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Forord

For syv år siden opfordrede stats- og regeringslederne på Det Europæiske Råds møde i 

Thessaloniki medlemsstaterne til i højere grad at drøfte integration indbyrdes for at lære 

af hinanden. Europa-Kommissionen besluttede i samarbejde med de nationale kontakt-

punkter vedrørende integration, som er eksperter, der regelmæssigt holder møde, at 

udarbejde en håndbog om god praksis.

I dag kan vi fremlægge tredje udgave af håndbogen. Den dækker en række emner af 

stor betydning: »massemedier og integration«, »bevidsthedsfremmende aktiviteter og 

styrkelse af indvandreres handlekraft«, »dialogplatforme«, »erhvervelse af statsborgerskab 

og udøvelse af aktivt medborgerskab« og »unge indvandrere, uddannelse og arbejds-

markedet«. Næsten 600 eksperter fra regeringer og fra organisationer i civilsamfundet 

har arbejdet i over 18 måneder for at udveksle idéer om disse vigtige emner. Resultatet 

er en lang række inspirerende og konkrete eksempler, der kan ses i denne nye udgave af 

håndbogen. Håndbogen er imidlertid ikke kun frugten af eksperternes arbejde. Syv år, tre 

udgaver, fj orten tekniske seminarer, inddragelse af fl ere hundrede mennesker: Alt dette har 

skabt en gruppe af praktikere, der er velfungerende, og som er indbyrdes i kontakt.

Der består fortsat en række udfordringer på dette område, men håndbogen bringer os et 

skridt videre hen imod at fi nde fælles løsninger på disse. I tidligere udgaver har vi behandlet 

introduktionsprogrammer, aktivt medborgerskab, indikatorer, mainstreamingprincippet, 

boliger i byen, økonomisk integration og integrationsforvaltning. Med denne tredje udgave 

er næsten alle relevante områder, som blev indkredset i de fælles grundprincipper, som 

medlemsstaterne enedes om i 2004, dækket. 

Der er stadig fl ere, der går ind for at fremme integrationen. Sidste år blev der åbnet et 

forum, som alle har adgang til: det europæiske websted vedrørende integration. Der er 

blevet tilføjet hundredvis af eksempler på god praksis, der fortsat kan fungere som inspira-

tionskilde for os, og som ofte fører til nye fortræff elige idéer og projekter. Nogle af disse 

fi nansieres af Den Europæiske Fond for Integration. 
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Med denne tredje udgave og lanceringen af webstedet afslutter vi første fase af den 

fælles dagsorden for integration fra 2005. Lissabontraktaten skaber også grundlag for at 

træff e foranstaltninger for at støtte og opmuntre medlemsstaternes indsats for at fremme 

integrationen. Takket være impulserne fra Stockholmprogrammet, ministerkonferencer om 

integration og debatterne i det europæiske integrationsforum går vi nu ind i en dynamisk 

periode, hvor vi arbejder hen imod et fælles mål, nemlig velfærd for alle borgere i et 

mangfoldigt samfund. Europa-Kommissionen går fortsat fuldt og helt ind for at fremme 

denne proces.

      

 Jonathan Faull

 Generaldirektør

 Generaldirektoratet for Retfærdighed,  

 Frihed og Sikkerhed

 Europa-Kommissionen
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Indledning

Håndbogen om integration beskriver erfaringer og eksempler på god praksis hos politiske 

beslutningstagere og praktikere i hele Europa. Den samler og præsenterer konkrete 

eksempler hentet fra forskellige områder inden for integration af indvandrere og skal ses 

som et led i en mere omfattende integrationsproces i Den Europæiske Union (EU), herunder 

navnlig fastsættelsen af en fælles europæisk ramme for integration.

Som de tidligere udgaver af håndbogen er den tredje udgave opdelt i »indholdsmæssige« og 

»metodemæssige« aspekter. Den dækker tre tematiske emner og tre forvaltningsmæssige 

tilgange. Kapitlerne om mediernes rolle, erhvervelse af statsborgerskab og praksis med 

aktivt medborgerskab samt om unge indvandreres erfaringer med uddannelsessystemer 

og arbejdsmarkedet giver eksempler på praksis og erfaringer fra disse specifi kke områder. 

I kapitlerne om udveksling af information og god praksis, bevidstgørelse, styrkelse af 

handlekraft og dialogplatform gennemgås de strukturer og mekanismer, der er brugt til at 

gennemføre vellykkede integrationsstrategier på alle politiske områder. Tredje udgave er 

baseret på en række tekniske seminarer arrangeret af ministerier med ansvar for integration 

i hhv. Wien (november 2007), Paris (november 2007), Athen (marts 2008), Dublin (maj 2008), 

Lissabon (november 2008) og Tallinn (februar 2009).

Et Europa i fremdrift skal på lang sigt sikre trivsel for alle borgere i de forskellige samfunds-

grupper. Også i fremtiden vil forskellige grupper af indvandrere ankomme til og slå sig ned i 

de europæiske samfund, som selv er kendetegnet ved samfundsøkonomisk og demografi sk 

forandring. 

Integrationspolitikkerne sigter mod at skabe overensstemmelse mellem alle borgeres 

samfundsmæssige betingelser. Dette forudsætter aktiv inddragelse af borgere og beboere, 

både med og uden indvandrerbaggrund. Indvandrere kan med deres kvalifi kationer 

og kompetencer bidrage til det sociale, økonomiske, kulturelle og lokalpolitiske liv i 

samfundet. 

Den enkelte udvikler en kapacitet for livslang læring og får større handlekraft som 

bidragyder til et inkluderende samfund i forandring. Når borgerne har samme rettigheder 

og ansvar og får adgang til almindelige institutioner, øges deres deltagelse i samfundet. 

Indbyggere med indvandrerbaggrund kan støde på problemer på grund af deres oprindelse, 

opholdsbetingelser eller diskrimination. Indbyggere uden indvandrerbaggrund kan støde 

på problemer i samlivet med deres nye naboer og skal tilpasse sig den større mangfoldighed 

i omgivelserne og forholde sig til nye opfattelser af medborgerskab og deltagelse.
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Der opstår nye former for aktivt medborgerskab, når man fj erner hindringer og bruger 

formidlere, der fremmer integrationen i samfundet. Off entlige myndigheder, civilsamfundet 

og den private sektor hjælper sig selv og integrationsprocessen ved at blive »lærende 

organisationer«. De erhverver interkulturel viden og bliver proaktive, når det drejer sig 

om at forholde sig til nye behov, samspilsrelationerne i samfundet og den stedse mere 

mangfoldige befolknings trivsel.

Kapitel 1 adskiller sig fra de øvrige derved, at det fortæller, hvordan det målrettede 

europæiske samarbejde om integration kan udnyttes til udveksling af information og god 

praksis. De få praktiske eksempler vedrører aktiviteter på EU-plan og ikke national praksis. 

I kapitlet drøftes indførelse af standarder ved lov og rapportering om gennemførelsen af 

dem. Også de politiske prioriteringer på europæisk plan diskuteres, og der gives en kort 

beskrivelse af de centrale elementer i den fælles dagsorden for integration såsom det 

europæiske integrationswebsted og Det Europæiske Integrationsforum. Vægten ligger 

især på udarbejdelsen af håndbogen og de tre rækker af tekniske seminarer, som danner 

grundlag for de tre udgaver af håndbogen for politiske beslutningstagere og praktikere. 

Det tematiske fokus i kapitel 2 er massemediernes rolle i integrationen af indvandrere. I 

liberale demokratier med pressefrihed er mediernes rolle at informere, uddanne og 

underholde. Medierne fungerer som en platform for åben og ærlig kommunikation om 

de positive og negative sider af samfundets virkelighed, også af indvandringens. De råder 

over magtfulde værktøjer, der kan påvirke borgernes holdninger og levere information til 

alle, også indvandrere. Medieorganisationerne lærer at afl æse behovene hos deres stedse 

mere mangfoldige publikum, at udrydde hindringer og skabe muligheder for personer 

med indvandrerbaggrund inden for dette erhverv og dets organisationer. Mediefolk, 

myndigheder, politikere, off entligheden, civilsamfundsorganisationer og private 

virksomheder er alle vigtige aktører. I dette kapitel beskrives strategierne for at udvikle 

medieverdenens inkluderende kapacitet.

Kapitel 3 belyser forbindelsen mellem bevidstgørelse af off entligheden og styrkelse 

af indvandrernes handlekraft som to komplementære tilgange. Begge indgår de som 

komponenter i integrationsindsatsen, der er en tovejsproces bestående af gensidig 

tilpasning mellem indvandrere og off entligheden. Gennem bevidstgørelsesaktiviteter 

øger de politiske beslutningstagere og praktikere off entlighedens viden om integrations-

spørgsmål og vigtigheden af at bidrage til alle medborgeres trivsel. Bevidsthed fremmer 

handlekraft i takt med, at de specifi kke grupper udvikler mere informerede holdninger til 

mangfoldighed og lærer at deltage aktivt i holdningsændringer. Øget handlekraft sætter 

indvandrerne i stand til at hjælpe sig selv. Det forudsætter, at indvandrerne får større viden 

om deres egne behov og fl ere ressourcer og mere kapacitet på disse områder. Derved får de 

og deres organisationer mulighed for at træff e mere velinformerede valg og øge indsatsen for 

at ændre integrationssituationen. Øget handlekraft styrker også bevidstheden, efterhånden 

som man i projekter begynder at erkende og bygge på indvandrernes enestående evne 
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til at fremme bevidstheden. Disse to koncepter skaber hyppige kontakter mellem alle 

indbyggere i deres arbejde som frivillige gennem adgang til almene institutioner og nye 

organisationspartnerskaber og som borgere gennem deltagelse i den integrationspolitiske 

beslutningstagning og nye former for lokalt medborgerskab.

Kapitel 4 giver en præsentation af dialogplatforme, der fungerer som et værktøj, der 

kan fremme integration. De øger den gensidige forståelse og tillid på lang sigt og kan 

forebygge og løse konfl ikter mellem indvandrere, indbyggere, borgere med indvandrer- 

og ikke-indvandrerbaggrund og mellem disse grupper og myndighederne. Her beskrives 

hver fase i etableringen og administrationen af ad hoc-platforme og mere permanente 

dialogplatforme, men også de praktiske hindringer, som praktikere ofte støder på, og 

de formidlerroller, en førende off entlig myndighed eller civilsamfundsorganisation kan 

påtage sig. En vellykket platform skaber en åben og respektfuld meningsudveksling og 

kan i bedste fald hjælpe deltagerne med at fi nde fælles fodslag i samarbejdet om at opfylde 

deres samfunds behov. Hvor dialogplatformene har udtømt deres rolle, kan opfølgende 

aktiviteter bidrage til at oprette nye, lokale netværk mellem mennesker og organisationer 

og give dem en følelse af fælles identitet og interesse i at skabe gode forhold for deres 

naboer. 

I kapitel 5 gennemgås erhvervelse af statsborgerskab ud fra en borgercentreret tilgang til 

integration. Indvandrere, som ser deres fremtid i et bestemt land, har en interesse i at bo 

der med samme rettigheder, ansvar og muligheder som landets oprindelige befolkning. 

EU’s medlemsstater, der i stigende grad bliver indvandringslande, har interesse i at indføre 

fuldstændig samfundsøkonomisk og politisk inddragelse og bør derfor øge naturalisations- 

procenten for førstegenerationsindvandrere og sikre, at de børn, der er født i landet, også 

bliver statsborgere dér. Nogle af de bestemmelser i lovgivningen om statsborgerskab, som 

utilsigtet udelukkede eller afholdt ansøgerne fra at søge om statsborgerskab, er nu blevet 

fj ernet, og det samme gælder de elementer i den administrative procedure, der med størst 

sandsynlighed forsinker eller forstyrrer processen. Dette gør gennemførelsen mere eff ektiv 

og skaber større tilfredshed med systemet blandt de kommende statsborgere. En del af 

procedureforenklingen, som fl ere medlemsstater nu har sat højere på dagsordenen, er at 

øge bevidstheden og interessen hos den almene off entlighed. Et aktivt medborgerskab 

blandt nye og gamle statsborgere giver dem mulighed for at forme deres fælles fremtid 

i et mangfoldigt samfund. Aktivt medborgerskab kæder borgernes forskellige identiteter 

sammen og sætter dem i stand til at bidrage fuldt ud til det økonomiske, sociale, kulturelle, 

samfundsmæssige og politiske liv i landet.

I kapitel 6 gennemgås de forskellige strategier for at hæve uddannelsesniveauet og 

beskæftigelsesfrekvensen for unge indvandrere. Praktikerne afdækker, hvordan skævheder 

i skolesystemet eller individuelle socioøkonomiske faktorer og sprogkundskaber kan have 

stor indfl ydelse på de muligheder og udfordringer, som indvandrerne møder gennem 

hele deres uddannelse, fra barn til voksen. Forskellige foranstaltninger kan forbedre 
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kompetencerne hos unge indvandrere og i de almene institutioner, der er ansvarlige for 

at opfylde alle elevers uddannelsesmæssige behov, både indvandrernes og de oprindelige 

indbyggeres. Denne tilgang skaber sammen med en solid interkulturel undervisning nye 

og bredere former for deltagelse i de stadigt mere mangfoldige skoler og samfund. Bedre 

kvalitet og eff ektivitet i uddannelse og undervisning sikrer, at indvandrerne får adgang til 

disse systemer; det skaber fl ere og bedre karrieremuligheder og forbedrer dermed landets 

økonomiske konkurrenceevne og den sociale samhørighed.
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Kapitel 1

Udveksling af information 

og god praksis på europæisk niveau
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Udveksling af information og god praksis på europæisk niveau 

Indvandring og integration er vokset fra at være et spørgsmål af interesse for en 

lille gruppe særlige interessenter til at stå øverst på dagsordenen for mange og 

forskellige former for organisationer. Nationale og lokale politikker på mange 

integrationsrelaterede områder påvirkes i stigende grad af beslutninger, der 

træff es på EU-plan. Udviklingen af EU-politikker kan være en langvarig, kompliceret 

aff ære, hvor de nationale myndigheder, civilsamfundsorganisationerne og EU’s 

egne institutioner inddrages på forskellige niveauer. Europa-Kommissionen spiller 

en afgørende rolle, ofte som initiativtager og koordinator. For at forstå deres egen 

situation skal politiske beslutningstagere og praktikere på lokalt, regionalt og 

nationalt plan have kendskab til, hvordan politikker udformes på EU-plan, og kunne 

deltage i de europæiske samarbejdsmekanismer. 

Første del af dette kapitel er en kort beskrivelse af, hvordan et målrettet europæisk 

samarbejde om integration fungerer i dag. Der fastlægges standarder i EU-lovgivningen, 

som i høj grad påvirker integrationen af indvandrere. Det retlige samarbejde på integra-

tionsområdet udvikler sig i takt med den politiske situation og det tekniske samarbejde. 

Europa-Kommissionen koordinerer rammerne for en struktureret informationsudveksling 

mellem de nationale integrationskontaktpunkter og kommer med input til møder med 

ministre med ansvar for integrationsanliggender. Ministrene i Rådet fastlægger i deres 

konklusioner prioriteringer for nye europæiske samarbejdsområder, som fi nansieres via 

projekter med deltagelse af forskellige interessenter og lokale, regionale og nationale 

myndigheder på tværs af Europa. 

Det ligger uden for dette kapitels rammer at drøfte de bredere muligheder for at inddrage 

integration i alle EU-politikker. Dette beskrives i Europa-Kommissionens meddelelse fra 2005 

om den fælles dagsorden for integration. På andre områder af det europæiske samarbejde 

har man taget integration af forskellige indvandrergrupper og også fl ygtninge op, f.eks. 

inden for kultur, uddannelse, beskæftigelse, iværksætterånd, lige muligheder, sundhed, 

fl ersprogethed, den off entlige mening, forskning, social integration og bypolitik. Desuden er 

to uafhængige EU-agenturers arbejde også relevant for integrationen af indvandrere, nemlig 

EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), der ligger i Wien og bygger videre på 

det tidligere Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC), og Det 

Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i Dublin.

I håndbogens anden del beskrives de tre rækker af tekniske seminarer, som førte til de tre 

udgaver af håndbogen for politiske beslutningstagere og praktikere. Håndbogen bygger 

på konkrete eksempler fra forskellige områder af integration af indvandrere og skal ses som 

led i den bredere proces med udvikling af de europæiske rammer for integration. 
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1.1. Målrettet europæisk samarbejde om integration

I de sidste ti år har de nationale regeringer i EU’s medlemsstater forpligtet sig til at styrke 

kompetencen i EU’s institutioner og arbejdsprogrammerne om integration af tredjelands-

statsborgere med lovligt ophold. 

Fastlæggelse af standarder

EU’s retlige kompetence på områderne frihed, sikkerhed og retfærdighed blev styrket med 

Amsterdamtraktaten fra 1997. Da denne traktat trådte i kraft i 1999, vedtog Det Europæiske 

Råd i sine konklusioner fra mødet i Tammerfors, at formålet med de mere aktive integrations- 

politikker skulle være at sikre retfærdig behandling af indvandrere, som lovligt opholder 

sig i en EU-medlemsstat. Medlemsstaterne skulle sikre disse statsborgere fra tredjelande 

rettigheder og ansvar, der ligger så tæt som muligt op ad EU-borgernes, og de skulle have 

mulighed for at blive statsborgere i de pågældende lande. 

Der er nu gennemført EU-lovgivning med europæiske standarder på forskellige områder, 

som har indvirkning på integrationen. 

Der er vedtaget to love af betydning for indvandrere, nemlig:

direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:DA:NOT

direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som 

fastboende udlænding.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:DA:NOT 

På Europa-Kommissionens vegne undersøger det akademiske Odysseusnetværk, hvordan 

disse direktiver gennemføres i praksis. Rapporterne off entliggøres på adressen :

www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

Desuden er der vedtaget to love om forskelsbehandling, nemlig :

direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 (direktivet om etnisk ligestilling) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:DA:NOT 
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direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 (direktivet om ligebehandling i beskæftigelsen)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:DA:HTML 

Europa-Kommissionens netværk af juridiske eksperter på området for ikke-forskelsbe-

handling rådgiver og støtter Kommissionen og medlemsstaterne om gennemførelsen og 

anvendelsen af disse to retsinstrumenter. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=da

Fastlæggelse af prioriteringer

De nationale regeringer har politisk forpligtet sig til at udnytte det europæiske samarbejde 

til at fastlægge fælles prioriteringer. Med Det Europæiske Råds konklusioner fra 2004 

vedtog medlemsstaterne således de fælles grundprincipper for integration af indvandrere. 

Disse er vedlagt i bilag 1.

De fælles grundprincipper sigter mod at : 

hjælpe medlemsstaterne med at udforme deres integrationspolitikker med enkel, • 

ikke-bindende vejledning, som de kan bruge til at bedømme deres egen indsats

fungere som et grundlag, som medlemsstaterne kan bruge til at undersøge, hvordan EU’s • 

myndigheder og myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan kan samarbejde om 

at udvikle og gennemføre integrationspolitikker 

bistå Rådet med at overveje og over tid fastlægge EU-politikker og -mekanismer, der kan • 

støtte integrationsbestræbelserne på nationalt og lokalt plan.

Ministrene med ansvar for integration indgår nye politiske forpligtelser og vedtager nye 

prioriteringer for EU-samarbejdet på alle europæiske konferencer. Der er afholdt tre af disse 

konferencer i hhv. Groningen (2004), Potsdam (2007) og Vichy (2008), og den næste fi nder 

sted under det spanske formandskab i 2010.

Teknisk samarbejde

Det tekniske samarbejde om integration blev indført under Haagprogrammet, der er et 

femårigt arbejdsprogram vedtaget af medlemsstaterne om et tættere samarbejde for 

at styrke udviklingen af et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette 

område vil blive styrket med Stockholmprogrammet for 2010-2014. 

Kommissionens meddelelse fra 2005, »En fælles dagsorden for integration«, var 

Kommissionens første forsøg på at udvikle sammenhængende europæiske rammer på 

dette område. EU’s samarbejdsmekanismer, som interessenter kan bruge til at udveksle 

erfaring og information på tværs af landene, sigter mod at tilskynde medlemsstaterne til at 
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omsætte de fælles grundprincipper til praksis og at styrke deres integrationsbestræbelser. 

De mekanismer, der er beskrevet i dette afsnit, er hjørnestenene i disse rammer. 

I 2002 blev de nationale integrationskontaktpunkter (National Contact Points on 

Integration, NCPI) samlet i ét netværk og fungerer nu som offi  cielt netværk på EU-plan, 

hvor repræsentanter for de nationale ministerier med ansvar for integration udveksler 

information med Europa-Kommissionen. Netværket drøfter og eff ektiviserer gennem-

førelsen af det tekniske samarbejde, fastlægger fælles målsætninger, mål og benchmarks 

og styrker koordineringen mellem nationale og europæiske politikker. 

Kommissionen har struktureret informationsudvekslingen og udarbejdet fl ere komparati-

ve publikationer om integrationspolitikker og -praksis i EU. De tre årsrapporter om 

indvandring og integration i Europa indeholder hovedsageligt information fra kontakt-

punkterne om indvandringspolitikker og -statistikker og om gennemførelsen af de fælles 

grundprincipper om integration. Håndbøgerne om integration for politiske beslutnings-

tagere og praktikere har dannet udgangspunkt for udvekslingen af information og praksis, 

som kontaktpunkterne har bidraget til. 

Det europæiske websted om integration fører denne strukturerede informationsud-

veksling et skridt videre. Webstedet er åbent for alle interessenter. Det er en off entlig 

»indgangsport« til udveksling af information og god praksis i alle medlemsstater og dækker 

alle dimensioner af integration. Målet med webstedet er at styrke integrationspolitikker 

og -praksis ved at dele vellykkede strategier og støtte samarbejdet mellem myndigheder 

og civilsamfundsorganisationer i EU. Det er åbent for alle og giver læserne mulighed for at 

udveksle god praksis, fi nde fi nansieringsmuligheder og projektpartnere, holde sig ajour 

med den seneste udvikling på EU-, nationalt og lokalt plan samt vedligeholde kontakten 

til medlemmer af EU’s integrationssamfund. Webstedet bygger bro over kløften mellem 

integrationspraktikere og politiske beslutningstagere med sit indhold om integration — 

»Integration at your fi ngertips« (integration lige ved hånden), oplysninger af høj kvalitet 

fra hele Europa, og skaber et onlinefællesskab for personer, der er beskæftiget med 

integrationsspørgsmål.

Følgende kan fi ndes på webstedet (www.integration.eu) :

En samling af innovativ »god praksis« om integration, præsenteret på en klar, sammen- 

lignelig måde. Praksiseksemplerne er hentet fra europæiske og nationale projekter, 

lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer. De følger samme model og kan 

derfor let sammenlignes.

Udvikling på EU-plan såsom nye direktiver, Rådets konklusioner og meddelelser fra  

Kommissionen.

Landeinformationsark med de seneste oplysninger om lovgivning og politiske  

programmer.

Værktøjer som partnersøgeværktøjet, der understøtter netværkssamarbejde og  

udvikling af fælles projekter. Der fi ndes f.eks. basisoplysninger om organisationer, 

som arbejder med integration, og lister over personer, der er registrerede brugere af 

webstedet, og som ønsker at få videreformidlet deres kontaktoplysninger.
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Information om fi nansieringsmuligheder: Ajourført information er et vigtigt krav fra  

potentielle brugere af webstedet. På webstedet fi ndes information om de mange 

forskellige fi nansieringsmuligheder, som Europa-Kommissionen stiller til rådighed for 

praktikere, samt en gennemgang af medlemsstaternes og private fondes programmer.

Et kæmpestort bibliotek med rapporter, politiske dokumenter, lovgivning og  

konsekvensanalyser.

Diskussionsfora: Via forummet er der adgang til sammendrag af diskussioner, så  

abonnenterne hurtigt kan se, om der er kommet nye indlæg, og beslutte, om det er 

noget, de ønsker at reagere på.

Jævnlig ajourføring af nyheder og begivenheder: Der udsendes regelmæssigt e-breve  

med oplysninger om nyttigt baggrundsmateriale og case studies af relevans for løbende 

arrangementer.

Linksamling til eksterne websteder. 

Webstedet blev præsenteret af Europa-Kommissionen på det første møde i det europæiske 

integrationsforum i april 2009. Forummet udvikles i samarbejde med Det Økonomiske og 

Sociale Udvalg, som har afgivet en udtalelse om civilsamfundets rolle i indsatsen for at 

fremme integrationspolitikker.

Forummet giver adgang til en høringsmekanisme mellem civilsamfundet og Europa-

Kommissionen. Det fremgår af EU’s fælles dagsorden, at en holistisk tilgang til 

integrationspolitik forudsætter en højere grad af deltagelse på EU-plan af interessenter 

på alle forvaltningsniveauer. Forummet er blot et af fl ere instrumenter, som skal højne 

civilsamfundets deltagelse i denne proces. 

En lignende proces på byplan, Integration af byer, har deltagelse af Europa-Kommissionen 

og Eurocities, et netværk af store europæiske byer. De årlige konferencer slår bro over 

de mange administrationsniveauer og baner vejen for nye idéer til, hvordan de fælles 

grundprincipper kan gennemføres i praksis. 

www.inticities.eu/ 
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Dette europæiske integrationsforum fungerer som talerstol for repræsentanter for 

civilsamfundet om integrationsspørgsmål, også i relation til EU’s dagsorden om integration, 

og giver Kommissionen mulighed for at indtage en proaktiv rolle i sådanne drøftelser. 

Forummet er dermed en supplerende kilde til information, høring, ekspertiseudveksling 

og udarbejdelse af henstillinger. De fælles grundprincipper for integration er rettesnor for 

forummets aktiviteter. 

På ministerkonferencerne i Potsdam og Vichy vedtog medlemsstaterne de såkaldte 

europæiske moduler, der skal være et nyt middel til at videreudvikle udvekslingen af 

information og god praksis. Moduler for relevante integrationsspørgsmål er tænkt som 

praktiske instrumenter som hjælp til politiske beslutningstagere og praktikere. Output 

kan f.eks. være standarder, benchmarks, peer reviews og andre værktøjer samt nyttige, 

praktiske råd til en vellykket gennemførelse. De kan underbygge og videreudvikle det 

arbejde, som allerede pågår inden for rammerne af de forskellige europæiske initiativer 

vedrørende integration, herunder de tre udgaver af håndbogen. 

En af prioriteringerne for det fremtidige samarbejde om integrationspolitik er udvikling af 

evaluerings- og benchmarkingværktøjer. De politiske beslutningstagere kan sikre, at deres 

integrationspolitikker er baseret på praksis og dokumentation fra konsekvensanalyser, 

selvevalueringer og peer reviews og fra udtalelser fra indvandrermiljøer, der ellers er 

vanskelige at komme i kontakt med.  I denne sammenhæng kan indikatorer vise sig nyttige.

Det hedder i det fælles princip nr. 11, at det er nødvendigt at fastlægge »indikatorer og 

evalueringsmekanismer for at foretage en tilpasning af politikken, vurdere de fremskridt, 

der er gjort på integrationsområdet, og gøre udvekslingen af oplysninger mere eff ektiv«. 

Her gøres det klart, at der er brug for værktøjer og målestokke for at forbedre regeringens 

kapacitet til at evaluere politikkers og praksisformers relevans, eff ektivitet, bæredygtighed 

og virkning. Det stigende ønske på EU-plan om indikatorbaserede evalueringer skal ses 

i sammenhæng med de nye fi nansieringsmuligheder for udarbejdelse af komparative 

indikatorer og evalueringsrammer. I de seneste femten år har Europa-Kommissionen ydet 

støtte til en halv snes forskningsprojekter om forskellige indikatortyper og til gennemfør-

lighedsundersøgelser om udvikling af fælles benchmarkingrammer på EU-plan.
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Målrettede fi nansieringsinstrumenter

De integrationsrelaterede prioriteringer afspejles i mange generelle fi nansielle programmer 

under bl.a. Den Europæiske Socialfond og inden for byudvikling, uddannelse og kultur. 

Med hensyn til integrationspolitikker rettet mod statsborgere fra tredjelande med lovligt 

ophold var den første fi nansieringsrunde koncentreret om tværnationale foranstaltninger 

under INTI-programmet (18 mio. EUR til 64 projekter fra 2003 til 2006). Disse projekter bidrog 

til udviklingen af teknisk samarbejde, fordi de styrkede dialogen med civilsamfundet, 

praksis blev evalueret, og der blev etableret netværk på EU-plan. Siden 2007 er der via Den 

Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere (825 mio. EUR for 2007-2013) 

ydet økonomisk støtte til medlemsstaternes årsprogrammer (93 % af det samlede budget) 

og fællesskabsforanstaltninger (7 %).

Det overordnede formål med integrationsfonden er at støtte medlemsstaternes indsats 

for at give tredjelandsstatsborgere kapacitet og kompetence til at opfylde betingelserne 

for at få ophold og dermed lette deres integration i de europæiske samfund. Her bidrager 

integrationsfonden til udvikling og gennemførelse af nationale integrationsstrategier 

på alle samfundsområder, navnlig på grundlag af princippet om, at integration er en 

dynamisk tovejsproces, der forudsætter gensidig anerkendelse fra både indvandreres og 

medlemsstaternes statsborgeres side.

Ifølge afgørelsens artikel 3 skal integrationsfonden bidrage til opfyldelsen af nedenstående 

specifi kke mål :

at lette tilrettelæggelsen og gennemførelsen af indrejseprocedurer, der vedrører og • 

støtter integrationsprocessen for tredjelandsstatsborgere

at udvikle og gennemføre integrationsprocessen for nyankomne tredjelandsstats-• 

borgere i medlemsstaterne

at øge medlemsstaternes evne til at udvikle, gennemføre, overvåge og evaluere de • 

politikker og foranstaltninger, der tager sigte på integration af tredjelandsstatsborgere

at udveksle oplysninger, bedste praksis og samarbejde i og mellem medlemsstaterne• 

om udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af politikker og foranstaltnin-

ger med henblik på integration af tredjelandsstatsborgere.
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1.2. Håndbogen i centrum

Ideen til en europæisk håndbog om integration opstod efter Det Europæiske Råds møde i 

Thessaloniki i juni 2003. Her understregede stats- og regeringscheferne vigtigheden af at 

udvikle samarbejde og informationsudveksling inden for rammerne af det nyetablerede 

NCPI-netværk med henblik på at lære af hinanden. Som reaktion på denne opfordring blev 

håndbogen udarbejdet for at tilskynde til og strukturere denne udveksling. Håndbogen 

var tænkt som en løbende, inklusiv proces, et levende instrument, som ikke kun ville blive 

bedre fra gang til gang, men også indeholde ajourføringer om nye udviklinger, løsninger 

og evalueringsresultater.

Hensigten er, at de politiske beslutningstagere og praktikere skal bruge de konkrete 

eksempler og konklusionerne fra håndbogen i udviklingen og prioriteringen af 

deres initiativer. Generelt fastlægger politikerne de overordnede integrationsmål på 

forvaltningsplan, stiller ressourcer til rådighed, overvåger gennemførelsen og evaluerer 

resultaterne. Praktikerne omsætter målene til konkrete programmer, fastsætter delmål 

og iværksætter aktiviteter for at nå disse mål. Det ligger uden for håndbogens rammer 

at beskrive, hvordan den overordnede integrationslovgivning og -politik fastlægges. 

Hensigten er heller ikke at beskrive specifi kke programmer i detaljer. Omdrejningspunktet 

for hvert kapitel i de tre udgaver af håndbogen er praksisbaserede »kritiske succesfaktorer«, 

dvs. et ikke-udtømmende katalog over god praksis fra forskellige EU-lande, der opfylder 

én eller fl ere af disse faktorer, og et sæt konklusioner. Selv om det er et bestemt land, som 

nævnes i relation til specifi kke aktiviteter, udelukker det ikke, at en lignende praksis også 

kan fi ndes i andre lande i EU. I bilagene til håndbogen gøres der rede for, hvordan politikker 

kan omsættes til projekter og omvendt, samt for, hvordan politiske beslutningstagere 

og praktikere kan indgå i en gensidig læringsproces for at forbedre deres resultater på 

integrationsområdet. 

Håndbogens kapitler er baseret på resultaterne af fj orten tekniske seminarer, som de 

nationale myndigheder har afholdt. Hver værtsstat stillede forslag til et teknisk seminar 

om integrationspolitik eller -forvaltning og valgte derefter sammen med Europa-

Kommissionen og de nationale kontaktpunkter emnerne for de forskellige workshopper 

og stillede forslag til indlægsholdere fra hele EU. 

Første udgave havde tre emner, der afspejlede de prioriteringer, som Europa-Kommissionen 

havde fastlagt i sin meddelelse fra 2003 om indvandring, integration og beskæftigelse. 

Seminarerne i København (februar 2004), Lissabon (april 2004) og London (juni 2004) 

dannede baggrund for tre kapitler :

introduktion af nyankomne indvandrere og personer med fl ygtningestatus• 

deltagelse i civilsamfundet• 

indikatorer.• 
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Anden udgave omhandlede aspekter af de fælles grundprincipper og EU’s fælles dagsorden. 

Fem seminarer i hhv. Tallinn (maj 2005), Rom (juli 2005), Dublin (oktober 2005), Berlin 

(december 2005) og Madrid (april 2006) dannede grundlag for fi re kapitler :

mainstreaming af integration af indvandrere• 

boliger i bymiljøer• 

økonomisk integration• 

integrationsforvaltning.• 

Denne tredje udgave har forskellige indholdsmæssige og metodologiske emner. Seks 

seminarer i hhv. Wien (november 2007), Paris (november 2007), Athen (marts 2008), Dublin 

(maj 2008), Lissabon (november 2008) og Tallinn (februar 2009) dannede grundlag for 

følgende kapitler :

udveksling af information og god praksis på europæisk niveau• 

massemedier og integration• 

bevidsthedsfremmende aktiviteter og styrkelse af indvandreres handlekraft• 

dialogplatforme• 

erhvervelse af statsborgerskab og udøvelse af aktivt medborgerskab• 

unge indvandrere, uddannelse og arbejdsmarkedet.• 

Til hvert seminar blev de nationale kontaktpunkter opfordret til at udvælge en trepersoners 

delegation, som skulle repræsentere deres lands erfaringer med og ekspertviden om 

emnet (f.eks. regionale/lokale myndigheder, akademikere, eksperter og ikke-statslige 

interessenter). Deltagere fra alle EU’s medlemsstater og fra ikke-EU-lande som Australien, 

Canada, Norge, Schweiz og USA deltog i disse seminarer. Omkring ét hundrede deltagere 

fra alle hjørner af EU og fra forskellige niveauer i og uden for myndighederne bidrog til 

hvert seminar. De kan alle betragtes som »forfattere« til denne håndbog, da deres skriftlige 

og mundtlige bidrag udgør vigtige kilder til den viden og de eksempler, der er beskrevet i 

kapitlerne. 

Kommissionen, de nationale kontaktpunkter og den uafhængige konsulent, migrationspoli-

tikgruppen (MPG), kan opfattes som »redaktører«, der har været ansvarlige for udarbejdelse 

af de begrebsmæssige rammer, indsamling af information fra hvert seminar, udformning 

af evalueringsrammer for udvælgelse af praksis og yderligere skrivebordsforskning. Den 

uafhængige konsulent skrev en række dokumenter som forberedelse til hvert seminar og 

ramme for diskussionerne og producerede desuden konklusioner fra seminarerne. Disse 

dokumenter blev derefter drøftet i de nationale kontaktpunkter. Alle disse elementer 

danner grundlag for håndbogen. 
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Første udgave blev fremlagt på ministerkonferencen om integration i Groningen den 9.-11. 

november 2004 under det nederlandske formandskab. Den anden var et vigtigt input til 

det uformelle møde for EU’s integrationsministre i Potsdam den 10.-11. maj 2007 under det 

tyske formandskab. Medlemsstaterne har gennem Rådets konklusioner gentagne gange 

opfordret NCPI-netværket og Kommissionen til at videreudvikle håndbogen samt udvide 

og tilpasse formidlingen til det forventede publikum. Derfor er det blevet besluttet at 

oversætte den til alle offi  cielle EU-sprog. Alle tre udgaver fi ndes på (www.integration.eu). 
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Kapitel 2

Massemedier og integration
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Massemedier og integration

I liberale demokratier med pressefrihed er mediernes rolle at informere, uddanne og 

underholde. Medierne fungerer som en platform for åben og ærlig kommunikation 

om de positive og negative sider af samfundets virkelighed, også indvandring. De er 

et magtfuldt medie, der kan påvirke holdningerne i samfundet og levere information 

til indvandrere og resten af samfundet. Den kulturelle og sproglige mangfoldighed i 

Europas samfund bliver mere og mere udtalt som følge af indvandringen, men denne 

forandring afspejles ikke altid i medierne, hverken når det gælder portrættering 

og repræsentation af indvandrere i medierne eller i henseende til repræsentation i 

selve medieverdenen. 

Initiativer til at etablere og drive medier, som mere loyalt afspejler den kulturelle 

mangfoldighed i de europæiske samfund, vil ikke kun fremme lighed, men også 

bidrage til integration og styrke samhørigheden i samfundet. Medieorganisationer og 

-folk, myndigheder, politikere, off entligheden, civilsamfundsorganisationer og private 

virksomheder er alle vigtige aktører. I dette kapitel beskrives strategierne for at udvikle 

kapaciteten hos dem, der er beskæftiget med integration.

 2.1. Udfordringer og muligheder i mediemiljøet

Globalisering

Globaliseringen og de teknologiske fremskridt har ført til grundlæggende forandringer i 

medieverdenen. Folk har adgang til nyheder, information og underholdningsprogrammer, 

både dem, der produceres i resten af verden, og dem, der produceres nationalt, regionalt 

og lokalt. Folk har adgang til information gennem en bred vifte af medier — tv, aviser, 

magasiner, radio og internettet. Det øgede udvalg af medier forklarer delvist udviklingen 

af parallelle medierum, hvor indvandrere i Europa kan se satellit-tv, høre radioudsendelser, 

læse internetaviser og deltage i diskussionsfora fra deres oprindelsesland eller -region eller 

fra etniske medieorganisationer i Europa. Indvandrere synes ofte, at oplysninger fra deres 

hjemland og -region er mere pålidelige og troværdige end oplysninger fra værtslandets 

medier. Dette kan skabe interkulturel fejlkommunikation i samfundet, som igen kan 

hæmme integrationen. 
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Konkurrence 

Globaliseringen har sammen med det teknologiske fremskridt skærpet konkurrencen 

mellem medieorganisationerne. For at overleve på et konkurrencepræget marked skal 

medieorganisationerne sikre, at deres produkter er tilpasset forbrugernes behov og 

ønsker. Dette gælder i stigende grad også for off entlige radio- og tv-selskaber. I denne 

sammenhæng er konkurrence både en mulighed og en udfordring for integration. 

En kombination af teknologisk forandring og uro på arbejdsmarkedet har ført til en 

vanskeligere beskæftigelsessituation og færre investeringer i indhold og uddannelse, hvilket 

påvirker den journalistiske standard og kvalitet. Tids- og budgetmæssige begrænsninger gør 

det endnu vanskeligere for medierne at foretage baggrundsresearch og dobbelttjekke 

deres oplysninger. Desuden henholder mange nyhedsformidlere sig til det gamle ordsprog 

om, at »dårlige nyheder sælger bedst«, hvilket tilskynder til sensationsjournalistik og 

skrækkampagner om indvandring. Som følge heraf er der en tendens til, at indvandrernes 

holdninger høres mindre og fremstilles med mindre troværdighed i programmer og 

artikler, at indvandrere afbildes som stereotyper, sjældent medtages som nye aktører i en 

mediedækning, der ikke vedrører indvandreraspekter, men kun kommer frem i forbindelse 

med enkeltstående begivenheder, der ikke sikrer den sammenhæng og beskrivelse, som 

er nødvendig for at øge forståelsen og empatien i henseende til indvandringsrelaterede 

spørgsmål. 

Indvandrere og deres efterkommere er dog samtidig en voksende forbrugergruppe i 

Europa. Indvandrere repræsenterer således også en potentiel stigning i antallet af mediefor-

brugere. Medieorganisationerne skal sikre, at deres produkter er henvendt til et stedse 

mere kulturelt mangfoldigt marked, hvis de ønsker at overleve. Hvis de almindelige medier 

ikke opfylder indvandrernes ønsker og behov, får de etniske medier en mere fremtrædende 

rolle, og det samme gælder satellit-tv, radioudsendelser, internetnyhedswebsteder og 

diskussionsfora fra oprindelseslande og -regioner. 

Mediernes afspejling af samfundet 

Medierne påvirker off entlighedens opfattelse af indvandrere, men de afspejler også 

de dominerende holdninger og synspunkter i samfundet — nogle er tolerante, andre 

intolerante, atter andre åbent fjendtlige og andre igen ligeglade. På samme måde 

strækker mediernes holdning til indvandring og integration sig fra sympati til aktiv støtte 

og fra tilfældige og utilsigtede fordomme til bevidst fremmedhad. Medieorganisationer-

ne kan opfordres til at give et nøjagtigt, reelt billede af indvandrere i medierne, men

de kan ikke forventes at fremme en integrationsdagsorden, medmindre det er i deres 

egen interesse. 
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Regulering af medierne  

Debatter om medier og integration handler om grundlæggende rettigheder og frihedsret-

tigheder. Ytringsfrihed er en grundlæggende rettighed i ethvert fungerende demokrati 

og må aldrig tilsidesættes. I medfør af denne rettighed, der er knæsat i artikel 10 i den 

europæiske menneskerettighedskonvention og i mange medlemsstaters forfatning, kan 

man fremsætte kontroversielle idéer og diskussionsoplæg i medierne og også negative 

beskrivelser af indvandrere, som kan hæmme integrationen. Det er imidlertid også ethvert 

fungerende demokratis opgave at beskytte folk mod racistiske udtalelser og fremmedhad. 

Den udfordring, som de europæiske samfund nu står over for, er at beskytte borgerne mod 

hadske ytringer og samtidig beskytte ytringsfriheden. 

Selvregulering blandt medierne og især pressemedierne fi ndes bestemt, men kritiseres ofte 

for ikke at være eff ektiv nok til at hindre unøjagtig og sensationspræget journalistik eller 

til at beskytte indvandrerne mod diskrimination. I sammenligning med de trykte medier 

er off entlig radio- og tv-virksomhed mere reguleret i nogle lande, f.eks. i form af kvoter 

med multikulturelt indhold og positive foranstaltninger. Der er grænser for reguleringen 

af radio- og tv-industrien i Europa på grund af forskellige diversitetsniveauer, forskellige 

koncentrationer af indvandrerbefolkning i landet og indvandringens placering på den 

politiske dagsorden. 

Generelt mener medierne, at den eksisterende regulering er en begrænsning af 

pressefriheden og den uafhængige journalistik. Omvendt opfatter myndigheder og 

civilsamfundsorganisationer ofte mere regulering som en patentløsning. Mange eksperter 

mener, at der allerede er indført tilstrækkelige reguleringsbestemmelser til sikring af en 

retfærdig, afbalanceret skildring af indvandrere i medierne, og at problemerne ikke skyldes 

mangel på lovgivning, kodekser og retningslinjer, men mangelfuld gennemførelse af dem.

Forståelse af medieaktører

Mange mennesker opfatter »medierne« som en samlet enhed. En sådan forenkling er 

både ukorrekt og formålsløs. Mediemiljøet er utroligt mangfoldigt og opererer på yderst 

forskellige niveauer (globalt, nationalt, regionalt og lokalt), i forskellige formater (tv, radio, 

tryk og internettet), med forskellige ejerskabsformer og forskellige målgrupper.

Medierne er et univers i sig selv, og det kan være svært for integrationsaktører at fi nde 

vej i junglen af medieorganisationer, som alle har deres egen dagsorden og interesse-

områder. Integrationsaktører, som ønsker at påvirke medierne, skal forstå de strukturer og 

mekanismer, som medier og mediefolk skal arbejde inden for. Derfor bør mediemiljøet på 

lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan kortlægges. 

Medieindustrien er yderst kompliceret, fordi der er så mange indbyrdes afhængige spillere 

og aktører, der påvirker og samarbejder med hinanden. Interessenter er f.eks. lovgivere, 

medieejere, medieforvaltningsselskaber, produktionsselskaber, facilitetsselskaber, rekla-
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meselskaber, lytter- og seermålingsinstitutter, meningsmålingsselskaber, ansættelses-

bureauer, uddannelsesinstitutioner, forbrugerorganisationer, mindretalsorganisationer, 

fagforeninger, lærerforeninger, religiøse organisationer, politiske partier, lobbygrupper, 

journalister, hr-ledere, programproducenter og opinionsdannere. 

Aktører, som ønsker at kortlægge mediemiljøet, skal fokusere på fi re hovedområder :

Medieorganisationer, der producerer og sender  

Integrationsaktører, som ønsker mangfoldighed i medierne eller forsøger at skabe balance i 

skildringen af indvandrere, skal først fi nde ud af, hvilken slags medieorganisation det er mest 

hensigtsmæssigt at arbejde med. Skal den være lokal, regional, national eller global, og er den 

off entlig eller kommerciel? Hvordan og hvor sender den, hvad er dens mål og målsætninger, 

hvad er denne medieorganisations særtræk, og hvordan er den relateret til andre organi-

sationer? Derefter skal de have en forståelse af, hvilket miljø medievirksomheden operer 

i, og hvilke interessenter der er involveret, f.eks. hvem der ejer selskabet, hvilke politikker 

har det (kommercielt, journalistisk, programmæssigt, personalemæssigt, med hensyn til 

mangfoldighed, sponsor- og pr-politik og politiske alliancer), og hvilke formidlere producerer 

og sender deres programmer? Det er også vigtigt at udvikle en forståelse af den rolle, som 

den brede vifte af mediefag og  organisatoriske afdelinger spiller. 

Lovgivning og kontrolinstanser, der bestemmer, hvordan medierne kan operere

For at skabe balance i de off entlige skildringer og bekæmpe racisme i medierne er det 

vigtigt at have en viden om de typer presseklagemekanismer, der fi ndes i medierne, 

i journalisternes fagforeninger og i racismelovgivningen. Hvis det drejer sig om en 

kontrolinstans, er det vigtigt først at fastslå instansens status. Er medierne ansvarlige over 

for en myndighedsinstans ved lov eller over for en instans baseret på mediernes egen 

selvregulering? Hvornår og hvad skal medierne afl ægge rapport om? Er disse rapporter 

tilgængelige for off entligheden? Hvad er kontrolinstansens ansvar, hvis medierne ikke 

opfylder kravene?  

Mediebrugerne  

Mediebrugernes passive forbrugerrolle udvikler sig og bliver mere interaktiv. 

Mediebrugerne deltager nu ofte i programmer, udvikler deres egne websteder og 

fungerer som uformelle kontrollører af medierne, f.eks. gennem seertalsanalyser og klager. 

Integrationsaktører, som ønsker at påvirke medierne, kan udnytte mediebrugernes stigende 

indfl ydelse. Det kan f.eks. ske ved at tilskynde dem til i højere grad at udnytte klagestruk-

turerne, skabe deres egne medieplatforme, deltage i interaktive mediediskussioner og 

fremme medieundervisningen i skolerne for at forbedre elevernes viden om medier.

Arbejdsmarked

Integrationsaktører, som ønsker en større mangfoldighed blandt de ansatte i medieindu-

s  trien på både kortere og længere sigt, bør udpege interessenter og mulige »forandrings- 

aktører« med ansvar for almene arbejdsmarkedsspørgsmål såsom erhvervsuddannelse, 
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erhvervsvejledning, jobcoaching og beskæftigelsespolitikker. Det er f.eks. fagforeninger, 

arbejdsgiversammenslutninger, erhvervsuddannelsesinstitutter og nationale mediekar-

riererådgivningscentre, som nye mediearbejdere kan bruge som afsæt til komme ind i 

medieindustrien og her tilskynde arbejdsgiverne til at uddanne deres ansatte i nye interkul-

turelle kompetencer og færdigheder.

Flere oplysninger om, hvordan man kortlægger mediemiljøet, kan hentes i artiklen  Thinking 

forward: Making the Media more Diverse and the Role of »Change Agents«: 

www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Se også Media4Diversity: taking the pulse of diversity in the media: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes 

Kortlægning af mediemiljøet kan være en tidkrævende opgave, og mange integrations-

aktører har ikke ressourcerne til at foretage denne kortlægning. Det vil derfor være værdifuldt 

at få kendskab til organisationer, som allerede har kortlagt de forskellige mediemiljøer, så 

disse organisationer kan fungere som ressource for andre. 

Efter kortlægningsprocessen har aktørerne en meget bedre forståelse af, hvorfor, hvor -

dan og om forskellige medieorganisationer måtte være interesserede i partnerskaber. 

Integrationsaktører og medieorganisationer kan have sammenfaldende, overlappende el-

ler modstridende interesser. Kortlægningsprocessen kan give aktørerne en større forståelse 

af, hvordan de skal udforme deres budskab på det rette niveau og til den rette person. 

Det er en god idé at tage sig tid til at kortlægge mediemiljøet i henseende til vigtigste 

aktører, lovgivningsmæssige rammer, brugere og arbejdsmarked, fordi det giver integra-

tionsaktørerne en forståelse af, hvorfor, hvordan og hvilke medieorganisationer der er 

interesserede i at samarbejde om en mere retvisende skildring af indvandrere og en mere 

etnisk mangfoldig arbejdsstyrke.

*
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 2.2. Udvikling af en effektiv mediestrategi

For mange integrationsaktører kan medierne enten være en ufarlig allieret eller en fj ende. 

