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INTRODUKTION

Employment 4 Inclusion (E4I) sætter fokus på en af de største
integrationsrelaterede udfordringer immigranter, nytilkomne, asylansøgere
og flygtninge (INAF) står over for i Europa: Hvordan man tilrettelægger den
bedste interventionsmodel for at fremme social- og beskæftigelsesrettet
integration.
Grækenland, Italien og Spanien er på nuværende tidspunkt de primære
modtagere af nytilkomne til EU. Imens er Frankrig og Danmark begge
værtslande for både flygtninge, asylansøgere og migranter. Til trods for den
lille forskel i målgruppe hos projektets partnerlande, har alle landende et
fælles behov for at fremme integrationen, både den sociale og den
beskæftigelsesrettede. E4I har til formål at fremme både den sociale- og den
beskæftigelsesrettet inklusion af INAF gennem følgende målsætninger:
• At udvikle et træningsprogram for professionelle indenfor
integrationsområdet med de mest innovative værktøjer og en interaktiv
model for social- og arbejdsmarkedsinklusion for INAF.
• At tilbyde professionelle/fagfolk, der arbejder med INAF, den nødvendige
vejledning og relevante værktøjer til at understøtte dem i deres arbejde
med målgruppen samt i deres samarbejde med offentlige instanser og det
private erhvervsliv.
•
At fordre social inklusion og medborgerengagementet hos INAF, ved at
understøtte deres beskæfitgelsesrettede og sociale kompetencer.
• At tilbyde praktiske løsninger og policy-anbefalinger til institutioner,
virksomheder og sociale organisationer på lokalt, regionalt, nationalt og
europæisk niveau for at forbedre den sociale og beskæftigelsesmæssige
inklusion hos INAF.

Med ovenstående som formål, har partnerne udviklet en ”hub” for de bedste
praksisser, som er en database bestående af innovative tilgange og metoder
for at fremme den sociale og beskæftigerelevante inklusion. Databasen er
både relevant på Europæisk- og globalt niveau.
Databasen giver professionelle, offentlige medarbejdere og virksomheder
adgang til at læne sig op at mange forskellige værktøjer, der kan fremme
deres arbejde med social og beskæftigelsesmæssig inklusion.
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RESSSOURCER FOR
SOCIAL INKLUSION

Medborger- og sociale
kompetencer

Titel: MIGRANT TALENT GARDEN
Ressourcetype: Projekt
Land: Island, Liechtenstein, Norge
Sprog: Engelsk

Haveprojektet for migranter er lavet for at hjælpe migranter med at finde et
job. Ved at arbejde med de mange barrierer såsom dårlige sprogkundskaber
og fremmede sociale, økonomiske og juridiske rammer gennem en pragmatisk
tilgang, bliver ideer omsat til praksis. Dokumentet er struktureret i to dele:
Det første inkluderer en analyse af 21 gode praksisser, 18 studiebesøg, en
spørgeskemaundersøgelse og interviews med 15 migranter. Anden del
præsenterer retningslinjer til at iværksætte og opstarte en ’business hub’ med
et inkubationsprogram på 24 måneder for entreprenører fra andre lande end
EU. Dette har til formål at udvikle strategier til at forbedre kompetencer
gennem undervisning og dermed booste iværksættelsen af nye virksomheder
for at reducere arbejdsløshed blandt migranter.
PDF file: https://migrantgarden.eu/

Title: ITINERARIES AND RESOURCES FOR MIGRANTS & REFUGEES’ EMPOWERMENT AND INTEGRATION
Ressourcetype: Projekt
Land: Italien, Spanien, Cypern, Tyskland, : Italy, Spain, Cyprus, Østrig og Frankrig
Language: English

MigrEmpower er et Erasmus+-projekt, der har til formål at understøtte
migranter og flygtninge i deres inklusionsprocesser samt at medvirke til en bedre
sameksistens i deres respektive værtslande. Seks EU-lande har udarbejdet
metodiske og brugbare interventions-værktøjer til medarbejdere i
modtagelsessektoren, således at de kan iværksætte vejledning,
kompetencevurderinger og selvevalueringer samt hjælpe med empowerment
for migranterne. Der er udarbejdet en vejlednings- og evalueringsmanual samt
en uddannelsesplan for at forbedre sociale, relationelle og samfundsmæssige
kompetencer. Der anvendes uformelle tilgange med fokus på teambuilding, at
lytte aktivt og at kommunikere tydeligt. Ud over at tilegne sig viden om, hvordan
man kan være en aktiv samfundsborger, lærer migranterne også at anvende
redskaberne i deres nuværende situation, for eksempel gennem frivillighed og
samfundsdeltagelse med fokus på problemløsning og konfliktløsning, hvilket i
sidste ende kan gavne deres jobsøgning.
PDF: https://migrempower.eu/elearning/
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Titel: NEW BEGINNINGS – A collection of Methods to Support diversity in communities
Ressourcetype: Samling af aktiviteter ii pjece

Land: Sverige, Østrig, Slovakiet, Tjekkiet
Land: Engelsk

Migranter og flygtninge blev involveret i processen med at skrive denne guide
gennem flere møder, hvor de fortalte om deres udfordringer med inklusion. Formålet
er at skabe inkluderende og imødekommende multikulturelle miljøer. Pjecen
inkluderer fleksible aktiviteter, der har fokus på integration gennem forskellige
metoder – f.eks. miljøundervisning; dannelse af imødekommende kultur; dannelsen af
en inkluderende global retfærdighedsbevægelse; opbyggelsen af lokalsamfund mm.
Workshoppene har eksempelvis til formål at skabe opmærksomhed omkring
energiforbrug og naturoplevelser som noget, der kan forene mennesker. De giver
mulighed for, at migranterne og flygtningene kan dele deres kultur, traditioner og
religion med lokale ved at reflektere over klima- og miljøudfordringer i skabelsen af et
sundt samfund.
PDF:
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file2079/booklet_EN.pdf
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ICT værktøjer for social
inklusion

