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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