Integrationsaktører bør overveje at udvikle en mediestrategi, samordne den med medieor-

ganisationernes dagsorden, tydeliggøre deres budskab og udvikle strategiske alliancer. 

En mediestrategi har større chancer for at blive eff ektiv, hvis aktørerne har kortlagt 

mediemiljøet og identifi ceret og analyseret de forskellige interessenter. Ligeledes bør man 

også overveje at udvikle en proaktiv, mere langsigtet mediestrategi, da mediedækningen 

mest eff ektivt kan bidrage til at ændre holdninger, hvis den er konstant.

How to communicate: Strategic communication on migration and integration, udgivet af King 

Baudouin Foundation, Belgien, giver praktiske råd til organisationer i civilsamfundet, der 

ønsker en bedre kontakt med medierne. 

www.kbs-frb.be/uploadedfi les/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_

sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Integrationsaktører bør overveje, hvordan deres dagsorden er afstemt med medieorganisa-

tionens og dennes afdelingers arbejde og tilpasse deres dagsorden hertil. Et par eksempler 

på strategier, der støtter medieorganisationens arbejde :

At give journalisterne sammenhængende, pålidelige oplysninger. Journalister lever under et  •
stigende pres og får mindre og mindre tid til at researche deres historier. En velskrevet presse-

meddelelse er af uvurderlig betydning, hvis man ønsker mediedækning, og brugervenlige, 

faktuelle publikationer (med gode resuméer) kan give journalisterne den nødvendige 

baggrundsinformation.

At sikre, at deres eget websted er ajourført med relevant information og er brugervenligt,  •
så journalisterne let kan få adgang til information, pressemeddelelser og publikationer.

At opbygge en database som hjælp til journalister, så de kan fi nde oplysninger om  •
talspersoner, eksperter og indvandrere, som kan fortælle om deres egne erfaringer. 

Integrationsaktører kan blive tydeligere i deres lokale mediemiljø, hvis de indarbejder 

public relations i deres strategiske planlægning og afpasser deres tilgang efter medieor-

ganisationernes overordnede arbejdsopgaver og kvalitetsnormer. 

Integrationsaktører skal fastlægge klare delmål og målsætninger for deres mediestrategi, 

identifi cere den forventede målgruppe og tilpasse deres budskab til denne gruppe. De 

forskellige myndigheder sender ofte blandede budskaber om indvandring og fordele/

ulemper ved indvandring. Myndigheder og andre interessenter kan tydeliggøre tvetydige 

budskaber og fejlopfattelser af indvandrere ved at bruge medierne som middel til at fortælle 

off entligheden om indvandring og integration; de kan også fi nansiere uafhængig forskning

i indvandrernes rolle i og bidrag til værtslandet og udnytte medierne til at formidle resultater-

ne af denne forskning. 

*
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Aktører skal overveje, hvordan man kan øge off entlighedens interesse for indvan-

dringsspørgsmål. De kan f.eks. fokusere på sammenfaldende værdier og det menneskelige 

aspekt gennem personhistorier og case studies. De kan tilskynde medieaktører til at undgå 

absolutte udtalelser, der skaber splittelse hos modtagerne. Desuden bør målmedieorgani-

sationens mediestil også indgå i betragtningerne. Boulevardpressen vil f.eks. oftere tage 

mere følelsesbetonede historier op, så derfor kan det være mere eff ektivt at fokusere på 

indvandreres personlige oplevelser, mens mere dybdeborende journalistik kan koncentrere 

sig om kvantitative data og baggrundsinformation. 

Eksempler på strategier, der sikrer, at budskabet kommer frem : 

Uddannelse af specialiserede talspersoner, som legitimt kan udtale sig på vegne af  •
indvandrersamfund og kan gøre rede for og fremme de forskellige aspekter på en 

medievenlig måde. 

Udvide støtten. Mange civilsamfundsorganisationer falder i fælden med kun at henven- •
de sig til deres eksisterende tilhængere i stedet for at øge deres tiltrækningskraft over 

for et større publikum. 

Udnytte den lokale presse. Den lokale presse har stor indfl ydelse, fordi store dele af  •
lokalbefolkningen læser de forskellige lokale weekendaviser, og fordi befolkningen 

oplever integrationen på lokalt, ikke nationalt plan. Ofte tager de nationale medier de 

historier op, som den lokale presse har bragt.

Opdyrke et produktivt arbejdsforhold til redaktører og journalister, ikke kun dem, som •
i forvejen er positivt indstillede over for indvandring, men også dem, der ikke er det.

Lære off entligheden at være mere kritisk over for medierne ved at forklare, at både  •
beskrivelser og fortolkninger påvirkes af den enkeltes kulturelle og sociale baggrund.

Overvåge medierne og diskutere indholdet med medieorganisationer, journalister og  •
redaktører samt udnytte klageinstanser (ombudsmænd, ligeretsorganer, presseråd o.l.), 

hvor dette er relevant.

Integrationsaktører skal rette blikket mod deres lokalsamfund og erfaringer herfra for at få 

idéer til, hvordan de kan målrette deres budskab til en bestemt målgruppe.

Det britiske Central Offi  ce of Information udgav i 2004 en publikation om sociale, kulturelle 

og holdningsmæssige faktorer, der påvirker etniske mindretalssamfunds kommunika-

tionsbehov, og giver strategiske og kreative råd om, hvordan man kan kommunikere med 

etniske mindretalssamfund. 

www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf 

*
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Mediemiljøet er simpelthen for stort og for bredt til, at en enkelt integrationsaktør kan ændre 

det. Integrationsaktører bør overveje at samarbejde med andre interessenter om at levere et 

sammenhængende, stærkt budskab på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan. 

Civilsamfundsorganisationer kan udvikle forholdet til myndighederne ved at harmonisere 

deres budskaber eller — hvis disse er indbyrdes modstridende — at sikre, at der tages 

hensyn til civilsamfundets synspunkter, og at civilsamfundet medtager myndighedernes 

bekymringer i deres reaktion. 

Integrationsaktører kan skabe sammenhæng mellem eksisterende initiativer og interessenter 

og fremme og støtte forskellige medieinitiativer. Samarbejde mellem myndigheder, 

akademiske institutioner og forskningsinstitutioner kan bidrage til udviklingen af grundforsk-

ning og -data, der kan bruges som baggrundsviden i debatter om indvandring i medierne. 

Strategiske alliancer mellem civilsamfund, myndigheder, forskningsinstitutioner og faglige 

medieorganisationer kan påvirke et område så bredt og forskelligartet som medierne. 

MIGRACE-projektet gennemføres af den tjekkiske ngo People in Need (Clovek v tisni), der er 

tilknyttet tjekkisk fj ernsyn og er med til at nedbryde fordomme om indvandrere ved hjælp 

af indvandringsrelaterede historier i massemedierne (tv, radio, aviser, blade, tidsskrifter 

og kultur- og undervisningsprogrammer) og informere off entligheden i Tjekkiet om de 

udfordringer og muligheder, der ligger i indvandring.

www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.html 

The Leicester Mercury, en lokal britisk avis, er partner i Leicester’s Multicultural Advisory 

Group, der også har deltagelse af førende personligheder fra off entlige myndigheder, 

trossamfund, den frivillige sektor og den akademiske verden. Avisens redaktør deltager 

regelmæssigt i dialoger for at skabe en bedre forståelse mellem medier og samfundsgrupper. 

Partnerskabet har betydet, at reportager og redaktionelle valg nu er mere underbyggede, 

forskellige lokale beboere skriver hver dag en ny kronik, og der er bedre kontakt til læsere 

og grupper af indvandrere, som det ellers kan være vanskeligt at nå ud til. 

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html 

Forum on Migration and Communications, der administreres af Dublin Institute of Technology, 

samler medieproducenter fra indvandrer- og ikke-indvandrermiljøer, ngo-serviceudbydere/

samfundsaktivister, sociologer og politologer om at sætte fokus på indvandrernes meninger 

og holdninger, som tidligere har været fraværende eller er blevet fordrejet eller marginaliseret 

i de største medier. Dette sker gennem en række mediestyrede projekter om personlige og 

fælles historier om familiesammenføringer og udokumenteret indvandring.

www.fomacs.org 

*
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Myndighederne i den østrigske provins Tyrol har i samarbejde med medierne gennemført 

deres integrationsdagsorden. Reportager lavet af journalister med og uden indvan-

drerbaggrund giver off entligheden indsigt i indvandrernes dagligdag og deres bidrag 

til værtssamfundet. Emnerne kan f.eks. være indvandreres rolle på og bidrag til arbejds-

markedet, livet i en familie med to kulturer, deltagelse i sport og andre fritidsaktiviteter 

samt den sociale situation for forskellige typer indvandrere, f.eks. asylansøgere, fl ygtninge, 

indvandrere med fast opholdstilladelse, vikararbejdere/sæsonarbejdere, studerende osv.  

www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration

Udvikling af medieorganisationers interkulturelle forståelse

Mediefolk bør udvikle deres interkulturelle forståelse for at kunne arbejde eff ektivt i et 

broget miljø og dermed forbedre nøjagtighed, upartiskhed og fairness. Interkulturel 

forståelse for journalister blev defi neret på det sjette tværnationale EquaMedia-møde i 

Rom  i  2004 :

viden: at vide, hvem de vigtigste samfundsaktører er, kende deres rolle i samfundet og  •
deres baggrund (religion, kulturelle skikke og historie)

kvalifi kationer og erfaringer: ud over at besidde interkulturelle kommunikations- •
færdigheder at kunne fi nde og udvikle kilder, at lave et journalistisk produkt om et 

multikulturelt emne og at etablere interkulturelle netværk

holdning: at være åben, nysgerrig (at henvende sig direkte til kilden i stedet for til  •
talspersonen for det pågældende samfund) og være parat til at give dem, der interviewes, 

større indfl ydelse på interviewet. 

Interkulturel forståelse kan indgå i medieskolernes pensum. Da mange går ind i dette 

fag uden formelle journalistiske kvalifi kationer eller på baggrund af mediestudier, kan 

interkulturel undervisning også indgå i faglige udviklingskurser og praktikophold, der 

udbydes af medieorganisationer, faglige organisationer og fagforeninger. 

Løbende uddannelse i interkulturel forståelse er vigtig, fordi både samfundets 

sammensætning og indvandrerdebatten er i konstant forandring.

Uddannelsesinitiativer bør tilbydes og målrettes redaktører, journalister, undervis-

ningspersonale og selvregulerende organer. Integrationsaktører kan hjælpe medier og 

journalisthøjskoler med at udvikle kurser i indvandring og kulturel mangfoldighed.

Tilbud om dokumentation, undervisning og dialogplatforme om interkulturel forståelse er 

en yderst praktisk måde at samarbejde direkte med (kommende) mediefolk under deres 

studier og gennem deres faglige udvikling. Første skridt er at sikre engagement fra 

medieundervisere og -administratorers side. 

*
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Det britiske Society of Editors og the Media Trust har udarbejdet vejledningen Reporting 

Diversity som hjælp til journalister til at skrive om indvandrerspørgsmål på en rimelig måde. 

Vejledningen giver et øjebliksbillede af samfund i forandring, belyser journalisters særlige 

problemer med at skrive om samfundsspørgsmål og beskriver eksempler på god praksis fra 

forskellige mediesammenhænge.

www.societyofeditors.co.uk/userfi les/fi le/Reporting%20Diversity.pdf 

Den østrigske integrationsfonds kvartalsblad om integration, Integration im Fokus, er en 

informationskilde for især journalister og personer, der arbejder med kommunikation, 

såsom politikere og undervisere. Massemediernes yderst positive reaktion på denne 

publikation og dens oplag på 17 000 eksemplarer viser, at den udfylder et hul på markedet 

for den specialiserede presse.

www.integrationsfonds.at/index.php?id=130 

Hvis undervisningen skal være eff ektiv, skal alle interessenter være engagerede, ledelsen 

skal bakke op om målsætningerne, og uddannelsesprogrammet skal være relevant for de 

pågældende medier. Støtte fra ledelsen kan sikres ved at knytte undervisningsresultaterne 

sammen med ledelsens ønske om international anerkendelse, krav om at overholde 

lovgivningen, løftet om konkrete forbedringer og studieture til udlandet. Støtte fra 

journalister og andre mediefolk kan styrkes ved at tilbyde dem viden og kvalifi kationer, 

tilbyde incitamenter såsom priser, diplomer og præmier, studieture, mulighed for 

netværkssamarbejde og ganske enkelt et afbræk i hverdagen og en god oplevelse. 

Undervisningen i interkulturel forståelse skal hele tiden have fokus på opbygning af 

praktiske kvalifi kationer. Et led i undervisningen kan f.eks. være udarbejdelse af artikler 

om indvandring. Den skal også indeholde vejledning i, hvordan man udvikler en bedre 

kommunikation med integrationsaktører, herunder regeringsorganer, civilsamfundsor-

ganisationer og indvandrersamfund. Undervisningens eff ektivitet bør bedømmes. Dette 

kan bedst gøres ved at overvåge mediedækningen før og efter undervisningen. 

European Broadcasting Union, EBU, har sammen med det svenske ESF-Råd og EU’s 

Agentur for Grundlæggende Rettigheder udviklet et værktøj, »Diversity Toolkit for 

factual programmes in public service television«, der skal hjælpe tv-folk med at fremme 

den kulturelle mangfoldighed i deres arbejde. Denne værktøjskasse indeholder praktisk 

information (tjeklister og referencer) og råd om god praksis, som man kan bruge og lære 

af. Den omfatter en dvd med uddrag fra nyheder og dokumentarprogrammer fra en halv 

snes europæiske lande, som viser nogle af de problemer, journalister støder på, når de skal 

rapportere om mindretal. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

http://www.societyofeditors.co.uk/userfi les/fi le/Reporting%20Diversity.pdf
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Det spanske observatorium for racisme og fremmedhad har sammen med de største 

indvandrer- og ikke-indvandrermedier udviklet en Practical Guide for Media Professionals: 

media treatment of immigration issues. Her kan man få vejledning i, hvordan indvandrings-

relaterede spørgsmål kan behandles i medierne, praktiske værktøjer og råd om, hvordan 

de skal bruges i det daglige arbejde samt en liste over relevante kontakter og websider for 

mediefolk.

www.oberaxe.es/fi les/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRONICANIPO.pdf 

Redaktører og journalister kan udvikle deres egne netværk for at få en bedre forståelse af 

indvandrersamfundet og de forhold, der påvirker dem, således at de bedre kan tage sig af 

deres behov og tale enten med folk, som er direkte involverede i hændelsen/spørgsmålet, 

eller med en person, som kan udtale sig på vegne af disse mennesker.

Der kan også etableres diskussionsplatforme for at skabe en bedre forståelse af den 

betydning, som medierne har for integrationsspørgsmålet. Konstruktive dialoger med 

udvalgte interessenter fra medieverdenen kan også bane vejen for en hurtig reaktion på 

forskellige hændelser i samfundet. 

Perslink (Presslink) er et initiativ taget af Mira Media, Nederlandenes off entlige 

radio- og tv-virksomhed og Nederlandenes journalistforbund om udvikling af forskellige in-

strumenter, herunder en database, for at forbedre kontakten mellem etniske mindretals-

samfund og medierne og dermed skabe mere nuanceret information om multikulturelle 

samfund og indvandrere. Talspersoner får medieundervisning, og på netværksmøder 

skabes der kontakt mellem talspersoner og journalister. 

www.perslink.nl 

Integrationsaktører kan udnytte deres ekspertviden og autoritet på integrationsområdet 

ved at anerkende og belønne god mediepraksis. Det giver redaktører og journalister 

incitament til at arbejde med skildringen og inddragelsen af indvandrere i medierne.

God mediepraksis kan fremmes af medieorganisationer, myndigheder og civilsamfundet 

ved at uddele priser for god journalistik. 

CIVIS Media Foundations priser omfatter den europæiske CIVIS Television Prize og den 

tyske CIVIS Television Prize (kategori: information) og de tyske CIVIS Radio Prizes (for et kort 

og et langt program).

www.civismedia.eu/tv/civis 

*
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Journalistprisen »Brug forskellene. Stop diskriminationen.« er en EU-pris, der gives til 

journalister, hvis arbejde bidrager til at skabe en bedre forståelse i off entligheden for 

fordelene ved mangfoldighed og vigtigheden af at bekæmpe diskrimination i samfundet.

http://journalistaward.stop-discrimination.info 

De skotske priser Refugee Week Scottish Media Awards, der tilrettelægges af netværket 

Asylum Positive Images Network, som består af Oxfam, National Union of Journalists, 

Amnesty International, British Red Cross og Scottish Refugee Council, gives til journalister, 

der har bidraget til en usædvanlig og retvisende rapportering om asyl i Skotland. 

www.refugeeweek.org.uk/scotland

Minderhedenforums »Trefmedia« (Flandern, Belgien) uddeler årligt en pris for interkul-

turelt tv. Programmer, der beskriver etnisk-kulturel mangfoldighed fra en ikke-stereotyp 

synsvinkel, kan indstilles til denne pris.

www.trefmedia.be 

 2.3. Opnåelse af et mere mangfoldigt mediebillede

Indvandrere har mindre sandsynlighed for at gøre karriere inden for medierne af fl ere 

forskellige årsager, og det anbefales, at alle disse imødegås via rekrutteringsstrategier. 

Årsagerne omfatter mangel på rollemodeller, både i deres samfund og synligt i medierne, 

den kendsgerning, at en mediekarriere ikke opfattes som ønskelig i en række kulturer, som 

foretrækker en karriere med mere stabile beskæftigelsesmuligheder, samt manglende 

viden i indvandrersamfundet om de mange forskellige job, der fi ndes i medieindustrien. 

De europæiske samfunds demografi ske ændringer betyder, at unge indvandrere udgør 

en betydelig del af fremtidens arbejdsstyrke. De rekrutteringsstrategier, som medieor-

ganisationerne og uddannelsesinstitutionerne anvender, skal vise de unge indvandrere 

og deres forældre, at medieindustrien tager dem alvorligt og tilbyder dem lige muligheder 

(der fi ndes lovgivning, som beskytter indvandrere mod forskelsbehandling på baggrund 

af deres race, etniske oprindelse eller religion, men ikke på baggrund af deres indvan-

drerstatus som sådan).

Medieorganisationerne kan arrangere mediekarrieredage på de gymnasiale uddannelses-

institutioner, tilbyde særlige praktikordninger og yde universitetsstipendier. Fagforeninger, 

arbejdsgiverorganisationer og samfundsorganisationer spiller også en vigtig rolle med hensyn

til at tilskynde unge indvandrere til at gøre karriere inden for medierne. Samfundsorganisatio-

nerne kan f.eks. inddrage unge indvandrere i medieprojekter i lokalsamfundet. 

Feedback fra grupper, der er underrepræsenterede i medierne, kan anvendes til at udforme 

målrettede rekrutteringsstrategier, som gør journalistik til et mere attraktivt karrierevalg 

for unge indvandrere. 

*
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Cream er et europæisk projekt med forskellige aktiviteter vedrørende medieuddannelse og 

erhvervsvejledningsarrangementer for unge mennesker, som gennemføres i samarbejde med 

medieindustrien. Tilsammen giver disse aktiviteter og arrangementer studerende, særligt fra 

etniske minoriteter, mulighed for at opleve, hvad det vil sige at arbejde inden for medierne, 

og det skal tilskynde dem til at vælge uddannelser, som forbereder dem til en mediekarriere. 

www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

Finlands Mundoprojekt er et medie- og erhvervsuddannelsesprojekt, som er rettet mod 

indvandrere og fl ygtninge. Projektet tilbyder en generel medieuddannelse, herunder 

praktik i medieorganisationer, og sigter også mod at uddanne mentorer med indvandrer-

baggrund til de forskellige mediestuderende fra forskellige etniske minoriteter.

 

www.yle.fi /mundo 

DigiTales tilskynder indvandrere til at overveje en mediekarriere ved at involvere dem i 

et digitalt fortælleprojekt, hvor de laver en kortfi lm om deres eget liv. De kan i processen 

lære, hvordan man skriver et manuskript, indspiller et speak og klipper fotos, videoer og 

tegninger sammen til en fi lm. 

www.digi-tales.org 

Mentorordninger for mangfoldighed og udviklingsmuligheder giver mentee’en mulighed 

for og styrke til at udnytte sit potentiale fuldt ud. Dette kan opnås via realistiske og 

opnåelige karriereudviklingsprogrammer, ved at gøre den enkelte i stand til at overvinde 

organisatoriske barrierer, som står i vejen for forfremmelse og fremskridt, og ved at 

udvikle kompetencer og øge motivationen. Mediefolk med indvandrerbaggrund kan også 

tilskyndes til at oprette netværk via fagforeninger og arbejdsgrupper for at give hinanden 

faglig støtte, herunder råd om uddannelse, jobmuligheder og karriereudvikling.

De etniske medieorganisationer kan fremme integrationen, samtidig med at de bevarer den 

etniske og kulturelle identitet. Denne dobbelte tilgang bidrager til at åbne for en alternativ 

debat med de almindelige medier, samtidig med at der bygges bro til oprindelseslandet 

og -kulturen. De etniske medier spiller en vigtig rolle i forhold til at udfordre opfattelserne i 

den almene befolkning. Det giver indvandrergrupperne en stemme og giver dem mulighed 

for at fremstille sig selv på en rimelig måde, gå i dialog med værtssamfundet og udtrykke 

klager. Medieorganisationerne og interessenterne på integrationsområdet bør derfor 

overveje at tilbyde mentorordninger og udviklingsmuligheder for fagfolk, der arbejder i 

de etniske medier. 

Mentorordninger og udviklingsmuligheder for både nye og eksisterende fagfolk med 

indvandrerbaggrund er effektive værktøjer til at forbedre en medieorganisations 

mangfoldighedspolitik i forhold til rekruttering, forfremmelse og fastholdelse.

*

www.yle.fi/mundo
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Mediam’Rad er et treårigt europæisk program på Panosinstituttet i Paris med fokus på 

at øge meningspluralismen og styrke mangfoldigheden af synspunkter i medierne ved 

at støtte varigt samarbejde og varige partnerskaber mellem de etniske medier og de 

almindelige medier. Dets aktiviteter omfatter kompetencedelingsworkshopper om faglig 

praksis og erfaring, møder mellem europæiske medier, komparativ indholdsanalyse af 

medieoplysninger fra etniske medier og almindelige medier og en fond til fremme af 

partnerskabsetablering — hvilket alt sammen skaber udviklingsmuligheder for mediefolk 

med anden etnisk baggrund. 

www.mediamrad.org/ 

I betragtning af manglen på mediefolk med anden etnisk baggrund er mediefolk med en 

uddannelse fra udlandet en underudnyttet ressource. Deres kvalifi kationer og erfaringer 

anerkendes ofte ikke af arbejdsgivere og fagforeninger. Derudover annonceres ledige 

stillinger i medierne ofte fra mund til mund, hvilket udelukker mediefolk, der ikke studerer 

eller arbejder i industrien på det pågældende tidspunkt. Medieorganisationerne, branche-

organisationerne, fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne bør overveje at 

målrette deres rekrutteringsstrategier mod fagfolk med en uddannelse fra udlandet og 

sørge for uddannelse, som kan give disse fagfolk de kompetencer og den viden, der er 

nødvendig for, at de kan arbejde eff ektivt i værtslandet. 

Udenlandske journalister, som er blevet forfulgt for at udøve deres erhverv, kan tvinges i eksil 

og på den baggrund blive anerkendt som fl ygtninge i et europæisk land. Disse fagfolk kan 

så opnå anerkendelse af deres kvalifi kationer og støttes i at fortsætte med at udøve deres 

erhverv i Europa. Dette kan opnås ved at etablere en kompetencevurderings- og uddannelses-

ordning, et praktikprogram, stipendier, der gør det muligt for landsforviste journalister at 

forske og tage uddannelseskurser, samt ved at etablere netværk for landsforviste journalister 

med henblik på informationsdeling og fremme af uddannelses- og arbejdsmuligheder. 

De statslige myndigheder og civilsamfundet kan spille en nøglerolle i forhold til at lette vejen til 

beskæftigelse og anerkendelse af kompetencer og kvalifikationer blandt ofte uudnyttede 

ressourcer — nemlig mediefolk med en uddannelse fra udlandet og særligt journalister i eksil.

»Exiled Journalists’ Network« (Det Forenede Kongerige), som støttes af det nationale 

journalistforbund og MediaWise Trust, hjælper journalister, der er fl ygtet til Det Forenede 

Kongerige for at undslippe forfølgelse på grund af deres arbejde i medierne. Det bygger 

på RAM-projektet, som hjalp landsforviste journalister med at skaff e praktikpladser, 

uddannelse og oplysninger om mediemiljøet i Det Forenede Kongerige og med at 

etablere deres egen medievirksomhed og fi nde indgangsvinkler til en mediekarriere og 

til uddannelsesudbydere. Der er også adgang til særlige uddannelseskurser gennem det 

nationale journalistforbund. Derudover oprettede RAM-projektet en fortegnelse over 

landsforviste journalister for at tilskynde redaktører inden for både de trykte medier og 

radio og tv til at tilbyde de landsforviste journalister ansættelse eller opgaver.  

www.exiledjournalists.net 

*
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Gennemførelse af mangfoldighedsstrategier

Eff ektive mangfoldighedsstrategier har ofte følgende karakteristika til fælles. De :

præsenteres som en nødvendig respons på de demografi ske ændringer i forhold til  •
mediebrugerne og arbejdsstyrken

er integreret i alle dele af medieorganisationen og er synlige i direktørers og toplederes  •
handlinger, i rekrutteringsstrategierne, på arbejdspladsen, i valget af artikler, indslag og 

programmer, i samfundsrelationerne og i marketing og kommunikation 

omfatter faste forpligtelser og mål, hvis udvikling overvåges nøje og udspecifi ceres i  •
årsrapporterne 

ledsages af et særligt mangfoldighedsbudget.  •

Den nederlandske regering har haft en medie- og mangfoldighedspolitik siden 1996, som var 

ledsaget af et særligt budget til initiativer fra ngo’er, de trykte medier og radio- og fj ernsynsme-

dierne. Det off entlige nederlandske radio- og tv-selskab har indgået en resultatkontrakt med 

regeringen, som bl.a. indeholder mangfoldighedsmål. Det har f.eks. den lovfæstede opgave at 

reservere 20 % af sin tv-sendetid og 25 % af sin radiosendetid til multikulturelle programmer. 

»Mangfoldighed og lige beskæftigelsesmuligheder« udgør en del af Det Forenede 

Kongeriges radio- og fj ernsynslov, og der er også andre specifi kke statslige mangfoldigheds -

politikker vedrørende andre aspekter ved og interessenter i medierne. Tv-kanalen BBC er 

forpligtet til at afspejle mangfoldigheden i Det Forenede Kongerige og gøre sine ydelser 

tilgængelige for alle borgere. Kanalens mangfoldighedscenter foretager regelmæssigt 

seerundersøgelser for at vurdere minoriteternes repræsentation i seertallene for 

programmer/dækning i den bedste sendetid på regionalt og nationalt niveau. 

www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml 

Det belgiske radio- og tv-selskab VRT oprettede i 2003 et mangfoldighedscharter, som 

dannede grundlag for stiftelsen af den såkaldte Diversity Cell. Den opretter netværk 

med minoritetssammenslutninger, ungdomsorganisationer og interkulturelle medier 

med det dobbelte formål at være på udkig efter talenter og skabe kontakt til mulige 

programdeltagere. Den iværksætter også bevidsthedsfremmende aktiviteter og 

mangfoldighedsundervisning med kolleger og skaber kontakt til minoritetseksperter og 

rådgiver om, hvordan mangfoldighedsspørgsmål inddrages i almene programmer.

www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.shtml 

Det franske tv-selskab France Télévisions lancerede i 2004 en plan for positive integra-

tionsforanstaltninger. I samarbejde med Radio France International har det ansvar for 

projektet PlurielMedia, som står for forskning i mangfoldigheden inden for France Télévisions, 

mangfoldighedsundervisning for ledere, interkulturel undervisning for journalister og 

uddannelse af unge mediefolk fra etniske minoritetsgrupper, som arbejder inden for fransk tv.

www.francetelevisions.fr 
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Medieorganisationerne kan etablere udveksling af oplysninger og praksis for at lære af 

hinandens erfaringer. 

Vellykkede mangfoldighedsstrategier kræver, at medieorganisationerne udformer 

gennemførelsesprocedurer og overvåger effektiviteten deraf.

Det Forenede Kongeriges førende tv-selskaber dannede det såkaldte Cultural Diversity 

Network for at opnå en fair repræsentation af Det Forenede Kongeriges etniske befolkning 

både foran og bag kameraet. Medlemmerne støtter initiativer på tværs af industrien og 

deler erfaringer, ressourcer og modeller for god praksis.

www.culturaldiversitynetwork.co.uk

Målretning af medieproduktion mod indvandrergrupper 

Medieorganisationerne kan i deres programmer være mere lydhøre over for behovene 

hos deres stadigt mere etnisk mangfoldige mediebrugere. Medierne kan gøre dette ved 

fuldt ud at udnytte de mangfoldige informationskilder og give indvandrersamfundene 

og reportagernes emner en stemme, kategorisere medlemmer fra forskellige dele af 

samfundet og deres dagligdag og vise mangfoldighed som noget normalt i samfundet i de 

populære programmer.

Det sjette fælles grundprincip for integration fremhæver vigtigheden af, at indvandrere har 

adgang til off entlige tjenesteydelser på lige fod med statsborgerne og uden forskelsbe-

handling. Som off entligt fi nansierede enheder har de off entlige radio- og tv-selskaber pligt 

til at imødekomme behovene hos deres mangfoldige mediebrugere, herunder indvandrere 

og etniske minoriteter, og til at fremme social samhørighed. 

Indvandrerne skal tilskyndes til at deltage i programmer som skuespillere, forsøgspersoner, 

deltagere, publikum og eksperter og udvikle deres egne komedie- og underholdningspro-

grammer. For at sikre en retvisende skildring af indvandrerne i sæbeoperaer og dramaer bør 

der bruges skuespillere og manuskriptforfattere med indvandrerbaggrund i forbindelse 

med interkulturelle historier og indvandrerpersoner. 

Som en del af mangfoldighedsstrategierne skal der i beslutningerne vedrørende indhold 

og programmer tages højde for indvandrernes behov, ønsker og repræsentation i andre 

mediemålgrupper.

*

*
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European Broadcasting Unions gruppe for interkulturel dialog og mangfoldighed fremmer 

interkulturel udveksling af tv-programmer, der gør det muligt for medlemmerne at udveksle 

korte dokumentarprogrammer, som afspejler de europæiske samfunds multikulturelle og 

mangfoldige karakter, og tilpasse dem til deres egne behov. 

www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf

Som et værktøj i fastlæggelsen af sine politikker anvender den nederlandske public 

service-kanal Nederlandse Omroep Stichting (NOS) Monitor, der kortlægger tv-produk-

tionen gennem en kvantitativ analyse af, hvordan forskellige grupper (herunder etniske 

grupper) er repræsenteret. Analysen giver svar på følgende spørgsmål: Giver nederlandsk 

tv et repræsentativt billede af den sociale mangfoldighed? Er der forskel på public service-

kanaler og kommercielle kanaler med hensyn til andelen af indfødte/indvandrere? Hvilke 

forbindelser er der mellem forskellige gruppers tv-vaner og de personer, der indgår i et 

givet tv-program ?

Sikring og fremme af eff ektiv regulering 

Kontrolinstanser omfatter uafhængige radio- og tv-myndigheder, journalistiske 

råd, presseklagenævn, ombudsmænd, parlamenter og ministerier, der tager sig af 

pressespørgsmål. Medierne kan enten være lovmæssigt reguleret (som det ofte er tilfældet 

med radio og tv) eller kan regulere sig selv på frivillig basis (som det ofte er tilfældet med 

de trykte medier). Medierne reguleres også indirekte af love, der forhindrer hadefulde 

debatter, ærekrænkelse og injurier. Medierne reguleres ikke kun på nationalt plan, men 

også på europæisk og internationalt plan (UNESCO, EU, Europarådet og OSCE). Eksempelvis 

forbyder EU’s rammeafgørelse om racisme og fremmedhad forsætlig adfærd, der off entligt 

ansporer til vold eller had mod en bestemt gruppe personer på grundlag af deres race, 

hudfarve, religion, herkomst eller nationale eller etniske oprindelse. Det nye direktiv om 

audiovisuelle medietjenester skal omsættes til national lovgivning inden udgangen af 

2009. Ligesom i det forrige direktiv, direktivet om fj ernsyn uden grænser, skal radio- og 

tv-selskaberne bekæmpe enhver ansporing til had på grundlag af race, køn, religion eller 

nationalitet. 

Der findes allerede bestemmelser om bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af 

mangfoldighed på nationalt, europæisk og internationalt plan, som kan anvendes mere 

effektivt af medierne og interessenter på integrationsområdet, end de bliver i dag.

*
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Den primære opgave for det tyske presseråd og dets klagenævn er at undersøge og træff e 

afgørelse i individuelle klager over publikationer og uhensigtsmæssigheder i pressen. Fordi 

presserådet er et privatretligt institutionaliseret organ for de store pressesammenslut-

ninger, har det visse beføjelser som frivillig selvregulerende organisation og betragtes 

som en slags kvalifi ceret privat kritiker, alle kan klage til. I de senere år er retningslinjerne 

i fl ere tilfælde blev udvidet og opdateret, f.eks. med hensyn til forbud mod forskelsbe-

handling, glorifi cering af vold og muligheden for at oplyse personnavne i dækningen af 

forbrydelser. 

www.presserat.info 

I tilfælde af utilstrækkelig regulering kan medlemsstaterne hente hjælp i UNESCO’s 

konvention om kulturel mangfoldighed (2005) og Europarådets erklæring om public service-

mediernes rolle i informationssamfundet (2006) og dets ministerkomités anbefalinger til 

medlemsstaterne om alsidig information og mangfoldighed af indhold (2007).

Selvregulering forhindrer ikke i sig selv uretfærdig og diskriminerende debat om indvandrere 

og indvandrergrupper. Dette skyldes i høj grad følgende :

Klager på baggrund af race, etnisk oprindelse, nationalitet, religion og tro kan ofte kun  •
indgives af dén eller de personer, hvis navn nævnes i en artikel eller et program — ikke 

af andre, som også bliver stødt. Endvidere foreligger der måske ikke et forbud mod 

diskriminerende omtale af bestemte grupper, f.eks. indvandrere og asylansøgere. 

I forbindelse med klager over unøjagtigheder skal det kunne dokumenteres, at der er  •
tale om en væsentlig unøjagtighed. Dette vil sandsynligvis blive vurderet i forhold til 

historien som helhed og ikke i forhold til, hvilken betydning det har for klageren eller for 

den sociale samhørighed.

Straff en for ikke at overholde normer er muligvis ikke så stor. Eksempelvis kan en  •
redaktør blive pålagt at off entliggøre en regulerende myndigheds kritik, hvilket ofte 

sker mange måneder senere og dermed for sent til at have nogen reel virkning eller 

begrænse skaderne. 

For at imødegå disse problemer skal man i de normer, der fastlægges i branchen og de 

enkelte organisationer, tage fat på årsagerne til skævvridningen og de fejlagtige oplysnin-

ger i dækningen af indvandrerspørgsmål. 

Medieorganisationer kan indgå aftaler om nye værktøjer til selvregulering, såsom normer, 

etiske kodekser og retningslinjer for redaktionelle tolerancepolitikker.
*
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De aspekter af nyhedsindholdet, som medierne skal være opmærksomme på, er beskrevet 

i en forskningsrapport fra 2003 om racisme og kulturel mangfoldighed i de europæiske 

medier og omfatter :

Brug af kilder: Det er sjældent indvandrerne selv, der er kilden — heller ikke selv om  •
historien handler direkte om dem. Indvandrere bliver ikke hørt i så stort omfang som 

andre grupper, tillægges mindre troværdighed og citeres ofte selektivt i forbindelse 

med negative emner og/eller portrætteres i stereotype roller. Medierne afspejler ikke alle 

meninger, men forlader sig i stedet på holdningerne hos et begrænset antal repræsen-

tanter. Endelig er indvandrere sjældent involveret som aktører i mediedækning, der ikke 

vedrører indvandrerspørgsmål .

Manglende kontekst: Der er for lidt baggrundsdækning, hvilket betyder, at nyheder, der  •
vedrører indvandrerspørgsmål, sjældent sættes ind i en kontekst. Der fokuseres ikke 

tilstrækkeligt på indvandreres dagligdag og livsbetingelser eller baggrunden for disse. 

Eksempelvis kan medierne portrættere asylansøgere som personer, der lever af sociale 

ydelser, uden at nævne de politikker, der forbyder dem at arbejde .

Vægt på det negative: Nyheder kan indebære sensationspræget og selektiv journalistik  •
og spiller undertiden på fordomme i samfundet. Nyheder om kriminalitet, hvor 

indvandrere er overrepræsenterede, kan forstærke opfattelsen af, at kriminalitet 

hænger uløseligt sammen med bestemte indvandrergrupper. Positive historier, især

om indvandreres økonomiske bidrag til samfundet, er mere sjældne .

Forholdet mellem medier og politik: Den politiske dagsorden har stor indfl ydelse på,  •
hvordan indvandrere skildres i medierne. Indvandring kan af ekstremister fremstilles som 

en trussel mod det eksisterende samfund — mod de kulturelle normer og værdier, den 

nationale identitet, levestandarden, velfærdsstaten og beskæftigelsesmulighederne.

Derudover skal adfærdskodekser søge at forhindre brugen af ukorrekt (og provokerende) 

terminologi, f.eks. »illegale asylansøgere«.

Redaktører kan opfordre deres journalister til at styrke den interkulturelle forståelse ved 

at dække negative nyheder på en afbalanceret og kritisk måde. Denne type journalistik 

indeholder ikke provokerende sprog og stereotyper. Ved at komme med baggrundsoplys-

ninger sikres det, at historierne baseres på fakta i stedet for antagelser. Journalisterne kan 

også imødegå disse antagelser om indvandrere ved at interviewe indvandrere i forbindelse 

med nyheder, der ikke omhandler indvandrerspørgsmål, eller ved at udvide deres indvan-

drernyheder med nye emner såsom etnisk madlavning, sport, kultur, musik, fi lm og mode.
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For at sikre relevans og nøjagtighed kan der fastlægges retningslinjer i samarbejde med 

organisationer i civilsamfundet og ledere af indvandrersamfund. Sådanne retningslinjer 

kan indeholde oplysninger om :

korrekt og passende terminologi i dækningen af indvandrerspørgsmål •

den etniske sammensætning i det land, den region eller det område, de repræsenterer,  •
og disse indvandrersamfunds kultur og religion

kontaktpersoner i indvandrersamfundene og de etniske medier. •

Medieorganisationer kan sikre, at overtrædelser af adfærdskodekser håndteres så tidligt som 

muligt, således at der f.eks. øjeblikkeligt iværksættes korrigerende handlinger eller udpeges 

»læserredaktører«, der ofte fungerer som en slags mæglere med henblik på at undgå søgsmål. 

Klagenævn og medieombudsmænd kan spille en konstruktiv rolle i branchens selvregu-

lering ved at forstærke de etiske normer og støtte integrationen gennem :

overvågning af medieproduktionen vedrørende indvandrerspørgsmål •

synliggørelse af selvreguleringen over for off entligheden •

opstilling af gratis og gennemsigtige klagemuligheder  •

sikring af, at beslutninger træff es og håndhæves hurtigt og pålideligt •

højnelse af bevidstheden blandt journalister og redaktører om eksisterende kodekser  •
og etiske normer.

Resultaterne kan overvåges af uafhængige observatorier, anerkendte presseråd og andre 

interessenter på integrationsområdet. 

Selvreguleringen kan evalueres gennem effektive medieklagenævn og overvågning, der 

foretages af pålidelige interessenter.

Den portugisiske højkommission for indvandring og interkulturel dialog (ACIDI) overvåger 

skildringen af indvandrere og indvandring i medierne. Den drøfter sine resultater med 

medierne for at informere dem om den kløft, der er mellem mediernes dækning og 

virkeligheden, og udsender off entlige erklæringer indeholdende offi  cielle data med henblik 

på at imødegå stereotyp nyhedsdækning. 

www.acidi.gov.pt 

Den lettiske tænketank PROVIDUS’ årlige overvågningsrapport »Shrinking citizenship« 

indeholder en tekstanalyse af de trykte mediers behandling af nye indvandrere, fl ygtninge, 

nye borgere og andre etniske grupper og minoriteter med det formål at mobilisere støtte 

til minoriteter blandt interessenter og fremme ngo’ers deltagelse i den off entlige politiske 

debat.

www2.providus.lv/public/27124.html 

*

http://www2.providus.lv/public/27124.html
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Konklusioner

1. Det er en god idé at tage sig tid til at kortlægge mediemiljøet i henseende til vigtigste 

aktører, lovgivningsmæssige rammer, brugere og arbejdsmarked, fordi det giver 

integrationsaktørerne en forståelse af, hvorfor, hvordan og hvilke medieorganisationer 

der er interesserede i at samarbejde om en mere retvisende skildring af indvandrere 

og en mere etnisk mangfoldig arbejdsstyrke.

2. Integrationsaktører kan skabe større tilstedeværelse i deres lokale medier ved at lade 

pr indgå i deres strategiske planlægning og sikre, at deres tilgang stemmer overens 

med medieorganisationernes overordnede mission og kvalitetsstandarder.

3. Integrationsaktører skal skele til deres lokalmiljø og tidligere erfaringer for at få idéer 

til, hvordan de bedst tilpasser deres budskab til en bestemt målgruppe.

4. Strategiske alliancer mellem civilsamfundet, staten, forskningsinstitutter og medieor-

ganisationer kan være med at til skabe indfl ydelse på et område, der er så bredt og 

mangfoldigt som medierne. 

5.  Tilbud om materiale, kurser og dialogplatforme om interkulturelle kompetencer er 

en meget praktisk måde at arbejde direkte med journalister på — både under deres 

uddannelse og i løbet af deres karriere. Første skridt i denne forbindelse er at opnå 

bindende tilsagn fra undervisere og administratorer inden for journalistfaget. 

6.  God mediepraksis kan fremmes af medieorganisationer, staten og civilsamfundet 

gennem uddeling af priser. 

7.  Feedback fra grupper, der er underrepræsenteret i medierne, kan anvendes til at 

udforme målrettede rekrutteringsstrategier, som gør journalistik til et mere attraktivt 

karrierevalg for unge indvandrere. 

8.  Mentorordninger og udviklingsmuligheder for både nye og eksisterende fagfolk med 

indvandrerbaggrund er eff ektive værktøjer til at forbedre en medieorganisations 

mangfoldighedspolitik i forhold til rekruttering, forfremmelse og fastholdelse.

9.  De statslige myndigheder og civilsamfundet kan spille en nøglerolle i forhold til at 

lette vejen til beskæftigelse og anerkendelse af kompetencer og kvalifi kationer blandt 

ofte uudnyttede ressourcer — nemlig mediefolk med en uddannelse fra udlandet og 

særligt journalister i eksil.

10.  Vellykkede mangfoldighedsstrategier kræver, at medieorganisationerne udformer 

gennemførelsesprocedurer og overvåger eff ektiviteten deraf.

11.  Som en del af mangfoldighedsstrategierne skal der i beslutningerne vedrørende 

indhold og programmer tages højde for indvandrernes behov, ønsker og repræsen-

tation i andre mediemålgrupper.
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12.  Der fi ndes allerede bestemmelser om bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af 

mangfoldighed på nationalt, europæisk og internationalt plan, som kan anvendes mere 

eff ektivt af medierne og interessenter på integrationsområdet, end de bliver i dag.

13.  Medieorganisationer kan indgå aftaler om nye værktøjer til selvregulering, såsom 

normer, etiske kodekser og retningslinjer for redaktionelle tolerancepolitikker.

14.  Selvreguleringen kan evalueres gennem eff ektive medieklagenævn og overvågning, 

der foretages af pålidelige interessenter.
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Kapitel 3

 Bevidsthedsfremmende aktiviteter 

og styrkelse af indvandreres handlekraft
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Bevidsthedsfremmende aktiviteter øger folks viden om og modtagelighed for 

integration. Det betyder, at de berørte grupper kan danne sig mere oplyste meninger 

om mangfoldighed, og bidrager til, at de kan deltage i integrationsprocessen på en 

meningsfuld måde. Styrkelse af handlekraften øger indvandreres ressourcer og evner, 

så de bliver i stand til at træff e mere oplyste valg og handle til fremme af integrationen. 

Begreberne bevidsthedsfremmende aktiviteter og styrkelse af handlekraften samler 

de fælles grundprincipper 1, 6, 7 og 9, hvilket forstærker idéen om, at integration er en 

tovejsproces med gensidig tilpasning fra både indvandrernes og værtssamfundets side. 

Begge grupper kan engagere sig som borgere gennem hyppigt samspil, som frivillige 

i almennyttige organisationer og organisationspartnerskaber og som lokale borgere 

gennem deltagelse i den integrationspolitiske beslutningstagning. 

Dette kapitel er inddelt i to afsnit, som beskriver, hvordan aktører kan omdanne disse 

fremgangsmåder og deres målsætninger til de forskellige trin i kvalitetsprojektledelse.

Samspillet mellem bevidsthedsfremmende aktiviteter og styrkelse af 
indvandreres handlekraft 

Første afsnit indeholder en trinvis beskrivelse af bevidsthedsfremmende aktiviteter. Gennem 

disse foranstaltninger, der ofte foregår som oplysningskampagner og arrangementer, 

formidles fakta og erfaringer vedrørende et bestemt integrationsemne til en bestemt 

målgruppe (off entligheden, politikere, indvandrere osv.). Højnelse af målgruppens viden og 

modtagelighed giver dem mulighed for at have mere oplyste meninger om mangfoldighed 

og for at deltage mere aktivt i integrationsprocessen, hvilket har en indvirkning på den 

gensidige tilpasning af alle borgere.

Det andet afsnit handler om styrkelse af handlekraften. Gennem disse foranstaltninger, der 

ofte foregår som uddannelse, partnerskaber og praktikophold, får de enkelte indvandrere 

og repræsentanter for indvandrersammenslutninger mulighed for at udtrykke deres behov 

og handle ud fra dem. Styrkelse af indvandrernes evner og ressourcer sætter dem i stand 

til selv at træff e valg om og forbedre deres integrationssituation, hvilket bidrager til, at 

indvandrerne i højere grad deltager i det off entlige liv.

Bevidsthedsfremmende aktiviteter og styrkelse af handlekraften er forskellige, men 

gensidigt forstærkende elementer, der sigter mod at modvirke forskelsbehandling og 

marginalisering. Bevidsthedsfremmende aktiviteter, som er baseret på enkelte indvandreres 

beretninger og indvandrersammenslutningers ekspertise, styrker indvandrernes 

handlekraft ved at styrke deres stemme i off entligheden, udvide deres handlingssfære 

og muliggøre organisatoriske partnerskaber. Samtidig højner initiativer til styrkelse af 

handlekraften indvandrernes profi l og sætter integrationsspørgsmål på den off entlige 

dagsorden. Indvandrere med større evner og ressourcer bidrager i høj grad til bevidstheds-

fremmende aktiviteter, hvilket fører til en mere oplyst og afbalanceret opfattelse af 

indvandring og integration i off entligheden.
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 3.1. Bevidsthedsfremmende aktiviteter: kvalificering af 
meningsdannelsen og aktivering af offentligheden

Misforståelser i off entligheden af indvandreres holdninger, karakteristika og tilstedeværelse 

i bopælslandet (indvandringsstrømme, antal indvandrere på arbejdsmarkedet osv.) skaber 

situationer, som forstærker etnocentrisme og forskelsbehandling i befolkningen, adskillelse og 

marginalisering blandt indvandrere og politisk inaktivitet eller tilbageholdenhed. Mangel på 

præcise oplysninger og viden i værtslandet viste sig at være den største udfordring med hensyn 

til at fremme mangfoldighed på arbejdspladsen og ikke-forskelsbehandling ifølge de næsten 

800 europæiske virksomheder, der i 2005 deltog i spørgeskemaundersøgelsen »Business 

Case for Diversity« udarbejdet af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, 

Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling. De fl este mente, at de eksisterende 

bevidsthedsfremmende aktiviteter på området var utilstrækkelige, og udtrykte ønske om mere 

information fra både arbejdsgiverorganisationer og de nationale regeringer.

Bevidsthedsfremmende kampagner og arrangementer giver alle borgere mulighed for at 

blive bekendt med fakta om indvandring og integration og finde ud af, hvordan de kan 

deltage i integrationsprocessen. De skaber også fora for hyppigt samspil mellem indvandrere 

og borgerne i værtslandet, hvilket er med til at udvikle alles tværkulturelle kompetencer. 

Rapporten Migration and Public Perception, der er udarbejdet af Kontoret for Europolitisk 

Rådgivning under Europa-Kommissionen, beskriver vellykkede bevidsthedsfremmende 

aktiviteter som skræddersyede og målrettede under hensyntagen til særlige 

samfundsmæssige faktorer, historiske realiteter og lokal, regional og national identitet. 

Sådanne aktiviteter kan kombineres med bedre dataindsamling og dybtgående socialfor-

skningsprojekter. Resultatet af vellykkede bevidsthedsfremmende aktiviteter er en bedre 

forståelse af integrationsprocessen i befolkningen og bedre muligheder for borgerne for 

at bidrage til denne. 

