Job mobilitet

Titel: INITIATIVES TO WELCOME AND ACCOMMODATE MIGRANTS BY TOWNS AND VILAGES
Ressourcetype: Good practice
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

En række initiativer er blevet gennemført i tæt samarbejde mellem den Franske
stat og lokale myndigheder. Initiativerne skal understøtte og bakke op om den
interne mobilitet i Frankrig ved både at møde de professionelle behov der er til
stede i lokalmiljøet, og samtidig sætte gang i lokalmiljøet engement i at huse
migranter og skolebørn på tværs af landet.
På det praktiske niveau, tilbyder byer:
• Jobåbninger eller ”take-over” butikker (Bagerier, supermarkeder mfl.).
• Lejligheder med lav månedlig ydelse.
• Områder med uddannelsesmuligheder og institutioner til små børn.
• Foreninger.
• Nem adgang til de lokale sociale tilbud.
Disse initaitiver har til formal at forhindre enkelte overfyldte boligområder, som
allerede har mange sociale udsatte, herunder migranter, flygtninge og
asylansøgere. Projektet forsøger samtidig at udfylde de ledige jobs der er i de
forskellige regioner i Frankrig.
Flere foreninger der hjælper migranter i Frankrig støtter aktivt dette initiativ,
herunder
• France Terre d'Asile.
• Emmaus France.
• Salvation Army.
Derudover var også ”Living at 93 Chapelle” med som støtte.
Web link: https://www.paris.fr/pages/accueil-et-hebergement-des-refugies-4279
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Titel: OFII
Ressourcetype: Good practice
Land: Frankrig
Sprog: Engelsk

OFIL blev oprettet I 2009, og er I dag den eneste statslige myndighed, med
ansvar for legal immigration. Mere end 900 agenter arbejder i enhedens
hovedkontor I Paris, og der findes over 50 regionale delegation og styrelser,
som dækker hele landet.
OFIL understøtter blandt andet virksomheder når de skal introducere en
kommende medarbejder, som har en anden baggrund end fransk. Efter at
arbejdsgiveren tilkendegiver at der er mangel på arbejdskraft, som ikke allerede
findes blandt de franske arbejdsløse. I den situation kan der indgås bilaterale
aftaler med en ung arbejdsløs fra et andet land end Frankrig.
Fordelen: Den unge migrant får praktisk erfaring, med masser af støtte igennem
forløbet. Medarbejderen vil også modtage et diplom eller en anbefaling efter
endt forløb.
Web link: http://www.ofii.fr/recruter-un-travailleur-etranger
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