Titel: INCLUSIVE EDUCATION AND ICT: REFLECTING ON TOOLS AND METHODS
Ressourcetype: Studie
Land: Italien
Sprog: Engelsk

Debedre inter-operationalitet mellem services og devices. tte studie
undersøger ICT’s (informations- og kommunikationsteknologi) rolle i
skoleinklusions-processer. ICT skal være tilgængelig for alle studerende, og
lærerne skal konstant forbedre deres undervisningstilgange; på denne
måde kan ”e-inklusion” opnås. ICT vil hjælpe til at overkomme ekskludering
takket være gratis og tilgængelige e-værktøjer med god brugbarhed. Det
skal bestræbes, at alle studerende har adgang til e-værktøjer, som de kan
drage nytte af pga. tilgangen omkring ’design for alle’ og ved at det
prioriteres, at der skal være
PDF: https://www.itd.cnr.it/download/AATE-2009.pdf

Titel: GAMIFICATION AND NON-FORMAL METHODS FOR ACTIVE CITIZENS
Ressourcetype: Værktøjskasse
Land: : Italien, Portugal, Rumænien, Grækenland, Spanien, Polen, Malta
Sprog: Engelsk

Fordelene ved at inkludere ’gamification’ – engageringen og motiveringen af
personer gennem digital teknologi og spilmekanismer – i inklusionsprocessen for
migranter undersøges. En samling af testede værktøjer (videospil, apps,
webbaserede aktiviteter) beskrives, og det konkluderes, at spil er yderst
effektive i både undervisning og til at tackle kritiske problematikker. Dette
skyldes, at spil har en evne til at skabe selvtillid og gode relationer ved at
opbygge empati og relationsdannelse.

PDF file: https://citizentime.org/
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Titel: MIGRANT LITER@CIES
Ressourcetype: Projekt
Land: Italien, Spanien, Slovakiet, Tyskland, Holland, Estland, Polen
Sprog: Italiensk, spansk, slovakisk, tysk, hollandsk, estisk, polsk, engelsk

’Migrant Literacies’ er et Erasmus+-projekt, der fokuserer på udviklingen af
innovative praksisser inden for voksenuddannelsesområdet. Der er særligt
fokus på medier og digital dannelse (herunder den kreative anvendelse af ICT til
sprogundervisning) samt dannelsen af nye værktøjer til at forbedre
underviseres forudsætninger i uddannelsen af voksne migranter. Med
udviklingen af nationale værktøjskasser til undervisningen af migranter udvikler
projektet flere læringsstier og tilbyder innovative værktøjer til undervisere og
lærere. Idet undervisere, der arbejder med migranter, ofte er en form for
migranter selv – digitale migranter – er formålet med projektet at træne
undervisere i medier og digital dannelse gennem et MOOC, der udforsker
brugen af ICT og medier. MOOC består af videoer, aktiviteter og
baggrundsinformation om forskellige emner såsom brugen af ICT i
sprogundervisning, databeskyttelse og app-anvendelse, potentialet i at bruge
mobile medier og anvendelsen af digitale teknologier til empowerment af de
studerende.
Web link: https://www.migrantliteracies.eu/
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Interkulturelle kompetencer
for professionelle der
arbejder med INAF

Titel: CROSS-CULTURAL ALIGMENT TOOLS
Ressourcetype: Guide

Land: Italien, Spanien, Frankrig, Makedonien, England
Sprog: Engelsk

Denne ’interviewguide’ blev udviklet i det transnationale ’Ensemble-projekt’ og
kan anvendes af personale, der arbejder med migranter til et
vejledningsinterview, hvor der anvendes en tværkulturel tilgang. Guiden er
struktureret i tre dele, som hver refererer til tre fundamentale tværkulturelle
kompetencer. Hver del omhandler en fase i interviewet og giver teoretisk
information, praktiske forslag og bibliografi. Dokumentet indeholder også en
selv-evalueringsdel og en tjekliste til personalet.
Takstfil: http://www.projectensemble.eu/toolkit.php

Titel: NON-FORMAL TOOLS FOR INMIGRANTION YOUTH WORKERS
Ressourcetype: Workshop-værktøjer
Land: Bulgarien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Rumænien, Tyrkiet
Sprog: Engelsk

Dokumentet er udviklet efter et 10-dages seminar i Rumænien afholdt af
D.G.T. Det inkluderer seks workshop-værktøjer, som er udviklet ved brug af
det ikke-formelle uddannelses-framework. Workshop-værktøjerne har til
formål at facilitere inklusionsprocesser for indvandrere og flygtninge i
værtslandene igennem nogle aktiviteter, hvor lokale borgere og
indvandrerne og flygtningene interagerer og udveksler erfaringer.
Derudover indebærer værktøjerne også aktiviteter som har til formål at
hjælpe indvandrerne og flygtningene med at finde et job, f.eks. hjælp til
forberedelse til jobsamtale og hjælp til at skrive CV og ansøgninger mm.
Alle aktiviteterne gør brug af simple og let-tilgængelige værktøjer til at
facilitere lærings- og inklusionsprocesserne.
PDF:
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/non-formal-tools-forimmigration-youth-workers.2628/
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Titel: REMINT – REFUGEES AND MIGRANT INCLUSION TOOLKIT
Ressourcetype: Projekt
Land: Italien, Spanien, Grækenland, Storbritannien, Sverige
Sprog: Engelsk