En evidensbaseret tilgang til ændring af folks opfattelse

Sammenlignelige oplysninger om indvandrergrupper og den almene befolkning kan 

bringe divergerende informationskløfter i integrationsspørgsmål for dagen. Spørgeskema- 

og opinionsundersøgelser kan også afdække virkningerne af et lands forsøg på at styre den 

off entlige opfattelse (og omvendt). Langsgående spørgeskema- og opinionsundersøgelser 

kan hjælpe politikere og forskere med at evaluere virkningen af strategier, der har til formål 

at øge bevidstheden i befolkningen og forbedre den off entlige opfattelse. 

Hvis formålet med de bevidsthedsfremmende aktiviteter er at bekæmpe misforståelser, 

skal disse misforståelser identifi ceres, måles og analyseres ved hjælp af en række forskellige 

dataindsamlingsværktøjer. De personer, der udarbejder off entlige opinionsundersøgelser, 

må ikke være bange for at stille et spørgsmål i en spørgeskemaundersøgelse, fordi de 

frygter svaret. Spørgeskemaundersøgelser kan senere anvendes til at konfrontere en reel 

frygt, misforståelser og fordomme i den off entlige mening. 

*
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De personer, der udarbejder sådanne spørgeskemaundersøgelser, har en række metodikker 

til deres rådighed. Kvantitative spørgeskemaundersøgelser på europæisk plan er én måde, 

hvorpå man kan sætte sit eget lands erfaringer i et bredere perspektiv. Eurobarometer, Eurostat, 

European Labour Force Survey og European Social Survey stiller sammenlignelige data til 

rådighed vedrørende indvandring og integration på europæisk plan. Kvantitative repræsentative 

spørgeskemaundersøgelser i de enkelte medlemsstater kan skræddersys eff ektivt til et bestemt 

demografi sk udsnit og til emner, der sætter politikere og interessenter i stand til at træff e oplyste 

beslutninger på forskellige forvaltningsniveauer. Kvalitative værktøjer kan også anvendes som 

udgangspunkt for bevidsthedsfremmende aktiviteter og lobbyarbejde. 

EU-Midis er den første europæiske spørgeskemaundersøgelse af indvandrergruppers og 

etniske minoriteters erfaringer med forskelsbehandling og viktimisering i dagligdagen. 

Denne undersøgelse, der er lavet for EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder, er 

rettet mod bestemte indvandrergrupper og etniske minoriteter og beder dem svare 

på, om de har været udsat for forskelsbehandling og racistisk vold, hvorfor de har eller 

ikke har anmeldt disse forbrydelser, og om de kender og stoler på de organisationer og 

tjenestemænd, der har fået til opgave at hjælpe dem. EU-Midis omfattede personlige 

interviews med 23 500 personer fra udvalgte indvandrergrupper og etniske minoriteter i 

alle EU’s 27 medlemsstater. 5 000 personer fra den brede befolkning blev også interviewet 

med henblik på en sammenligning af resultaterne.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm 

Det danske analyseinstitut Catinét Research gennemfører regelmæssige interviews med 

ca. 1 000 indvandrere og deres efterkommere for at overvåge deres oplevelser med 

forskelsbehandling og deres subjektive mening om integration og tanker om politiske 

forslag og den off entlige debat. Analyseinstituttet mener selv, at gennemførelsen af 

spørgeskemaundersøgelser blandt indvandrere er blevet en del af deres kernevirksomhed, 

fordi indvandreres meninger og erfaringer er af afgørende betydning, men ofte ukendte 

for de personer, der deltager i integrationsdebatten.

www.catinet.dk/

Der foretages jævnligt spørgeskemaundersøgelser vedrørende integration blandt de 

største indvandrergrupper i lande såsom Nederlandene og Portugal. Oplysninger om andre 

undersøgelser fi ndes på: 

www.prominstat.eu 

En evidensbaseret tilgang kan fremme et vigtigt udviklingsområde i forbindelse med 

bevidsthedsfremmende kampagner, nemlig evalueringen. Indsamling og opdatering af 

basisdata gør det muligt at spore forandringer i meninger og handlinger hos målgruppen på 

kort, mellemlang og lang sigt. De kan identifi cere årsagssammenhængen mellem nyheder 

på integrationsområdet, mediedækningen og deraf følgende ændringer i opfattelser. Disse 

oplysninger anvendes til løbende at revidere en kampagnes opgaver, sprog, budskaber og 

målgruppe.
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Særlige Eurobarometerundersøgelser om Forskelsbehandling i EU blev iværksat før og 

efter det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007. En komparativ analyse af Special 

Eurobarometer 263 og 296 gjorde det muligt for de europæiske politikere at spore, hvordan 

opfattelser og meninger forandrede sig i løbet af året, som var kendetegnet ved 430 

nationale aktioner og 600 bevidsthedsfremmende arrangementer om forskelsbehandling. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf 

Siden 2002 har den langsigtede skotske kampagne »One Scotland, Many cultures« forsøgt at 

øge bevidstheden om den negative virkning af racistiske holdninger og de positive bidrag 

fra personer med forskellig kulturel baggrund til det skotske samfund. Der gennemføres 

jævnligt forskningsprojekter for at spore racistiske holdninger og erfaringer med racisme og 

for at vurdere virkningen og eff ektiviteten af kampagnen i målgruppen. Disse evalueringer 

gør det muligt at foretage sammenligninger over tid af spontan og tilskyndet bevidsthed, 

erindring om budskaber og holdningsændringer. Årlige, off entligt tilgængelige vurderinger 

anvendes til at evaluere kampagnen med hensyn til budget, mediespredning, synlighed og 

virkning på bevidsthedsniveauer.

 www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250 

I Spanien gennemføres der jævnligt spørgeskemaundersøgelser for at identifi cere 

grundlæggende tendenser i den off entlige mening om indvandring og for at spore 

udviklingen i fremmedfj endske og racistiske tendenser. Med hensyn til førstnævnte henvises 

der til undersøgelsen »National Enquiry on Immigration«, som blev foretaget af National 

Statistic Institute. Med hensyn til sidstnævnte er det seneste tilgængelige dokument 

undersøgelsen af udviklingen i racisme og fremmedhad i Spanien i 2008.  Mere specifi kke 

opinionsundersøgelser er blevet anvendt til at afdække situationen i muslimske indvan-

drersamfund i Spanien og undersøge den spanske ungdoms holdning til indvandring.

www.oberaxe.es 

I forbindelse med projekter, der fokuserer på små grupper og enkeltpersoner, er det 

vigtigt at forstå, at sådanne projekter sandsynligvis ikke vil ændre den generelle holdning. 

I stedet kan virkningen måles gennem dybtgående interviews og målrettede spørgeske-

maundersøgelser blandt deltagerne på kort sigt og gennem overvågning af ændringer i 

dagsordener og partnerskaber på mellemlang og lang sigt.

En evidensbaseret tilgang til bevidsthedsfremmende aktiviteter begynder med en 

dedikeret kortlægningsfase, hvor spørgeskemaundersøgelser og meningsmålinger skaber 

et solidt grundlag for indvandreres og den almene befolknings opfattelser, som kan 

evalueres med jævne mellemrum.

Efter kortlægningsfasen er der behov for en særskilt analysefase for at behandle 

supplerende, men modstridende resultater (f.eks. forskelle i indvandreres og befolkningens 

opfattelse), inddrage resultaterne i den nationale debat, identifi cere målgrupper og vælge 

de mest hensigtsmæssige handlinger. Spørgeskemaundersøgelser og meningsmålinger 

kan ikke alene forklare den off entlige mening. 

*



54 Håndbog om integration

Bevidsthedsfremmende aktiviteter og styrkelse af indvandreres handlekraft

  

Z

Forskning på et relevant forvaltningsniveau kan bidrage til at forklare, hvilke faktorer, der 

påvirker et individs eller en gruppes holdninger til indvandrere og integrationen af dem. 

Rapporten Majority Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities, der blev ud-

arbejdet af forgængeren for EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder i 2005, giver et 

overblik over tendenserne i den off entlige mening om indvandring og minoriteter og de 

faktorer, der kan være med til at forklare dem. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf 

Der er mange uforklarlige årsager til, at folk opfatter indvandring, som de gør. Ikke desto 

mindre kan aktørerne stadig anvende resultaterne af kortlægningen til at identifi cere 

nøglefaktorer og afgrænse målgruppen for den bevidsthedsfremmende aktivitet. 

Eksempelvis konkluderer en række forskningsundersøgelser, at de mest positive og 

tolerante holdninger fi ndes i følgende grupper :

unge mennesker  •

personer med en højere socioøkonomisk status  •

personer med en længerevarende uddannelse  •

funktionærer  •

personer, der ofte er i kontakt med indvandrere. •

Sociale, geografi ske og historiske faktorer har også en betydning, for så vidt som den 

off entlige opfattelse af indvandrere varierer meget fra medlemsstat til medlemsstat. 

Forberedende undersøgelser har ud over kortlægnings- og analysefunktionen en 

bevidsthedsfremmende og kommunikativ funktion. Eksempelvis viser en analyse fra 

Special Eurobarometer 263 om forskelsbehandling i EU, at der er større sandsynlighed for, at 

befolkningen i lande med klare love om ikke-forskelsbehandling kender deres rettigheder 

som mulige ofre og mener, at forskelsbehandlingen er udbredt. 

Off entlige opinionsundersøgelser, der iværksættes på det rette tidspunkt, kan gøre 

befolkningen og medierne opmærksomme på vigtige spørgsmål og danne grundlaget 

for debatten om fremtidige initiativer. Timingen af frigivelsen af sådanne undersøgelser 

til off entligheden er således altafgørende for bevidsthedsfremmende projekter og den 

politiske beslutningsproces. Fremme af bevidstheden om integrationsspørgsmål betyder 

også, at man øger befolkningens forventninger til de politiske løsninger. 

En analyse af undersøgelsesresultaterne kaster lys over de faktorer, som ligger til grund for 

folks opfattelse, hvilket bidrager til at finde den rette målgruppe. Resultaterne kan også 

anvendes til at skabe opmærksomhed i medierne og i befolkningen omkring lanceringen 

af en bevidsthedsfremmende kampagne.

*
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Den off entlige debats indvirkning  

Den off entlige debats form og indhold kan have en positiv eller negativ indvirkning på 

dannelsen af den off entlige mening om indvandrere og deres integration. Politiske debatter 

og debatter i medierne fi kseres nogle gange på mindre presserende integrationsspørgsmål 

og skaber undertiden ikke-underbyggede forbindelser mellem indvandring og andre 

sociale spørgsmål. Eksempelvis forbindes indvandrere ofte med usikkerhed i befolkningen 

i forhold til konkurrencen om job og boliger, øgede krav til velfærdsstaten og en generel 

bekymring for den nationale sikkerhed. 

Man må ikke glemme, at den off entlige opfattelse af indvandrere forbedres indirekte 

gennem politiske initiativer, der medfører styret indvandring, bedre kontrol med de ydre 

grænser, troværdige asylsystemer, foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling 

samt eff ektiv integration. Mere sammenlignelige statistiske data om indvandring og 

integration skaber også et godt grundlag for off entlige debatter og politisk beslutnings-

tagning. I denne henseende spiller bevidsthedsfremmende foranstaltninger en vigtig rolle i 

den politiske feedback ved at øge muligheden for forskellige forbedringer af indvandrings- 

og integrationspolitikken. 

Sammenhængen mellem regeringens integrationspolitik og -budskaber kan have en 

væsentlig indvirkning på troværdigheden og eff ektiviteten af de bevidsthedsfremmende 

aktiviteter, især i forbindelse med kampagner, der køres eller fi nansieres af staten. 

De lokale myndigheder kan være mere eff ektive i opbygningen af partnerskaber og kan 

have større gennemslagskraft, når det gælder fremme af bevidstheden om bestemte 

emner i byer og kvarterer. 

I forbindelse med informationskampagnen »Living and Working Together Development 

Partnership« i byen Linz i Østrig lykkedes det at øge interessen blandt arbejdsgivere, 

især SMV’er, og lokalpolitikere for at udforske fordelene ved et grænseoverskridende 

arbejdsmarked og udvikle tværkulturelle kurser for tillidsrepræsentanter og arbejdstagere 

med indvandrerbaggrund.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

Under kommunalvalget i Graz i Østrig i januar 2008 etablerede eksperter inden for ikke-for-

skelsbehandling et valgovervågningssystem med henblik på at øge bevidstheden om 

forskelsbehandling og forbedre de deltagende parters nøglebudskaber. 650 tekster blev 

evalueret i overensstemmelse med en »trafi klysmekanisme« (rød/gul/grøn), der senere blev 

præsenteret på fi re pressekonferencer og i en afsluttende politisk debat. Overvågningen 

blev positivt modtaget af de fl este parter og kan let tilpasses andre byer og regioner.

http://wahlkampfbarometer-graz.at 
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På samme måde kan aktører såsom lærere, politibetjente og læger, som er de grupper, der 

oftest udtaler sig om integration, ofte virke mere autoritative, når de skal øge bevidstheden 

om de emner, som berører dem.

Sundhedssektoren gennemfører jævnligt off entlige kampagner om bloddonation. I 10 år 

har den frivillige organisation for bloddonationer i Italien, AVIS, gennemført målrettede 

kampagner, der skal få fl ere indvandrere til at blive bloddonorer med henblik på at øge 

befolkningens anerkendelse af indvandrernes bidrag til samfundet og mulighederne for 

tværkulturel dialog. Disse erfaringer er blevet brugt til at oprette et observatorium for 

bloddonationskulturen, som har indgået samarbejdsaftaler med andre sundhedsorganisa-

tioner i indvandrernes hjemlande.

www.avis.it/usr_view.php/ID=0 

Et tæt samarbejde med folk »på gulvet« bidrager i væsentlig grad til, at bevidsthedsfremmende 

aktiviteter får off entlig opmærksomhed. Kampagner uden et lokalt fokus kan blive opfattet 

som for topstyrede og afhængige af politiske slagord. Disse partnere kan endvidere informere 

kampagneledelsen om de ændringer, de konstaterer i de lokale opfattelser. De fungerer 

således som et tidligt advarselssystem til identifi kation af og reaktion på disse ændringer.

I situationer med manglende politisk sammenhæng eller en række forvirrende og modstridende 

budskaber kan øget off entlig bevidsthed også anvendes til at sætte den politiske dagsorden.

Eftersom regeringens politik og budskaber har en væsentlig indvirkning på en kampagnes 

troværdighed og effektivitet, kan politikere og meningsdannere udgøre nogle af 

kampagnens vigtigste målgrupper.

Projektet »People like Us« i Slovakiet havde til formål at øge indsigten og tolerancen i 

befolkningen og blandt de fagfolk, der skal gennemføre indvandringspolitikken. Folk i 

nye destinationslande med små indvandrergrupper skal eksponeres for indvandrernes 

beretninger og de bidrag, de yder til samfundet hver dag. Kampagnen blev udbredt via tv 

og møder med skoler, myndigheder og grænsebetjente. 

www.ludiaakomy.sk 

På grundlag af nye data om nyankomne indvandrere, der blev indsamlet af departementet 

Haut-Rhin i Alsace, arrangerede det regionale observatorium for integrations- og bypolitik, 

ORIV, møder med 160 lokale repræsentanter fra myndighederne og interessenter for 

at øge bevidstheden og drøfte anbefalinger for den enkelte bys specifi kke tilgang til og 

betingelser for modtagelse.

www.oriv-alsace.org 

En af den østrigske integrationsfonds vigtigste motivationer for at off entliggøre sin anden 

statistiske årbog om indvandring og integration er at fremlægge faktuelle oplysninger og 

gøre integrationsdebatten knap så følelsesladet. 10 000 eksemplarer er blevet trykt og 

sendt ud til nøgleformidlere i hele Østrig, såsom journalister, politikere og borgmestre. 

www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009 
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Identifi kation af den rette målgruppe, kvalifi cering af 
meningsdannelsen

De personer, der har høje forventninger om at informere den almene befolkning og 

forbedre den off entlige mening, skal huske på, at en bevidsthedsfremmende kampagne er 

en langsigtet proces. Den kræver mange forskellige strategier og handlinger over tid, f.eks. 

mediekampagner, arrangementer, gennemførelsesprojekter og politiske ændringer.

Hvis der ikke er så mange midler til rådighed, kan man i stedet overveje at målrette kampagnen 

mod bestemte grupper, især beslutningstagere eller meningsdannere. Arbejdsgivere, 

udlejere, banker, off entligt ansatte og forskellige typer tjenesteydere er muligvis ikke bekendt 

med de forskellige indvandrergruppers (f.eks. fl ygtninges) status og rettigheder og tøver 

måske derfor med at yde den nødvendige støtte som følge af mangel på information.

Identifikation af den rette målgruppe (for at opnå en holdningsændring hos den almene 

befolkning, indvandrerne, udvalgte interessenter eller befolkningsgrupper) er et klart 

succeskriterium for kampagnen.

Delstaten Berlins informationskampagne »Berlin Needs You!« fra 2006 var på én gang rettet 

mod den lave beskæftigelsesrate blandt unge indvandrere og snæversynede holdninger 

i den off entlige sektor. Derfor blev succeskriteriet fastsat som andelen af praktikanter og 

elever med indvandrerbaggrund i den off entlige sektor. Mellem 2006 og 2008 steg denne 

andel fra 8 til 14,5 %. Evalueringsundersøgelser viste en øget interesse blandt de unge 

indvandrere, der udgjorde målgruppen, og en større åbenhed over for interkulturelle 

emner i den off entlige debat og blandt ansatte i den off entlige sektor.

www.berlin-braucht-dich.de 

»OXLO — Oslo Extra Large« er en langsigtet kampagne iværksat af borgmesterkontoret i 

2001 som reaktion på et racistisk drab. Kampagnens målsætninger om at øge bevidstheden 

og udvide de off entlige ydelser har primært været fokuseret på skoler, daginstitutioner og 

sundhedsklinikker. I 2005 var antallet af medarbejdere med indvandrerbaggrund steget 

med næsten 30 %. 

www.oslo.kommune.no 

I et land som f.eks. Grækenland har det græske institut for indvandringspolitik fokuseret på 

skolebørn i projektet »Inside Out« og på civilsamfundsorganisationer såsom Pan-Hellenic 

Athletic Women’s Association.

www.imepo.gr/imepo-mission-en.html 
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At kende målet og fi nde de rette midler 

På tværs af forskellige strategier skiller kunsten og kulturen sig ud som nyttige midler til at 

udvikle målgruppens evne til at træff e oplyste valg og deltage i bevidsthedsfremmende 

aktiviteter. Ved at give de personer, som normalt ikke bliver hørt, en stemme og vise billeder, 

som ikke er blevet set før, kan kunsten skabe grundlaget for en debat om dét at have fl ere 

identiteter og »forhandling af forskelle« (»negotiating diff erences«). 

Et virkelighedstro billede af indvandrere og forskellige samfund

Bevidsthedskløften mellem opfattelsen af indvandring og virkeligheden er stor. Folks 

opfattelse forvanskes af mediernes og den off entlige debats fokus på bestemte grupper, f.eks. 

asylansøgere, indvandrere uden papirer eller indvandrere, som er synligt anderledes, eller som 

har en anden kulturel, sproglig eller religiøs baggrund. Andelen af et lands befolkning, som 

er født i et andet land, overdrives kraftigt i befolkningen, viser en undersøgelse af en række 

europæiske lande, fra en overdrivelse på 60-70 % (i Danmark, Norge, Tyskland og Sverige) til 

150-200 % i Frankrig og Det Forenede Kongerige. Undersøgelser i Det Forenede Kongerige 

har vist, at folk i gennemsnit skønnede, at der var fi re gange så mange indvandrere i landet, 

som det i virkeligheden var tilfældet. Endvidere skønnede over 25 % af de adspurgte, at 

indvandrere udgjorde mere end 50 % af befolkningen i landet. Eksempelvis viser spørgeske-

maundersøgelser i Det Forenede Kongerige, at folk klart overvurderede den økonomiske 

støtte, som asylansøgere modtager fra det off entlige, og mente, at Det Forenede Kongerige 

bærer en meget større del af fl ygtningebyrden end andre lande (ti gange større).

Bevidsthedsfremmende kampagner kan fremhæve de reelle erfaringer med indvandring 

og indvandrernes levevilkår samt de samfundsmæssige forandringer og fordele, som byen, 

regionen eller landet kan nyde godt af. Der kan fokuseres på særlige omstændigheder i et 

lokalsamfund, fordi borgerne bedre kan sætte abstrakte fænomener som indvandring og 

integration ind i en kontekst, når de kan sammenholde deres formodninger med data og 

fakta om det lokalsamfund, de kender bedst

Det skotske initiativ »Fresh Talent Initiative« bygger delvist på den forudsætning, at Skotland 

kan blive et mere attraktivt sted at leve, arbejde og studere, hvis potentielle indvandrere 

gives nøjagtige oplysninger om muligheder og opholdsbetingelser. Projektet underkastes 

off entlige evalueringer hvert halve år (2005 til 2007) på grundlag af frivillige spørgeskemaer, 

som afdækker de muligheder og udfordringer, som de indvandrere, der blev rekrutteret via 

initiativet, står over for.

www.scotlandistheplace.com 

I 2007 lancerede den spanske regering en stor bevidsthedsfremmende kampagne via 

tv-spots, radioreklamer og annoncer i de skrevne medier og i det off entlige rum som følge af 

indvandreres mange forskellige sociale behov under budskabet »Integrationen af indvandrere 

gør os alle til vindere« med undertitlen »Alle er forskellige, og der er brug for alle«. 

www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm 
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Sådanne initiativer kan bekæmpe stereotypering, viktimisering eller stigmatisering af 

indvandrere som gruppe og sætte fokus på historier om indvandreres liv, deres familier 

og de lokalsamfund, de lever i. For at kunne påvirke den off entlige mening skal den 

»virkelighedstro« tilgang omfatte :

udvikling og fastlæggelse af klare, præcise og realistiske mål  •

identifi kation af målgrupper og udvikling af passende metoder  •

anvendelse af forskning og teorier om holdningsændring som grundlag for mål og metoder  •

nøje overvejelse af, hvor og hvornår initiativet skal gennemføres  •

udvikling af tætte relationer med medierne   •

fastlæggelse af strategier og tildeling af tilstrækkelige ressourcer til, at virkningen af  •
initiativet kan evalueres.

Initiativer, der anvendes til at tilbagevise myter, forbedrer den offentlige mening ved at give 

et virkelighedstro billede af indvandring på grundlag af fakta og personlige beretninger. De 

gør samfundet mere modtageligt over for de forskellige indvandrergruppers særlige 

karakteristika og behov, især de mest sårbare og dem, der oftest udsættes for stereoty-

pering, f.eks. asylansøgere uden papirer og indvandrerkvinder. 

Den irske interkulturelle antiracismeuge, der fi nansieres af National Action Plan Against 

Racism, kombinerede deres publikation Challenging Myths and Misinformation on Migrant 

Workers & their Families med bevidsthedsfremmende aktiviteter til forbedring af ydelserne 

til etniske minoriteter inden for mange områder af tilværelsen.

www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf 

Kampagnen »Am I a migrant?« fra 2008, der blev udarbejdet af det belgiske center for lige 

muligheder, havde til formål at fremme folks bevidsthed om deres (egen) oprindelse. Kampag-

nen præsenterede en række kendte mennesker, som ikke mange tænker på som indvandrere, 

for at konfrontere folk med deres stereotype holdning til indvandring og integration. 

www.journeedesmigrants.be/www.dagvandemigrant.be 

I 2002 lancerede Federal Culture Foundation i Tyskland »Migration Project«, der har 

fungeret som en slags clearingcentral for mere end 120 begivenheder og projekter, der har 

sat fokus på de samfundsmæssige forandringer, som indvandring medfører. Oplysningerne 

blev frembragt på en tværfaglig måde, hvor relationerne mellem socialvidenskabelige, 

dokumentariske og kunstneriske resultater og mellem forskellige typer partnere i Tyskland 

og resten af Europa blev fremhævet. Projektet tilskyndede især til indvandringsprojekter 

iværksat af personer med indvandrerbaggrund. 

www.projektmigration.de 

*
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Off entlige museer — især dem, der er dedikeret til mangfoldighed og beretninger om 

ind- eller udvandring — er velegnede til udstillinger, arrangementer, kurser, forskning, 

debatter og international udveksling. Det er ofte en kompleks og undertiden kontroversiel 

opgave for museumspersonalet at inkorporere de ofte marginaliserede beretninger om 

indvandring i den nationale historie. Konferencen »Migration in Museums: Narratives 

of Diversity in Europe« pegede på behovet for at udvide museernes kapacitet til at 

forske i global historie, fi nde nyskabende teknikker til gengivelse af kulturel forandring 

samt indsamle og dokumentere den subjektive og meget personlige dimension hos 

indvandrere og mangfoldigheden i deres lokalsamfund. Brugen af arkiver, der løbende 

udbygges, udstillinger og en tværfaglig tilgang forbedrer museets relationer til forskellige 

interessenter og oprindelseslande. 

Cité nationale de l’histoire de l’immigration i Paris præsenterer Frankrig som et traditionelt 

indvandringsland, der er opbygget og formet gennem integrationen af forskellige indvan-

drerbølger. Samlingen består for størstedelens vedkommende af individuelle beretninger 

og kulturgenstande. Siden juni 2007 har Cité nationale de l’histoire de l’immigration opnået 

forholdsvis stor presseomtale, et godt besøgstal og relationer med skoler, forskere og ngo’er. 

www.histoire-immigration.fr 

Hvis der ikke fi ndes et indvandringsmuseum i området, kan man gøre brug af udstillinger. 

Fordi udnævnelsen af Luxembourg til europæisk kulturhovedstad i 2007 var baseret på et 

enestående grænseoverskridende samarbejde med Belgien, Frankrig og Tyskland, blev det 

overordnede tema for året indvandring. Det var det eneste af de fem temaer, der var lagt op til, 

som appellerede til virksomhedssponsorerne. Udstillingerne om indvandring blev anset for at 

være interessante af 80 % af befolkningen i Luxembourg og fi k især to nye grupper til at gøre brug 

af de kulturelle tilbud, nemlig de unge og tidligere indvandrergrupper. 43 % af de portugisere, 

der bor i storhertugdømmet, besøgte fl ere kulturarrangementer end normalt i 2007.

www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/

Rapport_fi nal_anglais.pdf 

I 2005 udvidede lokalhistorisk museum i bydelen Friedrichshain-Kreuzberg i Berlin sin 

permanente udstilling »Jeder nach seiner Façon? 300 Jahre Migrationsgeschichte in 

Kreuzberg«. Udstillingens lokale vinkel har øget interessen for og accepten af emnet blandt 

museets gæster, og den kronologiske tilgang viser, hvordan Kreuzbergs grundlæggelse og 

vækst er forbundet med indvandring.

www.kreuzbergmuseum.de 

Biblioteker kan også spille en vigtig rolle som informationsudbyder inden for kulturel 

mangfoldighed og som lokalt mødested for de forskellige grupper i samfundet. 

http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
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Siden 2002 har man via projektet »Diversity in libraries« distribueret bogsamlinger om lokale 

indvandrere og etniske minoriteters historie, traditioner og situation til 500 biblioteker i 

Danmark, Nederlandene, Tjekkiet og Tyskland, og bibliotekslederne har opnået interkul-

turelle kompetencer gennem interaktive workshopper. I anden fase fokuserer projektet 

»Libraries as gateways«, der er fi nansieret af INTI, på at udvide gennemførelsesstrategierne, 

fastlægge yderligere retningslinjer og iværksætte yderligere kampagneaktiviteter.

www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html 

Asylansøgere

Opfattelsen i befolkningen er ofte, at asylsystemet er ude af kontrol på trods af det faktum, 

at antallet af asylansøgninger er faldende og lige nu ligger på det laveste niveau i fl ere år. 

Der er også en del forvirring omkring, hvem der er reelle asylansøgere, og hvem der er 

bekvemmelighedsfl ygtninge. Én måde, hvorpå man kan forbedre den off entlige opfattelse 

af asylansøgere, er ved hjælp af fi nansieringsprojekter, hvorigennem man indsamler 

og formidler beretninger, der giver asylansøgerne et menneskeligt ansigt og forbinder 

fl ygtninge direkte med de konfl ikter, de er fl ygtet fra. 

I Understanding the Stranger: Building bridges community handbook undersøger Information 

Centre about Asylum and Refugees i Det Forenede Kongerige 21 projekter, der forsøger at 

reducere spændingerne og bygge bro mellem de lokale værtssamfund og asylansøgere og 

fl ygtninge. Projekterne viser, at et lokalsamfund gennem nøje planlægning, regelmæssig 

adgang til information og muligheden for at møde asylansøgere med tiden kan lære at 

acceptere og tage godt imod nyankomne indvandrere, som måske ellers ville blive mødt 

med fj endtlighed, fordomme og frygt. 

www.icar.org.uk/uts 

Gennem »Refugee Stories Project« har Det Europæiske Råd for Flygtninge og Landsforviste 

(ECRE) indsamlet personlige beretninger fra 120 personer i forskellige faser af asylpro-

ceduren i 12 EU-lande. Der kan foretages en søgning på beretningerne på baggrund af 

oprindelsesland, destinationsland og livstema. Beretningerne er en bestræbelse på at 

»vende tilbage til udgangspunktet« ved igen at fokusere på politiske debatter om forvent-

ningerne, behovene og erfaringerne hos dem, der søger asyl og lever i Europa. 

www.ecre.org/refugeestories 

Under »Refugee Awareness project«, der blev afholdt i august 2005 i Bristol, Nottingham 

og Liverpool, deltog 4 772 borgere i 192 interaktive og skræddersyede workshopper. Over 

halvdelen af deltagerne gav udtryk for, at deres forståelse af fl ygtninges og asylansøgeres 

situation var blevet væsentligt bedre. Mange af deltagerne deltog i opfølgningsaktiviteter 

for at få fl ygtningene til at føle sig mere hjemme i lokalsamfundet.

www.refugee-action.org.uk 
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Projektet »Best Refugee Story«, der er et samarbejde mellem UNHCR i Slovakiet og fakultetet 

for journalistik på Comenius University havde til formål at tilskynde til større og mere 

dybtgående dækning af fl ygtninges problemer på et tidspunkt, hvor disse problemer var 

stort set ukendte i dette næsten nye destinationsland. Der blev uddelt priser til de bedste 

artikler, som indeholdt livshistorier, oplysninger om integrationsprocessen og levevilkår. 

Disse udsendte og trykte artikler nåede ikke alene ud til den almene off entlighed, men 

havde også til formål at fremme bevidstheden blandt de off entlige embedsmænd, der som 

medlemmer af juryen læste og drøftede artiklerne.

www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf 

En række internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer har udarbejdet 

undervisningsmateriale, bøger, spil og brochurer specielt til uddannelsesinstitutioner. 

Disse omfatter rollespilsøvelser, som simulerer asylansøgeres, fl ygtninges og andre indvan-

drergruppers oplevelser. 

UNHCR’s »Passages« er et simulationsspil, der har til formål at skabe en bedre forståelse 

for de problemer, som fl ygtninge står over for. Deltagerne gennemgår en række trin, som 

simulerer en fl ygtnings oplevelser — lige fra fl yveturen til ankomsten i fl ygtningelejren 

samt problemerne i forbindelse med integration og hjemsendelse af fl ygtninge.

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.

pdf 

Kampagnen »Enséñame, Africa«, der blev gennemført i løbet af hele 2005 på De Kanariske 

Øer, opfyldte målsætningen om at involvere 1 000 studerende i workshopper om 

motivationen bag og de grundlæggende årsager til indvandringen fra Senegal, at lade 

de studerende udarbejde deres eget bevidsthedsfremmende materiale til brug for andre 

undervisere i Spanien og at donere skolemateriale til skoler i landdistrikterne i Senegal.

www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359 

Indvandrerkvinder

Stereotypen på en indvandrerkvinde som en afhængig og undertrykt husmoder er ikke kun 

en opfattelse, der er ude af trit med den aktuelle feminisering af indvandrerstrømmene, 

men noget, som i sig selv kan skabe barrierer for kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet 

og i det sociale liv. 

For at imødegå dette kan der udarbejdes og formidles information om indvandrerkvinders 

forskellige situationer og profi ler og de skiftende relationer mellem kønnene i indvan-

drersamfundene. Det første trin handler om at skaff e mere detaljeret statistik under 

hensyntagen til forskellige kønsaspekter. Det næste trin handler om at give indvan-

drerkvinder en stemme og et ansigt — både dem, der er handlekraftige, og dem, der er 

ofre for udnyttelse. 

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
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Den Europæiske Kvindelobbys kampagne fra 2001 om kvindelige asylansøgere omfattede 

udarbejdelse af 20 000 postkort og en dedikeret hjemmeside til forbedring af befolkningens 

forståelse for de kvindelige asylansøgeres situation — især dem, der havde været udsat for 

ekstrem kønsrelateret vold såsom voldtægt og udnyttelse. Siden dengang har organisa-

tionen støttet etableringen af et europæisk netværk for indvandrerkvinder, hvor én af de 

langsigtede målsætninger er at fremhæve de aspekter, der påvirker kvinders integration, 

og forelægge dem for nationale og europæiske politikere.

www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html 

Fremme af bevidstheden ved at øge værtssamfundets deltagelse 

Praktikere skal være opmærksomme på begrænsningerne ved at anlægge en 

»virkelighedstro tilgang« som den primære bevidsthedsfremmende mekanisme. At 

give folk korrekte oplysninger for at imødegå fejlagtige oplysninger fører ikke altid til en 

holdningsændring. Fakta kan ændre holdningen hos personer, som i bund og grund er 

ret ligeglade med disse spørgsmål. Generelt forbedrer fakta ikke holdningen hos dem, 

der er mest fj endtlige (de kan sågar forstærke deres holdninger). Efter seks år med »One 

Scotland«-initiativet er befolkningen blevet mere oplyst, men andelen af personer med 

racistiske holdninger er den samme.

Oplyste borgere kan stadig indtage en passiv rolle i integrationsprocessen, hvis ikke de 

kender mulighederne for at deltage i de integrationstiltag og den interkulturelle dialog, 

der foregår inden for mange områder af deres liv, f.eks. på arbejdet, i kvarteret, gennem 

foreninger eller religiøse grupper. 

Bevidsthedsfremmende kampagner kan tilskynde til deltagelse i aktiviteter, som skaber 

meningsfyldt kontakt mellem indvandrere og værtssamfund. Særlige begivenheder 

og festivaler skaber mulighed for at fremhæve indvandrernes bidrag til livet og kulturen i 

bopælslandet. De fungerer også som en slags markedsplads for organisationer, der tilbyder 

undervisning og muligheder for frivilligt arbejde. Sådanne begivenheder kan forbedre den 

off entlige opfattelse af indvandrere og tilskynde til udviklingen af interkulturelle kompetencer.

I 2009 blev den 26. årlige Festival for Indvandring, Kultur og Medborgerskab afholdt i Luxem-

bourg, hvor næsten 250 organisationer, som arbejder med integration, var repræsenteret.

www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html 

Cyperns »Rainbow Festival« er en multikulturel festival, der skal gøre det cypriotiske samfund 

modtageligt over for rigdommen ved andre kulturer og civilisationer og fremme mangfoldighed 

og respekten for indvandreres, fl ygtninges, asylansøgeres og alle ikke-cyprioters rettigheder.

www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html 
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Kunstnere og optrædende kan inviteres til at gøre sådanne begivenheder mere synlige 

for den almene befolkning. De kan vælge at repræsentere deres oprindelige traditionelle 

kulturer eller nye interkulturelle udtryksformer, der er udviklet i bopælslandet.

I Spanien betragtes det fl erårige projekt »Entre 2 Orillas«, der er udarbejdet af Directa 

Foundation, som et forum for interkulturel udveksling. Projektet omfatter en lang række 

kunstnere med indvandrerbaggrund inden for musik, teater, malerkunst, biograf, dans, skulptur, 

foto mv. og bidrager således til at gøre kunstnere med indvandrerbaggrund mere synlige. 

www.entredosorillas.org

Kassandra, der er en multikulturel kunstforening i Helsingfors, gør brug af kunstwork-

shopper og teater for at fremme bevidstheden i befolkningen og skabe et forum for 

samarbejde og etablering af netværk mellem indfødte skuespillere og skuespillere med 

indvandrerbaggrund og fremhæve sidstnævntes talenter i medierne.

www.kassand.net/english 

»Zakk«, Zentrum für Action, Kommunikation und Kultur, satte sig for at blive omdrejnings-

punktet for integrationsaktiviteter i Düsseldorf. Zakks interkulturelle arrangementer er 

vokset betydeligt med hensyn til antal, publikums størrelse og interessen for indvandrere.

www.zakk.de 

Det kan tilstræbes, at nationale helligdage og sportsarrangementer i højere grad involverer 

indvandrere og afspejler kulturel mangfoldighed. FN har skabt internationale dage såsom 

verdens fl ygtningedag og den internationale dag for migranter for at tilskynde til og 

koordinere nationale platforme og handlinger.

Offentlige festligheder og kulturelle begivenheder gør indvandrernes bidrag og fordelene 

ved mangfoldighed mere synlige for befolkningen, samtidig med at der skabes en 

markedsplads for organisationer, der arbejder med integration, hvor de kan rekruttere 

frivillige.

Mange sådanne begivenheder blev iværksat på europæisk plan og i de enkelte 

medlemsstater som en del af det europæiske år for interkulturel dialog i 2008 :

www.interculturaldialogue2008.eu 

Europarådets internetportal om interkulturel dialog giver også adgang til adskillige 

databaser, der bygger på lignende fremgangsmåder :

www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp 

»Brug forskellene — stop diskriminationen« var en femårig fælleseuropæisk informa-

tionskampagne, der blev afsluttet i 2007. Den blev anvendt til at informere den almene 

befolkning om lovgivning vedrørende ikke-forskelsbehandling og sende positive budskaber 

om mangfoldighed. Der blev gjort brug af landespecifi kke fokusgrupper til udtænkning 

*
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af nationale og regionale foranstaltninger, som blev videreudviklet i tæt samarbejde med 

nationale regeringer, sociale partnere og ngo’er.
 

www.stop-discrimination.info 

I forbindelse med den anden årlige integrationsdag i det fl amske fællesskab i Belgien i 

2008 blev indvandrere, som havde gennemført et integrationsforløb, hædret. Den særlige 

begivenhed og store nationale og regionale mediekampagne havde til hensigt at vise 

samfundets anerkendelse af dets nye borgeres engagement og indsats. 

www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm 

I forbindelse med INTI-projektet »Integration at Sports« omdelte man en vejledning i god 

praksis til tusindvis af britiske, nederlandske, slovenske, tyske og østrigske sportsklubber, 

ungdomsgrupper og skoler.

www.united-by-sports.net/en 

Fælles tiltag: styrkelse af handlekraften i befolkningen

De mest eff ektive bevidsthedsfremmende foranstaltninger danner grundlag for me-

ningsfuld og vedvarende kontakt mellem individer og organisationer. Her er forbindelsen 

til styrkelse af handlekraften stærkest. Rapporten »Challenging attitudes, perceptions and 

myths«, der blev udarbejdet for Commission on Integration and Cohesion i Det Forenede 

Kongerige, konkluderer, at kortvarig og overfl adisk kontakt uden et reelt engagement ikke 

er tilstrækkelig til at skabe respekt og endog kan forstærke fordomme. 

Fælles tiltag kan forbedre den off entlige opfattelse og integrationsprocessen, hvis de :

forstærker alles identitetsfølelse •

identifi cerer og udfordrer specifi kke fordomsfulde holdninger og adfærd  •

giver indsigt i og forståelse for andres situation  •

skaber forståelse for forskelle  •

skaber et fælles grundlag og fælles værdier og interesser   •

tilskynder til og skaber venskaber på tværs af skel, hvilket fører til langsigtede gensidige  •
forpligtelser.

Grundlaget kan være virtuelt, såsom off entlige internetbaserede fora, eller praktisk, som 

f.eks. borgerinitiativer. Projekter, der er baseret på fælles praktiske mål, anses for at være 

mere eff ektive med hensyn til at nedbryde stereotyper og fremme et mere konstruktivt syn 

på integrationsprocessen. 

Bevidsthedsfremmende aktiviteter, hvor man styrker handlekraften i befolkningen, betyder, 

at informationsformidling er direkte forbundet med fora, hvor der er mulighed for 

meningsfuldt og vedvarende samspil mellem den enkelte indvandrer og landets borgere.

*
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Torinos projekt »Tourist at Home« fra februar 2002 hjalp 600 lokale med at opdage 

mangfoldigheden i deres bys butikker og restauranter. 200 000 kort over byens multikulturelle 

attraktioner blev distribueret sammen med den lokale avis. Det resulterede i, at et område 

med en høj koncentration af indvandrere blev udviklet som følge af de mange iværksættere 

med indvandrerbaggrund, der var i stand til at tiltrække fl ere forskellige slags kunder. 

»Instrumentbiblioteket« i Leicester i Det Forenede Kongerige er et enestående projekt, 

der har lagt grundstenen til et nyt interkulturelt musikernetværk. BBC opfordrer off ent-

ligheden til at donere brugte musikinstrumenter, og det lokale bibliotek låner derefter 

instrumenterne ud til nyankomne asylansøgere og fl ygtninge i området, der spiller musik. 

Gennem projektet stilles der lokaler og midler til rådighed for musikerne, således at de får 

mulighed for at optræde på den lokale musikscene.

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20

CASE%20STUDY_INFO.pdf 

 3.2. Opbygning af kompetencer og valg af tiltag

Foranstaltninger, der skal styrke handlekraften hos enkeltpersoner og organisationer, har 

til formål at forbedre indvandreres og deres organisationers kompetencer med hensyn til 

at indgå partnerskaber med almennyttige organisationer og deltage i samfundet og det 

off entlige liv.

Nyankomne indvandrere besidder forskellige kompetencer, og mange håber at kunne bygge 

videre på deres eksisterende kapital, viden og ressourcer ved at tilegne sig nye færdigheder 

i løbet af integrationsprocessen. Indvandrerne ønsker muligvis også at forbedre deres 

livssituation ved at overvinde personlige eller institutionelle forhindringer, der vanskeliggør 

deres adgang til tilgængelige ressourcer og rettigheder, deres deltagelse i det off entlige liv 

eller deres evne til at leve et selvstændigt og værdigt liv baseret på egne valg.

Aktiv og ligeværdig deltagelse fra beslutningstagning til gennemførelse

Hvis man lader den enkelte indvandrer eller repræsentanter fra indvandrersammenslut-

ninger foretage deres egne valg om, hvordan de vil ændre deres livssituation eller deltage 

i det off entlige liv, kan det bidrage til at nedbryde indgroede afhængighedsmønstre og 

patriarkalske holdninger.

Projekter, der sigter mod at styrke handlekraften, tager indvandrerne alvorligt som 

bidragydere til den politiske debat. Det eksplicitte mål med mange sådanne foranstalt-

ninger er ofte at hjælpe indvandrere med at blive hørt og give dem mulighed for at spille 

en aktiv rolle i det politiske liv. Information, etablering af netværk og platforme er ofte 

nøgleværktøjer til styrkelse af handlekraften hos indvandrere. Målgruppen orienteres om 

de vigtigste emner og beslutningsprocesser, samtidig med at beslutningstagerne orienteres 

om, hvordan man kan lære af og handle i overensstemmelse med indvandrernes erfaringer. 

http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20CASE%20STUDY_INFO.pdf
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På den måde kan foranstaltninger til styrkelse af handlekraften være med til at opfylde de 

berørte gruppers behov og ønsker og have en direkte indvirkning på deres livssituation. 

Der skal tages hensyn til juridiske aspekter såsom kontrakter, forskellen på frivilligt og 

lønnet arbejde og sådanne aktiviteters frivillige karakter for at sikre, at det frivillige arbejde 

fungerer eff ektivt som en mekanisme til fremme af social integration.

Princippet »Nothing about us without us« er afgørende for, om en given foranstaltning til 

styrkelse af handlekraften lykkes. Det kræver, at de berørte grupper fungerer som primære 

aktører i planlægnings-, gennemførelses- og overvågningsfasen.

Behovsvurdering og -analyse for og af indvandrere

Styrkelse af handlekraften begynder med forsknings- og behovsvurderingsfasen, 

hvorigennem det kan konstateres, om og hvordan indvandrere håndterer problemer i deres 

tilværelse, som er enestående for deres situation. Denne forskning øger de involverede 

individers eller organisationers bevidsthed om de vigtigste problemområder og hjælper 

dem med at identifi cere, hvordan de kan omsætte disse vurderinger til handling.

Det nederlandske Equalprojekt Vrijbaan har udviklet en række diagnostiske værktøjer 

til, hvordan indvandrere kan styre deres egen integration. Selvevaluering kan sætte 

den enkelte i stand til at se, i hvilket omfang vedkommende mener, at han eller hun selv 

udstikker retningen i sit miljø.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf 

Migrant Rights Centre Ireland har konstateret, at deres tilgang med samfundsarbejde 

lykkes bedst, når de involverede parter kan hæve sig op over enkeltsager og analysere 

strukturelle uligheder, kraftdynamik og grundlæggende årsager. Det skaber grundlag 

for fælles resultater, som gavner alle i samfundet og fremmer solidariteten mellem de 

forskellige grupper (f.eks. personer, der udfører husligt arbejde, svampeplukkere og 

indvandrerkvinder).

www.mrci.ie/activities/index.htm 

Det britiske Migrant and Refugee Communities Forums projekt »Community Empowerment« 

udfører behovsvurderinger for indvandrerorganisationer. Derefter skræddersyr de 

deres løbende tjenesteydelser, således at organisationens ydelse af service og støtte til 

medlemmerne forbedres.

www.mrcf.org.uk/#cep 

»Youth Empowerment Partnership Programme« (YEPP) i Mannheim-Neckarstadt West 

i Tyskland anvender en lignende fremgangsmåde til at fremme bevidstheden om lokale 

strukturproblemer, der forhindrer integration, og yder behovsorienteret støtte til 

individuelle dårligt stillede unge. 

www.yepp-community.org/yepp/cms 

*



68 Håndbog om integration

Bevidsthedsfremmende aktiviteter og styrkelse af indvandreres handlekraft

$ 

Z

Z

  

Z

47 grupper af sorte og etniske minoriteter blev uddannet til at gennemføre det britiske 

Department of Healths »Black and Minority Ethnic Drug Misuse Needs Assessment Project« 

i 2003. Deres forskning afslørede en ringe bevidsthed om stofmisbrug på tværs af alle 

grupper af samfundet (især på tværs af generationer), hvilket førte til, at ovennævnte 

grupper fremsatte deres egne konkrete forslag til mainstreaming og servicekvalitet. 

Projektet øgede disse gruppers involvering i lokalpolitik, og deres anbefalinger udmøntede 

sig i konkrete forbedringer i serviceniveauet.

www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf 

Behovsvurderinger, som er en nyskabende metode til deltagende forskning, er én måde, 

hvorpå man kan bringe forskere ind i projekter, der omfatter aktører og indvandrere.

En behovsvurdering og -analyse, der udføres af de personer, der drager direkte fordel af 

foranstaltninger til styrkelse af handlekraften, skaber rammen for en evaluering af sådanne 

personers, lokalsamfundets eller organisationens egen situation.

I forbindelse med forskningsprojektet »POLITIS« interviewede 76 kandidatstuderende fra 

lande uden for EU 176 samfundsaktive indvandrere. Konstateringen af, at en af de mest 

afgørende faktorer for samfundsdeltagelse var dét at blive spurgt, resulterede i et opfølg-

ningsprojekt, »WinAct: Winning immigrants as active members«. Voksne undervisere, heraf 

mange med indvandrerbaggrund, blev uddannet til at afholde lokale workshopper for 

politiske partier og fagforeninger om, hvordan man sikrer, at gennemførelsen af strategier 

til opsøgning og rekruttering af indvandrere lykkes. 

www.politis-europe.uni-oldenburg.de

Det fi nske social- og sundhedsministerium fi nansierede to forskningsprojekter om 

indvandrersamfund udarbejdet af universitetet i Tampere i 2003 og 2005. Forskere i socialt 

arbejde med indvandrerbaggrund fastlagde begrebsrammen for undersøgelsen og 

formålet med forskningen. De valgte at fokusere på emner såsom forbrugernes syn på de 

psykiske sundhedstjenester, samfundets opfattelse af de primære behandlingsydelser og 

andengenerationsindvandreres karrieredrømme. 

www.uta.fi /laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf 

Identifi kation af den rette målgruppe og forbedring af deres situation

Samtaler med indvandrere og organisationer gennem deltagende forskning og behovsvurdering 

kan afsløre nogle helt anderledes behov, der er baseret på en række forskellige faktorer såsom 

alder, køn, uddannelse, juridisk status, status på arbejdsmarkedet, færdigheder og kvalifi kationer, 

motivation osv. Eksempelvis giver høringsstrukturer i forbindelse med modtagelse af fl ygtninge 

asylansøgere og fl ygtninge mulighed for at komme med deres syn på forskellige aspekter af 

modtagelse og integration og at blive inddraget i gennemførelsen heraf. Vellykkede foranstalt-

ninger til styrkelse af handlekraften skal ofte rettes mod en helt bestemt målgruppe.

*
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Projektet »Kommit — Empowerment of migrant organisations« i Brandenburg i Tyskland 

fokuserede på at opbygge færdigheder og kompetencer, som var udvalgt af deltagende 

indvandrerorganisationer. 30 ledere fra indvandrerorganisationer modtog 80 timers direkte 

undervisning i emnet, mens 1 000 personer deltog i samfundsrelaterede workshopper og 

etablering af netværk. Succeskriteriet for projektet var, at deltagerne var tilfredse med 

emnerne, metoderne og kvaliteten. I forbindelse med projektet off entliggjorde man en 

række yderst positive evalueringsresultater såvel som kvalitetsstandarder for fremtidige 

voksenuddannelsesprogrammer for indvandrerorganisationer.

