 

 

Multikulturel festival København 

  

 
I det andet tværnationale møde var Crossing 
Borders vært for en multikulturel festival med et 
mangfoldigt program, hvor de vigtigste 
repræsentanter var Khalid Wad Albaih - sudanesisk 
tegneserieskaber og Rita Tisdall - projektkoordinator 
ved ATOS - Alternatives to Separation. Ghanesiske 
havnearbejdere afholdt også et maritimt seminar, og 
Jules Lloren præsenterede Refugee Food Festival. 
 
Festivalens vigtigste emner var diversitet og 
inklusion, som er grundstenene i Crossing Borders 
arbejde: mennesker kommer fra hele verden - 
forskellige baggrunde, forskellige lande og 
forskellige aldre. Crossing Borders fortæller ikke en 
enkelt persons historie - de skaber plads til, at en 
persons stemme kan høres, og for at en historie 
bliver til en dialog. 
 
Følgende aktiviteter var en del af festivalen: 
 
Food For Thought (FFT) – en månedlig 
begivenhed ved Crossing Borders; det blev også 
præsenteret som en af de bedste fremgangsmåder 
ved arbejdet med migranter og flygtninge. FFT giver 
et spændende rum for mennesker med forskellige 

baggrunde til at dele deres livshistorier. De ønsker 
at sætte folk i stand til at lære af og blive inspireret 
af hinandens livserfaringer gennem 
historiefortælling i et sikkert, stimulerende og 
inkluderende socialt miljø. Idéen stammer fra troen 
på, at vi hver især har unikke livshistorier, som er 
værd at dele, og som vi kan lære meget af. Ideen 
resonerer også med ordsproget: Jeg fortæller min 
historie, derfor er jeg det. 
 
Den 23. maj var gæstetaler Rita Tisdall, en meget 
erfaren underviser og talsmand for særlige behov 
undervisning. Rita er bestyrelsesmedlem og 
projektkoordinator for ATOS (Alternatives to 
Separation), en NGO, der arbejder for at holde 
nepalesiske familier sammen og skabe alternativer til 
børnehjemssystemet.    
 
Ghana Maritime Seminar - dette seminar 
samlede forskellige relevante aktører inden for den 
maritime sektor - hovedsageligt havnearbejdere. 
Den centrale idé er at udforske aktuelle tendenser 
samt at skabe måder, hvorpå vi kan arbejde sammen 
for at forbedre forholdene for folk, der arbejder i 
sektoren. 
 
Der blev også præsenteret god praksis: 
 
Khalid Wad Albaih er en sudanesisk 
tegneserieskaber, hvis skarpe, politisk ladede 
billeder har fået en fremtrædende rolle i den tidlige 
stadier af den arabiske forårsprotest.   
 
Refugee Food Festival er et andet projekt, der 
blev præsenteret. Ideen bag er at restauranter 
åbner og overdrager deres køkkener til 
flygtningekokke, så de kan dele velsmagende og 
skabe øjeblikke af inklusion i samfundet.    
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