Projektet har til formål at udveksle gode erfaringer og praksisser og at
skabe og sprede undervisningsmateriale til udvikling af migranters
sproglige og professionelle færdigheder. Projektet blev lavet for at
bidrage
til
den
stigende
anvendelse
af
utraditionelle
undervisningsmetoder, der gør det lettere og mere effektivt for migranter
at tilegne sig sproglige og samfundsmæssige færdigheder. Den
studerendes autonomi i læringsprocessen er særlig vigtig for tilegnelsen af
interkulturelle kompetencer, der er fundamentale for både den sociale og
den beskæftigelsesmæssige inklusion. Dokumentet fokuserer på
metodologien for hver partner – alle baseret på en interkulturel tilgang,
hvori migranter og lokale arbejder sammen. Open source-værktøjerne er
særligt gode og forskelligartede og inkluderer aktiviteter målrettet
jobsøgning, aktiviteter, der fokuserer på udviklingen af digitale
kompetencer og sproglige kompetencer mm.
PDF: https://eeli.edu.gr/wp-content/uploads/2019/07/handbook_final-versionno-sweden.pdf
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Forebyggelse af segregering
og diskriminering mod INAF

Ttel: CONFLICT TRANSFORMATION IN MULTI CULTURAL-ETHNIC-RELIGIOUS SOCIETIES
Ressorcetype: Studie
Land: Italien
Sprog: Engelsk

Dette studie har til formål at vise, hvordan man kan transformere konflikt i et
multietnisk samfund gennem den gensidige ’maieutiske’ tilgang. Denne tilgang
kræver en ikke-voldelig og aktiv involvering af de berørte mennesker gennem en
"proces med kollektiv udforskning" af erfaringer og meninger, der fører til
udvikling af en fælles løsning på den nævnte konflikt.
Workshops blev afholdt i Europa og Mellemøsten, hvor de respektive konflikter i
hver region blev behandlet gennem samarbejde, aktiv deltagelse, ikke-voldelig
kommunikation og fremme af positive ændringer i de involverede menneskers
liv.

Web link: https://cesie.org/studi/conflict-transformation-multi-cultural-ethnicreligious-societies/
Titel: GUIDELINES ON THE RECEPTION OF THE ASYLUM SEEKER FOR NATIONAL RED CROSS AND
CRESCENT SOCIETIES
Ressourcetype:: Håndbog med retningslinjer
Country: Schweiz
Sprog: Engelsk

Denne håndbog er resultatet af et møde mellem seks nationale foreninger, Den
Internationale Føderation og Røde Kors / Den Europæiske Union, der blev
afholdt i København i 1997. Her blev vigtigheden af et stærkt samarbejde mellem
medlemmerne af det europæiske Røde Kors-netværk diskuteret. Deltagerne fik
mulighed for at dele deres erfaringer med hensyn til flygtninge, asylansøgere og
migranter. Dette resulterede i oprettelsen af platformen for europæisk Røde
Kors-samarbejde om flygtninge, asylansøgere og migranter (PERCO), en
tværnational platform, der involverer nationale Røde Kors-afdelinger, der sigter
mod at forbedre Røde Kors og Røde Halvmånes arbejde med at hjælpe
fordrevne mennesker. Retningslinjerne fra platformen er beregnet til at blive
respekteret af alle europæiske lande inden for deres socioøkonomiske
begrænser. Der bliver lagt stor vægt på vigtigheden af at informere og uddanne
borgerne om migranters rettigheder og tilskynde dem til at arbejde for at få dem
respekteret og således forhindre fremmedhad og racisme.
PDF: http://www.justice.ie/en/JELR/Irish%20Red%20Cross.pdf/Files/Irish%20Red%20Cross.pdf

16

Titel: I USED TO BE SOMEONE – Refugees and Asylum seekers in Wales
Ressourcetype: Forespørgsel
Country: Wales (UK)
Sprog: Engelsk

Denne rapport fra Wales blev udarbejdet af Udvalget for Ligestilling og Lokal
Regering og Fællesskaber, der blev nedsat i juni 2016 for at inspicere lovgivning
vedrørende flygtninge og asylansøgere og tilstrækkeligheden /
utilstrækkeligheden af den walisiske regerings tilgang til støtte for dem - især
med hensyn til, hvor godt Wales reagerede på den store mængde fordrevne
syrere og uledsagede udenlandske mindreårige. Rapporten holder den walisiske
regering ansvarlig gennem en række henstillinger med det endelige mål at gøre
Wales til en ”fristatsnation” gennem en række projekter og støttegrupper med
opfordring til hele den walisiske befolkning om at handle.
PDF: https://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11012/cr-ld11012-e.pdf
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Social og politisk
engagement for INAF

Titel: I GET YOU
Ressourcetype: of resource: Forsknings- og oplysningskampagne
Land: : Italien, Belgien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Malta, Portugal, Rumænien, Kroatien
Sprog: Italiensk, flamsk, tysk, fransk, spansk, maltesisk, portugisisk, rumænsk, kroatisk,
engelsk

I Get You er et fælles forskningsprojekt og oplysningskampagne implementeret i 9 lande. I Get
You fokuserer på at demonstrere vellykkede eksempler på integration gennem vidnesbyrd fra
de involverede i initiativerne og en undersøgelse af deres aktiviteter, karakteristika og
lighederne, der findes mellem deres lande. På denne måde kan I Get You reflektere over og
lære af Community Building Initiatives (CBI'er) til spredningen af best practice for arbejdet
med lokale borgere og flygtninge til at modvirke racisme og fremme social integration og
positive møder mellem mennesker. De vigtigste resultater af forskningen viser følgende: for
det første er mødet mellem lokale og flygtninge nøglen til at ændre den måde, mennesker
opfatter hinanden og til at bekæmpe racisme gennem græsrodsniveauet. For det andet
ændrer mindre, lokalt baserede initiativer ikke kun den måde, folk ser på hinanden, men også
den måde, borgere og myndigheder interagerer på. For det tredje opnås de bedste resultater
for at fremme social integration for flygtninge, når administrative myndigheder og borgere
samarbejder om at opbygge inkluderende samfund, hvor alle er værdsatte.
Web link: http://www.igetyou-jrs.org/
Titel: MEET YOUR NEIGHBOURS – A lesson in community cohesion
Ressourcetype: Projekt
Land: UK
Sprog: Engelsk