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de 

Styrkelse af handlekraften hos bestemte målgrupper kan være en eff ektiv strategi over 

for grupper, der er svære at nå, såsom indvandrerkvinder. De projektansvarlige skal have 

forståelse for, at disse grupper muligvis vælger at deltage på en anden eller mindre aktiv 

måde. Her kan off entlige myndigheder og andre bidragydere hjælpe ved at udligne 

omkostningerne eller fj erne nogle af de barrierer, der forhindrer deltagelse.

Foranstaltninger, der er fleksible og skræddersyede til målgruppens specifikke behov, opfylder 

de involverede parters forventninger og det ultimative mål om at forbedre deres situation. 

Delfshavens kvindecenter i Rotterdam drives udelukkende af indvandrerkvinder, hvilket 

skaber en atmosfære, hvor kvinder i forskellige aldre og med forskellig nationalitet (herunder 

nederlandsk) kan føle sig tilpasse. Centret, der har bragt mange kvinder ud af isolation på 

en uformel måde, tilbyder undervisning i sprog og kreative fag til fl ere hundrede kvinder på 

grundlag af en vurdering af den enkeltes mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. 

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/

Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html 

Når Clientenbelang Utrecht (interessegruppe for patienter og klienter) har et spørgsmål af 

politisk karakter om mødre med indvandrerbaggrund, stiller de det direkte til Immigrant 

Wmo Watchers, der er et netværk af indvandrermødre med skolesøgende børn. Disse 

kvinder indsamler de nødvendige oplysninger i deres omfattende sociale netværk og 

formulerer en uformel udtalelse med henblik på at forbedre den politiske udvikling.

www.senia.nl 

I forbindelse med ELSA-projektet gjorde man brug af deltagende forskning for at påvirke 

den lokale velfærdspolitik i visse områder af den italienske provins Forlì-Cesena. Projektet 

tilbød kvindelige plejere med indvandrerbaggrund den information, undervisning og 

rådgivning, de efterspurgte. Der blev skabt kontakt til de lokale myndigheder og til en 

fagforening, og der blev ydet støtte til de plejemodtagere og familier, som fremmede 

plejernes deltagelse og lovliggørelse. 

www.palliative.lv/45/70 

*
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At kende målet og fi nde de rette midler til styrkelse af handlekraften

De forskellige foranstaltninger til styrkelse af indvandreres og organisationers handlekraft 

anlægger en dynamisk, resultatorienteret tilgang til princippet om lige muligheder for alle. 

Initiativtagerne skal identifi cere passende måder, hvorpå de klart defi nerede målsætninger for 

den specifi kke målgruppe kan opfyldes, samtidig med at der gives plads til forskellige former 

for eff ektiv handling. Foranstaltninger til styrkelse af handlekraften øger således indvandrernes 

eller organisationernes evne til forandring og sætter dem i stand til at gøre brug af denne evne. 

Dette kan være inden for en organisation eller staten, gennem praktikophold på virksomheder 

eller hos beslutningstagende organer eller gennem nye, målrettede programmer. 

Muligheden for udveksling og beslutningstagning mellem indvandrere og almene organi-

sationer er den røde tråd i disse foranstaltninger. Praktikophold inden for kunst og kultur 

er blot ét eksempel.

Det, der adskiller en foranstaltning til styrkelse af handlekraften fra mange uddannelses-

programmer inden for integration af indvandrere, er kombinationen af uddannelse og 

handling, hvorved personerne i målgruppen får en enestående mulighed for at handle i 

overensstemmelse med den viden, de har tilegnet sig.

Den overordnede idé bag British Councils projekt »Inclusion and Diversity in Education« 

er at lade elever fra skoler med stor etnisk og kulturel mangfoldighed sætte dagsordenen, 

forhandle aftaler på plads og udarbejde et charter for eleverne på inkluderende skoler. 

Grupper af ledende elever står i spidsen for en række gennemførelsesprojekter med henblik 

på at styrke handlekraften hos bredere grupper af elever og forældre og hos samfundet 

som helhed. 

www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm 

Kulturpraktikordningen »Jump in!« har til formål at øge andelen af unge kunstnere og 

studerende fra etniske minoriteter i de nederlandske kulturorganisationer. Med dette lokale 

værktøj til interkulturel dialog skaber værtsorganisationerne direkte kontakt til kunstnere 

fra forskellige kulturer, samtidig med at kunstnerne får førstehåndserfaring til fremme 

af deres videre karriere. Ordningen bygger på pilotprojekter såsom Theater Zuidpleins 

interkulturelle komité i Rotterdam, der siden 1998 har haft en mærkbar indfl ydelse på 

mangfoldigheden af teatrets publikum.

www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in 

Bevidsthedsfremmende aktiviteter er en ideel mulighed for indvandrere og indvandreror-

ganisationer for at udveksle erfaringer og føre ting ud i livet. 

*
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»Commedia.Net«, der er et radioprojekt fi nansieret af Equal, gav indvandrere, fl ygtninge 

og asylansøgere i Grækenland, der var interesseret i medierne, mulighed for at udvælge 

programmer, få en bedre forståelse af deres egen og andre kulturer og formidle denne 

tilegnede viden via radioen. Gennem erhvervsuddannelse og praktikophold fi k de en 

nøglerolle med hensyn til at fremme bevidstheden og ændre den måde, hvorpå oplysninger 

om integration formidles til off entligheden. 

www.commedia.net.gr/default.en.asp

Mellem 2003 og 2008 modtog 600 »interkulturelle formidlere« med indvandrerbaggrund 

fra 35 tyske byer undervisning gennem projektet »MiMi — With Migrants For Migrants«. 

Disse formidlere afholdt 900 arrangementer på 32 sprog, som blev brugt til at forklare det 

tyske sundhedssystem for ca. 10 000 personer med indvandrerbaggrund, samtidig med at 

man nåede ud til endnu 100 000 personer via foldere og en sundhedsvejledning.

www.aids-migration.de 

Projektet SEIS-Finland Forward Without Discrimination (STOP) blev brugt til at undervise 

personer fra indvandrergrupper og etniske minoriteter og til at arrangere bevidstheds-

fremmende workshopper for skoler og off entlige myndigheder i Finland. Indvandrere 

deltog i både pilotstyringsgruppen, planlægningsfasen, gennemførelsen og projektevalu-

eringen. Positiv feedback og omtale førte til, at projektet blev udvidet til også at omfatte 

undervisning i bekæmpelse af forskelsbehandling for kommende lærere og politibetjente.

www.stop-discrimination.info/134.0.html 

Inddragelse af indvandrere og indvandrersammenslutninger i 
almene organisationer: en win win-situation

Foranstaltninger til styrkelse af handlekraften iværksættes undertiden på græsrodsniveau af 

indvandrerne selv og fi nansieres senere af almene organisationer, hvad enten der er tale om 

off entlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter, den private sektor eller civilsamfundet. 

Omvendt kan det være de almene organisationer, der iværksætter disse foranstaltninger 

og indgår partnerskaber med indvandrerne på et senere tidspunkt (i henhold til princippet 

»Gør det ikke for os, men med os«). Organisationerne kan søge at styrke handlekraften hos 

den enkelte indvandrer gennem ydelse af service, diversifi cering af medlemsskaren via 

opsøgningsprogrammer eller etablering af en platform til deltagelse i det off entlige liv.

Man må ikke glemme, at både indvandrere og almene organisationer drager gensidig 

nytte af disse foranstaltninger til styrkelse af handlekraften, der handler lige så meget om 

tilpasninger i værtssamfundet som deltagelse af indvandrere. De almene organisationer 

forventer, at disse partnerskaber løser et specifi kt integrationsproblem eller forbedrer 

håndteringen af integrationen. Disse potentielle fordele giver dem en væsentlig interesse 

i at styrke indvandrernes handlekraft og tage de nødvendige skridt for at opnå denne 
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gevinst. Der kan udvikles kvalitetsstandarder til vurdering af, om de almene organisationer 

gennemfører procedurer for at styrke handlekraften hos indvandrere og eget personale, og 

om disse procedurer har ændret organisationens politikker og mission mærkbart.

De almene organisationers handlekraft styrkes også af de foranstaltninger, som de 

iværksætter til styrkelse af indvandrernes handlekraft. Forbedrede evner, ressourcer og 

interkulturelle kompetencer øger kvaliteten og rummeligheden i beslutningstagningen og 

serviceniveauet.

Den Europæiske Kulturfonds »Stranger Festival« har til formål at skabe denne »win 

win-situation« på grundlag af idéen om, at en forbedring af evnerne hos unge med 

forskellig baggrund til at anvende internetbaserede medier vil øge ngo’ers, kulturinstitu-

tioners, mediernes og regeringens evne til at arbejde med unge gennem interkulturelle 

dialogprojekter på et senere tidspunkt.

www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival 

»Involve« var et deltagende forskningsprojekt fi nansieret af INTI til fremme af frivilligt 

arbejde i tovejsintegrationsprocessen. Der blev formuleret 16 konkrete anbefalinger 

til politikere på forskellige forvaltningsniveauer og aktører i almene organisationer og 

indvandrerorganisationer. 

www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf 

Det britiske Department for Communities and Local Governments rapport Ethnicity 

Monitoring Guidance: Involvement fra 2005 har til formål at fremme sorte og etniske 

minoriteters inddragelse i byfornyelsesaktiviteter ved at tilskynde til etablering af lokale 

partnerskaber med borgersammenslutninger.

www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771 

Partnerskabet Pangea Development Partnership i den spanske region Castilla-La Mancha 

består af indvandrersammenslutninger, ngo’er samt lokale og regionale off entlige 

myndigheder. »Interkulturelle forbindelser« eller formidlere har været i stand til at nå ud 

til over halvdelen af alle indvandrere i dette landdistrikt. De er blevet tilbudt integreret og 

specialiseret undervisning og rådgivning samt løbende arbejdspladsstøtteprogrammer. 

Bevidsthedsfremmende aktiviteter kombineres med forskning i form af et »interkulturelt 

barometer« vedrørende emner såsom indvandrerbefolkningens socioøkonomiske og 

kulturelle bidrag til en given kommune.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-

pangea_en.cfm 

*
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Konklusioner

1.  Bevidsthedsfremmende kampagner og arrangementer giver alle borgere mulighed 

for at få kendskab til fakta om indvandring og integration og fi nde ud af, hvordan de 

kan deltage i integrationsprocessen. De skaber også fora for hyppigt samspil mellem 

indvandrere og borgerne i værtslandet, hvilket er med til at udvikle alles tværkulturelle 

kompetencer. 

2.  En evidensbaseret tilgang til bevidsthedsfremmende aktiviteter begynder med en 

dedikeret kortlægningsfase, hvor spørgeskemaundersøgelser og meningsmålinger 

skaber et solidt grundlag for indvandreres og den almene befolknings opfattelser, 

som kan evalueres med jævne mellemrum.

3.  En analyse af undersøgelsesresultaterne kaster lys over de faktorer, som ligger til grund 

for folks opfattelse, hvilket bidrager til at fi nde den rette målgruppe. Resultaterne kan 

også anvendes til at skabe opmærksomhed i medierne og i befolkningen omkring 

lanceringen af en bevidsthedsfremmende kampagne.

4.  Eftersom regeringens politik og budskaber har en væsentlig indvirkning på trovær-

digheden og eff ektiviteten af en kampagne, kan politikere og meningsdannere 

udgøre nogle af kampagnens vigtigste målgrupper.

5.  Identifi kation af den rette målgruppe (for at opnå en holdningsændring hos den 

almene befolkning, indvandrerne eller udvalgte interessenter eller befolknings-

grupper) er et klart succeskriterium for kampagnen.

6.  Initiativer, der anvendes til at tilbagevise myter, forbedrer den off entlige mening ved 

at give et virkelighedstro billede af indvandring på grundlag af fakta og personlige 

beretninger. De gør samfundet mere modtageligt over for de forskellige indvan-

drergruppers særlige karakteristika og behov, især de mest sårbare og dem, der oftest 

udsættes for stereotypering, f.eks. asylansøgere uden papirer og indvandrerkvinder. 

7.  Off entlige festligheder og kulturelle begivenheder gør indvandrernes bidrag og 

fordelene ved mangfoldighed mere synlige for befolkningen, samtidig med at der 

skabes en markedsplads for organisationer, der arbejder med integration, hvor de kan 

rekruttere frivillige.

8.  Bevidsthedsfremmende aktiviteter, hvor man styrker handlekraften i befolkningen, 

betyder, at videregivelse af information er direkte forbundet med fora, hvor der er 

mulighed for meningsfyldt og vedvarende samspil mellem den enkelte indvandrer og 

landets borgere.

9.  Princippet »Nothing about us without us« er afgørende for, om en given foranstaltning 

til styrkelse af handlekraften lykkes. Det kræver, at de berørte grupper fungerer som 

primære aktører i planlægnings-, gennemførelses- og overvågningsfasen.
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10.  En behovsvurdering og -analyse, der udføres af de personer, der drager direkte 

fordel af foranstaltningerne, skaber rammen for en evaluering af sådanne personers, 

lokalsamfundets eller organisationens situation.

11.  Foranstaltninger, der er fl eksible og skræddersyede til målgruppens specifi kke behov, 

opfylder de involverede parters forventninger og det ultimative mål om at forbedre 

deres situation. 

12. Det, der adskiller en foranstaltning til styrkelse af handlekraften fra mange uddannelses-

programmer inden for integration af indvandrere, er kombinationen af uddannelse 

og handling, hvorved personerne i målgruppen får en enestående mulighed for at 

handle i overensstemmelse med den viden, de har tilegnet sig.

13. De almene organisationers handlekraft styrkes også af de foranstaltninger, som de 

iværksætter til styrkelse af indvandrernes handlekraft. Forbedrede evner, ressourcer 

og interkulturelle kompetencer øger kvaliteten og inddragelsen af beslutningstag-

ningen og serviceniveauet.
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Kapitel 4

Dialogplatforme
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Dialogplatforme

  

Dialog anvendes på tværs af kulturtraditioner til at fremme gensidig forståelse 

og tillid og til at forhindre og løse konfl ikter. Ad hoc-platforme og løbende dialog-

platforme kan anvendes til integrationsforhandling ved at afhjælpe den mangel på 

gensidig forståelse og tillid, der måtte forekomme blandt og mellem indvandrere, 

indbyggere, borgere med og uden indvandrerbaggrund og mellem disse forskellige 

grupper og myndigheder på alle niveauer. 

En vellykket platform skaber åben og respektfuld meningsudveksling og kan i bedste fald 

hjælpe de involverede parter med at fi nde fælles fodslag. Den giver endvidere mulighed 

for at forhandle om modstridende interesser og fi nde fælles løsninger. I kølvandet på en 

sådan dialogplatform følger en række opfølgningsaktiviteter, som kan styrke de sociale og 

foreningsmæssige netværk i samfundet, og som kan skabe en fælles identitetsfølelse i et 

mangfoldigt samfund. 

Dette kapitel beskriver i nærmere detaljer det første fælles grundprincip, der defi nerer 

integration som en tovejsproces med gensidig tilpasning af alle indvandrere og indbyggere 

i medlemsstaterne. Regeringer opfordres til at inddrage begge grupper i integrationspoli-

tikken og tydeligt formidle deres gensidige rettigheder og forpligtelser. En grundlæggende 

mekanisme i henhold til det syvende fælles grundprincip er et hyppigt og betydningsfuldt 

samspil på lokalt plan mellem de lokale borgere med og uden indvandrerbaggrund. 

Kapitlet beskriver de enkelte trin i processen til etablering og gennemførelse af en dialog-

platform samt de praktiske forhindringer, som ofte skal overvindes. I første omgang søges 

følgende besvaret: Hvilke juridiske rammer er passende, hvis problemer og behov fokuserer 

platformen på, hvem er involveret, hvilke grundlæggende færdigheder kræves der, og hvilke 

regler gælder der? Det undersøges, hvordan gensidig forståelse og tillid i dialogen kan 

overføres til et bredere samarbejde i en samfundsgruppe. En førende off entlig myndighed 

eller aktør i civilsamfundet kan fremme en dialogplatform ved at varetage forskellige roller, 

således at der sikres mere eff ektive arbejdsmetoder, mere eff ektiv opfølgning og større 

indvirkning på samfundet. I kapitlet forklares, hvilken rolle en off entlig myndighed eller 

aktør i civilsamfundet kan spille i hver enkelt fase af platformen for dialog. Erfaringerne kan 

tjene som inspiration for platforme på lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt plan — 

sågar på europæisk plan, hvor et europæisk integrationsforum blev lanceret i april 2009.

International indvandring har øget Europas nuværende etniske, kulturelle, religiøse og 

sproglige mangfoldighed og vil også gøre det i fremtiden. I henhold til Flash Eurobarometer 

217 fra 2007 havde størstedelen af EU’s borgere for nylig haft positiv kontakt med personer 

med en anden etnisk, religiøs eller national baggrund end deres egen. Selv om de personer, 

der deltog i undersøgelsen, fandt det vanskeligt at defi nere »interkulturel dialog«, tillagde de 

begrebet mange positive betydninger, lige fra kommunikation i forskellige samfundsgrupper 

til tværnational mobilitet, adgang til kultur samt sproglig mangfoldighed. På lang sigt kan 

Europa drage fuld fordel af denne mangfoldighed i form af økonomisk vækst, konkurrence-

dygtighed, kreativitet og position i verden.
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Den øgede mangfoldighed i befolkningen kræver, at de off entlige tjenesteydelser og 

andre samfundsmæssige foranstaltninger tilpasses de nye realiteter. Den måde, hvorpå et 

sted — lige fra et land til et lokalsamfund — tilpasser sig denne mangfoldighed på kort og 

mellemlang sigt, kan forårsage stigninger og fald i det generelle niveau for gensidig tillid 

og forståelse i samfundet. Eksempelvis viser den seneste forskning, at stor mangfoldighed 

(dvs. mennesker med forskellig baggrund, der bor sammen i et samfund) kan føre til 

»selvisolation« og »social afstand« blandt mennesker. Sammenlignet med en gennemsnits-

person, har personer, der bor i meget heterogene kvarterer, en tendens til at :

kende mindre til og stole mindre på deres naboer, hvad enten deres viden bunder i, at  •
de har den samme eller en anden baggrund

have mindre tillid til (men ikke nødvendigvis mindre viden om) lokalpolitik, lokale ledere  •
og medier  

deltage politisk på forskellig måde, f.eks. i gadedemonstrationer og sociale  •
reformgrupper

have en dårligere trivsel •

forvente, at de har mindre indfl ydelse på politiske beslutninger, og at der er mindre  •
sandsynlighed for, at deres samfundsgrupper vil samarbejde for at løse et fælles problem.

Disse resultater er en advarsel om, at lokalsamfund under forandring, der overlades til sig 

selv, midlertidigt kan opleve forringet gensidig forståelse og tillid i minoritets- og majori-

tetsgrupper og i forhold til de lokale myndigheder. 

Forringet gensidig forståelse og tillid tilskrives ofte en lavere social kapital (dvs. færre 

sociale og organisationsmæssige netværk). Venskaber og civilsamfundet giver den 

enkelte mulighed for at interagere og skabe relationer med andre mennesker. Sociale og 

foreningsmæssige netværks styrke påvirker graden af tillid og solidaritet i lokalsamfundet og 

borgernes personlige og økonomiske velbefi ndende. Øget mangfoldighed er kun én faktor 

i den generelle nedgang i den sociale kapital i mange vestlige lande, hvor indbyggerne ikke 

længere er så socialt og samfundsmæssigt aktive. 

Den samfundsmæssige integration påvirkes negativt ved en svækkelse af sociale og 

foreningsmæssige netværk, hvilket kan medføre ekstrem individualisme og ligegyldighed 

over for andres trivsel, gensidig stereotypering og forfølgelse, sårbare gruppers manglende 

mulighed for at blive hørt, manglende løsninger på reelle problemer i lokalsamfundet, 

konfl ikter i forbindelse med fordelingen af ressourcer og forskellige former for forskelsbe-

handling og ekstremisme. 

Denne svækkelse påvirker også integrationen af nyankomne indvandrere, som rammes 

hårdest. Når indvandrere lige er kommet til et nyt land, har de en tendens til i højere grad end 

indfødte eller etablerede grupper at støtte sig til eksisterende sociale og foreningsmæssige 

netværk for at kompensere for deres mangel på social kapital i landet. 
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Vedvarende meningsfuld interkulturel interaktion hjælper de lokale indbyggere til at forstå, 

hvordan andre som dem selv og personer med en anden baggrund ændrer sig i et samfund 

med stigende mangfoldighed. De forstår hinanden bedre og har større tillid til hinanden, 

fordi de begynder at se sig selv som fuldgyldige medlemmer af et samfund med en fælles 

identitet og interesse i hinandens trivsel.

 4.1. Etablering og gennemførelse af en platform: 
problemløsning

Politikere anvender ofte dialog til at berolige befolkningen i forbindelse med sociale 

konfl ikter. Sådanne konfl ikter kan være symptomatiske for større problemer med uligheder 

og ugunstige omstændigheder i et mangfoldigt samfund (såsom udelukkelse fra arbejds-

markedet, udsatte byområder og racisme). Disse spændinger vil i sidste ende kræve, at der 

forhandles en passende integrationspolitik på plads for at løse det specifi kke problem.

En dialogplatform kan betragtes som et udgangspunkt for forhandling af en sådan politisk 

respons. Den kan fungere som første kontaktpunkt for imødegåelse af misforståelser og 

mistillid. Platformen anvendes til iværksættelse af dialog om et specifi kt problem ved at 

skabe et borgerforum for åben og respektfuld meningsudveksling. Afhængig af hvor der 

er mangel på forståelse og tillid, kan denne udveksling fi nde sted blandt indvandrere, 

med andre indfødte og med myndighederne. De involverede parter bliver inddraget i en 

gensidig læringsproces. De integrerer deres forskellige perspektiver i en fælles forståelse 

af problemet, udvikler en grundlæggende tillid og fi nder fælles fodslag i forhold til at løse 

problemet.

En dialogplatform er et borgerforum til åben og respektfuld meningsudveksling blandt 

indvandrere, med andre indfødte eller med myndighederne. Målet er, at de involverede 

parter skal udvikle en fælles forståelse og tillid i forbindelse med et specifikt problem og 

finde fælles fodslag i forhold til at løse problemet.

Planlagte resultater og virkning af en dialogplatform

Vellykkede dialogplatforme fører til dannelse af arbejdsrelationer mellem de involverede 

parter, hvorved der udvikles fælles off entlige aktiviteter, partnerskaber og nye, løbende 

høringsmekanismer. Denne opfølgning skaber nyt rum for meningsfuldt samspil, denne 

gang med en bredere gruppe af mennesker. På mellemlang sigt understøtter opfølgningen 

nye og stærkere sociale og foreningsmæssige netværk og kontakt med myndighederne. 

Parterne danner en ny organisation eller et nyt almennyttigt samarbejde inden for deres 

organisations kernevirksomhed. I begge tilfælde skal dette samarbejde kunne stå alene 

uden at skulle understøttes af en dialogplatform. 

*
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På lang sigt kan den proces, der iværksættes af en dialogplatform, reducere den sociale 

afstand og gensidigt forstærke alle indbyggeres sociale kapital og trivsel. Den kan bidrage 

til at bringe mennesker sammen og ændre identitetsopfattelsen i kvarteret, byen og 

muligvis endda på regionalt, nationalt eller europæisk plan. Politiske ledere og ledere 

i civilsamfundet kan anvende disse borgerfora til at indarbejde mangfoldigheden i en 

stærkere og mere fælles identitetsfølelse og til at udvikle et mere inkluderende sprog til 

drøftelse af fælles problemer.

Indvandring kan rejse indenrigs- og udenrigspolitiske spørgsmål om de værdier, som et 

stadigt mere mangfoldigt Europa har til fælles. EU imødekommer dette med mottoet »enhed 

i mangfoldighed«, der i præamblen til EU-traktaten er defi neret som følger: »som ønsker 

at styrke solidariteten mellem deres folk, samtidig med at de respekterer disses historie, 

kultur og traditioner«. Europarådets hvidbog om interkulturel dialog tager udgangspunkt i 

denne idé og gør den lige så relevant for integrationen af indvandrere, som den er for den 

europæiske integration: »Mangel på dialog tager ikke hensyn til erfaringerne fra Europas 

kulturelle og politiske arv. Europas historie har været fredelig og produktiv, hver gang vi har 

været fast besluttede på at tale med vores naboer og samarbejde på tværs af skillelinjer … 

Kun dialog sætter mennesker i stand til at leve i enhed i mangfoldighed.«

Der kan fi ndes fl ere idéer og eksempler på interkulturel dialog og platforme under :

aktiviteterne i forbindelse med det europæiske år for interkulturel dialog 2008 :

www.interculturaldialogue2008.eu

The Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back, udarbejdet af 

Platform for Intercultural Europe:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read

White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity, udarbejdet af 

Europarådet :

www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp 

Juridiske rammer til fremme af dialog

En dialogplatform kan forekomme i en hvilken som helst kontekst, f.eks. på arbejdspladsen, 

i skolen, i kulturelle sammenhænge, i forbindelse med off entlige tjenesteydelser, i det 

religiøse liv, i lokale sammenhænge og i udenrigspolitikken. Hver af disse grupper har 

selv mulighed for at udveksle synspunkter og træff e beslutninger i fællesskab. Politikerne 
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skal sikre, at borgere og tredjelandsstatsborgere har de samme muligheder for at deltage 

i disse sammenhænge. Afhængig af de gældende regler for politisk deltagelse omfatter 

dette retten til at danne foreninger, politiske partier eller arbejdsrelaterede organer, at 

modtage kapacitetsopbyggende støtte, at stemme ved valg eller blive hørt løbende af 

myndighederne.

Disse regler gør det muligt for forskellige valgte repræsentanter og andre aktører at komme 

på banen og deltage i platforme. Tilstedeværelsen af dette civilsamfund kan betragtes som 

dén infrastruktur, der muliggør dialogplatforme i et givet samfund. 

I 2006 vedtog det tjekkiske indenrigsministerium en mere inkluderende fortolkning af lov 

nr. 83 fra 1990, således at enhver fysisk person — ikke kun statsborgere — kan danne en 

forening. Førhen kunne udenlandske statsborgere kun gøre dette, hvis de inddrog mindst 

tre tjekkiske statsborgere.

I Spanien fastslog forfatningsdomstolen i sin afgørelse nr. 236 fra 2007, at enhver person 

uanset administrativ status har visse grundlæggende rettigheder, herunder retten til at 

forene sig, mødes, demonstrere og uddanne sig.

I Østrig blev loven om Arbejdskammeret og loven om den institutionelle opbygning på 

arbejdspladsen fra 2006 udvidet, således at alle arbejdstagere fra tredjelande fi k ret til at 

opstille til tillidsmandsvalg (en tillidsmand er en person, der er medlem af en fagforening, 

og som repræsenterer sine kolleger i forhold til ledelsen) og valg til Arbejdskammeret (en 

platform, der repræsenterer alle private medarbejdere). 

De nationale programmer, der er etableret af Den Europæiske Fond for Integration af 

Tredjelandsstatsborgere, kan anvendes til at fi nansiere udviklingen af nationale, regionale 

og lokale rådgivende organer og kapacitetsopbyggende programmer for tredjelandsstats-

borgere og deres organisationer med henblik på deltagelse i den demokratiske proces.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

En national eller lokal myndighed, som har vist åbenhed over for strukturel, løbende høring 

og har opbygget tillid og forståelse, kan udnytte disse kompetencer til at afgrænse en ny 

dialogplatform og gå videre til mere følsomme emner.

Fjernelse af juridiske barrierer for indvandreres deltagelse i civilsamfundet skaber mulighed 

for udvikling af civilsamfundet og rådgivende organer, som vil komme til at spille en vigtig 

rolle i en given dialogplatform. 

Rådet for Etniske Minoriteter i Danmark er et nationalt rådgivende organ, der består af lokalt 

valgte integrationsråd. Da en tv-undersøgelse viste, at tilfredsheden blandt medlemmerne 

af disse lokalråd var lav, og at lokalpolitikerne ikke havde meget tillid til dem, etablerede 

Rådet for Etniske Minoriteter på grundlag af den eksisterende struktur fem regionale 

dialogplatforme om, hvordan der bedst kan skabes dialog i fremtiden. Medlemmerne af 

lokalrådene spillede en vigtig rolle i dette, idet de kunne mobilisere tværetniske netværk 

og inddrage kommuner og medier.

www.rem.dk

*
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Minderheden Forum er en uafhængig paraplyorganisation for 15 sammenslutninger 

af mere end 1 000 lokale indvandrerorganisationer i Flandern og Bruxelles. Det fl amske 

samfunds fi nansiering og offi  cielle anerkendelse af organisationen giver Minderheden 

Forum mulighed for eksternt at deltage i nye dialoger med myndighederne og sætte 

dagsordenen. Internt etablerer organisationen arbejdsgrupper og platforme for sine 

medlemmer. Via organisationen får myndighederne en »genvej« til forskellige minoritets-

grupper uden at skulle udvælge én tilfældig talsgruppe. Medlemmerne kan blive hørt via 

organisationen og anvende dens struktur til at opbygge deres egen handleevne. 

www.minderhedenforum.be 

Fokus på et specifi kt problem baseret på en samfundsgruppes behov

Rammerne for en platform må ikke være for brede og dække hele begrebet integration, 

men skal i stedet fokusere på bestemte behov og emner, f.eks. sundhed, beskæftigelse, 

uddannelse og chikane. En behovsbaseret platform er baseret på de problemer, der er 

mest relevante for et bestemt område — indvandrere og indfødte i samme grad. Fokus på 

bestemte behov og emner som fælles referencepunkt kan forhindre en til tider unødvendig 

skelnen mellem f.eks. forskellige samfundsgrupper. En afgørende faktor for, om en 

behovsbaseret platform vedrørende et bestemt integrationsspørgsmål bliver vellykket, er 

at lytte til både værts- og indvandrersamfundet. Dette skal ikke kun ske i projekteringsfasen, 

men også under hele gennemførelsen, og det kræver, at der afsættes tilstrækkelig tid til 

høring, respons og feedback. 

Behovet for en platform vurderes ved at bede den berørte samfundsgruppe om at 

identificere deres største problemer og spørge, om de mener, at andre kender til deres 

problem, og om de stoler på, at andre kan hjælpe dem med at løse det.

Refugee & Migrant Forum i Manchester søger at styrke indvandreres og asylansøgeres 

handlekraft, således at de kan udtrykke deres specifi kke behov for og ønske om at påvirke 

den lokale og nationale beslutningstagning. Organisationen skaber respekt og samarbejde 

blandt Manchesters fl ygtninge og indvandrere og skaber rum for deling af kompetencer, 

viden og ressourcer. Organisationen blev oprettet i 2006 på grundlag af Refugee Charter 

for Manchester, der er en erklæring om rettigheder og ansvar udarbejdet af fl ygtninge 

og asylansøgere og støttet af 100 politikere og meningsdannere i Manchester, herunder 

repræsentanter for byrådet. 

www.mrsn.org.uk/forum 

En høringsproces før etableringen af en platform afslører, hvilke nøglespørgsmål der skaber 

de meningsforskelle og den mistænksomhed, som forhindrer samarbejdet i samfunds-

gruppen. Dette indebærer kontakt med tværetniske netværk, brug af uafhængige 

formidlere og anvendelse af nye teknologier til støtte for den løbende dialog uden for 

platformen.

*
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»New Neighbours Framework Programme« er en kommunal platform i Barcelona, der 

omfatter tjenesteydere, off entlige myndigheder og ngo’er, som arbejder på at gøre 

familiesammenføring lettere. I planlægningsfasen identifi cerede man de specifi kke behov 

og skræddersyede platformen til disse gennem en telefonundersøgelse blandt aktuelle 

familiesammenføringsansøgere, etablering af fokusgrupper med deltagelse af tidligere 

ansøgere og deres familier og møder med det lokale skoleindmeldelseskontor om de 

problemer, man står over for i uddannelsessystemet.

INTI-projektet »Integration Exchange«, som Quartiers en Crise — European Regeneration 

Areas Network stod i spidsen for, nedsatte otte lokale aktionsgrupper med lokale 

interessenter og etablerede fl ersprogede onlineplatforme til indsamling af lokal og 

regional ekspertise med henblik på udarbejdelse af tværnationale peer reviews om den 

lokale gennemførelse af og bevidsthed om de fælles grundprincipper. Gensidig læring og 

udveksling i grupperne opbyggede kompetencerne blandt og arbejdsrelationerne mellem 

de deltagende off entlige agenturer, organisationer i lokalsamfundet, lokale organisationer 

til bekæmpelse af forskelsbehandling, arbejdsgivere, fagforeninger og forskere.

www.qec-eran.org 

Behov skal altid forklares i et letforståeligt sprog, således at der kan opnås bred støtte fra alle 

parter. Det er lettere at fi nde fælles fodslag, når problemerne stilles op som bekæmpelse 

af social udstødelse for forskellige minoritetsgrupper, forbedring af arbejdsbetingelserne 

eller forholdet mellem forældre og lærere. Behovene skal også tilpasses skiftende 

omstændigheder, hvilket skaber åbninger i den aktuelle politiske tankegang. 

Når en platforms fokus er fastlagt, bliver det lettere for de involverede parter at finde fælles 

fodslag, hvis problemet stilles op på en måde, som vedrører alle indbyggere.

Med hensyn til hvem der skal indgå i en dialogplatform, kan der enten anvendes en 

demokratisk tilgang med valg af »repræsentanter« eller en mere teknisk tilgang med valg 

af »deltagere« eller »involverede parter«. Udfordringen er at vælge en fremgangsmåde, der 

passer til det aktuelle problem, som er troværdigt i interessenternes øjne, og som tager 

hensyn til den asymmetriske kraftdynamik mellem statslige myndigheder, statsborgere og 

ikke-statsborgere med begrænsede politiske muligheder — især nyankomne indvandrere. 

En dialogplatform bliver repræsentativ gennem en demokratisk proces. Dette er en 

procedure, som også følges af de offi  cielle rådgivende organer. De lokale rådgivende 

organer i lande som Danmark, Luxembourg, Portugal, Sverige, Tyskland og Østrig, der 

følger denne anbefaling, kan med rette sige, at deres medlemmer repræsenterer landets 

tredjelandsstatsborgere i al deres mangfoldighed. 

I artikel 5.2 i Europarådets konvention om udlændinges deltagelse i det off entlige liv på 

lokalt plan fra 1992 anbefales det, at de rådgivende organer sikrer: »at repræsentanter for 

udenlandske indbyggere … vælges af de udenlandske indbyggere i lokalområdet eller 

udnævnes af individuelle sammenslutninger af udenlandske indbyggere«.

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm 

*
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De fl este dialogplatforme for indvandrere i Europa vælger en mere teknisk tilgang. 

Initiativtagerne til en platform ønsker, at den skal omfatte de mest relevante og eff ektive 

deltagere. Relevans bestemmes af deltagernes ekspertise i det aktuelle problem, deres 

generelle åbenhed over for dialog og deres tilknytningsgrad. Eff ektivitet bestemmes af 

deltagernes evne til at fungere som mulige katalysatorer for forandring. Med denne tilgang 

er spørgsmålet ikke, om den resulterende platform bliver repræsentativ, men snarere om 

den kommer til at omfatte de mest relevante og eff ektive individer og organisationer. 

Et forum kan også have en blandet medlemsskare. Direkte valgte repræsentanter

taler på vegne af deres valgkredse og fører an i dialogen og beslutningstagningen, 

mens ad hoc-deltagere bidrager med deres ekspertise og evne til at fremme op-

følgningsforanstaltninger.

Medlemmer af en platform er »repræsentanter«, når de vælges frit, og »deltagere«, når de 

udvælges på grundlag af deres tilknytningsgrad og effektivitet i forhold til et givet problem. 

Initiativtagerne skal vurdere, om der er behov for en demokratisk eller teknisk tilgang, for at deres 

platform bliver betragtet som et troværdigt borgerforum af den relevante samfundsgruppe.

Kriterierne for deltagelse skal være objektive og gennemsigtige og skal være ens for alle 

interesserede. Principperne for dialog kræver, at deltagelsen er frivillig. Hvis initiativtagerne 

udpeger særlige personer eller blander sig (især når der er tale om off entlige myndigheder), 

vil det med stor sandsynlighed underminere platformens troværdighed og eff ektivitet, og 

resultaterne vil blive betragtet som partiske eller manipulerede og vil blive betragtet som 

udtryk for varetagelse af bestemte interesser.

Det kan være hensigtsmæssigt at lade platformen stå åben uden at opstille kriterier for 

deltagelse eller gøre brug af en udvælgelsesprocedure. Mange platforme er begrænset 

til meget specifi kke steder og sektorer (f.eks. hospitalsdirektører i en bestemt by) eller er 

begrænset i tid (f.eks. engangsplatforme, kortsigtede platforme eller ad hoc-platforme)

De mest relevante deltagere vil selv vælge sig ind på grundlag af platformens omfang og 

målsætninger. 

Ngo-platformen om asyl- og indvandringspolitikken i EU er åben for alle ngo’er i 

Bruxelles med et europæisk netværk, der er aktivt i debatten om udviklingen af asyl-, 

fl ygtninge- og indvandringspolitikken i EU. Platformen blev oprettet på initiativ af UNHCR, 

Amnesty International og Churches’ Commission for Migrants in Europe og fungerer 

som et åbent, uformelt og politisk neutralt forum for udveksling af information inden for 

forskellige specialeområder, koordination af støttestrategier og arbejde med nationale 

medlemsorganisationer med fokus på fl ygtninge, asylansøgere, indvandrersamfund eller 

oprindelseslande. 

www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf

*
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Diaspora Forum for Development (DFD) i Nederlandene samler 21 nationale Diaspora-

organisationer, der repræsenterer indvandrere og fl ygtninge fra 16 forskellige 

oprindelseslande. DFD fungerer som koordinerende organ ved at udvide disse organisa-

tioners valgkredse, opbygge deres strategiske horisontale alliancer og sikre, at de bliver 

hørt i indvandrings- og udviklingspolitikken. Det blev vurderet hensigtsmæssigt, at ledere 

af indvandrersamfund deltog på grund af deres evne til at omsætte praktiske erfaringer 

til modeller for politiske instrumenter. Møderne blev afholdt på en måde, der fremmede 

uhæmmede drøftelser blandt personer med forskellig baggrund.

www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf 

I forbindelse med visse platforme er kriterierne for deltagelse opstillet i henhold til 

sammensætning. De fl este ønsker at opretholde en balance mellem antallet af indvandrere 

og repræsentanter fra værtssamfundet. Andre går videre og inddrager en række forskellige 

perspektiver fra både indvandrergrupper og værtssamfundet. Balance mellem kønnene er 

også ofte brugt i lande, der har forpligtet sig hertil, eller hvor man har stærke traditioner for 

ligestilling i beslutningstagningen. For værtssamfundet er alder en vigtig faktor, så der kan 

inddrages mange forskellige synspunkter. For indvandrerne kan generationsaspektet (dvs. 

første, anden eller tredje generation) være et vigtigt kriterium. Afhængig af emnet ønsker 

initiativtagerne måske en balance mellem religiøse, kulturelle eller etniske organisationer. 

Dette sikrer, at nye, mere eller mindre opsplittede grupper ikke bliver overset.

Siden 1997 har den nederlandske regering brugt projektet »National Dialogue Structure 

for Ethnic Minority Groups« som et solidt juridisk og økonomisk grundlag for høring af 

etniske minoriteter som et supplement til eksisterende demokratiske principper. Eventuelle 

tvister mellem deltagerne i dialogen og regeringen afgøres af den nederlandske regering. 

En af strukturens fi re formelle målsætninger er, at den skal fungere som et kanaliserings-

værktøj i perioder med sociale spændinger. Kriterierne for fi nansiering og deltagelse er 

fastsat i lovgivningen. Minoritetsorganisationer skal have national rækkevidde, skal have 

kvinder og andengenerationsindvandrere på ledende poster og skal have en bestyrelse 

med kompetencer og ekspertise inden for forskellige politiske nøgleområder, f.eks. 

bolig, arbejdsmarked og uddannelse. Minoritetsorganisationernes repræsentativitet blev 

gennemgået i 2004 og 2005 for hvert af ovennævnte kriterier, hvilket førte til, at en enkelt 

organisation, som ikke opfyldte kriterierne, blev udelukket. 

www.minderheden.org/lom.html 

Den Europæiske Integrationsfonds nationale programmer kan også bruges til at øge 

deltagelsen i civilsamfundet blandt grupper, der er svære at nå, eller traditionelt udstødte 

grupper, f.eks. individer, der forsørges af personer, som er udvalgt i forbindelse med indrej-

seordninger, børn, kvinder, ældre, analfabeter eller handicappede.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

 

Disse forskellige kriterier betyder ikke, at en platform ser bort fra de interne modsætninger 

og konfl ikter i indvandrer- og værtssamfundet. Den gør det muligt for disse samfund at 

mødes og skabe bedre netværk og større samarbejde. 
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Sektorspecifikke, kortvarige platforme kan have åbne, differentierede medlemskaber. 

Andre platforme kan opstille kriterier, der lægger vægt på relevans, effektivitet og en 

afbalanceret sammensætning. Målet med kriterierne er at inddrage de interessenter, der 

har den største ekspertise og indvirkning på de forskellige dele af samfundet.

Spilleregler: lighed og gensidig respekt blandt de involverede parter

Alle involverede parter skal tilslutte sig princippet om lighed og respekt og skal overholde 

de universelle menneskerettigheder og gældende lovgivning. Ingen af parterne, hverken 

værtssamfundet, indvandrerne eller regeringen, kan værne om disse grundlæggende 

værdier alene. Denne overholdelse kommer til udtryk i den åbenhed, der hersker mellem 

parterne. 

I praksis betyder princippet om lighed, at alle involverede parter bidrager til platformens 

dagsorden og ytrer sig på lige fod. Parterne må ikke gøre sig forhåbninger om at dominere 

dialogen eller forlade den som vinder, eftersom målet er at udvikle en grundlæggende 

gensidig forståelse og tillid, der fremmer opbygningen af koalitioner og det praktiske 

samarbejde.

En proces, der respekterer ligebehandling af de involverede parter, skal imødegå de iboende 

uligheder i off entlige og private partnerskaber og ngo-partnerskaber og i kraftdynamikken 

i minoritets- og majoritetsgrupper. Ngo’er i værtssamfundet kan have en offi  ciel funktion 

og dermed bedre adgang til ressourcer, hvilket giver dem bedre mulighed for at deltage 

end mindre indvandrer-ngo’er. Faktisk kan adgang til ressourcer og religiøs og kulturel 

anerkendelse udgøre den spænding, som dialogen skal imødegå. Uanset mulige ubalancer 

i magtforholdet kan dialogplatforme blive et symptom på det problem, som de søger at 

løse. De involverede parter kan vise modtagelighed for denne dynamik ved at overveje 

foranstaltninger, der sætter indvandrerrepræsentanter i stand til at komme med både 

værdifulde og værdsatte bidrag. 

»Initiative Minderheiten«, der også går under navnet »Platform for Minorities in Austria«, 

kæmper for ligebehandling af og lige rettigheder for minoriteter, der defi neres som 

grupper, der er udsat for forskelsbehandling på grundlag af etnisk, socialt eller religiøst 

tilhørsforhold, seksuel orientering eller handicap. Defi nitionen bygger ikke på en gruppes 

størrelse, men på medlemmernes manglende evne til at leve deres liv på en retfærdig 

og ligeværdig måde. Målet med en ngo er at skabe alliancer mellem sammenslutninger, 

organisationer og individer fra disse grupper med henblik på at støtte specifi kke social-

politiske appeller. 

www.initiative.minderheiten.at

*
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Finansiering: en partnerskabstilgang til lighed og respekt

Eftersom mange ngo’er og indvandrersammenslutninger drives af frivillige og arbejder med 

forskellige samfundsgrupper, som er svære at nå, kan man i forbindelse med en platform 

overveje at etablere partnerskaber for at tackle store driftsmæssige udfordringer såsom 

fi nansiering. Et partnerskab kan være mere hensigtsmæssigt i forbindelse med civilsamfund og 

minoritetsorganisationer, der gør brug af forskellige modeller for deltagelse, og som står over 

for andre økonomiske realiteter end statslige aktører, sociale partnere og andre veletablerede 

interessenter. Beslutninger om fordeling af ressourcer forstyrrer ikke dialogprocessen, når de 

træff es decentralt, er evidensbaserede og helt gennemsigtige. På denne måde kan organisa-

tionerne modtage de tekniske midler, der er nødvendige for at deltage som partnere i dialogen, 

uden at gå på kompromis eller give indtryk af at gå på kompromis med deres grundlæggende 

ansvar som demokratiske repræsentanter for deres valgkredse eller medlemmer.

I forbindelse med et partnerskab finansierer initiativtagerne ngo’ers og frivillige organisa-

tioners deltagelse til gengæld for disses ekspertise og kontakter. 

Technical Support Offi  ce for Immigrant Associations (GATAI) i Portugal samarbejder med 

Consultative Council for Immigration Aff airs om at træff e beslutninger om anerkendelse 

af indvandrersammenslutninger og yde teknisk støtte til et netværk af forskellige indvan-

drersamfund. Rationalet er, at indvandrersammenslutninger er de repræsentanter, der 

er bedst egnede til at indgå i partnerskaber om kulturaktiviteter. GATAI skaber et forum 

og stiller faciliteter og teknisk ekspertise til rådighed, deltager i, evaluerer og overvåger 

projekter og afholder regelmæssige møder med indvandrersammenslutninger. Mellem juli 

2002 og februar 2005 blev 88 ansøgninger om økonomisk støtte godkendt, svarende til ca. 

962 000 EUR. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&fi le=article&sid=2674 

Caisa er et internationalt kulturcenter, der blev etableret i 1996, og som støttes af City of 

Helsinki Cultural Offi  ce. Centret støtter kulturaktiviteter, der iværksættes af byens etniske 

grupper, med henblik på at fremme samspillet mellem indvandrerne og den øvrige del 

af Helsingfors’ indbyggere. En nylig evaluering konkluderede, at indvandrersammenslut-

ningerne havde stor gavn af materiel støtte, eftersom de ikke selv genererer tilstrækkelige 

ressourcer til at arrangere aktiviteter og nå ud til det fi nske publikum.

www.caisa.fi  

House of National Minorities i Prag i Tjekkiet stiller kontorlokaler til rådighed for og yder 

økonomisk støtte til almennyttige minoritetssammenslutninger. Organet fungerer som 

kontaktpunkt for samarbejde og møder mellem nationale minoriteter og interesserede 

borgere.

www.dnm-praha.cz 

*

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&fi le=article&sid=2674


Håndbog om integration 89

$

Z

Z

Z

Opbygning af grundlæggende viden og kompetencer

Kurser og orientering kan anvendes til at introducere alle partnere til de gældende 

spilleregler, give dem grundlæggende viden, interkulturelle kompetencer, færdigheder 

og strategier. Kurser i lederskab og formidling gør det lettere for initiativtageren at lede 

en dialogplatform. Dialogplatforme kan således indgå i organisationernes strategi for 

interkulturel læring.

Platformen »Generation« i Amadora nær Lissabon i Portugal havde til formål at skabe en 

bedre forståelse for årsagerne til social udstødelse, pjækkeri og skolefrafald blandt unge 

indvandrere i dette underprivilegerede bysamfund. De lokale myndigheder, frivillige 

organisationer, statsskoler og et lokalt sogneråd arrangerede en kongres og workshopper 

for de unge. Fem unge blev uddannet som formidlere med henblik på at bygge bro mellem 

lokalsamfundet og omverdenen. 

www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf 

Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) har til sine medlemmer udarbejdet 

en forskningsrapport og en handlingsplan for kollektive forhandlinger om emner, der 

vedrører arbejdstagere fra indvandrersamfund og etniske minoriteter, der kan anvendes 

som værktøjer til dialog om integration på arbejdspladsen. Hovedbudskabet i disse 

dokumenter er, at kollektive forhandlinger skal omfatte og fremhæve de forskellige positive 

resultater, som nationale forbund eller medlemsorganisationer har opnået.

www.etuc.org/r/113 

Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement (AMSED) i Strasbourg 

i Frankrig afholdt en tougers udveksling med titlen »A meeting of cultures« for 36 unge 

fra tre europæiske modtagerlande (Tyskland, Sverige og Frankrig) og tre afsenderlande i 

Middelhavsområdet (Tyrkiet, Libanon og Algeriet). Udvekslingen omfattede halvdagssemi-

 narer, kulturelle workshopper og besøg vedrørende indvandring og uligheder mellem 

nord og syd, identitets- og kulturmangfoldighed blandt minoriteter, religionens rolle i 

integrationen og forslag til, hvordan man håndhæver indvandreres rettigheder i Europa.

http://amsed.fr/echanges.php 

En praktisk tilgang

Beslutninger om lancering og gennemførelse af en platform (dvs. struktur, sted og tidspunkt) 

kan udmøntes i en praktisk tilgang på grundlag af princippet om aktiv inddragelse. 

Denne tilgang udmønter sig i kreative og fl eksible løsninger, såsom aftenrådgivning for 

arbejdstagere, børnepasning for forældre og dækning af transportomkostninger for dem, 

der har behov for det. Eftersom folks sprogfærdigheder i praksis kan være ringere, end 

de selv giver udtryk for, kan brugen af tolke være med til at sikre, at sproget ikke bliver 

en barriere for opbygningen af gensidig tillid og forståelse gennem dialog. Endelig skal 
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dagsordener og tidsplaner levne plads til nye emner, som uundgåeligt dukker op, når 

parterne mødes, og processen er i gang. 

