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REUERHC-projektet avser att:
- stödja integrationen av migranter och
flyktingar;
- ge dem utbildningsmöjligheter;
- hjälpa dem att utveckla autonoma företag;
- vägleda deras kulturella tillväxt med olika
produkter;

Sammanfattning
•
•
•

Projektmöte;
Forskning om migranters behov - IO1;
Multikulturell festival vid Crossing Borders.

Projektmöte
Det andra mötet organiserades
av Crossing Borders med stöd
från samordnaren mellan 2324.05.2019.
De genomförda aktiviteterna
var kopplade till dessa ämnen:
• Presentation av god praxis
från Danmark;
• E-book om bästa praxis;
• Projektverksamhetens
framsteg;
• Projektresultat 1;
• Projektresultat 2;
• Indikationer avseende den
finansiella rapporten;
• Spridningsaktiviteter etc.

Forskning om
migranters behov
Resultat 1 består av:
A) Fokusgrupper / intervjuer per
land som deltar i projektet och
som involverar migranter och
organisationer som arbetar med
migranter;
B) Nationella rapporter;
C) Final Guide (på alla partner
och på engelska);
Guiden finns nu tillgänglig på
spridningsplattformarna.

Multikulturell festival Köpenhamn
människor att lära av och inspireras av varandras
livserfarenheter, genom berättelser i en säker,
stimulerande och inkluderande social miljö. Idén
härrör från tron på att var och en av oss har unika
livshistorier som är värda att dela och från vilka vi
kan lära oss mycket. Idén resonerar också med
ordspråket: Jag berättar min historia, därför är jag
det.

Under det andra transnationella mötet var Crossing
Borders värd för en mångkulturell festival med ett
mångsidigt program, de viktigaste presentatörerna
var Khalid Wad Albaih - sudanesisk tecknad filmist
och Rita Tisdall - projektkoordinator på ATOS Alternatives to Separation. Ghanas hamnarbetare
höll också ett maritimt seminarium, och Jules Lloren
presenterade Refugee Food Festival.
Festivalens huvudämnen var mångfald och
inkludering, som är grundpelarna för Crossing
Borders: människor kommer från hela världen - olika
bakgrunder, olika länder och olika åldrar. Crossing
Borders berättar inte historien om en enda person de skapar utrymme för att en persons röst ska höras
och för att en berättelse ska bli en dialog.
Följande aktiviteter var en del av festivalen:
Food For Thought (FFT) – en månatlig händelse
på Crossing Borders; det presenterades också som
en av de bästa metoderna för att arbeta med
migranter och flyktingar. FFT ger ett spännande
utrymme för människor med olika bakgrund att dela
sina livshistorier. De vill göra det möjligt för

Den 23 maj var gästföreläsare Rita Tisdall, en lång
tid
utbildare
och
förespråkare
för
specialundervisning. Rita är styrelseledamot och
projektkoordinator för ATOS (Alternatives to
Separation), en icke-statlig organisation som arbetar
för att hålla nepali-familjer tillsammans och skapa
alternativ till barnhemmet.
Ghana Maritime Seminar - detta seminarium
samlade olika relevanta aktörer inom den maritima
sektorn - främst hamnarbetare. Den centrala idén är
att utforska aktuella trender och att skapa sätt att vi
kan arbeta tillsammans för att förbättra
förutsättningarna för människor som arbetar i
sektorn.
Några goda rutiner presenterades också:
Khalid
Wad
Albaih
är
en
sudanesisk
karikaturtecknare vars skarpa, politiskt laddade
bilder steg till framträdande under de tidiga
stadierna av den arabiska vårprotesten.
Refugee Food Festival är ett annat projekt som
presenterades. Tanken bakom det är att
restauranger öppnar och överlåter sina kök till
flyktingkockar, så att de kan dela välsmakande och
förenande stunder med samhället.
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