Dette projekt, der fandt sted i det nordvestlige England i 2007, samlede en
gruppe af atten teenage-piger med forskellige etniske og kulturelle baggrunde
for at de kunne dele erfaringer, tro og synspunkter. Dette skabte en resonans og
en indflydelse på det omgivende samfund, udover at det havde betydning
internt i gruppen, hvor hovedresultatet var, at de fællestræk, som forskellige
kulturer deler, går langt ud over deres forskelle, og at inklusion og gensidig
respekt mellem kulturer altid bør være en høj prioritet.
PDF:http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/11/meet-yourneighbours.pdf
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Titel: MIGRANT WOMEN IN ITALY BETWEEN EXCLUSION AND ACTIVE PARTICIPATION
Ressourcetype: Artikel
Land: Italien
Sprog: Englesk

Denne artikel undersøger niveauet af flygtninges deltagelse på det politiske og
uddannelsesmæssige område samt deres repræsentation i fagforeninger med
særlig fokus på de italienske rammer. Artiklen anlægger en kønssensitiv tilgang,
der fokuserer på flygtningekvinder, som støttes i deres proces med inklusion og
deltagelse gennem et program, der fokuserer på kapacitetsopbygning,
mentorskaber og netværksstrategier.
En feltundersøgelse gjorde opmærksom på de mange barrierer, der
ekskluderede flygtninge fra at udøve aktivt medborgerskab: dette førte til en
kooperativ tilgang, hvor flygtninge og lokale skaber fælles rum for et samspil,
der sigter mod at forbedre flygtningens politiske deltagelse. For at overvinde
disse barrierer har foreninger, fagforeninger og lokale organer vist sig at være
meget aktive til at fremme inddragelse af flygtninge; uformelle grupper, der
involverer flygtninge og undertiden lokale, har en vigtig rolle i at fremme aktiv
deltagelse. Det fremhæves, at den aktuelle anti-demokratiske tendens skal
vendes gennem 1) bedre information og med kildekritik; 2) gennem et rigere og
mere aktivt socialt liv, der forbedrer kritisk sans; 3) gennem deltagelse i
interesseorganisationer.
PDF:
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/21f8ed53-953e-4acb-a6aad1d54a9c8bf0.pdf
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Offentlig-privat samarbejde
for at lette den sociale
inklusion af INAF

Titel: ATHENS COORDINATION CENTER FOR MIGRANT AND REFUGEES ISSUES (ACCMR)
Ressourcetype: Program
Land: Grækenland
Language: Græsk, Engelsk

Athens Koordinationscenter for Migrant- og Flygtningeanliggender (ACCMR) er et
Athensk initiativ, der blev oprettet og har været i drift siden juni 2017. Centret er
finansieret af Stavros Niarchos Foundation under projektet "Migration and Refugees
Coordination Center & Observatory" og med støtte fra et Athensk partnerskab, står for
driften.
Initiativet sigter hovedsageligt mod at styrke samarbejdet mellem kommunale
myndigheder og aktive aktører, der arbejde med integration og beskyttelse af
flygtninge og migranter. Initiativet arbejder for fremme en smidig integration af
migranter og flygtninge på en måde så byens sociale sammenhængskraft bevares.
På denne måde fungere ACCMR som en hub for frugtbar udveksling af erfaringer og
god praksis mellem lokale og internationale ngo'er, internationale organisationer og
kommunale tjenester om spørgsmål, der spænder fra midlertidig indkvartering til
integration af nytilkomne. Koordinationscentret tilbyder også et co-working space, der
understøtter nye ideer og synergier mellem centrets mere end 90 medlemmer.
Web link: https://www.accmr.gr/en/the-athens-coordination-center.html
Titel: GUIDE FOR INTEGRATION OF THIRD COUNTRY NATIONALS IN THE CITY OF
THESSALONIKI
Ressourcetype: Metode
Land: Grækenland, Belgien
Sprog: Græsk, engelsk, farsi, arabisk, urdu

Disse målrettede vejledninger blev udviklet for at sikre en smidig integration af
statsborgere fra tredjeverdenslande (asylansøgere, flygtninge, voksne og mindreårige)
bosiddende i byen Thessaloniki i Grækenland. Vejledningerne er produceret på mest
udbredte sprog blandt asylansøgere og flygtninge og beskriver på en kort, præcis og
dækkende alle nøgletjenester i byen.
Vejledningerne består af:
• Vejledning om adgang til uddannelse i Thessaloniki på hhv. engelsk, arabisk, farsi, og
urdu
• Vejledning i interkulturel sameksistens i Thessaloniki på hhv. engelsk, arabisk, farsi, og
urdu
• Vejledning om sociale ydelser og tilbud i Thessaloniki på hhv. engelsk, arabisk, farsi og
urdu
• Vejledning om sundhedsfaglige ydelser og tilbud i Thessaloniki på hhv. engelsk, arabisk
og farsi
Disse guider blev udviklet under Project LION (Den Lokal Alliance For Integration), der er
finansieret af Den Europæiske Unions Asyl-, Migrations- and Integrationsfond (2014-2020).
Web link: http://allianceforintegration.eu/
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Robusthed, selvtillid og
motivation

Titel: NEEDS ASSESSMENT TOOL (NAT)
Ressourcetype: Værktøj
Land: Cypern, Finland, Grækenland, Italien, Østrig
Sprog: Engelsk