Når beslutninger om, hvordan en platform skal gennemføres (dvs. struktur, sted, tidspunkt 

og fortolkning), er baseret på princippet om aktiv inddragelse, er hvert enkelt lille praktiske 

trin med til at skabe en kultur med åben og respektfuld dialog.

En vigtig prioritering i »National Intercultural Health Strategy«, der er udarbejdet af 

Health Service Executive i Irland, er overvågning af etnisk lighed. For at kunne gøre 

planlægningen og evalueringen mere eff ektiv og evidensbaseret skal man kende behovet 

for sundhedsmæssige tjenesteydelser og resultatet af dem blandt folk med forskellig 

baggrund. I forbindelse med strategiens høringsproces blev de mange fl eksible og kreative 

svar anvendt til aktivt at inddrage grupper, der er svære at nå, f.eks. arbejdstagere med 

indvandrerbaggrund, asylansøgere uden papirer og kvinder fra konservative samfund, som 

ikke føler sig godt tilpas ved off entlige arrangementer. En række koordinatorer arrangerede 

aftenhøringer, fulgte forskellige fremgangsmåder lige fra store workshopper og spørgeske-

maundersøgelser til små fokusgrupper og personlige interviews, ydede støtte til transport 

og børnepasning og sikrede, at der var tolke til stede, når der var behov for det. 

www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf 

Sikring af sammenhæng på tværs af sektorer og forvaltningsniveauer 

Dialogplatforme er dukket op i mange forskellige sektorer på tværs af Europa uden 

nogen egentlig form for planlægning eller ensartethed. Statslige rådgivende organer og 

retningslinjer for kollektive forhandlinger om integrationsspørgsmål har været kendt i 

Nordvesteuropa siden efterkrigstiden, mens nationale mellemreligiøse dialoger er et nyere 

fænomen. Adskillige projekter er blevet iværksat i kultur- og uddannelsessektoren i de 

seneste 10 år — særligt i forbindelse med det europæiske år for interkulturel dialog i 2008. 

Dialogplatforme omhandler undertiden emner, der griber ind i hinanden, f.eks. adgang til 

boliger, sundhedstjenester og uddannelse. En off entlig myndighed, der tager initiativ til en 

dialogplatform, forpligter sig til sikre, at der er sammenhæng mellem politik og dialog. 

Partnerskaber for lighed i Det Forenede Kongerige samler lokale råd og vigtige off entlige 

organer såsom politiet, de primære sundhedstjenester og frivillige organisationer med 

henblik på at drøfte og koordinere deres fokus på lighed og mangfoldighed i ydelsen af 

tjenester i samfundet. Et eksempel er Sefton Equalities Partnership.

www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357 

*



Håndbog om integration 91

Fra ad hoc-platforme til løbende dialog og handling

Lanceringen af en platform skaber en forventning i befolkningen og blandt interessenterne 

om, at de aktuelle spørgsmål vil blive behandlet på vellykket vis. Derfor kræver målsætningen 

om opnåelse af resultater særlig opmærksomhed. Initiativtagerne vil bruge meget tid på 

at opretholde platformens fokus og styre de involverede parters forskellige interesser. De 

må ikke give afkald på muligheden for at inddrage forskellige interessenter, som hver især 

kan bidrage til platformens mål. I modsat fald ender platformen som en diskussionsklub. 

Dette kan medføre en vis »træthed«, hvor interessenterne mister interessen for at deltage i 

fremtidige platforme, fordi der alligevel ikke bliver gjort noget ved det, de siger. 

Dialogplatforme kan ikke forventes at fungere som en hurtig løsning på problemet. At 

omsætte dialog til handling kræver, at de involverede parter fra begyndelsen ikke betragter 

platformen som en engangsbegivenhed, men som en del af en proces, hvor de kan indtage 

en kritisk rolle. Forpligtelsen til at følge op på platformen er størst for initiativtagerne 

selv  — særligt hvis der er tale om en off entlig myndighed.

Afhængig af hvor høj en grad af gensidig forståelse og tillid, der er opnået blandt deltagerne, 

kan en platform forventes at medføre forskellige resultater og have forskellig indvirkning 

på deltagerne og samfundet generelt. 

Eksempelvis kan dialog tage form af en gensidig udveksling af oplysninger. Deltagerne 

ytrer deres fortolkning af og holdning til en given situation. Det faktum, at de forskellige 

parter har sat sig ned for at udveksle synspunkter på en åben og respektfuld måde, kan 

være med til at berolige befolkningen, også selv om det kun er symbolsk og kortvarigt.

Deltagerne kommer ud af dialogen med fornyet modtagelighed over for forskellige 

synspunkter. Som et tegn på tillid giver de plads til disse forskelle på et retorisk plan. Disse 

fi njusteringer påvirker folks måde at tænke og tale om emnet på. I et sådant scenarie 

tilpasser deltagerne sig hinanden gennem off entlige debatter, der er mindre radikale og 

mere rummelige. 

Hvis man går et skridt videre, kan deltagerne nå til enighed om en fælles og mere kompleks 

forståelse af emnet, fi nde fælles fodslag og identifi cere fordelene ved mangfoldighed. 

Parterne afslutter platformen ved at udtrykke gensidig tillid og komme med åbne 

opfordringer til samfundsmæssig handling, der skal inspirere til feedback fra off entligheden 

og civilsamfundet. Disse resultater kan have en større indvirkning på folks måde at tænke 

og tale på. Opfordringerne kan resultere i ad hoc-samfundsaktioner, som, i det mindste 

midlertidigt, styrker en samfundsgruppes sociale og foreningsmæssige netværk.
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»German Islam Conference« (DIK) er navnet på det tyske indenrigsministeriums løbende 

dialog med tyske statsborgere og indbyggere med muslimsk baggrund om emner såsom 

integration, ekstremisme og principper for social og religiøs politik. Som et resultat af en 

række plenarmøder i 2007-2008 vedtog de 15 deltagere fra forskellige forvaltningsniveauer 

og de 15 deltagere fra muslimske samfund i Tyskland en foreløbig sammenfatning af 

konklusionerne fra de fi re arbejdsgrupper i DIK, der fastlagde en fælles forståelse af 

integration, skaff ede forskningsmidler med henblik på indsamling af fl ere empiriske 

data om muslimers situation i Tyskland, beskrev, hvordan indførelsen af undervisning i 

islam på off entlige skoler kan fremskyndes, øgede mediebevågenheden og oprettede 

en »clearingcentral« for yderligere samarbejde. Med et nyt websted forsøger man at øge 

gennemsigtigheden af høringer og anbefalinger, forbedre accepten af dialogen ved at 

skabe større mulighed for deltagelse og øge objektiviteten i tyske debatter om islam.

www.deutsche-islam-konferenz.de

I løbet af en dialog når deltagerne også frem til konkrete rammer for opfølgning. 

De kan beslutte at gøre dialogen permanent ved at institutionalisere platformen. Hvis 

initiativtageren er en off entlig myndighed, kan denne inkorporere platformen i den eller 

de relevante ministeriers høringsstruktur. Resultaterne af denne institutionelle forandring 

omfatter styrkede foreningsnetværk og en fælles følelse af mening blandt organisationer, 

der arbejder med det samme emne. 

Round Table Muslims og Muslim Council blev oprettet for at skabe kontakt mellem 

repræsentanter fra muslimske organisationer og viceborgmesterkontoret i München. 

Platformene har udviklet sig til etablerede netværk, hvilket har medført, at byrådet har 

vedtaget et forslag om muslimske begravelser og indførelse af undervisning i islam i tæt 

samarbejde med skolerne i München og Round Table Muslims. 

www.muenchen.de/interkult 

National Consultative Committee on Racism and Interculturalism (NCCRI) i Irland fungerede 

som platform for interkulturel dialog med det formål at skabe konsensus og give input 

til den politiske udvikling i perioden fra 1997 til 2008, hvor dialogen blev en fast del af 

regeringens arbejde.

www.nccri.ie

På samme måde kan deltagerne beslutte at etablere nye platforme vedrørende andre 

problemer. Der kan komme nye deltagere til, mens rollen som initiativtager går på skift. 

Resultatet er, at deltagerne udnytter den gensidige forståelse og tillid på ét område til at 

tackle et andet område i håb om, at det har en positivt afsmittende virkning.
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Deltagerne forpligter sig i hvert af deres arbejdsprogrammer til på kort sigt at deltage i 

fælles aktiviteter. Disse off entlige aktioner tager udgangspunkt i deltagernes nye gensidige 

forståelse og tillid og øger forståelsen og tilliden i deltagernes bagland og i befolkningen 

som helhed. Resultatet er midlertidigt stærkere foreningsmæssige og sociale netværk. 

Der indføres mekanismer til koordinering og håndhævelse for at sikre, at alle gennemfører 

aktiviteterne inden for en given tidsramme og på en struktureret måde.

Med henblik på at omsætte dialog til handling efter det første integrationstopmøde 

i Tyskland i juli 2006 udarbejdede man en national integrationsplan, der fastlagde klare 

mål og mere end 400 foranstaltninger og frivillige tilsagn fra statslige og ikke-statslige 

aktører på forskellige forvaltningsniveauer. Den første evalueringsrapport blev fremlagt i 

november 2008.

www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/

Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

Initiativtagere skal undgå at være for dikterende, når mulige foranstaltninger drøftes. Der 

er større sandsynlighed for, at der bliver fulgt op på en platform, hvor idéerne kommer fra 

deltagerne selv. Deltagernes »kritiske rolle« indebærer retten til at protestere mod, plædere 

for, støtte og repræsentere forskellige interesser. Deltagerne og off entligheden kan også 

forvente, at regeringen inkorporerer deltagernes svar i sin fremtidige arbejdsplan. 

Delstaten Berlins »Action Programme for Social Cohesion in the Neighbourhood« afsatte en 

halv mio. EUR i 2007 og én mio. EUR i 2008-2009 til såkaldte tandemprojekter til etablering 

af et langsigtet samarbejde mellem indvandrerorganisationer og institutioner i værtssam-

fundet/off entlige institutioner. I øjeblikket lanceres projekter om uddannelse af unge, 

bekæmpelse af forskelsbehandling samt voksenuddannelse for på kort sigt at overføre 

viden til indvandrersammenslutninger og styrke deres handleevne. 

www.berlin.de/lb/intmig/index.html

Council of Religions i Genova har afholdt regelmæssige dialogmøder mellem 16 religiøse 

samfund og to økumeniske sammenslutninger med henblik på at tilskynde til større 

videnoverførsel og kommunikation med off entlige myndigheder. Hvert år tilsigter Council 

of Religions at udgive mindst én fælles publikation og afholde mindst én fælles aktivitet for 

borgere med forskellig kulturel og religiøs baggrund.

www.comune.genova.it 

Deltagerne i en dialogplatform engagerer sig mere langsigtet i et samarbejde i håbet 

om, at gevinsterne på kort sigt varer ved, også når platformen ikke længere eksisterer, og 

off entlighedens opmærksomhed og den politiske dagsorden er rettet mod andre emner. 

Følgelig knytter deltagerne off entlige evaluerings- og feedbackmekanismer til resultaterne 

af deres fælles aktiviteter. 

http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
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»Day of Dialogue« i Rotterdam afholdes for øjeblikket inden for rammerne af en platform med 

repræsentanter fra 74 forskellige organisationer. Medlemmerne underviser arrangementets 

dialogformidlere, som får ansvar for at skabe et trygt miljø, hvor borgerne i Rotterdam kan 

udveksle erfaringer om centrale emner som livet i en multikulturel by, følelsen af at høre til og 

identitet. Medlemmerne gør også brug af deres respektive netværk, således at arrangementet 

kan nå ud til store dele af byen uden et stort PR-budget. Ifølge medlemmerne er samarbejdet 

i forbindelse med platformen blevet et mål i sig selv for deres organisationer. 1 700 borgere 

fra Rotterdam deltog i »Day of Dialogue« i 2007, og evalueringer viser, at deltagerne er meget 

entusiastiske omkring processen. Arrangørerne bemærker, at 20 andre byer i Nederlandene 

samt Berlin og Bruxelles har afholdt lignende arrangementer. 

www.dagvandedialoog.nl 

Women’s Peace Group (1993-2006) i Birmingham var en lille bønnegruppe, der blev oprettet 

som en del af en bønnekæde for kvinder efter krigen i Bosnien. Den udviklede sig fra en 

økumenisk (kristen) forening til en brobyggende tværreligiøs gruppe, der, kunne samle 

80-100 kvinder pr. møde, da den var på sit højeste. Der var tale om kvinder i alle aldre fra 

30 forskellige lande og med forskellig religiøs, racemæssig og social baggrund. Gennem 

åben debat fi k deltagerne øget forståelse for hinandens tro, arbejde og livserfaringer. 

Deres dialog resulterede i et stigende antal projekter i lokalsamfundene, grupperejser, 

etablering af netværk med andre integrationsaktører og indsamlinger til fordel for ofre 

for naturkatastrofer, fl ygtningekvinder og indvandrerorganisationer. Et af de vigtigste 

resultater var ansættelsen af kvindelige muslimske, sikhiske og hinduistiske præster på 

hospitalerne i Birmingham.

Projektet »Fædregruppen Indre Nørrebro« blev lanceret i København i 1997. Med henblik 

på at løse voldelige konfl ikter mellem politiet og unge andengenerationsindvandrere 

arrangerede en gruppe på 70 fædre og den lokale imam en dialog med en gruppe drenge 

om personligt og samfundsmæssigt ansvar. De lokale myndigheder og frivillige fra Røde 

Kors støttede senere disse aktiviteter, der også kom til at omfatte andengenerationspiger 

og undervisning i dansk og arabisk. Projektet blev vurderet til at have øget tilliden mellem 

fædrene, de unge og de lokale myndigheder. 

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.

asp?ProsjektID=256 

 4.2. Roller for en førende offentlig myndighed eller 
civilsamfundsorganisation

Anerkendte off entlige personer skal vise deres støtte via en platform for at påvirke den 

politiske beslutningsproces vedrørende integration og interkulturelle kompetencer. Politik 

danner basis for de rammer, inden for hvilke civilsamfundet skaber dialog. De off entlige 

myndigheder kan inddrage dialogen i deres arbejde og øge dens virkning ved at knytte 

den til forskellige niveauer og sektorer, men de personer, der har størst mulighed for at 

støtte en platform, har måske ikke evnerne til at organisere eller lede den. 

http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
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I henhold til subsidiaritets- og nærhedsprincippet er myndigheder på lave forvaltnings-

niveauer, dvs. tættest på borgerne, særligt troværdige og egnede til at iværksætte og lede 

dialogplatforme. En bys arbejde med individuelle indvandrergrupper, indvandrersam-

fundet, lokale kvarterer og kommunen som helhed koordineres bedre gennem en platform, 

som selv bliver et synligt tegn på arbejdet med de forskellige samfundsgrupper.

Platforme kan også opstå som initiativer i civilsamfundet, der iværksættes af kulturelle, 

uddannelsesmæssige eller religiøse organisationer. Fonde, arbejdsmarkedets parter eller 

andre aktører i den private sektor kan også være den drivende faktor bag en platform. 

Der kan tales om fi re faser i en hvilken som helst dialogplatform, nemlig opnåelse af enighed og 

forberedelse, dialog og udveksling, overvejelse og rapportering samt evaluering og handling. 

Off entlige myndigheder og civilsamfundsledere indtager forskellige roller i disse faser.  

Opnåelse af enighed og forberedelse 

Myndigheder på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan kan fungere som bidragydere 

og tilskynde til udvikling af dialogplatforme gennem de prioriteringer og det mandat, der 

er knyttet til deres indkaldelser af forslag. I den forbindelse kan der også oprettes en specifi k 

fond. Myndighederne kan også bidrage til at skaff e fi nansiering ved at skabe kontakt til 

andre mulige bidragydere og styre deres forventninger. 

Den dialog, der opstår i forbindelse med platforme, er resultatet af omfattende forberedelser 

og drøftelser mellem de involverede parter og deres respektive bagland. For at sikre bedst 

mulig formidling af de målsætninger, som man er nået til enighed om, kan de off entlige 

myndigheder støtte en sonderende undersøgelse af den aktuelle situation, de involverede 

parters forventninger og de nødvendige dialogmetoder. De kan fi nansiere eller tilbyde 

undervisning, forskning og orientering om levevilkårene for indbyggere med indvan-

drerbaggrund og relevant socioøkonomisk politik samt politik vedrørende integration og 

bekæmpelse af forskelsbehandling. De kan også hjælpe med at afholde møder mellem 

dialogpartnerne og de organisationer, medlemmer eller indbyggere, som de repræsenterer. 

Der er muligvis behov for, at myndighederne overvejer foranstaltninger eller fi nansierings-

politikker, som tackler mulige opfattelser af selvsupplering, især i indvandrerorganisationer.

Offentlige myndigheder eller civilsamfundsledere gør en dialogplatform mulig ved at 

finansiere den forberedende behovsvurdering og høring, sekretariatet samt medlemmer-

nes deltagelse og uddannelse.

Eksempelvis har den spanske fond Foundation Luis Vives til formål at øge ngo’ers 

handleevne, især indvandrer-ngo’ers, ved at yde teknisk bistand.

www.fundacionluisvives.org 

*
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Dialog og udveksling

Den mindst aktive rolle, en off entlig myndighed kan spille, er som observatør, hvor myndigheden 

lytter til og lærer af den udveksling, der foregår inden for rammerne af platformen. Off entlige 

myndigheder kan også blive bedt om at udtale sig som eksperter inden for et bestemt politisk 

område. Endvidere kan de blive tildelt en mere formel rolle som initiativtager. Denne rolle kan 

deles med aktører fra civilsamfundet, fonde og arbejdsmarkedets parter, som ofte står bag 

dialogplatforme. Initiativtageren skal være vært for platformen og sætte scenen med indledende 

og afsluttende bemærkninger. Off entlige myndigheder kan opfordres til at indtage en mere aktiv 

rolle som ordstyrer med ansvar for at lede mødet og koordinere dagsordenen med de involverede 

parter. Deres involvering kan blive større, hvis der er stor mistillid blandt de involverede parter, 

som kræver mægling. Endelig kan off entlige myndigheder være direkte involveret i dialogen 

som de mest relevante og repræsentative deltagere i forbindelse med drøftelse af et spørgsmål, 

der kan bygge bro, især som reaktion på dramatiske politiske eller sociale begivenheder. 

Myndigheder eller civilsamfundet kan spille flere forskellige roller, f.eks. som uvildig mægler, 

der fremmer en åben og respektfuld meningsudveksling, som initiativtager eller ordstyrer, 

som almindelig deltager, rådgivende ekspert eller interesseret observatør.

Byrådet i Dublin fremmer integration gennem politisk deltagelse i »Migrant Voters Project«. 

Unge betroede indvandrerledere, især fra nyankomne indvandrergrupper, undervises i og 

udstyres med fl ersprogligt PR-materiale og får stillet ressourcer til rådighed til gennemførelse 

af kampagner, der skal få indvandrerne i deres lokalsamfund til at stemme ved valgene.

www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm 

Den off entlige spanske fond »Pluralismo y Convivencia« (»Pluralisme og sameksistens«) 

fungerer som en dialogplatform med repræsentanter fra forskellige religiøse minoritets-

samfund og støtter de projekter, som igangsættes inden for kultur, uddannelse og social 

integration. Endvidere søger man at udbrede information om disse religiøse samfund 

i det spanske samfund med henblik på at bekæmpe stereotypering og fordomme i 

befolkningen. 

www.pluralismoyconvivencia.es 

Overvejelse og rapportering

Dialogen ender ikke med den faktiske udveksling. Der er tale om en løbende proces med svar 

og genovervejelser, enighed og uenighed, ligheder og forskelle, regler og eksperimenter. 

Processen videreføres gennem yderligere drøftelser, bilaterale møder, forskning, høringer osv.

*
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Initiativtagerens eller ordstyrerens rolle kan ledsages af sekretariatsopgaver. Dette 

ansvar fremmer kommunikationen i og gennemførelsen af platformen. Registrering og 

vedligeholdelse af platformens resultater kan også blive en slags clearingcentralfunktion. 

Resultaterne omfatter interne dokumenter såsom referater, forretningsordener, protokoller 

og evalueringsrapporter. Der fi ndes også en række mulige eksterne resultater, lige fra 

rammeaftaler om minimumsstandarder for dialog til fælles handlingsrammer, retningslinjer 

og adfærdskodekser for organisationer, fælles politiske prioriteringer, fælles udtalelser, 

erklæringer, værktøjer osv. Resultaterne stilles til rådighed for off entligheden, som kan 

trække på dette materiale i den videre dialog og kapacitetsopbygning. 

Bistand fra off entlige myndigheder i forbindelse med formidling kan også være en vigtig 

komponent i en platforms opsøgningsstrategi. Støtte til udviklingen af en kommunika-

tionsstrategi kan skabe større interesse for platformen i medierne og skabe kontakt til 

uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet og politiske aktører i andre medlemsstater og 

på europæisk plan. De off entlige myndigheder kan overvåge processen for at sikre, at 

informationen når ud til mange samfundsgrupper, herunder de mest sårbare grupper. 

Myndighederne kan også fremsætte erklæringer, som sætter dialogen i en kontekst og 

styrer de forskellige aktørers og off entlighedens forventninger.

I 2008 lancerede udviklingsudvalget under byrådet i Dublin projektet »Towards Integration: 

A City Framework«, der fastlagde nye rammer for samarbejdet mellem staten, lokale 

myndigheder, virksomheder og sociale partnere. Platformens interessenter opfordres til at 

fremme partnerskaber for gennemførelse af integrationspolitikken. Eksempelvis gennemgår 

og tilpasser de deres politikker og prioriteringer på grundlag af et fælles »Charter of 

Commitment« indeholdende 10 punkter. Platformen har til formål at danne udgangspunkt 

for høring af indvandrersamfund med henblik på at afdække vigtige problemområder og 

som fokuspunkt for netværk og forskning. Endvidere skal den fremme den årlige dialog om 

integration og integrationsfora inden for forskellige områder. 

www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf  

Evaluering og handling  

De off entlige myndigheder, der ofte fungerer som initiativtager, ordstyrer eller bidragyder, 

kan blive bedt om at udføre evalueringen. Evaluering af dialogplatforme er et problematisk 

område, der af fl ere aktører er blevet fremhævet som et aspekt, der kræver yderligere 

drøftelser. På trods af de involverede parters positive vurdering af dialogen har de gjort sig 

forskellige erfaringer og uddraget noget forskelligt af meningsudvekslingen, samtidig med 

at de underliggende sociale spørgsmål ikke er blevet løst. Den off entlige myndighed skal 

som evalueringsansvarlig fi nde forskellige måder at måle resultaterne af platformen på. 

Myndigheden skal sikre, at alle involverede parters interesser og synspunkter er repræsenteret 

gennem forskellige kvalitative og kvantitative midler såsom spørgeskemaundersøgelser og 

interviews. En anden fase kan bestå af drøftelser, som går forud for de endelige konklusioner.
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I 2007-2008 organiserede det østrigske indenrigsministerium og Den Østrigske 

Integrationsfond projektet »Integration Platform«, som repræsentanter fra regeringen, 

forbundslandene, religiøse samfund, indvandrerorganisationer og ekspert-ngo’er blev 

inviteret til at deltage i. Indenrigsministeriets nationale handlingsplan dannede grundlag 

for landsdækkende drøftelser, der knyttede ekspertrapporter, idéer fra borgerne og 

forskellige samfundsinitiativer sammen. Webstedet havde 40 000 besøgende, og 6 000 

personer deltog i en rullende informationskampagne til 20 byer, hvilket resulterede i mere 

end 1 000 forslag. Resultaterne af »Integration Platform«, herunder ekspertrapporterne, 

gav input til udarbejdelsen af en national handlingsplan for integration i Østrig.

www.integration.at 

Endelig kan de off entlige myndigheder vælge at omsætte resultaterne af en dialog til 

aktioner, der udføres af de forskellige parter i dialogen. Platforme kan lægge kimen til nye 

dialogplatforme, informationskampagner, begæringer, folkeafstemninger, kurser, off entlige 

tjenesteydelser, håndbøger, festivaler, projekter gennemført af frivillige, brochurer, forsknings-

rapporter, lærebøger, websteder, kunstprojekter osv. Off entlige myndigheder eller en anden 

tredjepart kan fi nansiere eller overvåge gennemførelsen af eventuelle aftaler eller fælles 

foranstaltninger, der følger af dialogplatforme. De kan også sikre langsigtet kontinuitet ved at 

etablere feedbackmekanismer med andre dialogplatforme eller ved at gøre platformen til en 

fast del af deres høringsprocedurer. På denne måde kan de off entlige myndigheder bidrage 

til at cementere det samarbejde og den tillid, som dialogen har skabt.

Lokale råd i Det Forenede Kongerige har mulighed for at anvende nationale resultatin-

dikatorer, »Best Value Performance Indicators«, til at vurdere kvaliteten af og udviklingen i 

deres arbejde med lighed og mangfoldighed. Niveau to heri viser, om de lokale myndigheder 

gør brug af platforme til udviklingsvurdering og høring, der samler de forskellige dele af 

forvaltningen.

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/

bestvalue/bestvalueperformance 

Accenture Institute for Public Service Value gennemførte otte globale fora (herunder i 

Berlin, London, Madrid og Paris) for forskellige fokusgrupper med deltagelse af 60-85 

lokale indbyggere, der var demografi sk repræsentative for den enkelte by. Deres 

feedback blev brugt til at udarbejde »Public Service Value Governance Framework«, der 

er en forvaltningsmodel for, hvordan de folkevalgte i højere grad inddrager borgerne i 

arbejdet med at udforme og styre de off entlige tjenesteydelser.

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/

ExecutiveOverview_051508.pdf 

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
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Konklusioner

1.  En dialogplatform er et borgerforum til åben og respektfuld meningsudveksling 

blandt indvandrere, med andre indfødte eller med myndighederne. Målet er, at 

de involverede parter skal udvikle en fælles forståelse og tillid i forbindelse med et 

specifi kt problem og fi nde fælles fodslag i forhold til at løse problemet.

2.  Når juridiske barrierer for indvandreres deltagelse i civilsamfundet fj ernes, skaber det 

mulighed for udvikling af civilsamfundet og rådgivende organer, som vil komme til at 

spille en vigtig rolle i en given dialogplatform. 

3.  Behovet for en platform vurderes ved at bede den berørte samfundsgruppe om at 

afdække deres største problemer og spørge dem, om de mener, at andre kender til 

deres problem, og om de stoler på, at andre kan hjælpe dem med at løse det.

4.  Når en platforms fokus er fastlagt, bliver det lettere for de involverede parter at fi nde 

fælles fodslag, hvis problemet stilles op på en måde, som vedrører alle indbyggere.

5.  Medlemmer af en platform er »repræsentanter«, når de vælges frit, og »deltagere«, 

når de udvælges på grundlag af deres tilknytningsgrad og eff ektivitet i forhold til et 

givet problem. Initiativtagerne skal vurdere, om der er behov for en demokratisk eller 

teknisk tilgang, for at deres platform bliver betragtet som et troværdigt borgerforum 

af den relevante samfundsgruppe.

6.  Sektorspecifi kke, kortvarige platforme kan have åbne, diff erentierede medlemskaber. 

Andre platforme kan gøre brug af kriterier, der lægger vægt på relevans, eff ektivitet 

og en afbalanceret sammensætning. Målet med kriterierne er at inddrage de 

interessenter, der har den største ekspertise og indvirkning på de forskellige dele af 

samfundet.

7.  I forbindelse med et partnerskab fi nansierer initiativtagerne ngo’ers og frivillige 

organisationers deltagelse til gengæld for disses ekspertise og kontakter. 

8.  Når beslutninger om, hvordan en platform skal gennemføres (dvs. struktur, sted, 

tidspunkt og fortolkning), er baseret på princippet om aktiv inddragelse, er hvert 

enkelt lille praktisk trin med til at skabe en kultur med åben og respektfuld dialog.

9.  Off entlige myndigheder eller civilsamfundsledere gør en dialogplatform mulig 

ved at fi nansiere den forberedende behovsvurdering og høring, sekretariatet samt 

medlemmernes deltagelse og uddannelse

10.  Myndigheder eller civilsamfundet kan spille fl ere forskellige roller, f.eks. som uvildige 

mæglere, der fremmer en åben og respektfuld meningsudveksling, som initiativtagere 

eller ordstyrere, som almindelige deltagere, rådgivende eksperter eller interesserede 

observatører.
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Kapitel 5

Erhvervelse af statsborgerskab 

og udøvelse af aktivt medborgerskab 
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Erhvervelse af statsborgerskab og udøvelse af aktivt medborgerskab

 

Statsborgerskab betegner det juridiske bånd mellem personer og stater. 

Statsborgerne og staten har bestemte rettigheder og forpligtelser i forhold til 

hinanden. Statsborgerskab kan opnås gennem fl ere forskellige juridiske procedurer, 

herunder naturalisation og på grundlag af jus soli (territorialprincippet). Selv om 

der i verden af i dag fi ndes mange typer borgerskab, handler det grundlæggende 

begreb om udøvelse af de rettigheder og forpligtelser, der er en del af at være 

medlem af et liberalt demokratisk samfund (som statsborger, EU-borger, lokal 

borger, en økonomisk, social og kulturel aktør osv.). Aktivt medborgerskab kæder 

medlemmernes forskellige identiteter sammen og gør dem i stand til at bidrage til 

det økonomiske, sociale, kulturelle, civile og politiske liv i samfundet. 

Dette kapitel fokuserer på den todelte strategi, der skal fremme integrationen af indvandrere 

gennem erhvervelse af statsborgerskab. En borgerorienteret tilgang til integration indebærer, 

at der åbnes fl ere veje til borgerskab, som fører til erhvervelse af statsborgerskab. Visse juridiske 

og politiske barrierer, der har vist sig utilsigtet at udelukke eller afskrække indvandrere fra 

at søge, kan fj ernes og dermed skabe større åbenhed i den almene off entlighed og sikre en 

højere erhvervelsesprocent blandt indvandrerne. De elementer i den administrative procedure, 

som med størst sandsynlighed fremskynder processen, kan styrkes, hvilket vil medføre større 

tilfredshed blandt de nye borgere og højere eff ektivitet i gennemførelsen af foranstaltninger, 

såsom evaluering af sprogfærdigheder. Et element i procedureforenklingen, som er blevet 

prioriteret højere i fl ere forskellige medlemsstater, er en større inddragelse af den almene 

off entlighed, f.eks. gennem naturalisationsceremonier. Tilskyndelse til aktivt medborgerskab 

blandt nye og gamle borgere giver dem mulighed for at forme deres fælles fremtid i et 

mangfoldigt samfund. 

Erhvervelsen af statsborgerskab og dermed af EU-statsborgerskab reguleres udelukkende 

af medlemsstaternes egne love og politikker. Spørgsmålet om statsborgerskab er imidlertid 

blevet taget op på fl ere møder i Ministerrådet og i Det Europæiske Råd samt i Europa-

Kommissionens meddelelser. EF-Domstolen har også gentagne gange behandlet sager 

vedrørende medlemsstaternes statsborgerskabslovgivning.

I 1999 tilsluttede Det Europæiske Råd sig på møderne i Tampere målet om, at tredjelands-

statsborgere med længerevarende, lovligt ophold i en medlemsstat skal have mulighed for 

at opnå statsborgerskab i den medlemsstat, hvor de har ophold.

I henhold til den fælles dagsorden for integration fra 2005 styrkes gennemførelsen 

af det fælles grundprincip 9 (indvandrerdeltagelse i den demokratiske proces) på 

nationalt niveau gennem udarbejdelse af nationale forberedende statsborgerskabs- og 

naturalisationsprogrammer. 

Fra det uformelle møde mellem de europæiske integrationsministre i Potsdam i 2007 lød 

der en opfordring til at samarbejde på tværs af Europa for at undersøge og klarlægge »de 

forskellige opfattelser af og tilgange til deltagelsesbegrebet og de forskellige opfattelser 

af borgerskab, der drøftes, idet der tages højde for de relevante EU-regler, som omhandler 

integration af indvandrere og medlemsstaternes forfatningsmæssige og juridiske systemer, 

samt udveksle synspunkter og erfaringer vedrørende de naturalisationssystemer, som 

medlemsstaterne anvender«. 
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 5.1. Begreber og de mange interesser i den fælles fremtid i 
et mangfoldigt samfund

De engelske ord for »statsborgerskab« og »borgerskab« bruges i fl æng i daglig tale, da 

de begge kan betyde »statsborgerskab«. De to begreber er endnu sværere at skelne fra 

hinanden på en række andre europæiske sprog. 

Den europæiske konvention om statsborgerskab blev underskrevet i Strasbourg den 6. 

november 1997 og trådte i kraft den 1. marts 2000. Europarådets generelle konvention 

indeholder de væsentligste principper og regler vedrørende alle aspekter af statsborger-

skabsspørgsmålet, såsom forebyggelse af statsløshed, ikke-forskelsbehandling og respekt 

for de personer, der har deres sædvanlige opholdssted i de pågældende lande. Indtil videre 

er konventionen blevet underskrevet af 18 EU-medlemsstater og ratifi ceret af 11. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/

2007&CL=ENG 

»Statsborgerskab« defi neres i den europæiske konvention om statsborgerskab som det 

»juridiske bånd mellem en person og en stat og angiver ikke noget om den pågældende 

persons etniske oprindelse«. Dette bånd fastlægger de rettigheder (politiske, økonomiske, 

sociale, kulturelle osv.) og forpligtelser, der er forbeholdt statsborgerne i en stat. Dobbelt 

statsborgerret defi neres som det forhold, at den samme person har to statsborgerskaber 

eller dobbelt statsborgerret samtidig. Artikel 15 i FN’s menneskerettighedserklæring (1948) 

fastslår, at enhver har ret til en nationalitet (statsborgerskab), og at staten ikke vilkårligt må 

berøve en person denne ret. Tilsvarende har enhver ret til at skifte statsborgerskab ved 

at give afkald på ét statsborgerskab og/eller erhverve et andet. Naturalisation er én af de 

juridiske procedurer, hvorigennem ikke-statsborgere kan opnå statsborgerskab i en stat. 

»Borgerskab« omhandler udøvelsen af de rettigheder og forpligtelser, der følger af at være 

eller blive medlem af en bestemt enhed (dvs. en stat, et område, en by og brancheorgani-

sationer, politiske partier, sociale bevægelser og religiøse organisationer). Det er et begreb, 

der i højere grad knytter sig til politisk fi losofi  end til egentlig lovgivning. Enheden forpligter 

sig til at åbne dørene for nye medlemmer ved at tilpasse adgangsreglerne for at opmuntre 

potentielle nye medlemmer til — og give dem de rette betingelser for — at kunne deltage 

som aktive medlemmer. De nye medlemmer fra mange forskellige samfund forpligter sig til 

også være en del af dette samfunds fremtid og benytte sig af mulighederne for medlemskab 

og aktiv deltagelse. Eksisterende medlemmer er forpligtede til at byde de nye medlemmer 

velkommen, behandle dem ligeværdigt og dele enhedens fremtid med dem.

»Nationalt borgerskab«, det klassiske bindeled mellem det juridiske og det politisk-fi lo-

sofi ske begreb, kan defi neres som anvendelse og udøvelse af de rettigheder og forpligtelser, 

der er forbeholdt statsborgere. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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Som begreber har borgerskab og statsborgerskab imidlertid også fj ernet sig fra hinanden, 

og de har fået fl ere betydninger i moderne politik. Der er opstået nye retlige former for 

overnationalt og subnationalt borgerskab gennem europæisk og internationalt samarbejde. 

Der føres regelmæssigt tilsyn med mulighederne og betingelserne for deltagelse i disse 

former for borgerskab på internationalt niveau.

Udtrykket samfundsborgerskab opstod gennem et europæisk samarbejde om integration 

som et koncept til at fremme solidaritet og et fælles tilhørsforhold blandt statsborgere, 

EU-borgere og tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold. Staten forpligter sig til at give 

tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold fl ere rettigheder og forpligtelser på grundlag 

af længden af deres ophold.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML 

»Unionsborgerskab« er baseret på statsborgerskab i en EU-medlemsstat. EU-borgere bør, 

uanset hvor de bor i EU, have de samme grundlæggende rettigheder og forpligtelser. De har 

f.eks. ret til fri bevægelighed og til at tage ophold i en anden EU-medlemsstat, bo sammen 

med deres familie samt valgret og valgbarhed ved kommune- og Europa-Parlamentsvalg.

Siden 1974 er der blevet ført regelmæssigt tilsyn med den subjektive side af unionsborg-

erskabet ved hjælp af det såkaldte Standard-eurobarometer, som ser på EU-borgernes 

følelse af at høre til, deres opfattelse af, hvilke politiske områder der er vigtigst, støtte 

til medlemskab, billede af EU og tillid til dens institutioner. Der fi ndes også oplysninger 

vedrørende udøvelsen af de rettigheder, som er forbundet med unionsborgerskab. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

Endvidere er der blevet udviklet ikke-juridiske former for borgerskab med henblik på 

udøvelse af rettigheder og accept af forpligtelser i samfund såvel over som under det 

nationale niveau.

Europa-Kommissionen har registreret aktivt medborgerskab i forhold til deltagelse i det 

politiske liv, civilsamfundet og samfundslivet samt i forhold til de fælles værdier, der er 

nødvendige for aktivt medborgerskab (dvs. menneskerettigheder, demokrati, interkulturel 

forståelse).

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20

Citizenship%20across%20Europe.pdf 

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20Citizenship%20across%20Europe.pdf
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Flere veje til borgerskab 

Når førstegenerationsindvandrere slår rødder i deres opholdsland, vælger de at deltage i 

forskellige former for borgerskab. Stat, regioner, kommuner, arbejdsgivere og uddannelses-

institutioner — de har alle et ansvar for at åbne og fremme de veje til borgerskab, som 

fører til erhvervelse af statsborgerskab. Denne borgerorienterede tilgang til integration 

kan beskrives som tiltag, der fj erner hindringerne for deltagelse og støtter organisationer, 

som formidler nye former for borgerskab, der er åbne for både indvandrere og oprindelige 

borgere. Disse tiltag spænder fra borgerskabsundervisning i skolerne til folkeoplysning 

om samfundsforhold, lokal stemmeret og hvervning samt fælles udviklingsprogrammer 

sammen med de pågældende oprindelseslande. Veje til fremme af aktiv, frivillig deltagelse 

kan udformes, så de er: 

bæredygtige (små krav til adgang og deltagelse) •

forskelligartede (idet der tages højde for indvandrernes egne evner og ønsker) •

åbne for alle borgere (hvilket fremmer hyppig interaktion og ligebehandling) •

velorganiserede (tilpasset kvalitetsstandarderne for aktivt medborgerskab og livslang  •
læring).

De oprindelige og de kommende statsborgeres interesser  

Indvandrere, som planlægger at bosætte sig permanent i deres opholdsland, har en 

interesse i at opnå statsborgerskab og alle de dermed følgende rettigheder og forpligtelser, 

herunder adgang til ansættelse i mange dele af den off entlige sektor, ret til fri bevægelighed 

og alle de formelle demokratiske rettigheder. En tværnational undersøgelse af ngo’er, der 

yder støtte til naturalisationsansøgere, pegede på en række andre bevæggrunde afhængig 

af den nationale kontekst, nemlig at sikre sig opholdsret, opnå lige sociale rettigheder og 

slippe for administrative vanskeligheder.

Ansøgeren opfatter muligvis naturalisation som sit endelige integrationsmål. Erhvervelsen 

af den juridiske status som statsborger sikrer ikke den pågældende mod vedvarende 

udelukkelse eller forskelsbehandling på grund af dennes etniske, religiøse eller nationale 

oprindelse, hvilket kan afhjælpes gennem politisk deltagelse og ikke-forskelsbehandling.

Indvandrere, som ser deres fremtid i et land, har en interesse i at blive fuldgyldige 

medlemmer af nationalsamfundet.

Statsborgerskab og borgerskab prioriteres nu højere i politiske kredse og i civilsamfundet. 

Indvandring og integration kan blive de drivkræfter, der forbinder fl ere forskellige identitets-

niveauer. Det lokale føles mere internationalt, og nationale historier føles mere universelle 

og relevante i en internationaliseret verden. De forskellige identitetsniveauer supplerer i 

højere grad hinanden, således at en borger i Cardiff  samtidig kan føle sig walisisk, britisk, 

europæisk og som en Commonwealthborger og verdensborger. 

*
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Selv om statsborgerskab kræver ændring ved lov, udvikler identiteter sig og bliver mere 

dynamiske gennem aktivt medborgerskab. Modtagerlandene har en interesse i at tilskynde 

indvandrerne til at erhverve statsborgerskab, da dette gør det muligt for gamle og nye 

borgere at skabe en fælles fremtid i et mangfoldigt samfund. 

De oprindelige og de kommende statsborgeres interesser nærmer sig gentagne gange 

hinanden i den nye generation. Indvandrernes børn og børnebørn, som er født og opvokset 

i landet ligesom de oprindelige statsborgeres børn, udgør en betydelig del af befolkningen 

i mange af de lande, der har haft tradition for indvandring. De såkaldte anden- og tredjege-

nerationsindvandrere ser ofte deres fødeland som en vigtig del af deres identitet og 

opfatter ikke noget andet land som deres eget. 

Indvandringslandets interesser  

Staten har en demokratisk, social og økonomisk interesse i at lette erhvervelsen af 

statsborgerskab for ikke-statsborgere med længerevarende ophold, særligt for de børn, 

som er født i landet. 

Erhvervelsen af statsborgerskab forhindrer, at der på længere sigt opstår et demokratisk 

underskud, når tredjelandsstatsborgere står uden for de demokratiske procedurer i deres 

oprindelsesland og i mange EU-medlemsstater. Det kan ikke forventes, at oprindelseslandet 

blander sig i opholdslandets forhold på vegne af borgere med længerevarende ophold 

i udlandet eller familier, som for fl ere generationer siden forlod landet. Dermed kommer 

repræsentationsprincippet i spil, ifølge hvilket alle de mennesker, der lever under et lands 

love, har lige meget at skulle have sagt i udarbejdelsen af disse. 

Et langsigtet underskud i forhold til social og økonomisk integration kan imødegås gennem 

erhvervelse af statsborgerskab og udøvelse af aktivt medborgerskab. Ud over de mange 

håndgribelige fordele, som i henhold til sammenlignende forskning tydeligt hører til statsbor-

gerskabet, følger der en uhåndgribelig »statsborgerskabsbonus«. Mange arbejdsgivere har en 

tendens til at foretrække statsborgere frem for ikke-statsborgere. Den off entlige sektor har en 

lignende præference for statsborgere i sine ansættelseskrav. Forestillingen om en bonus for 

statsborgerskab forklares derfor ved det større afkast, der følger af de større muligheder for 

deltagelse og den større åbenhed i værtssamfundet over for naturaliserede borgere.

Det forhold, at hindringerne for beskæftigelse fj ernes, er en af de hyppigste virkninger af 

at opnå statsborgerskab. Langsgående undersøgelser viser, at nye statsborgere, særligt fra 

tredjelande, i de år, der følger deres naturalisation, oplever større erhvervsmæssig mobilitet 

og hurtigere lønvækst, så de indhenter det nationale gennemsnit. Fordelene ved naturali-

sation varierer i omfang afhængigt af strukturbetingede faktorer (den grad, i hvilken staten 

og værtssamfundet præmierer statsborgerskab) og personlige faktorer (såsom alder). 

Erhvervelsen af statsborgerskab bliver i sig selv endnu et redskab til at opnå ligestilling, 

idet tredjelandsstatsborgere med fast ophold bliver omfattet af national og europæisk 

lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling. 

*
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Indvandringslandet har en interesse i at sikre fuld socioøkonomisk og politisk inddragelse 

gennem anerkendelsen af fuldt statsborgerskab for sine indbyggere med fast ophold. 

Imødegåelse af den lave naturalisationsprocent

Det forhold, at antallet af europæiske indvandrere med fast ophold er steget i løbet af de 

sidste 25 år, betyder, at der er fl ere kandidater, som kan søge om statsborgerskab i EU’s 

medlemsstater. Erhvervelsesprocenterne har haft en tendens til at stige i de fl este lande, men 

varierer og svinger i hele EU. Fra 1996 til 2005 var de forholdsvis uændrede i lande som Italien 

og Spanien, mens de svingede markant fra år til år i Danmark og Ungarn. Nogle steg over tid, 

som i Finland og Det Forenede Kongerige. Andre toppede og faldt senere, som i Belgien og 

Østrig. Atter andre faldt, nogle gange drastisk, som i Nederlandene. 

Trods den generelle stigning i antallet af nye statsborgere er procentsatserne fortsat lave i 

EU, særligt sammenlignet med de traditionelle indvandringslande som f.eks. Australien og 

Canada, hvilket understreger vigtigheden af, at indvandrere opnår statsborgerskab. I EU-27 

blev der i 2006 f.eks. kun tildelt 25 statsborgerskaber pr. 1 000 udenlandske borgere. Kun en 

lille del af de ikke-statsborgere, der kan ansøge om statsborgerskab, gør det faktisk. Resten 

forbliver »samfundsborgere« resten af deres tid i landet, hvad enten det skyldes et bevidst 

valg, omstændighederne eller vanskeligheder i forbindelse med naturalisationsprocessen. 

Der er mange forklaringer på de konstant lave og divergerende procentsatser for erhvervelse 

af statsborgerskab i EU. Én forklaring er, at incitamentet til at opnå statsborgerskab er 

mindre for personer med længerevarende ophold og EU-borgere med bopæl i en anden 

EU-medlemsstat. Personer med længerevarende ophold har f.eks. en vis sikkerhed i deres 

opholdstilladelse og behandles allerede på lige fod med landets statsborgere i forhold til 

beskæftigelse, uddannelse, sundhedsvæsen og lokalvalg. Mange andre aspekter inden for 

statsborgerpolitik og -procedurer indvirker på deres muligheder for at blive integreret og 

senere deltage som statsborgere.

De konstant lave procentsatser for erhvervelse af statsborgerskab kan vendes til en stigning ved 

at fjerne visse elementer i statsborgerskabslovgivningen, som utilsigtet lægger store hindringer 

i vejen for ansøgerne og dermed afskrækker ikke-statsborgere med fast ophold fra at søge. 

En kortlægning af de europæiske landes nationale politikker vedrørende erhvervelse af 

statsborgerskab og forbindelserne til indvandring kan fi ndes i :

Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries, der er 

udarbejdet via projektet NATAC

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

Citizenship policies in the new Europe, som er udarbejdet via projektet CPNEU

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

*

*
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 5.2. Erhvervelse af statsborgerskab

Opholdskrav, der ligger inden for nye indvandreres rækkevidde  

De to primære krav, der betyder, at en ikke-statsborger kan ansøge om naturalisation, er, at 

den pågældende har lovligt varigt ophold, og at opholdet har varet i et bestemt antal år. I den 

europæiske konvention om statsborgerskab fastsættes der en maksimal opholdsperiode på 10 

år. Det tager ikke højde for de enkelte staters prioriteringer med hensyn til at lette integrationen 

af indvandrere. Hvad angår naturalisation, kan lettelser ifølge den forklarende rapport til den 

europæiske konvention om statsborgerskab omfatte afkortning af den påkrævede opholds-

periode, lavere sprogkrav, en lettere procedure samt lavere proceduregebyrer.

Mange førstegenerationsindvandrere opnår en faktisk tilknytning til og praktisk viden om 

landet efter bare få års ophold. Det er muligt, at de opfylder betingelserne for medlemskab 

og ønsker at forpligte sig i forhold til de rettigheder og forpligtelser, der følger med statsbor-

gerskab. Indvandrerne kan i fl ere forskellige lande søge om naturalisation på omkring det 

samme tidspunkt, som de kan opnå længerevarende ophold som foreskrevet i EF-direktivet. 

De kan derefter vælge mellem at blive fuldgyldig statsborger eller »samfundsborger«

De kriterier, der skal opfyldes for at opnå naturalisation, kan afspejle, at almindelige nye 

indvandrere kan være egnede til og interesserede i at blive nationale statsborgere efter få 

års ophold.

Som tilsigtet var reformerne af den belgiske statsborgerskabslov i 1984, 1991 og 2000 

væsentlige faktorer for at lette integrationen af ikke-statsborgere, ved at fl ere erhvervede 

statsborgerskab. Reformen i 2000 ændrede kravet om lovligt ophold for den skønsmæssige 

procedure i parlamentet fra fem til tre år for almindelige førstegenerationsindvandrere. 

Reformen lettede også den ubetingede ret til statsborgerskab ved erklæring efter syv år. 

Inden for ti år er den andel af indvandrerbefolkningen, der ikke har belgisk statsborgerskab, 

faldet fra to tredjedele i 1995 til cirka halvdelen. Siden 2003 er erhvervelsesprocenten faldet 

og har holdt sig stabilt på 1997-niveauet. 

www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519 

Som led i en ny generel indvandringsstrategi blev det med reformen af den tyske statsbor-

gerskabslov fra 1999/2000 anerkendt, at erhvervelse af statsborgerskab var ønskeligt i 

forhold til Tysklands status som et indvandringsland. Afkortningen af opholdskravet fra 15 

til 8 år øgede i betydelig grad udlændingenes villighed til at blive tyske statsborgere. De 

lader sig fortsat naturalisere i højere grad end nogensinde før 1998.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/

Einbuergerung/einbuergerung.html 

*
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Særlige lettelser for angivne grupper

Det korteste opholdskrav er forbeholdt grupper af førstegenerationsindvandrere med en 

angiven faktisk tilknytning som skitseret i den europæiske konvention om statsborgerskab. 