Behovsvurderingsværktøjet blev udviklet og brugt under AMiD-projektet til at vurdere
behovet for hjælpe hos migranter med handicap. Behovsvurderingsværktøjet følger
principperne i De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med
handicap (UNCRPD) og forsøger at sætte individets behov og præferencer i centrum i
vurderingen af den enkeltes handikaps. Spørgsmålene i værktøjet er derfor også
designet og udviklet på en brugervenlig og let tilgængelig måde for at sikre den
enkeltes mulighed for at få sin stemme hørt i processen. Værktøjet understøtter
effektiv koordinering, informationsdeling, evaluering, sammenligning og analyse på
tværs af EU.
Behovsvurderingsværktøjet er etableret som en interaktiv online platform til at
identificere migranter med handicap, når de ankommer til EU. Målene med værktøjet
er følgende:
• At styrke ikke-statslige organisationer (ngo'er) og lokale myndigheder i at vurdere
og sikre tilstrækkelig støtte til flygtninge og migranter med handicap i EU
• At forbedre organisationernes registreringsproces, så den kan bruges på ethvert
tidspunkt i asylproceduren og/eller i modtagelsesprocessen
• At øge viden og videndeling hos og mellem multidisciplinære fagfolk, der arbejder
med migranter og/eller personer med handikap
• At understøtte adgangen til relevante supporttjenester
Web link: https://amidproject.eu/en
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Titel: MENTORSHIP IN THE ACCOMMODATION CENTERS FOR UNACCOMPANIED MINORS
Ressourcetype: Program, metode
Land: Grækenland
Sprog: Græsk, engelsk

Indkvarteringsmentorerne var et program og en unik metode anvendt i PRAKSIS indkvarteringscentre
for uledsagede mindreårige i Grækenland. Programmet kørte frem til udgangen af 2018.
Hovedformålet med programmet, metoden var at supplere den hjælp og omsorg juridiske og
psykosociale fagfolk tilbød i regi Krisecentret for uledsagede og adskilte børn (UASC) med mentorer til
mindreårige i alderen 8 til 18 år. Mentorfunktionen, der blev tilbudt i tæt samspil med de andre former
for professionel støtte, blev varetaget frivillige fra værtssamfundet eller flygtninge og migranter, der
allerede var veletablerede i landet. Mentorerne tilbød vejledning og støtte samt hjælp til at forebygge
nogle af de mest kendte risikofaktorer for gruppen af uledsagede mindreårige, herunder ekskludering,
psykiske problemer, stof- og alkoholmisbrug, udnyttelse mm.
Mentorens opgaver kunne være alt fra at besøge den mindreårige, tale om bekymringer, frygt og
forventninger, give omsorg og opmærksomhed, berolige den mindreårige, opmuntre i forbindelse med
opnåede resultater, give råd og vejledning for at mindske risici, støtte den mindreårige i hans/hendes
sociale og følelsesmæssige udvikling såvel som peer-to-peer-engagement, hjælpe med at administrere
privatøkonomi, støtte den mindreårige deltagelse i skolen eller andre uddannelses- og
læringsaktiviteter mm.

Titel: AMiD Training Course
Ressourcetype: Træningsværktøj
Land: Belgien, Cypern, Frankrig, Østrig, Italien, Tyskland, Grækenland, Finland
Sprog: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Græsk

AMiD står for Access to services for Migrants with Disablities – på dansk Adgang til ydelser for
migranter med handikap.
AMiD-kurset er et omfattende kursus for fagfolk, der arbejder med migranter og flygtninge
med handicap. Formålet med kurset er at understøtte de professionelles evne til at yde
beskyttelse og sikre integrationen for målgruppen af migranter med handikap og inkluderer
følgende moduler med grundig information og vejledning:
Modul I - Handicap og migration: politik og juridiske rammer på europæisk og internationalt
niveau
Modul II - Handicap og migration: Lovende praksis fra feltet
Modul III - Mod personlige og integrerede tjenester
Modul IV – Behovsvurderingsværktøjet og effektiv kommunikation
PDF: https://www.easpd.eu/en/content/amid
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Titel: HANDBOOK ON STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR GUARDIANS
Ressourcetype: Håndbog
Land: Grækenland, Cypern, Litauen, Italien
Sprog: Græsk, engelsk, litauisk, italiensk

Denne håndbog sigter mod at støtte værger for uledsagede mindreårige,
Sociale myndigheder med fokus på børn og andre fagfolk, der er involveret i
etableringen af værgemål. Håndbogen beskriver standardprocedurer for
værger og giver væsentlig information med henvisning til værgens rolle og
specifikke praktiske retningslinjer og viden der kan bruges i den daglige rolle
som værger.
Håndbogen formål er at styrke beskyttelsen af uledsagede børn og deres
rettigheder ved at udvikle værgerne kompetencer og kapacitet. Den søger at
tydeliggøre betydningen af værgens centrale rolle i et integreret socialsystem
ved at beskrive værgens mandat og beskriver et teoretisk grundlag der kan
understøtte værgerne i deres daglige opgaver.
Projektet ”Alliance for børn på flugt: Standard procedurer for værger” (Dansk
oversættelse) blev medfinansieret af Den Europæiske Unions Rights, Equality
and Citizenship Programme (2014-2020). Håndbogen er udviklet af et
projektteam bestående af repræsentanter fra følgende institutioner: Institute
of Child Health – Department of Mental Health and Social Welfare I Grækenland,
Defense for Children International Italy I Italien, University of Nicosia – School of
Humanities and Social Sciences/Department of Social Sciences/Social Work
Program på Cypern og Det juridiske fakultet ved Kazimieras Simonavicius
University I Litauen.
PDF: https://asop4g.eu/handbook/
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Titel: TOOLKIT CONCERNING CHILD PROTECTION ISSUES
Ressourcetype: Værktøjskasse
Land: Grækenland
Sprog: Engelsk