Der fi ndes f.eks. adskillige internationale retsakter, der angiver forskellige typer tilknytning 

på grundlag af individuelle behov for beskyttelse, såsom for konventionsfl ygtninge, 

statsløse personer og statsløse børn, der er født i landet. I Flygtningekonventionens artikel 

34 fastsættes det, at staterne så vidt muligt skal lette naturalisationen af fl ygtninge ved så 

vidt muligt at fremskynde behandlingen af naturalisationssager og nedsætte afgifterne for 

og omkostningerne ved denne behandling.

Talrige EU-medlemsstater letter naturalisationen for fl ygtninge og statsløse personer. Efter 

den belgiske reform i 2000 blev opholdskravet for disse grupper sat ned til to år. I f.eks. Irland 

og Luxembourg lever naturalisationsbehandlingen op til behovet for international beskyttelse 

ved yderligere at fritage fl ygtninge fra fl ere væsentlige betingelser, såsom sprogkundskaber.

I lov af 2002 om ændring af loven om statsborgerskab reagerede Slovenien på de interna-

tionale retlige standarder om at lempe reglerne for naturalisation af konventionsfl ygtninge og 

statsløse personer m.fl . Denne reform har medført mindre afhængighed af den usædvanlige 

procedure og en væsentlig stigning i anvendelsen af den nye, lettere metode.

Landene giver ofte statsborgeres ægtefæller eller partnere en uafhængig status i statsbor-

gerskabslovgivningen. Denne kønsspecifi kke tilgang sikrer lighed mellem mænd og 

kvinder og familiens enhed i forhold til statsborgerskab.

Statsborgeres ægtefæller kan søge efter et års ophold og ægteskab i Spanien eller efter 

seks måneder i Italien, hvis ægtefællen allerede havde fast ophold i landet. Statsborgeres 

partnere eller samlevere er omfattet af reglerne i lande som Belgien og Portugal. 

Enkelte lande letter stadig mulighederne for opnåelse af naturalisation for »foretrukne« 

grupper af en bestemt etnisk eller national oprindelse på grundlag af de historiske 

forbindelser med de pågældendes land. En indvandrers statsborgerskab eller etniske 

oprindelse kan angive visse typer faktisk tilknytning (dvs. i forhold til sprogkundskaber 

og familiemæssige bånd). Eftersom indvandrerstrømmene bliver mere og mere verdens-

omspændende, bliver indvandrerbefolkningerne i mange europæiske lande imidlertid 

mere forskelligartede, hvad angår etnisk og national oprindelse. Integrationen af disse nye 

befolkninger kan lettes ved at åbne for samme lette procedure for alle indvandrere uanset 

national og etnisk oprindelse, hvis de opfylder de grundlæggende betingelser.
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I perioden fra 1996 til 2005 var Portugals naturalisationsprocent en af OECD’s laveste 

med ca. 0,5 % af den udenlandsk fødte befolkning. En stor tilstrømning af moldovere, 

rumænere og kinesere førte til en ændring i forhold til landets traditionelt postkoloniale 

strømme. Faktisk er ukrainere nu en af landets største indvandrergrupper. Portugals nye 

statsborgerskabslov af 17. april 2006 søgte at bekæmpe de faktorer, der fører til social 

udstødelse, gøre procedurerne for erhvervelse af statsborgerskab mindre komplekse og 

fremme integrationen som et nyt indvandringsland. Den nye lov åbnede for, at det kortere 

opholdskrav, der tidligere var forbeholdt statsborgere fra portugisisktalende lande (seks år), 

kom til at gælde for alle førstegenerationsindvandrere med et grundlæggende kendskab 

til portugisisk og en ren straff eattest. Lovens succes skyldtes i høj grad en aftale mellem 

de største politiske partier om ikke at politisere statsborgerskabsspørgsmålet. Denne 

konsensus betød, at loven blev vedtaget enstemmigt i parlamentet. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion

alidade 

Tilgang til den nye generation

Mange medlemsstater har anlagt en generationsmæssig tilgang for at nå deres integra-

tionsmål i statsborgerskabslovgivningen. 

Indførelsen af jus soli for indvandreres efterkommere betyder, at det er et tilstrækkeligt 

grundlæggende kriterium for at kunne søge om statsborgerskab at være født i den 

pågældende medlemsstat. »Statsborgerskabsbonussen« antyder, at fordelene ved at 

erhverve statsborgerskab er størst for de yngste. Jo yngre nye statsborgere er, jo større 

udbytte får de, da de vil opnå fordele i forhold til personlig og faglig udvikling gennem 

et helt liv. Jo længere børn modsat venter med at blive fuldgyldige statsborgere, jo mere 

sandsynligt er det, at deres status som ikke-statsborgere vil være en ulempe for dem på et 

tidspunkt i deres udvikling, hvor deres karakter- og personlighedsdannelse sker, og dette 

kan være svært at ændre på et senere tidspunkt i livet. 

Andengenerationsindvandrerne har automatisk ret til statsborgerskab ved fødsel i 

traditionelle indvandringslande som Canada eller USA. Ifølge de fremgangsmåder, der 

fi ndes i EU-medlemsstaterne, kan denne ret påberåbes af enten tredjegenerationsind-

vandrere, af andengenerationsindvandrere et bestemt stykke tid efter fødslen og/eller kun 

af dem, der er efterkommere af en person med fast lovligt ophold i det pågældende land.

Gennem indførelsen af jus soli for førstegenerationsindvandreres efterkommere kan loven 

spille en rolle ved at sikre lige rettigheder for børn, der er født i landet, og skabe et bedre 

udgangspunkt for deres skolegang og erhvervsmæssige karriere.

Irland tillader, at børn af indvandrere, som er født i landet, kan blive irske statsborgere, hvis 

deres forældre har haft fast lovligt ophold i landet i tre år inden for de sidste fi re år. Der fi ndes 

lignende bestemmelser baseret på forældrenes status i lande som Belgien, Det Forenede 

Kongerige og Portugal. Alle tredjegenerationsbørn bliver automatisk statsborgere ved 

fødslen i Belgien, Irland, Nederlandene, Portugal og siden den 1. januar 2009 i Luxembourg.

*
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Integrationssituationen for »halvandengenerationsindvandrere« tages også i betragtning i 

fl ere reformer af statsborgerskabslovgivningen. Denne generation udgøres af indvandreres 

biologiske eller adopterede børn, der ankommer på familiesammenføringstilladelser. En 

af grundene til, at disse er berettigede til statsborgerskab, er familiens enhed — disse 

børn bliver automatisk statsborgere, når deres forældre godkendes til naturalisation. 

En anden grund er socialisering — de kan selvstændigt blive statsborgere efter nogle 

få år i uddannelsessystemet. Deres forældre ansøger sædvanligvis på deres vegne, men 

de har også ret til at blive hørt i relevante statsborgerskabsbeslutninger på grundlag af 

fortolkningen af artikel 12 i konventionen om barnets rettigheder.

I Sverige bliver mindreårige indvandrerbørn svenske statsborgere efter fem års ophold 

ved, at forældrene indgiver en simpel meddelelse herom. Indvandrerbørn har i de nordiske 

lande, fra de er 12 år, og i Østrig, fra de er 14, ret til at udtrykke deres mening eller selv 

indgive en ansøgning med henblik på naturalisation.

Indkomst som grænse for statsborgerskab

I betragtning af at statsborgerskabsansøgere endnu ikke har glæde af statsborgerskabsbo-

nussen i form af øgede lønninger, kan indkomstbetingelser eller høje gebyrer have den 

utilsigtede virkning, at de forstærker ulemperne ved integration på arbejdsmarkedet i 

stedet for at stimulere en indtræden i arbejdsstyrken. Det er værd at bemærke, at indkomst 

tidligere er blevet fj ernet som en klassebaseret grænse for at opnå fuldgyldigt statsborg-

erskab og stemmeret. Da mange ansøgere er personer med længerevarende ophold, der 

allerede har samme adgang som statsborgere til social bistand og social beskyttelse, kan 

erhvervelsen af statsborgerskab i højere grad være et spørgsmål om adgang til demokratisk 

deltagelse end om adgang til velfærd eller arbejdsløshedsydelser. 

Indtægtsvurderinger og gebyrer kan vurderes efter, hvor effektivt de fremmer økonomisk 

integration, og hvilke følger de har for den demokratiske forvaltning. 

Test for underholdsmidler blev fj ernet fra naturalisationsbehandlingen i Sverige i 1976, i 

Nederlandene i 1977, i Belgien i 2000 og i Portugal i 2006. Endvidere udstedes registrering 

eller erklæring vedrørende statsborgerskab samt de påkrævede beviser gebyrfrit i Portugal 

til personer, der har en indkomst svarende til eller under den nationale mindsteløn.

Naturalisationsbehandlingen koster ikke noget i Belgien, Frankrig, Luxembourg og Spanien. 

Med en estisk bekendtgørelse af 6. februar 2006 er refusionen for sprogundervisning i 

forbindelse med naturalisation blevet øget til at dække samtlige omkostninger. 

*
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Forpligtelsen til at give afkald på et tidligere statsborgerskab

Begrebet dobbelt statsborgerret har en tendens til at give en stat to forskellige bekymringer. 

Den første handler om statens forhold til andre stater. Antagelsen var, at hvis man lod 

naturalisationskandidater beholde deres tidligere statsborgerskab, ville det skabe konfl ikter 

mellem staterne i forhold til militærtjeneste, værnepligt og beskatning. Den anden handler 

om statens forhold til sine statsborgere. Der foreligger åbne spørgsmål om loyalitet (hvordan 

udtrykker borgere deres loyalitet over for staten?), ophold i udlandet (bevarer statsborgere, 

der fl ytter ud af landet, den faktiske tilknytning, og skal de have de samme rettigheder, f.eks. 

med hensyn til konsulær beskyttelse?) og kulturelle påvirkninger (forventes de personer, der 

erhverver statsborgerskab i deres opholdsland, at overtage en bestemt kultur, som staten 

måtte have defi neret, på bekostning af deres oprindelige kultur?).

Trods disse gamle bekymringer er dobbelt statsborgerret blevet en juridisk realitet. Fra 

slutningen af det 20. århundrede har der i mange europæiske lande været en tendens til 

at fj erne de juridiske barrierer for at have dobbelt statsborgerret, som var blevet indført i 

begyndelsen eller i midten af århundredet. Årsagerne til holdningsændringen vedrørende 

dobbelt statsborgerret i nogle medlemsstater er, at deres egne statsborgere er blevet mere 

mobile og globalt forbundne, deres indvandrerbefolkninger er vokset og blevet mere 

rodfæstede, og jus soli-princippet er blevet indarbejdet i deres statsborgerskabslove. Mange 

tolererer i princippet eller i praksis dobbelt statsborgerret for deres egne statsborgere, 

nye statsborgere og deres børn. Andre accepterer det kun i forbindelse med bestemte 

grupper eller bestemte situationer. Der opstår så opfølgningsspørgsmål på nationalt plan 

vedrørende konsekvent håndhævelse af dobbelt statsborgerret. 

Dobbelt statsborgerret er også blevet en demografi sk realitet, da tolerancen over for 

dobbelt statsborgerret har øget antallet af såkaldte dobbelte statsborgere. De forskellige 

medlemsstaters statsborgere fl ytter og gifter sig med statsborgere fra andre lande. Derudover 

har det i de fl este EU-lande øget naturalisationsprocenten for ikke-statsborgere, at man fra 

1996 til 2005 har fj ernet forpligtelsen til at give afkald på et tidligere statsborgerskab. 

Grunden til, at det er mere sandsynligt, at nye indvandrere ansøger om statsborgerskab i 

lande, der tolererer dobbelt statsborgerret, hænger ofte i højere grad sammen med personlig 

eller praktisk tilknytning til deres oprindelsesland end med integrationssituationen i deres 

opholdsland. Indvandrere, der bor i et land, som tolererer dobbelt statsborgerret, kan ansøge 

om statsborgerskab, uden at dette har bivirkninger i forhold til deres udvidede familie 

eller deres sociale tilknytning uden for landet. De personer, der kan bevare deres tidligere 

statsborgerskab, beholder vigtige mobilitetsrettigheder og står ikke over for nye, nogle 

gange dyre, visum- og rejserestriktioner. Faktisk er en gruppe, der med større sandsynlighed 

vil vælge at have dobbelt statsborgerret, hvor dette tolereres, indvandrere med større human 

kapital, f.eks. iværksættere og forretningsfolk, der arbejder med fælles udvikling. Ønsket om 

at bevare et tidligere statsborgerskab kan også afhænge af det specifi kke fødeland. I mange 

lande, f.eks. på Balkan, i Nordafrika og i Mellemøsten, er det enten ulovligt eller forbundet med 

høje gebyrer samt tab af arve- og ejendomsrettigheder at give afkald på sit statsborgerskab. 
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På baggrund af disse tendenser i retning af tolerance prøver staterne at imødegå deres 

traditionelle bekymringer ved hjælp af andre politiske instrumenter. Nyere internationale 

juridiske retningslinjer har løst problemet med risikoen for konfl ikter mellem staterne 

ved at give opholdslandet fortrinsret. De åbne spørgsmål vedrørende loyalitet i et liberalt 

demokrati, rettighederne for nye og gamle statsborgere, som vælger at emigrere, samt 

kulturelle påvirkninger kan håndteres via borgerskabsundervisning og større interaktion 

mellem borgere med og uden dobbelt statsborgerret.

En af fordelene ved den juridiske og demografiske tendens i retning af accept af dobbelt 

statsborgerret er en øget naturalisationsprocent i mange EU-medlemsstater. I disse lande 

behøver indvandreres valg om at ansøge om statsborgerskab ikke have negative 

bivirkninger for deres familie eller deres sociale og økonomiske tilknytning. 

En lang række lande — fra Cypern og Frankrig til Slovakiet og Ungarn — kræver ikke, at 

kommende statsborgere skal give afkald på deres tidligere statsborgerskab. Belgien, Det 

Forenede Kongerige, Frankrig, Irland og Portugal tillader førstegenerationsindvandreres 

børn, som er født i landet, at blive dobbelte statsborgere.

I 2003 var der generel enighed blandt de politiske partier i Finland om, at accept af dobbelt 

statsborgerret ville bidrage til at bevare landets konkurrenceevne og gode forbindelser 

på internationalt niveau samt have en positiv indvirkning på de nye indvandrersamfund i 

Finland. Det ville også følge tendensen i andre EU-lande (herunder Sveriges accept i 2001). 

Denne reform fordoblede interessen for at blive fi nsk statsborger, hvilket gav landet EU’s 

højeste naturalisationsprocent på 6,4 % i 2004. 

www.migri.fi /netcomm/content.asp?path=8,2477,2652 

Luxembourgs tilsigtede mål med loven af 28. oktober 2008 var at tilpasse statsborgerskabs-

lovgivningen til et samfund i stadig forandring og styrke integrationen af udlændinge, 

som har truff et endelig beslutning om at blive i landet. Når ansøgere ønsker at erhverve 

dobbelt statsborgerret, er det tegn på deres tilknytning til Luxembourg, deres vilje til at 

blive integreret og deres tilknytning til deres oprindelsesland og -kultur. 

www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html 

 5.3. Administrative procedurer for positiv modtagelse af 
kommende statsborgere

Når der er opstillet forskellige kriterier og betingelser for at kunne ansøge om naturali-

sation, er problemet det omfattende administrative skøn. Såvel de indvandrere, der søger, 

som administrationen forpligter sig til at overholde de lovfæstede betingelser. Tydelige, 

detaljerede og bindende retningslinjer for god forvaltning sikrer, at de off entlige kriterier 

for naturalisation er de kriterier, som reelt anvendes i en gennemsigtig, hurtig, overskuelig 

og billig behandling. Lovgivning om ikke-forskelsbehandling kan f.eks. udtrykkeligt sikre, 

at alle statsborgerskabsansøgere behandles lige.

*

http://www.migri.fi /netcomm/content.asp?path=8,2477,2652
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Staterne kan fortolke og gennemføre deres politikker ved at lette procedurer, der sikrer, at 

man ser positivt på ansøgerne som kommende statsborgere.

Alle EU-medlemsstater har som underskrivere af den internationale konvention om 

afskaff else af alle former for racediskrimination (1965) i artikel 1, stk. 3, tilsluttet sig, at de 

uanset deres statsborgerskabslovgivning og -politik ikke vil anvende disse bestemmelser 

til forskelsbehandling af personer med en bestemt nationalitet.

www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm 

En del af en god forvaltningstilgang er anerkendelse inden for administrationskulturen af, 

at ansøgerne er fremtidige statsborgere. Adfærdskodekser for den administrative praksis, 

overvågning af overholdelsen heraf, evalueringsprocedurer samt benchmarking- og peer 

review-programmer er bare nogle af de værktøjer, der kan deles på fl ere forvaltningsniveauer. 

Fjernelse af de omfattende administrative skøn og indførelse af ordentlig vejledning og tilsyn 

øger respekten for den gældende lovgivning samt naturalisationsprocedurens effektivitet.

I de fl este lande er naturalisation en skønsmæssig procedure. Tysklands reform fra 2000 

erstattede den skønsmæssige praksis med retten til at erhverve statsborgerskab, da man 

anerkendte, at naturalisation var i off entlighedens interesse. Der blev på forbunds- og 

delstatsniveau opnået enighed om fælles administrative retningslinjer og afholdt gentagne 

forhandlinger for at imødegå inkonsekvent fortolkning og praksis. Også i Østrig er vage 

juridiske kriterier blevet tilpasset på baggrund af regelmæssige møder mellem repræsen-

tanter for forbunds- og provinsniveauet og beslutninger fra forvaltningsdomstolen. 

I Ungarn er en del af forklaringen på, at naturalisationsprocenten er steget siden 1990, de 

forfatningsmæssige reformer, der sikrer kontrol med indenrigsministeriets skønsmæssige 

beføjelser i spørgsmål om statsborgerskab. Ministeriet skal sikre, at præsidentens beslutninger 

om naturalisation begunstiger de ansøgere, som opfylder de lovbestemte betingelser. 

Dokumentation

I de administrative procedurer kan der tages højde for situationen i oprindelseslandet, og den 

nødvendige dokumentation kan begrænses. Opnåelse af dokumenter fra oprindelseslandet 

kan f.eks. være en besværlig proces, som indebærer uforholdsmæssigt store omkostninger, 

fl ere rejser og behov for oversættelse og påtegning fra konsulære medarbejdere. 

Sikkerhedsmæssige aspekter kan gøre det umuligt for personer fra bestemte lande eller for 

statsløse personer. Med fl eksibilitet og klare retningslinjer for undtagelser kan det på vellykket 

vis undgås, at der foretages fl ere anmodninger om dokumenter, og at der opstår fejlkom-

munikation mellem de forskellige organer, da dette kan forsinke behandlingen og føre til, at 

dokumenter med begrænset gyldighed udløber, før der kan træff es en beslutning.

*

*
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Når det er umuligt at fremskaff e visse dokumenter, accepterer det fi nske udlændingedirektorat 

en erklæring fra ansøgeren, forudsat at denne erklæring er troværdig og sammenhængende. 

Denne fl eksible tilgang til dokumentationsspørgsmålet har sammen med begrænsninger på 

beslutningsniveauet gjort det muligt straks at begynde behandlingen og træff e beslutninger 

inden for få måneder. I de sager, hvor der er behov for yderligere afklaring, er den gennem-

snitlige behandlingstid faldet fra tre år i 2003 til to år i 2009. 

www.migri.fi /download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus

%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821} 

I Nederlandene tages der tidligt fat på potentielle problemer med fremskaff else af 

dokumenter, primært fødsels- og vielsesattester, dvs. når indvandrerne første gang 

bliver registeret hos kommunen. I mange tilfælde er pas og opholdstilladelse derefter 

tilstrækkeligt for at ansøge om statsborgerskab. 

Nationality Checking Service (NCS) er et partnerskab mellem Offi  ce Nationality Group i Det 

Forenede Kongeriges indenrigsministerium og en række kommuner i England og Wales. 

Den mindsker omfanget af unødvendige forsinkelser i ansøgningsprocessen om britisk 

statsborgerskab. For et gebyr til dækning af omkostningerne, der er lavere end det, som 

private advokater kræver, kontrollerer kommunen, at ansøgningerne er udfyldt korrekt, og 

at de nødvendige bilag er vedlagt. 

www.ukba.homeoffi  ce.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1 

Maksimumfristen for behandling af ansøgninger

Det fremgår af den europæiske konvention om statsborgerskab, at behandlingen skal 

gennemføres inden for en rimelig tidsramme. Der er en tendens til, at der fastsættes 

maksimumfrister for behandlingen som et benchmark for den administrative praksis og 

som en garanti for ansøgerne. Forvaltningen kan derefter sætte fl ere menneskelige og 

økonomiske ressourcer ind på opgaver på næste trin, såsom at nedbringe arbejdspukler 

og holde ansøgerne opdateret om status for deres ansøgning og udarbejde skriftlige 

begrundelser for eventuelle negative afgørelser. 

Siden 2003 har Irlands informationskommissær krævet, at naturalisationsproceduren er i 

overensstemmelse med loven om informationsfrihed, ved at der udarbejdes en begrundelse 

i tilfælde af afslag. 

www.foi.gov.ie 

I 2006 blev der med retningslinjerne for den svenske udlændingestyrelse lagt et loft 

over behandlingstiden for naturalisationsansøgninger på otte måneder. De nuværende 

ventetider for en beslutning ligger i gennemsnit på én til seks måneder. Belgien, 

Nederlandene og Østrig har også fastsat en maksimal behandlingstid på under et år.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp 

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1
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Karenstider for at få rehabiliterede ansøgere tilbage på sporet

Staterne har en legitim interesse i at sikre, at naturalisationsprocedurerne fremhæver 

kandidater, som er blevet dømt for alvorlige forbrydelser. Der er dog mange naturalisations-

procedurer, hvor en dom for en alvorlig forbrydelse automatisk medfører afslag, uden at 

rehabiliteringsprincipperne tages i betragtning. Én løsning har været en »karensperiode«, 

som giver personer med en dom for visse forbrydelser en ny chance. De afsoner deres straf 

ligesom enhver anden forbryder, og derefter kan de, hvis de opfylder betingelserne, opnå 

statsborgerskab efter en vis periode. Administrative skøn kan mindskes gennem rimelige, 

gennemsigtige og utvetydige lovbestemte kriterier og beregningsmetoder i forhold til 

specifi kke forbrydelser og straff e. 

I Sverige kan personer, som har begået en forbrydelse, ansøge om statsborgerskab efter en 

vis ventetid. Længden af denne afgøres ud fra forbrydelsens karakter og straff en. Perioden 

begynder på datoen for forbrydelsen, eller — i forbindelse med lange domme  — på 

løsladelsesdatoen. Den gør det muligt for myndighederne at tage den individuelle ansøgers 

nuværende adfærd i betragtning. Der ses elementer af dette trindelte ventesystem i 

Danmark, Finland og Norge.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp 

Sproglige og integrationsmæssige betingelser, som eff ektivt skaber 
tilskyndelse til og mulighed for at opnå statsborgerskab

Ifølge de fl este naturalisationsprocedurer opfattes det som rimeligt at forvente, at de fl este 

førstegenerationsansøgere, som først kan søge efter fl ere års ophold, har været i stand til 

at opbygge et grundlæggende kendskab til et af de sprog, der almindeligvis tales i landet. 

Standarderne for og virkningerne af fl ere nyligt vedtagne betingelser vedrørende sprogfær-

dighed eller integration/borgerskab, herunder kurser og test, skal stadig vurderes eksternt 

med hensyn til eff ektivitet og endelig virkning, før det kan bekræftes, at disse fungerer som 

incitamenter for integration. Nogle medlemsstater har vedtaget disse betingelser med den 

begrundelse, at indvandrere med længerevarende ophold tilskyndes til at forbedre deres 

sprogkundskaber og viden om off entlige institutioner og det politiske system. Samtidig 

har andre stater fj ernet eller minimeret netop disse betingelser ud fra den betragtning, 

at de udgør en hindring for naturalisation, som tjener andre politiske formål og har en 

uforholdsmæssig indvirkning på visse grupper med f.eks. en lavere uddannelse eller en 

lavere socioøkonomisk status. 

I første fase kan sproglige eller integrationsmæssige betingelser gennemføres eff ektivt på en 

måde, der er med til at mindske de administrative skøn. Deltagelse i et kursus, fremvisning 

af eksamensbeviser eller anden dokumentation for uddannelse er mere standardiseret og 

sammenlignelig, mere uafhængig af administrativ indblanding og mere eff ektiv i forhold til 

at lette behandlingen af et stort antal ansøgninger. Der er mindre risiko for, at disse medfører 
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en tilfældig, inkonsekvent eller potentielt diskriminerende håndhævelse af loven end andre, 

mere personlige eller subjektive former for administrativ vurdering. Vage kriterier kan således 

fj ernes eller erstattes af klarere vurderingsmetoder, som kan analyseres og drøftes. 

Med Luxembourgs lov af 24. juli 2001 erstattedes ordlyden fra 1940, ifølge hvilken 

udlændinge skulle kunne »bevise tilstrækkelig assimilering« med »vise tilstrækkelig 

integration«. Sprogtest og samfundskurser er blevet formaliseret, og en række forskellige 

værktøjer letter den off entlige adgang til disse oplysninger, såsom en hotline.

Under forhandlingerne om reformen af den belgiske statsborgerskabslov i 2000 blev 

det konstateret, at den tidligere integrationstest havde begrænset praktisk anvendelse i 

forbindelse med naturalisation. Beviset for, hvorvidt en ansøger havde »vilje til at lade sig 

integrere«, skulle fastslås gennem undersøgelser foretaget af det lokale politi, hvilket førte 

til yderst subjektive og inkonsekvente vurderinger. Nu skal indvandrerne vise deres vilje til at 

lade sig integrere i kraft af deres ansøgning om naturalisation og erklære, at de ønsker at blive 

belgiske statsborgere og overholde landets forfatning og lovgivning samt den europæiske 

konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. 

Evaluering af sprogfærdigheder har aldrig været et juridisk krav i de svenske statsborger-

skabslove, og det har siden slutningen af 1970’erne været forbudt at foretage tilfældige 

vurderinger i praksis. Idéen om at indføre denne praksis er gentagne gange blevet nedstemt 

på grund af en bredere bekymring for integration og retfærdighed samt uenighed om 

formålet med og standarderne for en vurdering. 

I anden fase kan der indføres en struktur med sproglige og borgerskabsmæssige 

betingelser på en sådan måde, at antallet af ansøgninger øges eller fastholdes over tid, 

og at der sikres en meget høj beståelsesprocent, hvilket fører til en tilsvarende stabil eller 

stigende erhvervelsesprocent. Fokus på ansøgnings-, beståelses- og erhvervelsesprocenter 

kan gøre procedurerne mere eff ektive og øge politikkens troværdighed. De kan tjene som 

et benchmark af vedvarende interesse, fungere som en investering og skabe en positiv 

indstilling blandt indvandrere, der ønsker naturalisation, som en vej mod integration.

Der er større sandsynlighed for, at indvandrere søger eller fortsætter med at søge i samme 

grad, hvis der er gratis, kvalitetssikrede forberedelseskurser, som er fl eksible nok til at opfylde 

ansøgernes indlæringsmæssige og praktiske behov. Statens rolle kan være at garantere 

kvaliteten, enten ved at udbyde kurserne eller gennem en offi  ciel autorisation til fagligt 

godkendte ngo’er og uddannelsesorganisationer. Staten kan også stille oplysninger til rådig-

hed og udlevere enten individuelle rabatkort eller yde skattefradrag, så ydelserne er gratis

eller kun beløber sig til et lille symbolsk beløb. Faglige diplomer er nogle gange billigere og 

mere eff ektive for både ansøgere og myndigheder. 

Der kan også opnås en meget høj succesrate via gratis og lettilgængelige procedurer og 

forberedelsesmateriale til selvstudie, såsom studievejledninger og kopier af eksamensma-

teriale. Endvidere kan test- og kursusplanlæggerne trække på alment accepterede 

standarder som de fælles europæiske referencerammer (CEF) for sprogundervisning. 

Europarådets sprogpolitiske afdeling har udviklet retningslinjer, referencenormer og 

tilhørende case studies. 
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Det Europæiske Observationscenter for Statsborgerskab (EUCITAC) fi nansieres af 

Den Europæiske Integrationsfond. Ud over at stille oplysninger om normer, love, 

politikker og analyse vedrørende statsborgerskab til rådighed skal webstedet vise de 

tilgængelige og opdaterede offi  cielle statistikker for erhvervelse og tab af statsborgerskab 

i de 27 EU-medlemsstater og deres nabolande. Det skal udbygge de allerede tilgængelige 

statistikker fra projektet NATAC ved at identifi cere nationale tendenser i tallene og foretage 

sammenligninger. 

I Ungarn er en liste med testspørgsmål samt en studievejledning tilgængelige til brug ved en 

mundtlig eksamen i grundlæggende politisk og historisk viden. De forskellige versioner kan 

printes billigt eller downloades gratis online. I lande som Danmark, Estland, Det Forenede 

Kongerige, Letland og Østrig stiller regeringen også studievejledninger til rådighed. 

www.bmbah.hu 

Naturalisationsansøgere i Portugal skal dokumentere, at de har et grundlæggende 

kendskab til det portugisiske sprog, hvilket kan ske ved hjælp af et eksamensbevis. Alle 

offi  cielle portugisiske uddannelsesinstitutioner kan udstede dette eksamensbevis. Der er 

også adgang til gratis, off entligt tilgængelige testmodeller til sprogtesten. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion

alidade  

Den fi nske lov om integration af indvandrere og modtagelse af asylansøgere foreskriver, at 

alle indvandrere, som er arbejdsløse eller modtager sociale ydelser, har ret til en personlig 

integrationsplan, der kan omfatte sprogkurser, fl erkulturelle kurser, en indføring i fi nsk 

levevis samt fagstudier. Naturalisationsansøgere kan vise deres sprogkundskaber på en 

lang række måder, f.eks. via et bevis for at have gennemført den fi nske grundskole.

www.suomi.fi /suomifi /english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_

integration/index.html 

Hvad testene angår, kan der sikres en høj beståelsesprocent, hvis man afprøver dem i 

forbindelse med testudformningen eller under et pilotprojekt. Der er en fejlmargin i alle 

test, så alle vanskelige eller ukorrekte spørgsmål skal fj ernes, før en test anvendes off entligt. 

På et senere stadium vil hyppig off entlig revision og den større politisering, som følger, vise 

off entligheden, hvor vanskeligt og subjektivt det er skabe og retfærdiggøre en norm for, 

hvad der er grundlæggende eller tilstrækkeligt.

Der er også mulighed for at tage individuelle indvandreres situation i betragtning. Store 

test, ofte på computer, kan undervurdere en persons reelle evner. Nogle lande fritager 

dårligt stillede og sårbare personer som mindreårige og ældre, analfabeter, personer, som 

ikke har gennemført en grunduddannelse, eller personer med psykiske lidelser. Mange 

mennesker har muligvis ikke de nødvendige evner til at klare sig godt i en test, uanset at de 

er villige til at lære og til at opnå statsborgerskab. 

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
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De personer, som ansøger om naturalisation i Nederlandene, skal ikke til naturalisations-

eksamen, hvis de har opholdt sig i landet i otte år i løbet af den skolepligtige alder, har 

en universitetseksamen fra Nederlandene eller er nederlandsktalende indvandrere fra 

Belgien og Surinam. Andre er i det mindste delvist fritaget, hvis de har helbredsmæssige 

problemer eller problemer med sprog eller med at læse og skrive. Et land som Estland 

har også indbyggede fritagelser i sin statsborgerskabstest for personer under begrænset 

værgemål og med særlige helbredsproblemer. I Østrig rummer loven også undtagelser 

for overlevende fra Holocaust, mindreårige børn i grundskolen, ældre mennesker, og hvor 

helbredsmæssige årsager berettiger det. 

Uden for EU’s grænser erstattede den australske regering i oktober 2007 den tidligere subjektive 

samtale med et første forsøg med en statsborgerskabstest. Et betydeligt fald i antallet af 

ansøgninger og en høj dumpeprocent, især blandt humanitære fl ygtninge, tvang regeringen til 

at iværksætte en gennemgang af statsborgerskabstesten og en off entlig høring i januar 2008. 

Regeringen og indvandrerorganisationerne støttede gennemgangens anbefalinger om, at 

målet med statsborgerskabstest er at bestemme, hvorvidt en person har opfyldt lovgivningens 

krav. Dette sker gennem viden, ikke om trivialiteter vedrørende Australien, men om hvad det 

indebærer at være statsborger — kort sagt om »troskabsløftet«, som ansøgerne skal afl ægge, 

når de bliver australske statsborgere. Testspørgsmål og undervisningsmateriale skal skrives 

på et enklere, tydeligere engelsk. En strømlinet proces åbner for en række testmetoder og 

undtagelser for at imødekomme behovene hos dårligt stillede og sårbare mennesker. Der skal 

også gennemføres et nationalt konsekvent grundskoleprogram om statsborgerskab. 

www.citizenshiptestreview.gov.au 

Når man først har fundet en eff ektiv målestok, der kan vise, at en sproglig eller borgerskabs-

mæssig betingelse fortsat skaber tilskyndelse til og mulighed for, at indvandrerbefolkningen 

kan ansøge om og på vellykket vis erhverve statsborgerskab i samme grad som tidligere, 

kan man tale om en endelig målestok for eff ektivitet. I udformningsfasen kan der foretages 

en langsgående undersøgelse med kontrolgrupper. Resultaterne skal vise, hvorvidt der i 

den gruppe, der opfyldte den pågældende betingelse, var målbare forbedringer i deres 

deltagelsesprocent (socialt, økonomisk, politisk osv.) og i deres selvevaluering af deres 

trivsel og følelse af at høre til. Disse resultater kan derefter anvendes i den off entlige debat 

vedrørende skæringspunktet for statsborgerskab og langsigtet integration.

En effektiv sproglig eller borgerskabsmæssig betingelse for naturalisation indføres, så 

indvandrere fortsat tilskyndes til at søge, og gennemføres, så ansøgerne er i stand til at 

opnå statsborgerskab. Den pågældende betingelse har vist sig at være effektiv, når de 

personer, som opfylder den, deltager mere i det sociale, økonomiske og politiske liv og 

rapporterer, at de har en stærkere følelse af at høre til end tidligere. 

*
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I en brochure fra 2007 vedrørende senioradvokat Lord Goldsmiths gennemgang af statsbor-

gerskab anbefalede Det Forenede Kongerige en langsgående evaluering af virkningen af de 

nye test og naturalisationskrav på indvandrernes rejse mod statsborgerskab. I 2005 udgav 

Commission for Racial Equality Citizenship and Belonging: what is Britishness?, hvori briter med 

meget forskellige baggrunde blev bedt om at give deres version af, hvad det vil sige at være 

britisk. 

www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm 

www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf 

 5.4.  Fra erhvervelse til aktivt medborgerskab blandt gamle 
og nye statsborgere

En aktiv off entlig informationspolitik

Alle statsborgere har gavn af oplysninger om fordelene ved statsborgerskab og 

betingelserne og bestemmelserne for at kunne ansøge herom. Såvel indvandrere som 

off entligheden mangler ofte viden om naturalisationsprocessen og fortæller, at de tror, 

at det er rimelig let i lande, hvor det faktisk er forholdsvis svært, og omvendt. Fejlagtige 

oplysninger er årsagen til mange af de klager, som ansøgere indgiver til ngo’er, der 

støtter dem. Myndighederne klager til gengæld, når de modtager ansøgninger, der er 

ufuldstændige eller er fra personer, som ikke kan komme i betragtning, da dette skaber 

en yderligere arbejdspukkel. Misforståelser i off entligheden vedrørende naturalisations-

politikken og dens målsætninger for et indvandringsland ligger også til grund for modvilje 

mod indvandrere, hvilket kan hæmme den politiske beslutningsproces. 

En aktiv kommunikationsstrategi bidrager og tilskynder til, at indvandrere ansøger om 

statsborgerskab, samtidig med at den sikrer oplysning til offentligheden om fordelene ved 

naturalisation for et indvandringsland.

Den igangværende kampagne »Passt mir!«, som er lanceret af Berlins kommissær for 

integration, nåede allerede sin primære målsætning i sit første år, dvs. i 2006, nemlig at 

øge Berlins naturalisationsprocent for første gang i seks år. Det primære resultat er en 

publikation, der ligner et tysk pas, hvor Berlins berømtheder, som f.eks. mesterbokseren 

Oktay Urkal, forklarer de sociale og politiske integrationsmæssige fordele ved naturali-

sation samt selve processen. Publikationen understøttes af en kampagne, som skal øge 

den off entlige bevidsthed om emnet, bl.a. via direkte debatter og omtale på off entlige 

institutioner, skoler og i etniske mindretals medier.

www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html 

*
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Der kan oprettes websteder med mulighed for gratis selvevaluering, og disse kan 

kvalitetskontrolleres af myndighederne eller ngo’er. Ved at svare på enkle spørgsmål føres 

potentielle ansøgere trin for trin gennem lovgivningen og fi nder ud af, om de opfylder 

betingelserne, samt hvad de skal forvente og være opmærksomme på i processen. 

www.migri.fi /kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html 

www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494 

De nationale indvandrercentre (CNAI) i Portugal er en »one stop shop« med ydelser, der 

konstant udvikles i takt med såvel politiske ændringer som behovene hos landets stadigt 

mere rodfæstede indvandrerbefolkning samt dets statsborgere. Faktisk er et stigende antal 

portugisiske statsborgere begyndt at benytte sig af ydelserne, som ikke kun er forbeholdt 

personer med en bestemt retlig status. Med den nye lov om statsborgerskab fra 2006 blev 

der åbnet en afdeling af det centrale folkeregister i centrene med henblik på at behandle 

ansøgninger fra indvandrere og deres portugisiskfødte efterkommere. Retshjælpskontorer 

med advokater yder seriøs behovsbaseret juridisk bistand.

www.oss.inti.acidi.gov.pt 

Udviklingen i statsborgernes og ikke-statsborgernes opfattelse af statsborgerskab kan udgøre 

en del af overvågningen af integrationen. Overvågning af integrationen i Estland i 2000 viste, 

at ikke-estere hovedsageligt fokuserer på erhvervelsen af statsborgerskab og opfatter det 

som værdifuldt for deres børn, ægtefælle og forældre. Overvågningen i 2005 viste, at et højere 

toleranceniveau har forbedret den off entlige mening i Estland, så 54 % støtter en enklere 

procedure for erhvervelse af statsborgerskab for russisktalende personer født i Estland. 

www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search 

Ceremonier som samlingspunkt  

Tidligere har den faktiske tildeling af statsborgerskab været en forholdsvis uformel bureaukratisk 

aff ære, som indebar udlevering af statsborgerskabsdokumenter. Off entlig tildeling af statsbor-

gerskab kan knytte fl ere identitetsniveauer sammen, nemlig det lokale, regionale, nationale 

og internationale. Selv om disse ceremonier ofte indføres i forbindelse med drøftelser om 

udviklingen af nationale identiteter, gennemføres de i kommunalt regi, hvilket giver dem en 

farve og betydning, som er tættere på indvandrernes og off entlighedens daglige virkelighed. 

De trækker på erfaringer fra landets demokratiske historie eller drager paralleller til andre 

samfundsmæssige ceremonier, såsom ceremonier for unge mennesker, der opnår stemmeret.

Ceremonierne skal tiltrække medlemmer af off entligheden, politikere og medierne. Deres 

deltagelse gør ceremonierne til en platform for bevidsthedsfremmende aktiviteter og giver 

de nye statsborgere en stemme. Alle aktører, der arbejder med aktivt medborgerskab og 

mangfoldighed, kan overveje at bruge dem som samlingspunkter til rekruttering af nye 

frivillige eller til registrering af nye vælgere. 

Off entlig edsafl æggelse og ceremonier, som stadig er sjældne i EU, er et dynamisk element 

http://www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html
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i de nuværende statsborgerskabspolitikker. Lande, som historisk har afholdt off entlige 

ceremonier, har genindført traditionen (det gjorde Norge efter en pause på 30 år). Andre 

er startet fra begyndelsen med inspiration fra de nordamerikanske modeller, som også selv 

bliver drøftet og ændret. Der arrangeres nu ceremonier i Estland, Det Forenede Kongerige, 

Frankrig, i visse østrigske provinser, i Nederlandene på »Naturalisationsdagen« (24. august) 

og i Danmark (i Folketinget). 

Den primære problemstilling angår krav, der muligvis udelukker ansøgere, som er 

berettiget til statsborgerskab, fra at deltage eller modtage deres nationale statsborgerskab. 

Arrangørerne skal også være opmærksomme på stigende deltagelsesprocenter, opfølgning 

på invitationer og off entlig formidling og tilstrækkelige off entlige ressourcer.

Brugen af statsborgerskabsceremonier skaber en platform for bevidsthedsfremmende 

aktiviteter og aktivt medborgerskab blandt nye og gamle statsborgere.

Siden 2006 har de franske præfekturer været forpligtede til at arrangere frivillige velkomstce-

remonier for indvandrere, som opnår fransk statsborgerskab. De nødvendige dokumenter 

uddeles uafhængigt af ceremonien. Begivenheden skal være både et højtideligt og et 

festligt øjeblik, hvor embedsmænd og politikere er til stede. Ifølge et evalueringsskema fra 

2008 syntes næsten alle præfekturerne, at ceremonierne fungerede godt og blev modtaget 

positivt af den indbudte off entlighed.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml

I Det Forenede Kongerige satte en høringsprocedure fra 2002 gang i udviklingen af statsbor-

gerskabsceremonier, som byder nye statsborgere velkommen i det fælles borgerforum. 

De lokale myndigheder har råderum til at bestemme, hvilken stil deres lokale ceremonier 

skal have og deri inddrage nationale og lokale symboler, en ed/højtidelig erklæring til 

dronningen og et løfte om at værne om de demokratiske værdier og de forpligtelser, der 

følger af statsborgerskab. Pr. 1. juni 2007 kan nye statsborgere i Det Forenede Kongerige 

med bopæl i Wales afl ægge ed og løfte på walisisk. Fra februar 2004 til juli 2005 deltog

77 900 voksne i statsborgerskabsceremonierne. 

http://ukba.homeoffi  ce.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony 

Det nederlandske justitsministeriums indvandrer- og naturalisationstjeneste har instrueret 

de kommunale myndigheder i, at de i deres tale ved ceremonien skal fokusere på emner 

vedrørende de nye statsborgeres nyerhvervede grundlæggende rettigheder, deres 

stemmeret og valgbarhed til Underhuset, provinsrådet og Europa-Parlamentet og deres 

mulighed for at opnå enhver stilling inden for det off entlige, såsom minister, dommer, 

ambassadør eller politibetjent.

www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie 

*
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Når man ser på, hvad der er sket i tredjelande med mange års erfaring med ceremonier som 

USA, var disse ceremonier centrale for det demokratiprojekt for nye amerikanere, som blev 

koordineret af Illinois’ koalition for indvandreres og fl ygtninges rettigheder. Fra 2004 til 2006 

blev 42 000 nye indvandrere registreret som stemmeberettigede. Alene i 2008 registrerede 

20 områdemedarbejdere i Chicagoområdet omkring 20 000 personer og mobiliserede ca. 

50 000 til præsidentvalget i november 2008.

http://icirr.org/en/nadp 

Borgerskabsprojekter og uddannelse til gamle og nye statsborgere

Aktivt medborgerskab handler om, hvordan den enkelte kan deltage i civilsamfundet 

og i det politiske liv på forskellige forvaltningsniveauer, så den pågældende bidrager til 

opbygningen af den fælles sociale kapital. Spillereglerne for aktivt medborgerskab defi neres 

af gældende politiske normer og lovgivning: fælles værdier som menneskerettigheder, 

demokrati og interkulturel forståelse. 

Frivillige voksen- og medborgerskabsorganisationer inddrager nye og gamle statsborgere 

i konkrete dagligdagssituationer på lige fod med hinanden, hvilket bidrager til at forme 

fremtidige statsborgerskabspolitikker og debatter om identitet.

Initiativer vedrørende aktivt medborgerskab og uddannelse deri under den obligatoriske 

skolegang tilskynder til udøvelse af de rettigheder og forpligtelser, som følger af statsbor-

gerskab, hvilket fremmer en fælles følelse af at høre til i et mangfoldigt samfund.

Det nederlandske center for politisk deltagelse er en uafhængig, ikke-partifarvet 

organisation, som har stået bag adskillige specialkurser, diskussionsmøder, forskningspro-

jekter og netværksaktiviteter for at fremme den politiske deltagelse blandt borgere med 

indvandrerbaggrund og øge deres repræsentation i by- og distriktsråd.

www.publiek-politiek.nl/English 

Organisationen »New Citizens Voice« er en organisation med et almennyttigt formål, der 

siden 2003 har arbejdet for at forbedre såvel status som synlighed for stemmeberettigede 

naturaliserede borgere i Det Forenede Kongerige og for Commonwealth-borgere. Målet er 

at gøre dem i stand til at deltage i Det Forenede Kongeriges udvikling på lige fod med resten 

af befolkningen. Aktiviteterne omfatter indvandrerfokusgrupper, workshopper, medborger-

skabsudfl ugter og en radio for nye statsborgere. Organisationen rapporterer om øget stolthed 

og selvfølelse blandt deltagerne og øget deltagelse i lokalsamfundet samt i samfundsroller 

som skolebestyrelsesmedlem, byrådsmedlem, ja endda parlamentsmedlem. 

www.newcitizensvoice.com 

*
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Chartret for værdier vedrørende statsborgerskab og integration blev vedtaget i Italien i 2006 

for at forklare de værdier og principper, der gælder for alle medlemmer af det italienske 

samfund. Det omfatter menneskelig værdighed, sociale rettigheder, familieliv, sekularisme 

og religiøs frihed samt Italiens internationale engagement. Chartret og de første 44 artikler 

af Italiens forfatning fi ndes online på mange af de italienske indvandreres modersmål. 

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/fi les/14/0919_charter_of_

values_of_citizenship_and_integration.pdf 

Borgeruddannelse i forbindelse med den obligatoriske skolegang kan opfattes som et 

udgangspunkt for aktivt medborgerskab i et mangfoldigt samfund. 

Den internationale sammenslutning til vurdering af skoleresultater foretog i 1999 en 

medborgerkundskabsundersøgelse blandt 90 000 14-årige skoleelever i 28 lande, herunder 

i Det Forenede Kongerige, Schweiz, Sverige, Tyskland og den fransktalende del af Belgien. 

Socialt dårligt stillede etniske minoriteter sagde oftere, at de lærte noget igennem den 

borgeruddannelse, de fi k gennem den obligatoriske skolegang. Det viste sig, at de i lige så 

høj grad som indfødte unge med samme sociale baggrund støttede samfundets værdier 

(som patriotisme, tillid og ligestilling), idet de opfattede disse værdier som universelle 

snarere end særlige for en bestemt kultur eller identitet. De gav endda udtryk for større 

solidaritet, større tolerance over for indvandrere og en højere grad af skolemæssig og 

politisk deltagelse. 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd 

I Østrig og særligt i Wien er der siden 1997 blevet indført etniske kurser som et delvist svar 

på den stigende religiøse mangfoldighed. Pensum hjælper de studerende med at opnå 

et grundlæggende kendskab til menneskerettigheder, komparative religiøse studier og 

grundlæggende borgerværdier. En evaluering har vist et øget kendskab til og en øget 

dialog om komparative religiøse og kulturelle anskuelser blandt eleverne. Lærerne har på 

deres side udtrykt tilfredshed med pensum som et supplement til religionsundervisningen 

og til brobygning for dermed at lette dialogen.

»Networking European Citizenship Education«, et transnationalt initiativ fra det tyske 

forbundskontor for medborgerkundskab, letter formidlingen af færdigheder og skaber en 

ny europæisk ramme for eksisterende nationale initiativer. På dets konferencer er der blevet 

arbejdet med at nytænke borgeruddannelsen i de europæiske indvandrersamfund. 

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).

html

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
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Konklusioner

1.  Indvandrere, som ser deres fremtid i et land, har en interesse i at blive fuldgyldige 

medlemmer af nationalsamfundet.

2.  Selv om statsborgerskab kræver ændring ved lov, udvikler identiteter sig og bliver 

mere dynamiske gennem aktivt medborgerskab. Modtagerlandene har en interesse i 

at tilskynde indvandrerne til at erhverve statsborgerskab, da dette gør det muligt for 

gamle og nye borgere at skabe en fælles fremtid i et mangfoldigt samfund. 

3.  Indvandringslandet har en interesse i at sikre fuld socioøkonomisk og politisk inddragel-

se gennem anerkendelse af fuldt statsborgerskab for sine indbyggere med fast ophold. 

4.  De konstant lave procentsatser for erhvervelse af statsborgerskab kan vendes til en 

stigning ved at fj erne visse elementer i statsborgerskabslovgivningen, som utilsigtet 

lægger store hindringer i vejen for ansøgerne og dermed afskrækker ikke-statsborgere 

med fast ophold fra at søge. 

5.  De kriterier, der skal opfyldes for at opnå naturalisation, kan afspejle, at almindelige 

nye indvandrere kan være egnede til og interesserede i at blive nationale statsborgere 

efter få års ophold.

6.  Gennem indførelsen af jus soli for førstegenerationsindvandreres efterkommere kan 

loven spille en rolle ved at sikre lige rettigheder for børn, der er født i landet, og skabe 

en bedre udgangsposition for deres skolegang og erhvervsmæssige karriere.