Formålet med denne værktøjskasse er at give grundlæggende information og
vejledning om emner vedrørende modtagelse og beskyttelse af uledsagede
drenge og piger. Værktøjskassen er udarbejdet for at hjælpe værger og andre
fagfolk, der optræder repræsentanter for uledsagede mindreåriges
Grækenland.
Værktøjskassen omfatter blandt andet: Oversigt over situationen for
uledsagede og adskilte børn i Grækenland, centrale spørgsmål i arbejdet med
uledsagede og adskilte børn, oversigt over de nationale lovgivningsmæssige
rammer for værgemål, rekruttering af professionelle værger, pligter og ansvar,
identifikation, gældende procedurer, aldersvurdering, indkvartering, spørgsmål
vedrørende asylproceduren, adgang til sundhedspleje, adgang til uddannelse,
psykosociale aspekter, specifikke sundhedsspørgsmål, sårbarhedsspørgsmål,
psykiske sundhedsemner og andre særlige spørgsmål om og risikofaktorer for
målgruppen, herunder stofbrug og afhængighed, børnemishandling, seksuel og
kønsbaseret vold, handel med mennesker, tortur, LGBTQI+ problemstillinger.
Værktøjskassen, der blev afsluttet i september 2019, blev udviklet inden for
rammerne af det EU-finansierede projekt "Guardianship - Advanced Instruments
for Guardians" (G.A.IN.), finansieret af Den Europæiske Unions Rights, Equality
and Citizenship Programme (2014-2020). Partnere i projektet var:
•
•

•
•

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE (STC IT), Italien
(projektkoordinator)
PRAKSIS - PROGRAMS OF DEVELOPMENT, SOCIAL SUPPORT &
MEDICAL COOPERATION, Grækenland
MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG (HHC), Ungarn
VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN (VwV), Belgien

Associeret partner var den græske nationale ordfører for menneskehandel.
Webpage:

www.praksis.gr
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Ligestilling, fordomme,
stereotyper og bias

Titel: WORKING WITH VICTIMS OF ANTI-LGBT HATE CRIMES – A PRACTICAL HANDBOOK
Ressourcetype: Håndbog
Land: Italien, Storbritannien, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Grækenland, Ungarn, Litauen, Spanien,
Polen
Sprog: Engelsk, fransk, Italiens, bulgarsk, kroatisk, græsk, ungarsk, litauisk, spansk, polsk, hollandsk

Denne håndbog er udviklet gennem projektet Come Forward: Empowering and supporting
Victims of Anti-LGBT Hat Crimes, finansieret af finansieret af Den Europæiske Unions Rights,
Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
Håndbogen blev produceret med det formål at give mennesker, der arbejder med ofre for
hadforbrydelser, et praktisk værktøj til, hvordan de kan imødekomme LGBT-ofrets specifikke
behov. Den giver fagfolk, der arbejder med ofre og vidner i institutioner og organisationer,
hvor folk kan anmelde forbrydelser og modtage støtte (politi, anklagere, NGO’er m.fl.) de
enkle og relevante oplysninger, der er nødvendige for bedre at forstå homo- og transfobisk
vold, ofrenes oplevelserne og perspektiver og hvordan man sikrer maksimal støtte og
sikkerhed for ofrene. Håndbogen indeholder også specifikke og praktiske retningslinjer og tip
til, hvordan man arbejder og kommunikerer med LGBT-ofre under hensyntagen til deres
specifikke behov og sårbarhed.
PDF: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/handbook

Titel: COUNTERING UNDER-REPORTING AND SUPPORTING VICTUMS OF ANTI-LGBT HATE CRIME GOOD
PRACTICES REPORT

Ressourcetype: Good Practices
Land: Italien, Storbritannien, Bulgarien, Kroatien, Grækenland, Ungarn, Litauen, Spanien, Polen
Sprog: Engelsk

Denne rapport præsenterer 41 good practice-eksempler på bekæmpelse af
underrapportering af og støtte til ofre for LGBT-relaterede hadforbrydelser,
udvalgt fra de ni europæiske lande, der deltog i projektet "Come Forward" (Stå
Frem).
Projektet "Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes" (Stå Frem: Styrkelse og støtte af ofre for LGBT–relaterede
hadforbrydelser) er finansieret af EU's Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020) (JUST / 2015 / RACC / AG / VICT / 8957).
Web link: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/goodpractices
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Title: BASIC GUIDELINES FOR PROVIDING HEALTHCARE SERVICES TO LGBTQI PEOPE
Type of resource: Handbook
Country: Greece, France, Netherlands
Language: English, Greek

Formålet med retningslinjerne er at informere sundhedspersonale om de
grundlæggende principper og god praksis for levering af tjenester til LGBTQIpersoner.
Retningslinjerne er delt op i fire hovedafsnit:
•
Primær sundhedspleje
•
Mentalt helbred
•
Seksuel og reproduktiv sundhed
•
Grundlæggende principper for levering af sundhedsydelser til LGBTQIpersoner.
•
Derudover indeholder pjecen den basale terminologi om seksuel
orientering, kønsidentitet og –udtryk, kønskarakteristika samt
grundlæggende information om de nationale juridiske rammer i
Grækenland og LGBTQI-rettigheder.
Pjecen indeholder desuden kontaktoplysninger til LHBTQI-organisationer i
Grækenland,
der
arbejder
på
at
øge
samarbejdet
mellem
sundhedsprofessionelle
og
LHBTQI-måljøet
såvel
som
menneskerettighedsorganisationer og organer og institutioner, der registrerer
og dokumentere hændelser med vold og/eller diskrimination. Endelig refererer
pjece til nogle vigtige årlige begivenheder i LGBTQI-miljøet. Pjecen er en del af
programmet P.A.R.A.D.I.S.O (Participatory Approach for Raising Awareness and
fighting Discrimination against Sexual and Gender Orientation in healthcare sector
– på dansk Deltagerorienteret tilgang til at rejse opmærksomhed om og bekæmpe
diskrimination af seksuel- og kønsorientering i sundhedsvæsnet) finansieret af
Den Europæiske Unions Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
Partnere bag projektet er:
•
Institut for Sociologi, National School of Public Health, Grækenland
(projektkoordinator)
•
Det sygeplejefaglige Fakultet ved National and Kapodistrian University
of Athens, Grækenland
•
Lesbian & Gay Community of Greece - O.L.K.E., Grækenland
•
Hellenic Midwives Association (Den græske jordemoderforeningen)
•
NGO’en PRAKSIS, Grælenland
•
Konsulentfirmaet CMT Prooptiki, Grækenland
•
European Forum for Primary Care, Holland
•
Établissement Public de Santé Maison Blanche, Frankrig

Web link: https://paradiso.gr/the-project/
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Titel: TELL US
Ressourcetype: Program
Land: Grækenland
Sprog: Engelsk, græsk

Målet med projektet Tell Us (på dansk Fortæl Os Det), der gennemføres af
NGO’en Colour Youth - Athens LGBTQ Youth Community LGBTQ i Athen, er:
• Indsamling og registrering af hændelser med vold og diskrimination på
baggrund af kønsidentitet kønsudtryk og/eller seksuel orientering
• At give ofrene for sådanne hændelser gratis og professionel juridisk og/eller
psykologisk støtte
• At uddanne medarbejdere, medlemmer og frivillige fra LGBTQI+organisationer i håndtering af sådanne hændelser med vold og/eller
diskrimination
• At uddanne og skabe øget opmærksomhed his studerende inden for
retsvæsen og politi samt fagfolk i retssystemet og retshåndhævelsestjenester i
spørgsmål om vold mod og diskrimination af LGBTQI+-personer
• At skabe opmærksomhed om homofobi, transfobi og bifobi i dets forskellige
manifestationer i det græske samfund
Etableringen af Tell Us blev startet af medlemmerne af Colour Youth tilbage i
2013 og har været et centralt mål for organisationen siden dens grundlæggelse.
Kampagnen blev lanceret af frivillige den 1. april 2014 programmet kører stadigt.
Det blev finansieret fra 29/10/2014 indtil 31/12/2015 af Island, Liechtenstein og
Norge under projektet We are all citizens (Vi er alle borgere), som er en del af
fondsmekanismen EOX for Grækenland, kendt som EEA Grants. Fra 1. januar
2016 og frem til i dag finansieres programmet af Open Society Foundations.
Bodossaki Institute er finansiel administrator.
Web link: https://www.colouryouth.gr/en/pes-to-s-emas-about/
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Juridisk rådgivning

Titel: UNHCR HELP GREECE
Ressourcetype: Online Platform
Land: Greece

Sprog: Engelsk, græsk, fransk, araisk, farsi (persisk), tyrkisk

UNHCR,
FN’s
Flygtningeorganisation
oprettede
hjemmesiden
help.unhcr.org/greece for flygtninge og asylansøgere i Grækenland. Siden
opdateres løbende og indeholder blandt andet detaljerede oplysninger om: Den
græske asyltjeneste, nødhjælpstjenester, andre tjenester, hvordan man søger
om asyl, hvordan man ansøger om familiesammenføring, oplysninger om
frivilligt tilbagevenden, rettigheder og forpligtelser for asylansøgere og
flygtninge i Grækenland, adgang til velfærd, adgang til sundhedspleje, adgang til
uddannelse , adgang til beskæftigelse, adgang til økonomisk hjælp, minileksikon
til grundlæggende kommunikation mm.
Web link: https://help.unhcr.org/greece/#_ga=2.257907087.509885524.1579253783-1979022472.1567081329.

Titel: ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA)
Ressourcetype: Database
Land: 20 EU -medlemsstater
Sprog: Engelsk

The Asylum Information Database (AIDA) is a database managed by the
European Council on Refugees and Exiles (ECRE), containing information on
asylum procedures, reception conditions, detention and content of international
protection across 23 countries. This includes 20 European Union (EU) Member
States (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Germany, Spain, France, Greece,
Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania,
Sweden, Slovenia, United Kingdom) and 3 non-EU countries (Switzerland,
Serbia, Turkey). The overall goal of the database is to contribute to the
improvement of asylum policies and practices in Europe and the situation of
asylum seekers by providing all relevant actors with appropriate tools and
information to support their advocacy and litigation efforts, both at the national
and European level. These objectives are carried out by AIDA through the
following activities: Country reports, Comparative reports, Fact-finding visits,
Legal briefings, statistical updates.
Web link: https://www.asylumineurope.org/
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Titel: INDEX OF LEGISLATION RELATING TO UNACCOMPANIED CHILDREN
Ressourcetype: Index
Land: Grækenland, Cypern, Litauen og Italien