7.  Indtægtsvurderinger og gebyrer kan vurderes efter, hvor eff ektivt de fremmer 

økonomisk integration, og hvilke følger de har for den demokratiske forvaltning. 

8.  En af fordelene ved den juridiske og demografi ske tendens i retning af accept af 

dobbelt statsborgerret er en øget naturalisationsprocent i mange EU-medlemsstater. 

I disse lande behøver indvandreres valg om at ansøge om statsborgerskab ikke have 

negative bivirkninger for deres familie eller deres sociale og økonomiske tilknytning.

9.  Staterne kan fortolke og gennemføre deres politikker ved at lette procedurer, der 

sikrer, at man ser positivt på ansøgerne som kommende statsborgere.

10. Fjernelse af de omfattende administrative skøn og indførelse af ordentlig vejledning 

og opsyn øger respekten for den gældende lovgivning samt naturalisationsproce-

durens eff ektivitet.

11.  En eff ektiv sproglig eller borgerskabsmæssig betingelse for naturalisation indføres, 

så indvandrere fortsat tilskyndes til at søge, og gennemføres, så ansøgerne er i stand 

til at opnå statsborgerskab. Det har vist sig at være eff ektivt, når nye statsborgere 

rapporterer, at de har en stærkere følelse af at høre til og deltager mere i det sociale, 

økonomiske og politiske liv end tidligere. 
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12. En aktiv kommunikationsstrategi bidrager og tilskynder til, at indvandrere ansøger 

om statsborgerskab, samtidig med at den sikrer oplysning til off entligheden om 

fordelene ved naturalisation for et indvandringsland.

13. Brugen af statsborgerskabsceremonier skaber en platform for bevidsthedsfremmende 

aktiviteter og aktivt medborgerskab blandt nye og gamle statsborgere.

14. Initiativer vedrørende aktivt medborgerskab og uddannelse deri under den 

obligatoriske skolegang tilskynder til udøvelse af de rettigheder og forpligtelser, som 

følger af statsborgerskab, hvilket fremmer en fælles følelse af at høre til i et mangfoldigt 

samfund.
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Unge indvandrere, uddannelse og arbejdsmarkedet

 

Det skaber fl ere og bedre karrieremuligheder, hvis kvaliteten og eff ektiviteten af 

uddannelse og undervisning forbedres, og det sikres, at indvandrere har adgang 

hertil. Det letter deres overgang til arbejdsmarkedet, hvilket bidrager til den sociale 

sammenhængskraft. 

Socioøkonomiske faktorer og sprogkendskab har stor indfl ydelse på de muligheder og 

udfordringer, som indvandrere møder gennem hele deres uddannelse fra barn til voksen. 

Både unge indvandreres kompetencer og de almene institutioner, der er ansvarlige for at 

opfylde deres uddannelsesmæssige behov, kan forbedres gennem foranstaltninger. 

I dette kapitel beskrives strategier, der kan øge uddannelsesniveauet hos elever med 

indvandrerbaggrund ved at forbedre skolesystemet, øge kompetencerne hos undervisere 

og administratorer samt aktivt inddrage unge indvandrere og deres forældre. 

Dette kapitel bygger på det femte fælles grundlæggende princip, hvori det understreges, 

at »uddannelses- og undervisningssystemerne i medlemsstaterne spiller en vigtig rolle i 

integrationen af nye unge indvandrere og fortsat vil gøre det for anden- og tredjegenera-

tionsindvandrere, især hvad angår sprogindlæring«.

 6.1. Forbedring af skolesystemet  

Hvorvidt første- og andengenerationsindvandrernes dårligere uddannelsesmæssige 

resultater skyldes deres familiers sprogkundskaber og vilkårene for indvandring eller andre 

faktorer, varierer for det enkelte skolesystem og over tid. Hvor godt indvandrerbørn klarer 

sig i skolen hænger generelt sammen med deres socioøkonomiske status, men det er dog 

ikke den eneste årsag til deres vanskeligheder. I nogle lande har de tendens til at klare sig 

dårligere — eller bedre — end andre børn med tilsvarende socioøkonomisk status. De 

forskellige trin i uddannelsessystemet byder på forskellige muligheder og forhindringer 

for indvandrerelever. Forhindringer, der ikke imødegås på et tidligt tidspunkt, kan øge 

vanskelighederne senere i livet, mens muligheder, der udnyttes tidligt, kan føre til nye og 

bedre lærings- og jobmuligheder. 

Vægten af disse faktorer på forskellige trin og i forskellige skolesystemer afgør, hvilken 

blanding af politiske løsninger der er den mest hensigtsmæssige. Forskning viser, at elevens 

socioøkonomiske status i nogle lande eller områder af skolesystemet har størst indfl ydelse 

på deres uddannelsesmæssige resultater. I sådanne tilfælde vil den politiske løsning være 

mere eff ektiv, hvis der træff es generelle foranstaltninger med en bred målgruppe, herunder 

elever med og elever uden indvandrerbaggrund. Denne målgruppe kan omfatte elever, der 

klarer sig dårligt, elever i særlige forløb eller bestemte overgangsfaser eller elever fra familier 

med lav socioøkonomisk status. Forskningen kan også vise, at en studerendes sprogkund-

skaber har størst indfl ydelse på vedkommendes resultater, eller på, om den studerende 

har indvandrerbaggrund eller ej. I disse lande og på disse områder i skolesystemet vil den 



Håndbog om integration 131

 

 
Z 
Z 
Z

Z

politiske løsning være mest eff ektiv, hvis den indeholder målrettede foranstaltninger, 

der specifi kt kommer visse kategorier af indvandrere og deres efterkommere til gode. 

Målgruppen kan være nyankomne indvandrere, anden- og tredjegenerationsindvandrere 

eller elever fra indvandrerhjem. Der anvendes således både en målrettet og generel tilgang 

inden for skolesystemet, afhængig af, hvor forskningen viser, at den ene eller den anden 

tilgang vil være mest egnet til at forbedre de uddannelsesmæssige resultater.

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur gav i 2008 startskuddet 

til en debat om disse emner med sin grønbog »Indvandring og mobilitet: udfordringer og 

muligheder for uddannelsessystemerne i EU« .

Yderligere analyser og eksempler på praksis fi ndes i grønbogens tilhørende undersøgelse 

Uddannelse og integration af indvandrere :

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

Integration af indvandrerbørn i europæiske skoler udarbejdet af Generaldirektoratet for 

Uddannelse og Kulturs Eurydiceinformationsnetværk for uddannelse i Europa :

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options udarbejdet for 

OECD Thematic Review on Migrant Education :

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.

PDF 

Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in 

PISA 2003 udarbejdet af OECD :

www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

Hvilken rolle spiller politikerne inden for uddannelse, integration og 
andre politiske områder?

Forbedring af de uddannelsesmæssige resultater for første- og andengenerations-

indvandrere er et mål for mange ministerier og myndigheder. Hovedparten af de 

uddannelsesmæssige vanskeligheder, som indvandrerelever står over for i skolesystemet og 

ved overgangen til arbejdsmarkedet, hører ind under det uddannelsespolitiske område. 

Uddannelsesministerierne har hovedansvaret, når der skal træff es et valg mellem generelle 

eller målrettede målsætninger. De kan herefter iværksætte tværgående koordination og 

projekter med andre ministerier, herunder integrationsministerier. Målrettede ungdoms-

programmer, der er vedtaget af ministerier for indvandring eller integration, kan basere sig 

på den ekspertise og de principper og standarder, der er beskrevet i uddannelsespolitikken. 

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
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Andre ministerier kan involveres inden for bestemte områder: by- og boligministerier inden 

for adskillelse på skoler, familie- og socialministerier inden for førskoleuddannelse og 

beskæftigelses- og ligestillingsministerier, der arbejder med programmer for integration 

på arbejdsmarkedet. Vertikalt koordinerende organer er lige så vigtige for opbygningen 

af operationelle partnerskaber for at gennemføre disse politiske målsætninger på det 

relevante niveau. Disse organer kan også anvendes til at opbygge partnerskaber, f.eks. 

om lokale initiativer, for at opnå indfl ydelse og opmærksomhed fra interessenter eller 

bidragsydere på et højere niveau.

Bredere samfundsmæssige forhold, der reguleres af forskellige politikker såsom indvandring, 

boligmæssige og sociale forhold samt beskæftigelse, kan enten fungere som katalysatorer 

eller hindringer for en effektiv uddannelsespolitik. 

Adgang til folkeskole- og gymnasieuddannelse for alle

De fl este medlemsstater har udvidet retten til uddannelse til at omfatte alle børn i 

folkeskole- og gymnasiealderen uanset retsstilling eller varighed af fast bopæl. Denne 

ret er grundfæstet i FN’s menneskerettighedserklæring og børneretskonvention. Kun få 

medlemsstater har ikke indført sikkerhedsmekanismer, der forpligter skolerne til at optage 

elever med skiftende bopæl, eller som har opholdt sig eller kun forventes at opholde sig 

i kort tid i den pågældende medlemsstat. Modtagelsesordninger for asylsøgere kan f.eks. 

gennemgås for at sikre en korrekt behovsvurdering og optagelse af børn af asylansøgere så 

hurtigt som muligt efter ankomst eller indgivelse af asylansøgning. 

Eventuel adskillelse på skoler er til dels et produkt af den boligmæssige adskillelse. 

Indvandrere med lav socioøkonomisk status kan blive presset prismæssigt ud af (eller i 

tilfælde af diskrimination holdt ude af) kvarterer med kvalitetsskoler, mens indfødte familier 

måske fl ytter ud af kvarterer med et stigende antal indvandrere (såkaldt »hvid fl ugt«). Nogle 

elever har formået at komme ind på kvalitetsskoler uden for deres kvarter ved hjælp af 

»skolevalgsprogrammer«, der giver forældrene bedre mulighed for at vælge en skole, som 

deres børn ønsker at gå i. Mange af disse skolevalgsprogrammer kommer imidlertid ikke 

familier med indvandrerbaggrund eller lavere socioøkonomisk status til gode, idet indfødte 

familier er mere tilbøjelige til at benytte sig af skolevalgsprogrammer og fravælge skoler 

med en høj koncentration af indvandrere. OECD foreslår, at man i skolevalgsprogrammerne 

benytter sig af et simpelt lotteriprincip for at minimere de manglende fordele, indvandrere 

kan have som fremmede. 

En metode til at bryde sammenhængen mellem en høj koncentration af indvandrere og 

ringe uddannelsesmæssige resultater er at forbedre skolen og kvaliteten af undervisningen 

på skoler med en høj andel af indvandrere.

*
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Quality in Multi-Ethnic Schools (Quims) i Schweiz hæver uddannelsesniveauet og sikrer 

kvaliteten på skoler med 40 % eller fl ere elever med indvandrerbaggrund med henblik på at 

tiltrække fl ere indfødte schweiziske elever fra middelklassen. Skolerne nyder godt af ekstra 

ressourcer og faglig støtte inden for bestemte områder som f.eks. sprogundervisning, 

behovsvurdering af løbende støtte og et samlet, ikke-diskriminerende helhedsskolesyn. 

www.quims.ch 

En anden metode er at blande indvandrerskoler og skoler, hvor hovedparten af eleverne 

er indfødte. Skoler, hvor hovedparten af eleverne er indfødte, tilbyder f.eks. økonomiske 

incitamenter for at tiltrække indvandrere. Der kan også opnås fordele ved at skabe stærke 

partnerskaber i og uden for skolelivet med nærliggende skoler, der har en høj andel af 

elever henholdsvis med og uden indvandrerbaggrund 

Et af de forslag, der blev fremsat i Københavns integrationsmodel fra 2006, er med til at 

reducere adskillelsen mellem indvandrerskoler og skoler med indfødte elever. Forslaget 

går ud på, at hovedsageligt indvandrerskoler anvender forskellige opsøgningsstrategier 

for at tiltrække etnisk danske familier, mens hovedsageligt etnisk danske skoler ansætter 

integrationsmedarbejdere og modersmålsoversættere for at tiltrække indvandrerfamilier. 

Det bemærkes, at ca. 15 % af den uddannelsesmæssige niveauforskel mellem indvan-

drerelever og indfødte elever skyldes indvandrertæthed og forældrenes uddan-

nelsesniveau. 

www.kk.dk 

Fjernelse af skævheder i forbindelse med udvælgelse og opdeling i 
skolesystemet

Indvandrertæthed kan også skyldes indbyggede skævheder i uddannelsessystemet. Det er 

almindelig uddannelsesmæssig praksis at opdele elever efter »gode« og »ringe« evner. Hvis 

et barn har lav socioøkonomisk status eller indvandrerbaggrund, viser forskning imidlertid, 

at vedkommende har større sandsynlighed for at blive placeret i de dårligste grupper 

end elever med tilsvarende, standardiserede prøveresultater. De skævheder, der ligger til 

grund for denne dårligere stilling, skyldes brug af subjektive læreranbefalinger, opdeling i 

en tidlig alder, mange forskellige skoletyper og at indvandrerelever eller elever fra etniske 

minoriteter eventuelt fejlagtigt klassifi ceres som elever med »særlige behov«. 

Flere EU-medlemsstater har i den senere tid indført uddannelsesreformer. Udvælgelsen til 

opdeling efter evner kan ske relativt sent, så barnet har mulighed for at overvinde en ulige 

udgangsposition. Forskellige skoletyper kan slås sammen til én, så elever på samme alder 

kan drage fordel af et krævende pensum præget af høj kvalitet. Bedømmelserne kan herefter 

baseres på mere objektive kriterier, således at påvirkningen fra stereotyper og misopfat-

telser minimeres. Specialister, der foretager særlige behovsvurderinger, kan uddannes til at 
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identifi cere sprogvanskeligheder, kulturelt anderledes adfærd og negative stereotyper hos 

indvandrerelever. Begrebet »folkeskole i topklasse« giver motiverede elever med potentiale 

mulighed for at tage et år ekstra i folkeskolen, således at de kan bestå adgangseksamen til et 

mere prestigefyldt uddannelsesforløb. Det er for tidligt at sige, om disse forskellige lovende 

tiltag vil resultere i mere præcise vurderinger og mere passende uddannelsesforløb.

Elever med indvandrerbaggrund har tendens til at klare sig godt i skolesystemer med færre 

skoletyper, senere udvælgelse til opdeling af eleverne efter evner og objektive vurderings-

metoder, bl.a. for elever med særlige behov.

Præcise vurderinger af nyankomne indvandreres realkompetencer i 
udlandet

Uddannelsesinstitutionerne skal foretage en passende vurdering af nyankomne 

indvandreres realkompetencer i deres oprindelsesland. Myndighederne kan i de 

enkelte tilfælde lade skolens personale foretage vurderingerne. Skolerne har ofte ikke 

kompetencerne eller ressourcerne til at bestemme uddannelsesniveauet og ækvivalensen 

af skolesystemet i oprindelseslandet i forhold til skolesystemet i værtslandet. Såfremt 

vurderingen ikke gennemføres helt eller delvist på elevens modersmål, har eleven endvidere 

større sandsynlighed for at blive placeret i en klasse under sin aldersgruppe, hvilket har 

en negativ indfl ydelse på den pågældendes uddannelsesmæssige og sociale udvikling. 

Mangel på ensartede kriterier vil sandsynligvis føre til inkonsekvent anvendelse over 

hele landet. Indplacering på det forkerte niveau eller klassetrin samt den deraf følgende 

mangelfulde støtte til nye elever med indvandrerbaggrund kan forblive uopdaget, hvis der 

ikke foretages en gennemgang af elevernes indplacering. 

Myndighederne bør opstille ensartede kriterier på baggrund af aktuelle oplysninger fra oprin-

delseslandet til brug for realkompetencevurderingen. Samtidig kan de værktøjer, der benyttes 

til at vurdere elevernes færdigheder i undervisningssproget, anvendes til at udarbejde passende 

sprogstøtteprogrammer. Nyligt indførte foranstaltninger i forbindelse med realkompetence-

vurderinger i en række lande anvendes ofte i utilstrækkeligt omfang pga. manglende kendskab 

til foranstaltningerne blandt indvandrere og de myndigheder, der er ansvarlige for dem.

I lande som f.eks. Belgien, Luxembourg, Malta, Portugal og Rumænien og Ungarn foretages 

vurderinger af realkompetencer opnået i udlandet i forbindelse med optagelse på en 

obligatorisk fuldtidsuddannelse på baggrund af eksterne kriterier. 

I Belgien kan asylansøgere eller fl ygtninge, der ikke kan fremskaff e den fornødne 

dokumentation for anerkendelse af udenlandske eksaminer eller beviser for uddannelse på 

folkeskole- eller gymnasieniveau, afl ægge en tro og love-erklæring. 

I Frankrig forestår en specialtjeneste under det franske undervisningsministerium 

vurderingen af skoleniveau og sprogfærdigheder efter ankomsten på et sprog, som eleven 

forstår. 

*
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Nyankomne indvandrerelever — især dem, der ikke taler sproget — har gavn af oriente-

ringsprogrammer for at kunne overvinde de indledende barrierer, der knytter sig til 

deres afbrudte uddannelse og vilkårene for deres familiers ophold. Det endelige mål er 

at gøre overgangen så uproblematisk og så hurtig som muligt for den enkelte elev. Disse 

programmer er intensive, ofte begrænset til et par måneder samt baseret på et detaljeret 

pensum om landet og dets skolesystem. Europarådet anbefaler, at uddannelsesmyndig-

hederne giver nyankomne indvandrere i den indledende skoleorienteringsfase mulighed 

for at gennemføre en del af deres uddannelse på deres modersmål. Ved fortsat at udvikle de 

kognitive og indlæringsmæssige kompetencer, der er nødvendige for, at indvandrerelever 

kan gennemføre deres studier på undervisningssproget, undgår man, at elever, der skifter 

mellem skolesystemer, sakker bagud i forhold til deres indfødte klassekammerater. 

Høje ensartede standarder for realkompetencevurderinger og orienteringsprogrammer 

sikrer, at nyankomne indvandrerelever begynder i skolesystemet på det rette niveau.

Starting Point, som er byen Boltons »Gateway Refugee Project« (Det Forenede Kongerige), 

giver nyankomne elever, der ikke taler engelsk, en introduktion til det engelsksprogede 

britiske skolesystem. Børnene bliver i gennemsnit i Starting Point i seks uger. Formålet med 

Starting Point er at tilbyde eleverne et trygt og sikkert miljø. Ved at øge deres selvtillid, 

kommunikationsevne og kompetencer inden for en lang række discipliner kan de lettere 

klare sig i almene skoler. 

www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx 

Systematisk, løbende og behovsbaseret støtte til indvandrerelever

Indvandrerelevers evne til at tale skolens undervisningssprog fl ydende har afgørende 

betydning for deres uddannelsesmæssige resultater og har første prioritet for uddannelses-

politikere i indvandringslande. Efter den indledende etableringsfase er fi nansieringen af 

systematisk, løbende støtte generelt begrænset til såkaldte »sårbare elever«. Undersøgelser 

af, hvilken indfl ydelse indvandringsoplevelsen har på de uddannelsesmæssige resultater, 

viser, at en af de største barrierer for eff ektiv sprogindlæring er tilvejebringelsen af støtte 

på alle skoleniveauer. Sådanne yderligere støtteforanstaltninger bør være tilgængelige 

på forskellige alderstrin og kompetenceniveauer og omfatte mere end blot sproglig 

støtte, idet indvandrere, der taler samme sprog som indfødte elever, også vil have gavn 

af hjælp til det faglige. Metoderne for yderligere støtte samt kvaliteten og omfanget heraf 

varierer betragteligt på tværs af og sommetider inden for de enkelte medlemsstater. Nogle 

skoler vælger den »integrerede model«. Når alle nyankomne elever er indskrevet på det 

relevante klassetrin og har afsluttet orienteringsprogrammet, fortsætter de direkte i det 

almene skolesystem. Sproglig fordybelse i den almindelige klasseundervisning suppleres 

af yderligere systematisk sprogstøtte efter skole eller i skoletiden. Sidstnævnte omfatter 

såkaldte »udtræksordninger«, hvor eleven tages ud af den almindelige klasseundervisning 
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for at modtage undervisning i et par timer. Andre skoler følger den »separate model«. 

Efter orienteringen placeres nyankomne elever i separate undervisningslokaler, der er 

skræddersyede til deres særlige behov. De skal opnå en vis sprogfærdighed, før de kan 

overføres til det almindelige skolesystem. Det endelige mål med begge modeller er at 

anvende integreret uddannelse som et middel til at opbygge sociale bånd og forbedre alle 

elevers præstationer i den almindelige klasseundervisning. 

Løbende støtte hjælper indvandrerelever til at nå op på et almindeligt uddannelsesniveau 

så hurtigt som muligt. Fordelene ved disse kurser er veletablerede kvalitetsstandarder for 

andetsprogsindlæring, der løbende evalueres, samt et tæt lærersamarbejde om integreret, 

faglig indlæring.

Der er behov for en yderligere evaluering og drøftelse af relevansen og opbygningen af 

de to modeller. OECD påpeger f.eks., at det hverken er nødvendigt eller fordelagtigt for 

indvandrerbørn at beherske undervisningssproget til fulde, før de kan få lov til at deltage i 

den almindelige klasseundervisning. Den sproglige og kognitive udvikling går hånd i hånd, 

hvilket betyder, at indvandrerelever lettere lærer sproget i et meningsfyldt, praktisk og 

interaktivt miljø.

Det følger heraf, at andetsprogsindlæringen bør omfatte faglig indlæring svarende til 

undervisningen i det almene pensum. De mest vellykkede programmer omfatter :

systematisk høje standarder og krav til andetsprogsindlæring  •

tæt samarbejde mellem almene lærere og sproglærere  •

centralt udviklede undervisningsmaterialer  •

ordninger, der fører til fl ere — og ikke færre — timers individuel undervisning af  •
nyankomne elever 

foranstaltninger, der skal modvirke, at deltagerne stigmatiseres. •

I lande med veletablerede og klart defi nerede sprogstøtteprogrammer er der en forholdsvis 

lille forskel mellem indvandrerelevers og indfødte elevers eller første- og andengenerati-

onsindvandrerelevers uddannelsesmæssige resultater.

Indvandrere i Sverige tager et kursus i svensk som andetsprog (SSL), indtil de er i 

stand til at tale og skrive om komplekse begreber. SSL-lærere skal være godkendt som 

andetsprogslærere og følge en fastlagt læseplan. Disse ekstra sprogkurser i en integreret 

model er underlagt samme kursusmængde og kompetencekrav som almindelige 

svenskkurser og giver samme adgang til videregående uddannelse. 

www.sweden.gov.se/sb/d/2063 
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The Estonian Integration Foundation tilbyder et tidligt, systematisk og fl ersproget 

»sprogindlæringsprogram«, der er udviklet på baggrund af lignende programmer i Canada 

og Finland. De elever, der har gennemført programmet, har en højere sprogfærdighed 

end elever, der ikke har deltaget i programmet, samtidig med at de har opnået tilsvarende 

resultater i matematik og naturvidenskab samt bevaret evnen til at tale deres modersmål 

fl ydende. Disse resultater og den store tilfredshed blandt forældrene tilskrives den 

frivillige deltagelse i programmet, det tætte samarbejde mellem forældre og folkene bag 

programmet samt den fortsatte støtte til modersmåls- og kulturundervisning.

www.meis.ee/eng/immersion 

Ressourcefordelingsmekanismer 

Yderligere ressourcer på individuelt niveau eller skoleniveau følger ændringerne 

i befolkningen for at sikre den fornødne støtte til nyankomne elevers overgang til 

skolesystemet og for at opretholde et åbent skolemiljø. Supplerende fi nansiering er ikke så 

meget en omkostning som en investering for en by, region eller et land med en befolkning 

af andetsprogslærende. Skolerne modtager ikke kun fi nansiering, men kan også investere 

i udvikling af deres kompetencer inden for integration og andetsprogsundervisning, som 

senere kan anerkendes og udveksles med mindre erfarne skoler på kommunalt, regionalt 

eller nationalt plan.

For at kunne fi nde frem til de skoler, hvor behovet er størst, skal politikerne klarlægge 

målgruppen for ressourcefordelingsmekanismen (dvs. udenlandsk fødte, fremmed-

sprogede, lav socioøkonomisk status, dårligt stillede områder), fordelingen af støtten 

mellem de forskellige uddannelsesniveauer (dvs. førskoleniveau, folkeskoleniveau og 

gymnasieniveau) samt myndighedsniveauet for fordelingen af disse midler inden for 

landets uddannelsessystem (kommunalt, regionalt, nationalt). 

»Ethnic Minority Achievement Grant« (EMAG) i Det Forenede Kongerige yder tilskud til 

supplerende behovsbaserede støttemidler på baggrund af skolens andel af elever fra 

nationalt underpræsterende etniske minoritetsgrupper og andetsprogslærende. En ny 

evaluering har påvist et ændret fokus fra sproglig støtte til underpræstation ved at opstille 

klare mål for en indsnævring af den uddannelsesmæssige niveauforskel og ved at inddrage 

lokale myndigheder med henblik på fremlæggelse af støttestrategier.

www.qca.org.uk/qca_7278.aspx 

De prioriterede uddannelseszoner (ZEP) i Frankrig, som blev oprettet i 1981, anvender 

både geografi ske og oprindelsesbaserede kriterier i forbindelse med fordeling af off entlige 

ressourcer for at fremme ligestilling. Et af de kriterier, der anvendes, er bl.a. andelen af børn, 

hvor mindst én af forældrene er født i udlandet.

www.educationprioritaire.education.fr/ 
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Uddannelse og ansættelse af lærere til den mangfoldige klasse

Uddannelseseksperter er enige om, at lærerne er uddannelsessystemets vigtigste redskab til 

at forbedre elevernes uddannelsesmæssige resultater, især hvad angår dårligt stillede elever 

eller elever med indvandrerbaggrund. Alligevel har disse grupper mindst sandsynlighed 

for at modtage undervisning af høj kvalitet. Forskning viser, at de almindelige værktøjer 

til forbedring af undervisningens kvalitet — lavere klassekvotienter og ansættelse af fl ere 

dygtige lærere og hjælpelærere — er langt bedre til at forbedre de uddannelsesmæssige 

resultater blandt indvandrere og dårligt stillede elever end for den gennemsnitlige elev. Jo 

tidligere eleverne modtager undervisning af høj kvalitet, jo større indfl ydelse har det på deres 

akademiske karriere som helhed.

»Mangfoldige« skoler, der ansætter fl ere dygtige lærere og hjælpelærere, kan iværksætte 

initiativer for at opfordre lærere med indvandrer- eller minoritetsbaggrund til at ansøge. 

Dokumentationen viser, at dette har en positiv eff ekt på indvandrerelevernes resultater, 

idet lærere med indvandrer- eller minoritetsbaggrund ofte har mere positive opfattelser 

af, forventninger og relationer til indvandrerelever. Hvorvidt en person er en dygtig lærer 

for indvandrerelever afgøres af en lang række faktorer, hvilket betyder, at baggrund er 

et vigtigt, men ikke det eneste ansættelseskriterium. Ansættelse af fl ere lærere med 

indvandrerbaggrund er et eff ektivt, men sjældent anvendt middel til at forbedre skolens 

interkulturelle kompetencer og brobygning med lokalsamfundet.

De positive foranstaltninger, som skolerne kan iværksætte, omfatter bl.a. lettere 

godkendelse af udenlandske lærereksaminer, f.eks. ved hjælp af rekvalifi ceringskurser 

og opsøgningskampagner arrangeret i samarbejde med uddannelsesmyndigheder og 

lærerseminarier. 

The Training and Development Agency for Schools i England og Wales anvender målrettet 

annoncering, mentorordninger og tilskud til uddannelses- og ansættelsesmål for lærerse-

minarier til at tiltrække nye lærere med synlig minoritetsbaggrund.

www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic 

En anden målrettet strategi til at skaff e bedre lærere er at indføre krav om, at alle lærere skal 

tilegne sig de grundlæggende kompetencer, der er nødvendige for at kunne undervise en 

klasse med kulturelt og sprogligt forskellige elever. 

Ansættelse af flere dygtige lærere er en af de mest effektive metoder til forbedring af 

uddannelsesniveauet, især for dårligt stillede elever eller elever med indvandrerbaggrund. 

Ved at ansætte flere lærere med indvandrerbaggrund og/eller uddannelse i interkulturel 

undervisning kan man hæve elevernes uddannelsesniveau, lærernes forventninger og 

undervisningsmiljøets generelle kvalitet.
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Sprogindlæring fi nder sted i enhver klasse, uanset om faget er litteratur, algebra eller kemi. 

For at kunne begå sig i klassen skal læreren besidde interkulturelle kompetencer, være 

i stand til at håndtere kulturelle forskelle og konfl ikter i klassen, kunne skelne sproglige 

problemer fra indlæringsvanskeligheder samt være i stand til at udvikle didaktiske værktøjer 

og indlæringsstrategier. Lærere, der ikke er velforberedte eller uddannet til at håndtere en 

mangfoldig klasse, kan have en mindre positiv opfattelse af og lavere forventninger til børn 

med en anden racemæssig, etnisk, religiøs eller social baggrund, hvilket hæmmer børnenes 

uddannelsesmæssige resultater og selvværd. 

Belgien, Finland, Det Forenede Kongerige, Nederlandene, Norge og Portugal har f.eks. 

præciseret de interkulturelle kompetencer, som lærere skal have tilegnet sig efter endt 

uddannelse. Sådanne kompetencer omfatter bl.a. kendskab til elever med forskellig kulturel 

baggrund, deres opfattelse af disse elever og deres evne til at håndtere relationer mellem 

elever af forskellig kulturel oprindelse.

Lærerseminarier og incitamentsbaseret efteruddannelse er afgørende for at kunne 

udstyre fremtidige og nuværende lærere med forskellige faglige udviklingsværktøjer 

som f.eks. retningslinjer for god praksis i forbindelse med sproglig støtte og uddannelse 

af andetsprogstalende. Universiteter og kompetencecentre for interkulturel undervisning 

og andetsprogsindlæring kan tilrettelægge uddannelsesmoduler og fælles læseplaner på 

højt niveau samt indføre retningslinjer for undervisere og politikere. Dette kan have den 

positive sidegevinst, at lærerne bliver mere opmærksomme på deres eventuelt, om end 

ubevidst, lavere forventninger, og dermed får mulighed for at ændre deres adfærd. 

I et britisk pilotprojekt med titlen »Raising the Achievement of Bilingual Learners in Primary 

Schools« anvender man faglig udvikling og viden om god praksis til at øge folkeskolelæreres 

kompetencer og selvtillid. Projektet blev en national strategi i 2006, da evalueringerne viste, at 

skolerne i projektet havde øget elevernes forventninger, deltagelse og engelskkundskaber i en 

sådan grad, at de overgik tilsvarende skoler uden for projektet.

www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfi les/RR758.pdf 

Prioritering af gennemførelsen af interkulturel undervisning 

Den interkulturelle kompetencetilgang med bedre lærere og skoler kan ikke lykkes, 

medmindre der sker ændringer i institutionen. Den enkelte lærers evne til at anvende de 

kompetencer og den viden, der er opnået under uddannelsen, afhænger af den samlede 

skoles fokus på interkulturel undervisning. I en undersøgelse foretaget blandt elever 

på uddannelsesinstitutioner i Catalonien i Spanien samt Nederlandene og Sverige gav 

eleverne udtryk for, at den interkulturelle undervisning burde have større prioritet, ikke 

blot i de enkelte fag, men også i praksis. 

http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR758.pdf
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Den brede off entlige debat om vigtigheden af interkulturel undervisning skal omsættes 

til praksis af skolens administration. Praksis omfatter moduler eller fag om interkulturel 

undervisning og medborgerskab, multietnisk repræsentation i undervisningsmaterialer og 

mere forskelligartede, eksterne skoleaktiviteter. I 2006 blev der på den danske regerings 

»European conference on Active Participation of Ethnic Minority Youth in Society« fremsat 

forslag om at oprette specialiserede centre, som kunne tilbyde uddannelse i konfl ikt-

løsning, kommunikationskompetencer og interkulturelle mentorordninger for at styrke 

handlekraften hos unge samt øge deres ambitioner og resultater.

Fuldstændig indarbejdelse af interkulturel undervisning i pensum, undervisningsmaterialer 

og eksterne skoleaktiviteter øger kendskabet hos de indfødte elever og selvtilliden hos 

indvandrereleverne.

»Mangfoldighed og multikulturalisme« har siden 2004 været et obligatorisk eksamensfag 

for britiske skoleelever i alderen 11 til 19 år. Faget dækker emner med relation til det 

mangfoldige samfund, herunder etniske og religiøse samfund og deres kulturer, skiftende 

mønstre i intern og ekstern indvandring samt de politiske og økonomiske årsager til 

indvandring hjemme og i udlandet.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx 

I Tjekkiet sker tilsynet med gennemførelsen af den interkulturelle tilgang i de enkelte 

skoler. Inspektører kontrollerer, at skolens leder, lærere og andre medarbejdere indarbejder 

retningslinjerne i direktivet fra Ministeriet for Uddannelse, Unge og Sport for at bekæmpe 

racisme, fremmedhad og intolerance i skoler. 

www.msmt.cz

 6.2. Investering i elever

Uddannelsespolitikere har en interesse i at styrke omfanget og kvaliteten af førskoletilbud 

og børnepasning for alle borgere. Undervisning i en tidlig alder giver små børn de bedste 

udviklingsmuligheder. Børn, der modtager førskoleundervisning eller går i børnehave 

præget af høj kvalitet, er bedre til at ræsonnere og løse problemer, samarbejde og tage 

hensyn til andre og har desuden større selvtillid og lettere ved at klare overgangen til 

grundskolen. Fordelene ved undervisning i en tidlig alder styrkes op gennem folkeskolen 

og på ungdomsuddannelserne og letter overgangen til videregående uddannelse og 

arbejdsmarkedet. Førskoleundervisning og børnehavetilbud giver også mødrene mulighed 

for at deltage mere aktivt i samfundet og på arbejdsmarkedet.
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International forskning viser, at førskoleundervisning hjælper børn fra socioøkonomisk 

dårligt stillede familier til at klare sig bedre i skolen. Tilsvarende kommer børn fra fremmed-

sprogede familier tidligt og hyppigt i kontakt med værtslandets undervisningssprog i 

netop den alder, hvor de har lettest ved at tilegne sig et nyt sprog. 

Børn i lavindkomstfamilier, hvor der kan være en overrepræsentation af indvandrere, har 

mindre sandsynlighed for at deltage i børnepasningstilbud eller førskoleundervisning. Alle 

forældre kan have svært ved at få adgang til børnepasningstilbud, hvis antallet af pladser er 

begrænset, eller priserne er høje. Indvandrerforældre med lav indkomst kan også mangle 

oplysninger om eksisterende pasningsmuligheder, have mindre tillid til fremmede som 

pasningspersoner og foretrække uformel hjemmepasning hos familiemedlemmer. De 

indvandrerforældre, der benytter sig af førskole- og børnehavetilbud, kan føle, at der mangler 

dialog, forståelse og empati mellem dem selv og personalet, hvis personalet mangler 

interkulturel erfaring og, endnu vigtigere, kompetencerne til at undervise i værtslandets 

undervisningssprog som andetsprog. Mange førskoletilbud er endvidere ude af stand til at 

foretage en tilstrækkelig vurdering af indvandrerelevernes sprogkundskaber for at sikre, at de 

tilbydes passende sprogindlærings- og støtteprogrammer (såfremt sådanne eksisterer). 

Førskoletilbud og børnehaver præget af høj kvalitet skal imødekomme behovet hos 

sprogligt mangfoldige og socioøkonomisk dårligt stillede familier. Myndighederne kan 

aktivt sikre, at lavindkomstfamilier benytter sig af disse tilbud ved at tilbyde målrettet 

økonomisk støtte eller gratis adgang til førskoletilbud. Der kan stilles krav om, at 

førskolelærere er uddannet til at undervise i andetsprog, hvilket kan suppleres af nye 

ansættelsesprocedurer, hvor udenlandsk fødte og faguddannede andetsprogslærere og 

pasningspersonale prioriteres. For at kunne virke eff ektivt skal deres undervisningsmetoder 

og -planer være direkte sammenlignelige med dem, der anvendes i grundskolen. Der kan 

anvendes opsøgningsstrategier i forhold til undervisningsudbydere og indvandrerforældre 

for at sikre gensidig oplysning om fordelene ved undervisning i en tidlig alder på den ene 

side og familiernes særlige behov og forventninger på den anden side. 

Danmark, Finland og Sverige har sikret en høj deltagelsesfrekvens blandt indvandrere 

gennem en aldersintegreret tilgang, hvor forskellige undervisnings- og børnepasnings-

tilbud kombineres i det samme lokale center for børn i alderen 1 til 6 år. 

I Eurydices rapport Early childhood education and care in Europe: tackling social and cultural 

inequalities fra 2009 anbefales det at oprette et ensartet system for alle 0-6-årige, hvor alt 

personale modtager kvalitetsundervisning i indlæringsmetoder og kulturelle tilgange og 

opbygger aktive relationer til forældre fra dårligt stillede og forskelligartede miljøer:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf 
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Kontakt og relationer til forældre fra dårligt stillede miljøer

Forældrene spiller en afgørende rolle i deres børns uddannelse — både hvad angår 

sprogtilegnelse, hjælp til lektier og til at lære og med hensyn til vejledning i karrierevalg 

og forventninger og i forbindelse med deres rolle som forbilleder. Alligevel er der en 

tendens til, at forældre med lavere socioøkonomisk status, herunder indvandrere, deltager 

mindre i skoleaktiviteter. Internationale undersøgelser viser, at indvandrerforældre har 

store forventninger til deres børns uddannelse, men møder mange barrierer for deltagelse. 

Disse barrierer omfatter bl.a. begrænsede økonomiske ressourcer og »insiderviden« om 

uddannelsessystemet, følelsen af at være uvelkomne i et ukendt skolemiljø, sproglige 

barrierer og forskellige kulturelle forventninger til familiens rolle i uddannelsesprocessen. 

Skolerne kan styrke forholdet mellem forælder og barn ved at anvende strategier, som ikke 

kun sigter mod at udvikle forældrenes kompetencer, men også mod at støtte børn, der 

fungerer som tolke eller sproglige hjælpere for forældre og lærere. 

Lettilgængelige oplysninger om landets skolesystem og tilgængeligheden af yderligere 

undervisningsmuligheder samt sproglige tjenesteydelser som f.eks. oversat materiale 

og tolke i de »velkomstpakker«, der udleveres til nyankomne indvandrere, er et eff ektivt 

outreachværktøj. Skolerne kan også foretage store investeringer i orienteringsprogrammer 

for indvandrerforældre vedrørende indskrivning, ophold, aktiv deltagelse og adgang 

til oplysninger om fremtidige valg inden for skolesystemet. En sådan støtte kan omfatte 

administrativ hjælp, herunder oversat information til forældre og elever om skolesystemet, 

adgang til tolke, engageret personale, der kan imødekomme behovet hos indvandrer-

elever og deres familier, møder specielt for indvandrerfamilier samt psykosocial støtte. 

Hjemmebesøg anvendes hyppigt og er et yderst nyttigt værktøj til at skabe kontakt til 

dårligt stillede familier. 

Aktive outreachstrategier for indvandrer- og dårligt stillede forældre og frivillig 

videregående voksenuddannelse for alle sikrer øget skolegang og bedre skoleresultater

og øger forældrenes deltagelse i skolearrangementer og -aktiviteter. 

I Irland står oplysningerne om skolesystemet på seks sprog på Ministeriet for Uddannelse 

og Videnskabs websted. Modtagelses- og integrationsstyrelsen har også udarbejdet en 

oplysningsbrochure på de vigtigste indvandrersprog, som kan bruges af forældre til 

asylansøgere og flygtninge samt uledsagede mindreårige.

www.education.ie/www.ria.gov.ie

AOE-projektet (Ausbildungsorientierte Elternarbeit) i Frankfurt am Main har siden 1997 

uddannet 60 »mæglere« fra indvandrerorganisationer og skoler. Alene i 2006 er der 

afholdt orienterende workshopper om det tyske uddannelsessystem og emner som f.eks. 

ordblindhed, hyperaktivitet, karriererådgivning og fl ersprogethed på 17 forskellige sprog 

for 3 450 mennesker.

www.stadt-frankfurt.de/amka 
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I Sverige skal der om nødvendigt stilles tolke til rådighed ved særlige introduktionsmøder 

med nyankomne familier, der kan forklare rettigheder og grundlæggende værdier i 

forbindelse med førskole- og skoleuddannelse. Forældrene har endvidere ret til tolkebistand 

for at kunne følge med i den halvårlige »personlige udviklingsdialog«.

Det internationale initiativ »Home Instruction Programme for Preschool Youngsters« har til 

formål at øget kendskab og kompetencer hos dårligt stillede forældre, herunder indvandrere 

og etniske minoriteter, ved at stille tutorer fra deres egne lokalsamfund til rådighed. 

Løbende evalueringer i lande som Nederlandene og Tyskland viser, at de kognitive evner 

hos de deltagende børn er blevet væsentligt forbedret sammenlignet med andre børn.

www.hippy.org.il 

Flere lande har eksperimenteret med frivillige videregående voksenuddannelsespro-

grammer for at se, om de imødekommer behovet hos indvandrerforældre og er med til 

at gøre skolen til et medborgerhus, hvor brugere med og uden indvandrerbaggrund kan 

mødes. Baggrunden for disse programmer, der også er kendt som »bredt baserede skoler«, 

»lokalskoler« eller »fuldserviceskoler«, er et ønske om at fremme forældredeltagelsen. Gratis 

undervisning i hjemmets sprog og værtssproget samt ydelser som sport og internetadgang 

kan øge forældrenes tillid til skolen samt deres forventninger og støtte til deres barns 

skoleresultater. 

I RAA Essens »Rucksack-projekt« (Tyskland), hvor sprogundervisning og andre uddannelses-

aktiviteter indgår i børnehave- og folkeskoleundervisningen, uddannes indvandrermødre 

til at lede lokale grupper af andre indvandrermødre, hvilket hjælper dem til at støtte deres 

børns læring. Projektets kvalitative deltagerevalueringer viser, at projektet har skabt 

vedvarende positive forandringer i forholdet mellem forældre og lærere. 

www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas 

The Mother Child Education Project oplyser forældre af tyrkisk oprindelse i Belgien, 

Frankrig, Nederlandene, Schweiz og Tyskland om uddannelsessystemet i deres bopælsland 

og hjælper især kvinder med at opnå de kompetencer og værktøjer, de behøver for at 

kunne deltage i lokale sociale og uddannelsesmæssige aktiviteter. Den ikke-statslige fond 

af samme navn (AÇEV) samarbejder med lokale indvandrer- og kvindeorganisationer, 

repræsentative rådgivende organer og almene foreninger i civilsamfundet. AÇEV fører 

tilsyn med og uddanner instruktører i landet i at etablere støtteprogrammer og kurser både 

på tyrkisk og på bopælslandets sprog. Den eksterne akademiske evaluering, hvor man 

sammenlignede familier, der har modtaget uddannelse af AÇEV, og dem, der ikke har, viste, 

at projektet har styrket mødrenes selvtillid og interesse for uddannelse. Projektet blev også 

vurderet positivt med hensyn til gennemførelsens og formidlingens eff ektivitet.

www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en 
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I Frankrig lancerede man i november 2008 forsøget »Ouvrir l’école aux parents pour réussir 

l’intégration« i 61 folkeskoler og gymnasier, som vil blive evalueret i 2009. Formålet med 

det frivillige initiativ er at gøre forældre til første- og andengenerationsindvandrerbørn 

fortrolige med skolesystemet, dets målsætninger og arbejdsmetoder, så de bedre kan 

deltage i og hjælpe deres børn med skolearbejdet. Programmet tilbyder også frivillige 

sprogkurser. 

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm 

Modersmålsundervisning 

De fl este lande yder nogen støtte til modersmåls- og kulturundervisning med forskellige 

grader af engagement. Denne støtte er traditionelt baseret på »hypotesen om indbyrdes 

afhængighed«, der går ud på, at indvandrerelever ikke kan beherske et nyt sprog, før de 

formelt lærer og tænker kritisk om det sprog, de først har lært og eventuelt taler i hjemmet. 

OECD’s gennemgang af litteraturen har ikke påvist nogen klar enighed blandt forskerne, 

der kan støtte eller afvise denne hypotese, hvilket er med til at forklare den forvirring og 

politisering, der kan opstå om modersmålsundervisningens rolle. 

Flersprogethed har fået høj prioritet i de ilande, der opfatter sig selv om videnbaserede, 

innovative og globalt forbundne samfund. Hvis eleverne kan tale deres andetsprog og 

modersmål fl ydende, når de indtræder på arbejdsmarkedet, bibringer de destinations-

landet betydelige økonomiske og sociokulturelle fordele, især hvis kendskabet til deres 

modersmål kombineres med viden og netværk i deres oprindelsesland. 

Modersmålsundervisningen kan være hjørnestenen i en skoles interkulturelle og fremmed-

sproglige undervisning. Elever med indvandrerbaggrund vil kunne fastholde og udvikle 

denne form for menneskelig kapital, som de herefter kan dele med interesserede elever 

uden indvandrerbaggrund. Indfødte elever i disse skoler vil have fl ere og bedre muligheder 

for fremmedsprogsindlæring og interkulturelle kompetencer til at arbejde og bo i deres 

mangfoldige samfund og i udlandet. Det kan være for ressourcekrævende for den enkelte 

skole at tilbyde tosproglig undervisning af høj kvalitet for de forskellige sproggrupper på 

skolen. Der fi ndes dog en lang række omkostningsbesparende skoleaktiviteter, som er 

tilgængelige for alle interesserede elever med og uden indvandrerbaggrund. Et forskel-

ligartet pensum, herunder fagkurser på højt niveau, kan integreres i de fremmedsprog, 

der tilbydes i folkeskolen og gymnasiet. En anden mulighed er at bruge tosprogede 

hjælpelærere til lejlighedsvis undervisning i klasselokalet. En sådan konkret anvendelse 

af en skoles interkulturelle undervisningsmetoder giver bedre læring og sociale 

brobygningsmuligheder.

Viden om hjemmets sprog og kultur bidrager til den menneskelige kapital i et indvan-

dringsland, hvilket politikerne kan udnytte for at nå deres mål om uddannelse og 

konkurrencedygtighed i verdensklasse.
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»Sproglig mangfoldighed i portugisiske skoler« styrker de interkulturelle og fl ersproglige 

kompetencer og bekæmper adskillelse ved hjælp af tosprogede Kap Verde-kreolske og 

mandarinkinesiske pilotskoler for både modersmålstalende indvandrerelever og indfødte 

portugisiske elever. 

www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html 

Modersmålskurser (og i særdeleshed modersmålsunderviseren) kan også spille en vigtig 

formidlende rolle i forholdet mellem familien og skolen. Sådanne kurser kan udgøre en 

del af skolens proaktive kontakt til forældrene med henblik på at mobilisere familier og 

medlemmer af lokalsamfundet. Skolerne kan stille undervisningsressourcer og -lokaler til 

rådighed eller yde støtte til programmer, der tilbydes uden for skolen. 

The Supplementary Schools Forum i Bristol, Det Forenede Kongerige, består af 25 frivillige, lokalt 

baserede skoler, som tilbyder ekstra undervisning i hjemmets sprog og kultur samt almene 

fag som engelsk. En evaluering i 2005 viste, at den positive indfl ydelse, som disse skoler har 

på elevernes uddannelsesmæssige resultater, selvtillid og identitet, kan øges via en byplatform 

for god praksis. Forummet har opfordret til øget udveksling og fl ere partnerskaber mellem 

etablerede og nye lokalsamfund og med almene skoler.

www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity 

I Sverige har elever, der modtager obligatorisk undervisning og undervisning på gymnasieniveau 

ret til modersmålsundervisning, såfremt: én eller begge forældre/værger har et andet modersmål 

end svensk, eleven kommunikerer dagligt på sproget, eleven allerede har et grundlæggende 

kendskab til sproget, og han eller hun er interesseret i at modtage undervisning. Undervisningen 

gennemføres, hvis der er mindst fem elever og en lærer, hvilket er almindeligt i skoler med en høj 

koncentration af indvandrerelever og i uafhængige skoler med en sproglig profi l. Ny forskning 

har påvist, at et modersmålskursus kan have en positiv indfl ydelse på et barns karakterer og 

følelse af identitet og af at høre til. Desuden øgede det forældrenes engagement i deres barns 

skolegang, selv hvis der tages højde for deres indkomst og uddannelsesniveau.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

Forbilleder og mentorer for indvandrerelever 

En mentor kan spille en værdifuld rolle som coach og vejleder for unge under uddannelse. Unge 

erhvervsfolk med indvandrerbaggrund kan ansættes som undervisningsassistenter (med løn 

eller på frivillig basis) for at give yderligere støtte til indvandrerelever. Dette vil ikke kun give 

indvandrerelever akademisk støtte, men også positive forbilleder, hvilket især kan være nyttigt, 

hvor etniske samfund er på vej til at dele sig i to særskilte grupper — en underklasse og en ny 

middelklasseelite. Dygtige mentorer kan give inspiration og vejledning til medstuderende med 

dårligere akademiske resultater. 
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Mentorordninger øger indvandrerelevernes tillid og bygger bro til forbilleder fra nye 

indvandrereliter. 