Sprog: Græsk, engelsk, litauisk og italiensk

Indekset over lovgivning vedrørende uledsagede børn er et af ASOP4G-projekts
værktøjer. Det er beregnet til at hjælpe og understøtte værger i at udføre deres
værgemål. International, EU- og national lovgivning regulerer spørgsmål, der
specifikt vedrører uledsagede børn på en meget fragmentarisk måde, hvilket
gør det vanskeligt for værger at beskytte de rettigheder og interesser, børnene i
deres pleje har. Indeksets formål er derfor at skabe en systematisk opbygget
liste over international, EU- og national lovgivning om uledsagede børn, for at
hjælpe værger med at udføre deres funktioner bedst muligt. Indekset
systematisere lovgivningen med udgangspunkt i temaer og områder, det er
mest sandsynlig at uledsagede børn vil støde ind eller stifte bekendtskab med i
løbet af deres liv.
Projektet ”Alliance for børn på flugt: Standard procedurer for værger” (Dansk
oversættelse) blev medfinansieret af Den Europæiske Unions Rights, Equality
and Citizenship Programme (2014-2020). Det nuværende indeks er udviklet af et
projektteam bestående af repræsentanter fra følgende institutioner: Institute
of Child Health – Department of Mental Health and Social Welfare I Grækenland,
Defense for Children International Italy I Italien, University of Nicosia – School of
Humanities and Social Sciences/Department of Social Sciences/Social Work
Program på Cypern og Det juridiske fakultet ved Kazimieras Simonavicius
University i Litauen.
Web link: https://asop4g.eu/legal-index/
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Konflikthåndtering

Titel: RACIST VIOLENCE RECORDING NETWORK
Ressourcetype: Netværk
Land: Grækenland
Sprog: Græsk, engelsk

Netværk til dokumentation af racistisk vold eller Racist Violence Recording
Network (RVRN) er etableret af Den Græske Nationale Kommission for
Menneskerettigheder (GNCHR) og kontoret for FNs Højkommissær for
Flygtninge i Grækenland (UNHCR).
Netværket blev oprettet i 2011 med det formål at dække hullerne i den officielle
indsamling af data om hadforbrydelse ved at indsamle og systematisere
selvstændigt indsamlet data fra forskellige organisationer.
RVRN koordineres af UNHCR og GNCHR og består ellers af 37 ngo'er, der
tilbyder sundhedsfaglige, sociale og juridiske tjenester til og/eller er i direkte
kontakt med ofre for racistisk vold eller andre hadforbrydelser såvel som af
organisationer oprettet af medlemmer af de minoritetsgrupper, der normalt er
målet for racistisk vold.
RVRN’s andre aktiviteter inkluderer: formulering af opfordringer til forbedring
af menneskerettighedsbeskyttelse, oplysningskampagner til bekæmpelse af
hadforbrydelser,
organisering
og
deltagelse
i
uddannelsesog
undervisningsprogrammer vedrørende spørgsmål i relation til identificering,
registrering og bekæmpelse af hadforbrydelser.
Netværket offentliggør årsrapporter baseret på deres fælles dataindsamling.
Web link: http://rvrn.org/category/english/
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Titel: COUNCIL FOR THE INTEGRATION OF INMIGRANTS (SEM) EXAMPLE: Municipality of Thessaloniki
Ressourcetype: Program
Land: Grækenland
Sprog: Græsk, engelsk

Lov 3852/2012 kræver, at hver kommune på baggrund af en beslutning
kommunalbestyrelsen, skal nedsætte et Råd for Integration af Indvandrere
(SEM), som rådgivende organ for kommunen med det formål at lette
integrationen af indvandrere i lokalsamfundet.
Rådene for Integration af Indvandrere er sammensat af mellem fem til elleve
medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. Rådmedlemmerne
vælges af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen samt lokal organisationer
og foreningen for og af indvandrere. Medlemskab af integrationsrådene er et
ulønnet tillidshverv.
Integrationsrådenes opgave er at identificere og undersøge de problemstilling,
som indvandrere i den pågældende kommune i forbindelse med integration i
lokalsamfundet, deres kontakt med statslige institutioner eller kommunal
myndigheder.
Integrationsrådene fremsætter for byrådet forslag til udvikling og
implementering af lokale indsatser, der skal fremme en smidig integration af
indvandrere og afhjælpe de problemer forskellige grupper af indvandrere står
overfor.
I Thessaloniki har byrådet besluttet at Integrationsrådet skal arbejde med
problemstillinger i forhold til både indvandrere og flygtninge. Siden efteråret
2015 er Thessaloniki Kommune derfor begyndt at samarbejde med
centralregeringen Immigrationsministerium, internationale organisationer,
nabokommuner og lokalsamfundsorganisationer.
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Titel: BUILDING RELATIONSHIPS AND COOPERATIVE MECHANISIMS AND PROMOTING OPEN
DIALOGUE AND SHARE OF EXPERIENCES
Ressourcetype: Projekt, metode
Land: Grækenland, Belgien
Sprog: Græsk, Engelsk

Lov 3852/2012 kræver, at hver kommune på baggrund af en beslutning
kommunalbestyrelsen, skal nedsætte et Råd for Integration af Indvandrere
(SEM), som rådgivende organ for kommunen med det formål at lette
integrationen af indvandrere i lokalsamfundet.
Rådene for Integration af Indvandrere er sammensat af mellem fem til elleve
medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. Rådmedlemmerne
vælges af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen samt lokal organisationer
og foreningen for og af indvandrere. Medlemskab af integrationsrådene er et
ulønnet tillidshverv.
Integrationsrådenes opgave er at identificere og undersøge de problemstilling,
som indvandrere i den pågældende kommune i forbindelse med integration i
lokalsamfundet, deres kontakt med statslige institutioner eller kommunal
myndigheder.
Integrationsrådene fremsætter for byrådet forslag til udvikling og
implementering af lokale indsatser, der skal fremme en smidig integration af
indvandrere og afhjælpe de problemer forskellige grupper af indvandrere står
overfor.
I Thessaloniki har byrådet besluttet at Integrationsrådet skal arbejde med
problemstillinger i forhold til både indvandrere og flygtninge. Siden efteråret
2015 er Thessaloniki Kommune derfor begyndt at samarbejde med
centralregeringen Immigrationsministerium, internationale organisationer,
nabokommuner og lokalsamfundsorganisationer.
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