The Institute for Multicultural Development (FORUM) og de Baak (arbejdsgiverorganisa-

tionen VNO-NCW’s uddannelsesinstitut) tilbyder personlig coaching af højtuddannede 

unge med indvandrerbaggrund, der er i gang med den sidste del af deres uddannelse. En 

mentor hjælper med at opbygge de unges personlige kompetencer og lederevner.

www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html

 

Fritidsaktiviteter kan skabe bedre resultater og bygge broer

Fritidsaktiviteter, som f.eks. sportsarrangementer og sommerlejre, kan lette kommunika-

tionen mellem og blandt indvandrerbørn og indfødte. Forældrene til disse børn kan 

opfordres til at deltage og eventuelt hjælpe med at tilrettelægge dem.  Arrangementerne 

kan også tilrettelægges i samarbejde med indvandrerorganisationer. 

Fritidsaktiviteter bygger bro mellem de deltagende indvandrerelever og indfødte elever og 

de tilrettelæggende skoler, forældre og indvandrerorganisationer. 

Jacobs Foundation i Schweiz støtter sommerlejre for andetsprogslærende fra indvan-

drerfamilier. Der afprøves forskellige metoder såsom teaterundervisning, og deltagernes 

og kontrolgruppernes resultater evalueres med henblik på at styrke viden og formidling af 

vellykkede tilgange.

www.jacobsfoundation.org 

»École Ouverte« i Frankrig har siden 1991 holdt grundskoler og gymnasier åbne for en lang 

række kultur-, fritids-, fremmedsprogs- og andre undervisningsaktiviteter om onsdagen 

og lørdagen og i skolernes sommer- og vinterferier. Aktiviteterne er åbne for alle elever, 

herunder nyankomne indvandrerelever, der bor i problemområder i byerne eller kommer fra 

økonomisk eller kulturelt dårligt stillede miljøer. Kvalitative evalueringer viser, at ordningen 

er et eff ektivt middel til at bekæmpe konfl ikter i lokalområdet og forbedre den sociale 

integration og skolemiljøet samt forholdet mellem lærere, forældre og lokalsamfundene. 

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm 

Siden september 2008 har det franske uddannelsesministerium endvidere haft en frivillig 

»skolevejledningsordning« i grundskolen og de fi re første år af overskolen. Her kan eleverne 

i to timer efter skole modtage lektiehjælp og ekstratimer af lærere eller deltage i sportslige, 

kulturelle og kreative aktiviteter.

www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html 

*

*
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 6.3. Lettere overgang til videregående uddannelse og 
arbejdsmarkedet

Tertiær uddannelse anses i EU for at være et afgørende middel til at fremme innovation, 

produktivitet og vækst i et videnbaseret samfund. Andelen af unge indvandrere, der 

afslutter en videregående uddannelse, varierer betragteligt på tværs af indvandrersam-

fundene. Disse forskelle har tendens til at opstå, hvis den unge har afbrudt sin uddannelse 

(hvilket er tilfældet for de fl este asylansøgere og fl ygtninge) og/eller kommer fra et land, 

hvor færre mennesker har adgang til uddannelse og som følge heraf ikke har de akademiske 

kvalifi kationer, der er nødvendige for at kunne få adgang til videregående uddannelse. 

Forskellene afspejler også den værdi, forældrene tillægger videregående uddannelse.

Regeringer, uddannelsesinstitutioner, organisationer i civilsamfundet, fonde og private 

virksomheder kan øge antallet af legater og programmer, de tilbyder dygtige unge med 

indvandrerbaggrund (og deres forældre).

I Frankrig har man udviklet forskellige programmer, der skal fremme mangfoldigheden 

på kompetencecentre inden for videregående uddannelse. Det parisiske institut for 

statskundskab, »Sciences-Po«, har optaget hundredvis af studerende (hvoraf to tredjedele 

har en udenlandsk født forælder) via en tilpasset udvælgelsesprocedure. Det treårige 

coachingprogram »Une grande école? Pourquoi pas moi?«, der er startet af erhvervs- og 

ledelseshøjskolen ESSEC, er blevet indført på 30 eliteskoler og omfatter således 3 000 

studerende. De store franske telekommunikationsvirksomheder yder via »Cercle Passeport 

Telecoms« tilsvarende individuel støtte inden for teknik- og ledelsesprogrammer. 

www.sciences-po.fr / www.pourquoipasmoi.essec.fr / www.passeport-telecoms.com

 

Alternativ uddannelse

Unge, der har vendt ryggen til det traditionelle uddannelsessystem, har brug for et alternativ, 

som de anser for attraktivt og relevant, for at kunne udvikle deres kompetencer. Uddannelse, 

der omfatter behovsbaserede moduler, og som er praktisk og baseret på moderne teknologi, 

tiltaler unge i langt højere grad. F.eks. har »Ny chance-skoler« til formål at give marginaliserede 

unge, der ikke har kvalifi kationerne til at blive optaget på en videregående uddannelse eller 

indtræde på arbejdsmarkedet, nye uddannelses- og læringsmuligheder. 

Erhvervsuddannelse

En del af Lissabonstrategien 2000/10 om at gøre EU til verdens mest dynamiske og konkur-

rencedygtige videnbaserede økonomi handler om at øge antallet af unge, der gennemfører 

en gymnasial uddannelse. Højere uddannelse opfattes som den bedste vej til at opnå de 

kompetencer, der er nødvendige i et vidensamfund. Selv om der skal gøres ethvert muligt 
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forsøg på at sikre, at unge indvandrere opnår de kompetencer, der kræves for at kunne 

gennemføre en gymnasial uddannelse, er erhvervsuddannelse andenvalget for dem, som 

på trods af støtte sandsynligvis ikke vil kunne klare en gymnasial uddannelse og vil forlade 

skolen med meget begrænsede fremtidsudsigter.

Indvandrere er underrepræsenteret på videregående uddannelser og har en høj frafalds-

procent. Opsøgningsprogrammer, der skal give indvandrerne oplysninger om de kurser, 

der udbydes, kan være ineff ektive eller ikke-eksisterende, og kurserne kan være dårligt 

tilpasset indvandrernes anderledes uddannelsesmæssige, kulturelle og/eller sproglige 

baggrund. Kurserne har muligvis ikke en fl eksibel struktur, der gør det muligt for eleverne at 

skabe en ordentlig balance mellem deres familiemæssige og arbejdsmæssige forpligtelser. 

Foranstaltninger, der kan bidrage til at overvinde disse forhindringer, vil hjælpe unge 

indvandrere med at få en videregående uddannelse og tilskynde dem, der har opgivet 

deres studium, til at vende tilbage. 

Det danske integrationsministeriums kampagne »Brug for alle unge« har til formål at 

tilskynde fl ere unge indvandrere til at påbegynde og fuldføre en erhvervsuddannelse. 

Kampagnen omfatter en taskforce, der hjælper erhvervsskoler med initiativer, som skal 

mindske frafaldsprocenten blandt indvandrere og fremme god praksis. 

www.brugforalleunge.dk/fi leadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_

Summary_evaluation_BFAU_fi nal-version.pdf 

Endvidere søger den danske politik »Ny chance til alle« at integrere arbejdsløse med etnisk 

minoritetsbaggrund på arbejdsmarkedet. Den omfatter obligatorisk deltagelse i almen 

eller erhvervsrettet uddannelse for alle unge, der modtager kontante ydelser. Særlige 

programmer hjælper unge under 25, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. 

Programmerne giver også unge mennesker de kvalifi kationer, der er nødvendige for at 

kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.

www.nychance.dk 

Med PALMS-projektet blev der oprettet et 250 mand stort netværk af eksperter og social-

rådgivere fra de italienske kommuner med henblik på at skabe måder, hvorpå uledsagede 

unge kunne blive integreret og komme ind på arbejdsmarkedet og blive berettiget til at 

ansøge om opholdstilladelse, når de blev 18 år. Der blev udarbejdet en individuel plan 

for 260 uledsagede unge, hvoraf 179 fi k en praktikplads, 157 et stipendium og 110 det 

nødvendige job ved afslutningen af uddannelsen.

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm 

Første- og andengenerationselever kan have større problemer end deres indfødte 

jævnaldrende med at få deres første job på grund af deres families socioøkonomiske status, 

dårligere sociale netværk og manglende kendskab til, hvordan arbejdsmarkedet fungerer. 

Derudover kan forskelsbehandling i rekrutteringsprocessen ikke overses. 

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
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Tilskyndelse til en tidlig indtræden på arbejdsmarkedet

I rekrutteringsprocedurerne har mange arbejdsgivere en tendens til at vægte en indvandrers 

erhvervserfaring i landet højere end tidligere erhvervs-/uddannelseserfaring fra udlandet eller 

diplomer for deltagelse i værtslandets sprogkurser. Kontrakter, som kombinerer arbejde og 

undervisning, gør, at eleverne kan udvikle forskellige arbejdsmæssige, sproglige og yderligere 

bløde kompetencer, og hjælper dem med at se deres potentiale og værdien af deres arbejde. 

Fagspecifi k sprogindlæring på stedet anbefales for at sikre, at værtslandets sprogundervisning 

for unge indvandrere ikke bliver uforholdsmæssigt krævende og ineff ektiv. Programmer på 

arbejdspladsen kan også være nyttige for dem, som har erfaring fra arbejde eller uddannelse 

i udlandet, men har behov for yderligere papirer på deres kunnen.

Én strategi til at imødegå ungdomsarbejdsløsheden indebærer at øge antallet af unge 

indvandrere i lærlingeforhold og i andre elevordninger. Ud over at sikre ekstra foranstaltninger 

skal strategierne også tilskynde fl ere unge indvandrere til at gå i gang med en erhvervsud-

dannelse. Lærepladsprogrammernes succes afhænger af kvaliteten af samarbejdet mellem de 

fi rmaer, der stiller pladserne til rådighed. Myndighederne kan foretage en screening af ledige 

job eller praktikpladser og udstede en attest om det grundlæggende sprogniveau og de 

kompetencer, der er nødvendige for at kunne udfylde den pågældende funktion. De kan også 

træde til for at sikre, at lærepladserne faktisk oprettes og er af en ensartet høj kvalitet i henhold 

til aftalerne mellem skoler, organisationer i civilsamfundet og forskellige typer arbejdsgivere. 

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er en særligt svær arbejdsgivergruppe at nå. 

Tidlig erhvervserfaring gennem kvalitetssikrede lærepladsordninger og programmer, som 

kombinerer arbejde og undervisning, har vist sig at være særligt vigtige for, hvordan unge 

indvandrere klarer sig på arbejdsmarkedet. 

Østrig og Tyskland har ordninger med tidlige og veletablerede lærepladser af betydelig 

varighed, som giver de unge et diplom og et individuelt beskæftigelsesforløb med i 

bagagen. Forskningsprojektet TIES viste, at tyrkiske andengenerationsindvandrere i disse 

lande havde bedre forudsætninger for at komme ind på arbejdsmarkedet, var mindre 

påvirket af diskriminerende ansættelsespraksis og havde bedre beskæftigelsesresultater 

end i lande uden lærepladssystemer.

www.tiesproject.eu 

Wien har været i stand til at øge antallet af lærlinge med indvandrerbaggrund via 

fl ersproglige brochurer og annoncer på internettet. Alle elever modtager oplysninger om 

mangfoldighed og gennemfører et modul om interkulturel uddannelse.

Step2Work-programmet i Nederlandene hjælper ikke-specialiserede afgangselever med 

at komme ind på arbejdsmarkedet ved at skaff e og fi nansiere en etårig praktik, hvorefter 

arbejdsgiveren kan forhandle med den unge om en almindelig ansættelseskontrakt. I løbet 

af praktikperioden sørger projektet for, at deltagerne får et forberedelseskursus og løbende 

*
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uddannelse. I det første år nåede projektet målene med, at 102 af de 120 deltagere opnåede 

en kontrakt, og at der blev oprettet en gruppe uddannede vejledere og et testet pensum.

www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf 

Projektet »Netværk for erhvervsuddannelse — uddannelse hos udenlandske iværksættere« 

i Mannheim, Tyskland, imødegår den dobbelte problemstilling vedrørende afgangselever 

med indvandrerbaggrund, som ikke kan fi nde en læreplads, og vedrørende de udenlandske 

iværksætteres begrænsede muligheder for at udbyde dem. Projektet letter oprettelsen af nye 

lærepladser inden for handels- og gastronomisektoren og tilbyder supplerende uddannelse i 

interkulturelle kompetencer og fl ersprogethed. 120 udenlandske iværksættere deltager, og tallet 

stiger med 12-15 om året. 80 % af deltagerne opnåede fast beskæftigelse hos virksomheden, 

mens resten fandt andet arbejde eller påbegyndte en videregående uddannelse.

Positive foranstaltninger

Regeringen og private virksomheder kan følge adfærdskodekser for opfyldelse af visse 

kriterier vedrørende respekt for mangfoldighed i rekrutteringsprocessen. De lovbestemte 

forpligtelser til at fremme lighed og mangfoldighed kan være obligatoriske for den off entlige 

sektor og for virksomheder, som opnår off entlige kontrakter, lån, tilskud eller andre fordele 

fra det off entlige. For så vidt angår små og mellemstore virksomheder, som er særligt 

svære at nå, har direkte off entlige løntilskud eller skattefordele vist sig yderst eff ektive som 

tilskyndelse til, at disse virksomheder rekrutterer personer, som traditionelt set er dårligt 

stillede på arbejdsmarkedet (unge indvandrere, langtidsledige, handicappede osv).

I forbindelse med »Plan Rosetta« i Belgien får arbejdsgivere refunderet deres socialsikrings-

bidrag, hvis de forpligter sig til, at mindst 3 % af deres medarbejdere består af unge, og hvor 

børn af indvandrere tæller dobbelt.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/offi  cial-paper-belgium-jun01.pdf 

Skræddersyede politikker for unge indvandrere

Det henstilles i de europæiske retningslinjer for beskæftigelsen, som er fælles prioriteringer 

for de nationale beskæftigelsespolitikker, at medlemsstaterne gennemfører en række 

foranstaltninger, som skal sikre, at ingen unge bliver ladt tilbage uden uddannelse eller 

beskæftigelse. Strategierne er skræddersyede til at opfylde de specifi kke behov hos unge 

indvandrere, som har klaret sig dårligt på arbejdsmarkedet. 

Uddannelses- og integrationseksperter har udviklet programmer, der hjælper elever 

med at forberede sig til, skaff e eller endda skabe deres egne første job ved at matche 

deres kompetencer og ambitioner med en karriere. Det udbytte, som deltagerne i disse 

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf
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programmer kan opnå, spænder fra bedre selvtillid, »bløde« arbejdsmarkedskompetencer, 

faglige støttenetværk og certifi kater hele vejen til lærepladser og job. Disse programmer 

har til formål at påvirke den socioøkonomiske inddragelse og synligheden af, hvad unge 

indvandrere kan og har bidraget med til det økonomiske liv. 

Mange unge indvandrere, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, har gavn af 

aktiviteter med henblik på selvstændiggørelse, som giver dem incitamentet og ressourcerne 

til at ændre sig, troen på, at det kan lade sig gøre, og de kompetencer, der er nødvendige for 

at kunne det. »Medborgercentre« kan få ressourcer til at give unge adgang til oplysninger, 

internet, sprogkurser og uddannelse i bløde kompetencer. 

Forskellige programmer kan øge elevernes »bløde kompetencer«, hvilket forbedrer deres 

jobmæssige fremtidsudsigter, ved at skabe bedre muligheder for uformel undervisning, 

såsom ressourcecentre, uddannelse, mentorordninger og adgang til netværk. 

Tysklands »Jugendmigrationsdienste« (JMD) er en målrettet integrationstjeneste for unge 

med indvandrerbaggrund. Der er i alt 360 JMD’er, som har til formål at forbedre unges 

chancer for vellykket integration i forhold til sprog, skole og uddannelse og overgangen 

til beskæftigelse ved at tilbyde individuel rådgivning og sagsbehandling, gruppemøder, 

socialrådgivning og netværksmuligheder.

www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie 

Kreative metoder til at få fat i unge indvandrere og deres familie

Sikring af ejerskab betyder, at elever og partnere vælger projektet frem for omvendt. 

Disse programmer gør deres yderste for at udnytte den lokale kontekst. De hjælper 

indvandrerelever med at nå frem til deres egen konklusion med hensyn til deres formelle 

og ikke-formelle uddannelse og til de jobmuligheder, de har. Platforme for dialog med 

indvandrerorganisationer og -samfund, særlig ungdomsrepræsentanter, kan være nyttige 

til at identifi cere barriererne til arbejdsmarkedet og strategier til at overvinde dem. 

Arbejdsformidlingen skal være tilpasset de kulturelle forskelle. Lettilgængelige oplysninger 

kan stilles til rådighed i form af oversat materiale og websider og gennem adgang til tolke 

eller tosproget personale. Unge indvandrere kan nås via moderne kommunikations-

teknologier som interaktive websteder og elektroniske medier. De utallige eksempler 

strækker sig fra hjemmebesøg og hotlines til jobmesser, rekrutteringskampagner og endda 

reklamestunts. 

*
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Det østrigske Equaludviklingspartnerskab »Join In« gennemførte en turne gennem Tyrol, 

som omfattede en oplysningskampagne, minipraktikker, uddannelses- og jobmesser 

og workshopper på stedet. Medlemmer af målgruppen blev uddannet til interkulturelle 

mentorer på projektet og viste sig at være mere eff ektive til at rekruttere end det indfødte 

østrigske personale. Det regionale arbejdsmarkedsorgan modtog retningslinjer for, 

hvordan det kunne ændre dataene om sine brugere for at fange »indvandrerbaggrund«, 

revurderede eff ektiviteten af de nuværende tilbud til disse grupper og gennemfører nu 

større opsøgende projekter blandt disse og uden for byområderne. 

www.join-in.at 

»Agenda X — ungdommen i et multikulturelt samfund« er udarbejdet af og drives af unge 

for unge. Blandt centrets mange forskellige aktiviteter med at samle indfødte unge og unge 

fra etniske minoriteter, der skal ind på arbejdsmarkedet, er deres største enkelte aktivitet 

»Jobb X«-beskæftigelseskurset. Flere hundrede unge i alderen 15 til 26 år har deltaget, og 

succesraten med hensyn til at fi nde job kort tid efter programmet ligger på 80 % — hvilket 

er betydeligt højere end for de unge, der følger de standardkurser, som den norske arbejds- 

og velfærdstjeneste udbyder. Jobb X’s forholdsmæssige fordel skyldes dets fokus på reelle 

kompetencer, individuelle styrker og fl ere lærere i forhold til elevantallet.

www.agendax.no 

Informations- og kommunikationsteknologiske værktøjer (IKT-værktøjer) anvendes i mindre 

initiativer over hele Europa for at uddanne unge indvandrere ved at forbedre mulighederne 

for interkulturel og individuel læring og give dem læse- og skrivefærdigheder samt sproglige, 

fagspecifi kke, digitale og mediemæssige kompetencer, som kan åbne dørene til arbejds-

markedet. IKT’s dynamiske og multimediemæssige egenskaber appellerer til unge mennesker 

og inddrager dem (igen) i et undervisningsmiljø, som er mere interaktivt og skræddersyet 

til deres specifi kke behov. Eleverne kan f.eks. øve sig uden at skulle bruge sproget, da der 

anvendes ikoner eller modersmålsoversættelser. Computeradgang og grundlæggende 

digitale kompetencer er to forudsætninger for at kunne benytte sig af disse muligheder.

»Escolhas« (valg) i Portugal er et bottom up-program, som siden 2001 har fi nansieret og 

støttet 121 projekter. Det er baseret på lokale foreningers egne forestillinger om, hvordan 

man kan forbedre antallet af unge med uddannelse og arbejde blandt udsatte unge i alle 

aldre, som bor i dårligt stillede områder, særligt indvandrerbørn. Siden 2006 har 110 lokale 

»centre for integration i informationssamfundet« (CID@NET) stillet gratis internet til rådighed 

for 27 000 brugere i forbindelse med jobsøgning og forskellige støtteaktiviteter. Der blev 

f.eks. udviklet et pensum vedrørende »beskæftigelsesegnethed« inden for »beherskelse af 

Microsoft-teknologi«. 

www.programaescolhas.pt 
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LIFT-projektet i Hamburg havde til formål at opbygge og udbygge indvandrerelevernes 

sprogkundskaber og interkulturelle kompetencer ved også at gøre dem dygtige til at 

anvende de nye medier. LIFT, som var rettet mod 12-16-årige indvandrere, der står uden 

for samfundet, stillede et onlineundervisningsmiljø til rådighed med adgang til internet-

baserede undervisningsmoduler og spil.

Der fi ndes fl ere praksiseksempler i IPTS-rapporten »2008 Overview of Digital Support 

Initiatives for/by Immigrants and Ethnic Minorities in the EU27«. 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

Mentorer og rollemodeller

Rollemodeller viser andre unge mennesker, at det er muligt at opnå succes gennem 

uddannelse og på arbejdsmarkedet. Individuelle mentorer kan ikke alene inspirere, men 

også yde målrettet coaching og vejledning til unge indvandrere. Programmerne kan sætte 

dårligt stillede elever sammen med frivillige (medarbejdere eller pensionister) inden for 

et givet erhverv eller med fagligt godkendte jobcoaches. Rollemodeller med en lignende 

baggrund har vist sig at være særligt gode mentorer, hvervemedarbejdere og projektledere 

for disse programmer. Tilbuddet om, at succesfulde deltagere kan få job som mentorer, 

hjælper disse programmer med at opfylde det overordnede mål om at hjælpe unge 

indvandrere med at få en karriere, som passer til deres særlige kompetencer og erfaringer.

I »Work-Up«-projektet i Belgien yder konsulenter med indvandrerbaggrund individuel 

vejledning i marken til andre unge, som står uden job. De bygger bro mellem jobsøgende 

og off entlige arbejdsformidlinger ved at identifi cere de særlige problemer, som deres 

mentee står over for, og foreslå serviceforbedringer. Deltagende indvandrerorganisationer 

sørger for supplerende rådgivning og uddannelse, som de off entlige organer ikke tilbyder.

www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf 

SpraKuM Equalprojektet i Tyskland indførte »kvalifi kationer til sprog- og kulturmæglere« 

for at tilbyde uddannelse og åbne denne karrierevej for unge indvandrere, fl ygtninge og 

asylsøgere, som ønsker at fungere som mellemled for at forbedre de grundlæggende 

serviceydelser og forbedre de mere sårbare indvandreres sociale og helbredsmæssige 

situation.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-

pangea_en.cfm 
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Udbygning af netværk

Mange mennesker får job via deres sociale netværk. Unge indvandrere har generelt mindre 

veludviklede netværk end indfødte unge, og dette er en ulempe for dem. De off entlige 

myndigheder, civilsamfundet, uddannelsesinstitutionerne og private virksomheder kan alle 

spille en rolle i denne netværksopbygning. Arbejdsgivere, som opererer inden for brancher, 

hvor det er almindeligt at rekruttere gennem uformelle netværk, kunne f.eks. tilbyde 

specielt målrettede ordninger for indslusning på arbejdspladsen. »Nationale talentpuljer« 

er en platform, der kan bringe jobsøgende i forbindelse med potentielle arbejdsgivere, og 

frivillige hjælper med at forbedre disse unges CV. 

»Fra bænken til banen« er et projekt, som er lanceret af en af de største danske fodboldklubber, 

Brøndby IF, i samarbejde med Brøndby Kommune og det danske integrationsministerium. 

Det har til formål at skabe kontakt mellem unge mennesker med indvandrerbaggrund og 

klubbens netværk af ca. 350 sponsorvirksomheder. Mere end 130 unge med indvandrer-

baggrund har fået en læreplads eller et regulært job siden 2003.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211 

Frivilligt arbejde og deltagelse i netværk for unge kan forbedre de unge indvandreres 

kompetencer samt udvikle deres netværk og deres selvtillid. Unge indvandrere, der er 

i gang med en gymnasial uddannelse, kan også tilskyndes til at tage job i skoleferierne 

og i fritiden, da dette kan give værdifuld erhvervserfaring, hjælpe med at forbedre deres 

sprogkundskaber og udvikle sociale og interpersonelle kompetencer. 

Det nederlandske Equalprojekt »Fang den kommende coach« imødegår unge indvandreres 

sociale problemer ved at tilskynde dem til selv at tage et ungdomsarbejde. Projektet 

indebærer udvikling og gennemførelse af undervisningsprogrammer, praktisk coaching, 

styrkelse af ungdomsarbejdets multikulturelle karakter, et øget antal lære-/arbejdspladser 

ved at skabe kontakt til arbejdsgivere og udvikling og indførelse af en multimedieorienteret 

indlæringsmetode.

www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88 

Overvindelse af indirekte forskelsbehandling på grund af oprindelse 
og sociale betingelser 

Afhængigt af den lokale situation kan der være en uforholdsmæssigt stor koncentration 

af unge indvandrere i fattige områder, hvor der er stor sandsynlighed for, at indbyggerne 

bor i socialt boligbyggeri, er arbejdsløse, har begrænset uddannelse, er involveret i 

kriminalitet eller har psykiske problemer, såsom depression. I disse tilfælde har området 

sjældent omfattende indkøbsmuligheder og transportforbindelser, og beskæftigelsesmu-

lighederne kan også være dårlige. Mulighederne er derfor meget mere begrænsede for 
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unge mennesker, der vokser op i økonomisk og socialt dårligt stillede områder. De lokale 

myndigheder bør tilskynde arbejdsgivere uden for de isolerede og dårligt stillede områder 

til at ansætte unge mennesker fra disse områder og, hvor det er hensigtsmæssigt, overveje 

at forbeholde et antal lærepladser til dem. 

Det svenske projekt »Lugna Gatan« (ro i gaden) har til formål at genintegrere unge, som 

oplever social udstødelse i fattige områder i fl ere forskellige byer. Efter tre måneders 

uddannelse ansættes de unge som rollemodeller for at skabe kontakt til andre unge i deres 

område. Flere hundrede arbejdsløse unge er blevet hjulpet til uddannelse og beskæftigelse, 

og fl ere tusinde andre har arbejdet som frivillige. Størstedelen af de unge, som arbejder 

eller har arbejdet for projektet, er nu i fuldtidsarbejde eller i gang med en uddannelse.

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/

dynamaster/fi le_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf 

Frankrigs »Zones Franches Urbaines«-program (programmet frie byområder) har til formål 

at øge den økonomiske aktivitet, mindske arbejdsløsheden og lette den fysiske og sociale 

revitalisering af områder med højt skolefrafald ved at forbedre de økonomiske incitamenter 

for private virksomheder. 

www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf 

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
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Konklusioner

1.  Bredere samfundsmæssige forhold, der reguleres af forskellige politikker såsom 

indvandring, boligmæssige og sociale forhold samt beskæftigelse, kan enten fungere 

som katalysatorer eller hindringer for en eff ektiv uddannelsespolitik. 

2.  Elever med indvandrerbaggrund har tendens til at klare sig godt i skolesystemer med 

færre skoletyper, senere udvælgelse til opdeling af eleverne efter evner og objektive 

vurderingsmetoder, bl.a. for elever med særlige behov.

3.  Høje ensartede standarder for realkompetencevurderinger og orienteringsprogrammer 

sikrer, at nyankomne indvandrerelever begynder i skolesystemet på det rette niveau.

4.  Løbende støtte hjælper indvandrerelever til at nå op på et almindeligt uddannelses-

niveau så hurtigt som muligt. Fordelene ved disse kurser er veletablerede 

kvalitetsstandarder for andetsprogsindlæring, der løbende evalueres, samt et tæt 

lærersamarbejde om integreret, faglig indlæring.

5.  Ansættelse af fl ere dygtige lærere er en af de mest eff ektive metoder til forbedring 

af uddannelsesniveauet, især for dårligt stillede elever eller elever med indvandrer-

baggrund. Ved at ansætte fl ere lærere med indvandrerbaggrund og/eller uddannelse 

i interkulturel undervisning kan man hæve elevernes uddannelsesniveau, lærernes 

forventninger og undervisningsmiljøets generelle kvalitet.

6.  Fuldstændig indarbejdelse af interkulturel undervisning i pensum, undervisnings-

materialer og eksterne skoleaktiviteter øger kendskabet hos de indfødte elever og 

selvtilliden hos indvandrereleverne.

7.  Aktive outreachstrategier for indvandrer- og dårligt stillede forældre og frivillig 

videregående voksenuddannelse for alle sikrer øget skolegang og bedre skoleresulta-

ter og øger forældrenes deltagelse i skolearrangementer og -aktiviteter. 

8.  Viden om hjemmets sprog og kultur bidrager til den menneskelige kapital i et indvan-

dringsland, hvilket politikerne kan udnytte for at nå deres mål om uddannelse og 

konkurrencedygtighed i verdensklasse.

9.  Mentorordninger øger indvandrerelevernes selvtillid og bygger bro til forbilleder fra 

nye indvandrereliter. 

10.  Fritidsaktiviteter bygger bro mellem de deltagende indvandrerelever og indfødte 

elever og de tilrettelæggende skoler, forældre og indvandrerorganisationer. 

11.  Tidlig erhvervserfaring gennem kvalitetssikrede lærepladsordninger og programmer, 

som kombinerer arbejde og undervisning, har vist sig at være særligt vigtig for, 

hvordan unge indvandrere klarer sig på arbejdsmarkedet. 
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12. Forskellige programmer kan øge elevernes »bløde kompetencer«, hvilket forbedrer 

deres jobmæssige fremtidsudsigter, ved at skabe bedre muligheder for uformel 

undervisning, såsom ressourcecentre, uddannelse, mentorordninger og adgang til 

netværk. 
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Bilag I

Fælles grundprincipper for

integrationspolitik i den

europæiske union



160 Håndbog om integration 

1.  Integration er en dynamisk tovejsproces af gensidig imødekommenhed fra både 

indvandreres og indbyggeres side i medlemsstaterne.

2.  Integration indebærer respekt for Den Europæiske Unions grundlæggende værdier.

3.  Beskæftigelse er et nøgleelement i integrationsprocessen og er af central betydning 

for indvandrernes deltagelse, for de bidrag, de yder til værtssamfundet, og for synlig-

gørelsen af disse bidrag.

4.  Grundlæggende kendskab til værtssamfundets sprog, historie og institutioner er 

en nødvendig forudsætning for integration; at indvandrerne sættes i stand til at 

erhverve dette grundlæggende kendskab er af afgørende betydning for en vellykket 

integration.

5.  En indsats på uddannelsesområdet er af afgørende betydning for at forberede 

indvandrerne og navnlig deres efterkommere til at blive mere aktive deltagere i 

samfundet og få succes med det.

6.  Indvandreres adgang til institutioner og til off entlige og private goder og tjenestey-

delser på lige fod med nationale statsborgere og uden forskelsbehandling er et 

afgørende grundlag for bedre integration.

7.  Hyppig kontakt mellem indvandrere og medlemsstaternes borgere er af fundamental 

betydning for integration. Samspillet mellem indvandrere og medlemsstaternes 

borgere fremmes, hvis der skabes fælles mødesteder, indledes en tværkulturel dialog 

og tilbydes undervisning om indvandrere og indvandrerkulturer, samt hvis livsbetin-

gelserne i bymiljøerne forbedres.

8.  Retten til at have en anden kultur og til at praktisere en anden religion er garanteret 

i chartret om grundlæggende rettigheder og bør beskyttes, medmindre det strider 

mod andre ukrænkelige europæiske rettigheder eller national ret.

9.  Indvandreres deltagelse i den demokratiske proces og i udformningen af integration-

spolitik og -foranstaltninger, navnlig på lokalt plan, støtter deres integration.

10.  Mainstreaming af integrationspolitikker og -foranstaltninger på alle relevante 

politikområder og alle niveauer i regerings- og i den off entlige sektor er et vigtigt 

element i forbindelse med fastlæggelsen og gennemførelsen af off entlige politikker.

11.  Det er nødvendigt at fastlægge klare mål, indikatorer og evalueringsmekanismer for 

at foretage en tilpasning af politikken, vurdere de fremskridt, der er gjort på integra-

tionsområdet, og gøre udvekslingen af oplysninger mere eff ektiv.
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Bilag II

Værktøj til benchmarking af integration
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Bilagene til første og anden udgave af håndbogen indeholder metoder til, hvordan 

politikker kan omsættes til projekter, og hvordan de politiske beslutningstagere 

kan omsætte resultaterne af praktikeres aktiviteter til nye initiativer. Dette bilag 

er tænkt som et værktøj til politikere og praktikere, som ønsker at lære af og med 

hinanden med det formål at tilvejebringe en systematisk, løbende forbedring af 

deres arbejdsmetoder, standarder og levering af ydelser.

Alle interessenter, der opfatter sig som integrationsaktører (politiske beslutningstagere, 

leverandører af ydelser og samfundsaktører) kan benchmarke deres arbejde sammen på 

grundlag af et fælles mandat, sæt af målsætninger og aktiviteter. 

Metoden bag benchmarkingen er en sammenlignende analyse af og med praktikere. En 

forudsætning for succes er, at deltagerne er villige til at lære med og af hinanden. I processen 

identifi cerer deltagerne:

Centrale forbedringsområder •

Relevante internationale juridiske og faglige standarder •

God praksis, der følger disse standarder, og faktorer, som er kritiske for at opfylde dem •

Erfaringer, der kan overføres fra én situation til en anden og føre til tilpasninger af den  •
enkeltes egne politikker og praksis.

Nedenfor beskrives et benchmarkingværktøj, som en integrationsaktør kan bruge til 

at udvikle et benchmarkingeksempel for at lære af og forbedre sine politikker og sin 

praksis. Sammen gennemgår deltagerne denne tjekliste for hvert af benchmarkingens fi re 

hovedområder og forskellige faser:

1. Planlægning

Emne : •  Integration er en fl erdimensional proces: Hvilket specifi kt område vedrører dit 

arbejde?

Find en arbejdsdefi nition på processen : •  Divergerende begreber eller modeller for 

integration kan hæmme samarbejde og sammenlignende analyser. Hvordan opfatter 

din organisation, at dens arbejde på lang sigt bidrager til velfærd og sammenfaldende 

samfundsmæssige resultater for alle medlemmer af et mangfoldigt samfund? Fremmer 

dit arbejde aktiv deltagelse, erhvervelse af kvalifi kationer og kompetencer eller 

institutionel åbenhed og kulturel forandring?

Søg potentielle deltagere : •  Hvem har du en fælles interesse i at lære af og med? Vil 

du være partner med organisationer med tilsvarende aktiviteter, men i andre byer eller 

lande — eller foretrækker du at lære af organisationer med en tilsvarende målsætning, 

men aktiviteter i andre sektorer?
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Etablering af benchmarkingstrukturen : •  Organisationens lederskab viser, om den er 

rede til at benchmarke og afsætte tilstrækkelige ressourcer. Hvilken metode, protokol 

for engagement og adfærdskodeks vil deltagerne følge?

2. Forskning

Defi nér dine direkte modtagere : •  Europas eksisterende mangfoldighed forøges med 

nye indvandrere, som selv er indbyrdes forskellige. Hvilke medlemmer af et mangfoldigt 

samfund drager direkte fordel af dit arbejde med integration? Er det specifi kke kategorier 

af indvandrere, forskellige generationer, off entligheden generelt, off entlige institutioner 

osv.?

Identifi cér pålidelige datakilder : •  Den nationale og tværnationale dataindsamling kan 

være mangelfuld og dermed vanskeliggøre søgning efter sammenlignelige data; de, der 

udarbejder benchmarkingen, kan derfor være deres egen bedste ressource. Hvilke kilder 

fi ndes der til disaggregerede, sammenlignelige data om dine modtagere?

Indsaml data og kortlæg hindringer for dine modtagere : •  på dit arbejdsområde: 

Hvilke problemer beskriver dine direkte modtagere som de mest frustrerende for deres 

trivsel på lang sigt? Hvis du ikke har oplysninger om deres erfaringer, hvilke problemer 

ser og hører praktikere da oftest om?

Omsæt hindringer til indsatsområder : •  Hvilke klare, handlingsorienterede 

mål kan din organisation vedtage for at fj erne disse hindringer og bygge på 

integrationspædagoger?

Kortlæg politikker : •  Hvilke varer, ydelser og politikker leverer organisationerne for at 

skabe forbedringer på disse områder?

3. Analyse

Foretag retrospektive og prospektive konsekvensvurderinger : •  Hvordan har dit 

hidtidige arbejde indvirket på disse indsatsområder i din situation? Hvilke arbejdsalter-

nativer kan eventuelt forbedre din indvirkning fremover?

Indførelse af standarder : •  Hvilke internationale juridiske normer eller faglige standarder 

fi nder direkte anvendelse på dit arbejdsområde?  

Find og gennemgå god praksis : •  Hvilken praksis kan bedst opfylde de forskellige 

kriterier i disse standarder?

Undersøgelse af denne praksis og disse organisationer:  • Udbuddet af teknikker 

rækker fra enkle undersøgelser af off entligt tilgængelig information til gruppebesøg, 

seminarer og mere avancerede metoder som peer reviews, udvekslinger og læringspart-

nerskaber. Hvordan har andre organisationer brugt disse standarder til at udforme den 
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pågældende praksis? Hvilke »næste skridt« skal man holde øje med i gennemførelsen? 

Hvilke faktorer forklarer deres succes?

4. Gennemførelse

Lav forbedringer i politik og praksis : •  Vedtag nye foranstaltninger for at fj erne eller 

indsnævre kløften mellem nuværende og god praksis. Hvordan kan din praksis opfylde 

eller endog overstige disse standarder?

Vedtag fælles ledsagende indikatorer, mål og benchmarks : •  Hvordan kan dine 

indsatsområder omsættes til fælles målestokke og mål til at evaluere dit arbejdes bidrag 

til den overordnede integration?

Registrér, revidér og justér benchmarkingprocessen: •  Hvordan kan denne proces 

optimeres over tid for løbende at forbedre dine resultater på området eller behandle 

nye områder?
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Bilag III

Nationale kontaktpunkter for integration
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Belgien

Vicepremierministerens kabinet, beskæftigelses- og ligestillingsminister (Vice-premier 

ministre, ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances/Vice Eerste minister, minister van 

Werk en van Gelijke Kansen)

Kunstlaan 7 Avenue des Arts, 1210 Brussel/Bruxelles, BËLGIE/BELGIQUE, fax +32 22202067

Center for Ligestilling og Bekæmpelse af Racisme (Centre pour l’égalité des chances et la 

lutte contre le racisme/Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding)

Koningsstraat 138 Rue Royale, 1000 Brussel/Bruxelles, BËLGIE/BELGIQUE, fax +32 22123030

Bulgarien

Ministeriet for Arbejde og Socialpolitik (Ministry of Labour and Social Policy — 

Министерство на труда и социалната политика)

Direktoratet for Personers Frie Bevægelighed, Migration og Integration (Free Movement of 

Persons, Migration and Integration Directorate)

2, Triaditza Street, 1051 Sofi a, BULGARIEN, fax +359 29873980

Cypern

Indenrigsministeriet (Ministry of Interior — Υπουργείο Εσωτερικών)

Afdelingen vedrørende EU og Internationale Forbindelser (EU and International Relations 

Section)

Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nicosia, CYPERN, fax +357 2286783 83

Danmark

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Kontoret for Integrationspolitik

Holbergsgade 6, 1057 København K, DANMARK, fax +45 33111239

Estland

Kulturministeriet (Kultuuriministeerium)

Suur-Karja 23 15076, Tallinn, ESTLAND, fax +372 6282200

Finland

Indenrigsministeriet (Sisäasiainministeriö)

Departementet for Migration, Kontoret for Integration (Migration Department, Integration Unit)

Vuorikatu 20 A, Helsingfors, PO BOX 26, FI-00023, FINLAND, fax +358 916042940

Det Forenede Kongerige

UK Border Agency — Immigration Policy

Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 

DET FORENEDE KONGERIGE, fax +44 2086046894

Frankrig

Indvandrings- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for National Identitet og 

Solidarisk Udvikling

Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’identité nationale et du développement 

solidaire)
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Departementet for Modtagelse, Integration og Borgerskab (Department of Reception, 

Integration and Citizenship)

101, rue de Grenelle — 75323 Paris Cedex 07, FRANKRIG, fax +33 172716825 

Grækenland

Indenrigsministeriet, Ministeriet for Decentralisering og E-forvaltning

(Ministry of Interior, Decentralisation and E-Government — Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Generaldirektoratet for Migrationspolitik og Social Integration, Afdelingen for Social 

Integration (Directorate General for Migration Policy & Social Integration, Social 

Integration Division)

2 Evangelistrias St., 105 63 Athen, GRÆKENLAND, fax +30 2103741239

Irland

Integrationsministerens kontor (Offi  ce of the Minister for Integration) 

Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, IRLAND, fax +353 16473119

Italien

Indenrigsministeriet (Ministero dell’Interno)

Departementet for Borgerlige Rettigheder og Immigration — Det Centrale Direktorat for 

Indvandrings- og Asylpolitik (Department for Civil Liberties and Immigration — Central 

Directorate for Immigration and Asylum Policies)

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Rom RM, ITALIEN, fax +39 0646549751

Arbejds-, Sundheds- og Socialministeriet (Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali)

Generaldirektoratet for indvandring (Directorate General for Immigration)

Via Fornovo 8, 00192 Rom RM, ITALIEN, fax +39 0636754769

Letland

Justitsministeriet (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)

Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, LETLAND, fax +371 67285575

Litauen

Social- og Arbejdsministeriet (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

Departementet for Internationale Anliggender (International Aff airs Department)

A. Vivulskio Str. 11, LT-03610 Vilnius, LITAUEN, fax +370 52664209

Luxembourg

Ministeriet for Familiespørgsmål og Integration (Ministère de la Famille et de l’Intégration)

Luxembourgs Modtagelses- og Integrationskontor (Offi  ce luxembourgeois de l’accueil et 

de l’intégration — OLAI)

7-9, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, LUXEMBOURG, fax +352 24785720
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Malta

Familie- og Socialministeriet (Ministry for the Family and Social Solidarity — Ministeru 

għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali)

Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, Valletta CMR 02, MALTA, fax +356 25903121

Nederlandene

Boligministeriet, Ministeriet for Fysisk Planlægning og Miljøministeriet (Ministerie van VROM)

Generaldirektoratet for Boliger, Byområder og Integration (Directorate General for 

Housing, Communities and Integration)

Departementet for Medborgerskab og Integration (Department for Civic Citizenship & 

Integration)

Rijnstraat 8, Postbus 30941, 

2500 GX Haag, NEDERLANDENE, fax +31 703390618

Polen

Arbejds- og Socialministeriet (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)

Departementet for Social Bistand og Integration (Department of Social Assistance and 

Integration)

1/3/5 Nowogrodzka Str., 00-513 Warszawa, POLEN, fax +48 226611140

Portugal

Formandskabet for Portugals Ministerråd (Presidência do Conselho de Ministros) Rua Prof. 

Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Lissabon, PORTUGAL, fax +351 213927860

Rumænien

Forvaltnings- og Indenrigsministeriet (Ministerul Administraţiei şi Internelor)

Rumæniens Indvandringskontor — Kontoret for Social Integration (Romanian Immigration 

Offi  ce — Social Integration Unit)

24 A Tudor Gociu Street, Bukarest 4, RUMÆNIEN, fax +40 214500479

Slovakiet

Arbejds-, Familie- og Socialministeriet (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Departementet for Migration og Integration af Udlændinge (Department of Migration and 

Foreigner Integration)

Špitálska 4, 816 43 Bratislava, SLOVAKIET, fax +421 220461623

Indenrigsministeriet (Ministerstvo vnútra SR) 

Kontoret for Migration (Migration Offi  ce)

Pivonková 6, 812 72 Bratislava, SLOVAKIET, fax +421 243414759

Slovenien

Indenrigsministeriet (Ministrstvo za notranje zadeve)

Direktoratet for Migration og Integration (Migration and Integration Directorate)

Beethovnova 3, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIEN, fax +386 14284695
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Spanien

Arbejds- og Indvandringsministeriet (Ministerio de Trabajo e Inmigración)

Statssekretariatet for Ind- og Udvandring (State Secretariat for Immigration and 

Emigration)

Generaldirektoratet for Integration af Indvandrere (General Directorate for the Integration 

of Immigrants)

C/ José Abascal, 39 -1ª Planta-, 28003 Madrid, SPANIEN, fax +34 913637057

Sverige

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Enheten för integration och urban utveckling

SE-103 33 Stockholm, SVERIGE, fax +46 84053578

Tjekkiet

Indenrigsministeriet (Ministerstvo vnitra České republiky)

Departementet for Asyl- og Migrationspolitik (Department for Asylum and Migration 

Policy)

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Prag 7, TJEKKIET, fax +420 974833512

Tyskland

Forbundsindenrigsministeriet (Bundesministerium des Innern)

Kontor MI2 Integrationspolitik (Unit MI2 Integration Policies)

Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin, TYSKLAND, fax +49 30186812926

Ungarn

Justits- og Retshåndhævelsesministeriet

(Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

Departementet for koordinering af retlige og indre anliggender samt migration 

(Department of Coordination in Justice and Home Aff airs and Migration)

Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapest, UNGARN, fax +36 14413599

Østrig

Den Østrigske Integrationsfond (Österreichischer Integrationsfonds)

Schlachthausgasse 30, 1030 Wien, ØSTRIG, fax +43 17101203591

Observatører

Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Integrerings- og mangfoldsavdelingen

P.O. Box 8019 Dep. 0030 Oslo, NORGE, fax +47 22240265

Hvad angår nationale websteder, henvises til EU’s webside om integration: 

www.integration.eu (delen om landeprofi ler)
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Dette dokument er baseret på skrivebordsforskning, temadokumenter, endelige 

dokumenter samt skriftlige og mundtlige indlæg fra tekniske seminarer. Nedenfor 

fi ndes en liste over anvendte hovedværker.

»Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries«,

the NATAC project: www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

Citizenship policies in the new Europe, the CPNEU project: www.aup.nl/

do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

»Discrimination in the European Union«, Special Eurobarometer 263:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf 

»Diversity Toolkit for factual programmes in public service television«, European 

Broadcasting Commission, Swedish ESF Council, Fundamental Rights Agency:

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

»Education and the Integration of Migrants«, European Commission’s Directorate General 

Education and Culture:

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

»European Conference on Active Participation of Ethnic Minority Youth in Society«, 

Copenhagen, Denmark: www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-

8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf www.nyidanmark.dk/resources.ashx/

Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf

»For Diversity, Against Discrimination«, Campaign document library, 2007 European Year 

of Equal Opportunities for All: www.stop-discrimination.info/4895.0.html 

»Good practice database: Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe«:

www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php 

»Handbook for local consultative bodies for foreign residents«, Council of Europe:

http://book.coe.int/EN/fi cheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750 

»How to communicate: Strategic communication on migration and integration«, the King 

Baudouin Foundation:

www.kbs-frb.be/uploadedfi les/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_

sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

»Integrating Immigrant Children into Schools in Europe«, DG Education and Culture’s 

Eurydice information network on education in Europe:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf 

»Intercultural dialogue in Europe«, Flash Eurobarometer 217,

http://ec.europa.eu/public_opinion/fl ash/fl _217_sum_en.pdf 

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2
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http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.stop-discrimination.info/4895.0.html
http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php
http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf
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»INVOLVE - Integration of migrants through volunteering«, Centre for European 

Volunteering: www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf 

»Jobs for Immigrants (Vol. 2): Labour market integration in Belgium, France, the 

Netherlands, and Portugal«, OECD: www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2 

»Locating immigrant integration policy measures in the machinery of the European 

Commission«, Migration Policy Group:  www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21 

»Majority Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities«, the European 

Monitoring Centre on Racism and Xenophobia:

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf  

»Media4Diversity — Taking the pulse of diversity in the media«, Internews Europe, Media 

Diversity Institute, IFJ: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=

512&furtherNews=yes 

»Migration and Integration — Europe’s big challenge: What role do the media play?«

www.miramedia.nl/media/fi les/Reader_WorkingGroups(1).pdf 

»Migration and Public Perception«, Bureau of European Policy Advisors of the 

European Commission: http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/

bepa_migration_fi nal_09_10_006_en.pdf   

»Moving Europe: EU research on migration and policy needs«, European Commission 

Directorate General for Research:

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf 

Overview of Digital Support Initiatives for/by Immigrants and Ethnic Minorities in the 

EU27, IPTS Report: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

»POLITIS: Building Europe with New Citizens? An Inquiry into the Civic Participation of 

Naturalised Citizens and Foreign Residents in 25 Countries«:

www.politis-europe.uni-oldenburg.de/ 

»Racism and cultural diversity in European media: a review of research«, by Jessika ter Wal: 

www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=N

HzLpZeg7t  

»Racism, Xenophobia and the Media: Towards respect and understanding of all religions 

and cultures: conference report«, Austrian Presidency of the EU and European Monitoring 

Centre on Racism and Xenophobia:

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/euromed_en.pdf

»Sharing Diversity: national approaches to intercultural dialogue in Europe«:

www.interculturaldialogue.eu/web/fi les/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf 

http://ec.europa.eu/justice_home
http://ec.europa.eu/justice_home
http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf
http://www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2
http://www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21
http://www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes
http://www.miramedia.nl/media/files/Reader_WorkingGroups(1).pdf
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888
http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de/
http://www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t
http://www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/euromed_en.pdf
http://www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf
http://www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf
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»The Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back«, Platform for 

Intercultural Europe: www.eurocult.org/uploads/docs/886.pdf 

»Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of Change Agents«: 

www.miramedia.nl/media/fi les/guide_for_change_agents.pdf

»TIES: The integration of the European second generation«: www.tiesproject.eu 

»What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options«, OECD 

Thematic Review on Migrant Education:

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.

PDF 

»Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and 

Engagement in PISA 2003«, OECD: www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

 »White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity«, Council of 

Europe: www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp

http://www.eurocult.org/uploads/docs/886.pdf
http://www.miramedia.nl/media/files/guide_for_change_agents.pdf
http://www.tiesproject.eu
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