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1. Forord 
Den Europæiske Kommission har gjort immigration til en af sine prioriteringer (Tampere European 
Council). I 2004 blev Rådet for Den Europæiske Kommission enige om fælles grundlæggende principper 
for integrationen af flygtninge/indvandrere, herunder den styrende rolle i interaktionen mellem 
flygtninge/indvandrere og europæiske borgere. Integration er baseret på ét princip: det kan kun fungere, 
hvis det er et resultat af en dynamisk og gensidig proces. Dette kræver af de nyankomne, et basalt 
kendskab til sproget, historien og hvordan værtslandet fungerer, men også mødet mellem de lokale 
fællesskaber og flygtninge/indvandrere. 
 
Disse principper tillægger også en nøglerolle til arbejde, der beskrives som en drivende og central faktor 
i integrationen af flygtninge/indvandrere og deres bidrag til værtssamfundet. 
 
I 2011 foreslog Kommissionen en europæisk agenda for integrationen af flygtninge/indvandrere fra ikke-
EU lande, der fokuserer på den økonomiske, sociale, kulturelle og politiske deltagelse af 
flygtninge/indvandrere i lokal handling og samfund. 
I 2014 erklærede Jean-Claude Juncker, Præsident for den Europæiske Kommission, at: ”Vores fælles 
europæiske værdier og vores historiske ansvarlighed er mit udgangspunkt, når jeg tænker på fremtiden 
for europæisk migrationspolitik. Min erfaring fortæller mig, at vi får brug for mere solidaritet for at sikre 
os for fremtiden (…) og for at møde udfordringen med migration sammen, uden at overlade det til få 
personer at skulle håndtere det alene”. 
 
Denne dynamiske og gensidige proces som Rådet støtter så vel som den sociale og kulturelle deltagelse 
af flygtninge/indvandrere på det lokale niveau er grundlag for ARTEM ambitionerne: at bringe lokale og 
flygtninge/indvandrere sammen, skabe betingelser for gensidig læring, fremme interaktioner og lære at 
leve sammen. 
I 2018 havde den Europæiske Union 22,3 millioner ikke-europæiske borgere, svarende til 4,4 % af dens 
befolkning. I samme år var migrationsbalancen på 1,5 million. Denne migrationsbalance har været det 
bærende element for europæisk befolkningstilvækst siden starten af 1990erne. 
 
Når vi står over for en lav fødselsrate og en stigning i gennemsnitsalderen i Europa fra 37,7 år i 2003 til 
omkring 52,3 (fremskrivning for 2050), kan vi alligevel se, at Europa har brug for stærke kræfter, og 
derfor indvandring, i årene der kommer. Denne indvandring bekymrer dog mange borgere. Europæiske 
samfund er bekymrede om ankomsten af disse nye borgere – som ofte beskrives som massive grupper af 
de populistiske partier, som deri finder grobund for videre fremgang til forskellige valg. 
 
Migration, og dens politiske og civile håndtering, er ved at blive et tema, der handler om mere end blot 
immigration. Det stiller spørgsmål om den effekt, som frygten for indvandring kan have på den 
Europæiske Union, hvis det fortsætter med at blive opfattet som farligt for europæiske samfund. 
 
Af denne grund er hovedmålet med ARTEM-projektet at skabe møder, udvekslinger og ikke-formel 
vejledning mellem nyankomne flygtninge/indvandrere og lokale, takket være et system af ikke-
kommercielle tjenesteudvekslinger – en tidsbank. Flygtninge og asylansøgere har tid, de mangler 
aktiviteter, og møder reelle udfordringer i at integrere sig. De har brug for at blive ledsaget i mange 
hverdagsaktiviteter; de er også mennesker med færdigheder, der kun venter på at blive fremhævet for at 
blive mere anerkendt og accepteret i værtssamfundet. Disse udvekslinger skaber betingelser for, at 
flygtninge/indvandrere kan opdage, forstå og tilegne sig europæiske værdier og måder at leve på, 
samtidig med at europæere på en simpel måde kan udtrykke deres solidaritet med dem, som har forladt 



 

 
 

deres hjemland – og opbygge en forståelse for begrebet ”flygtning/indvandrer”, som er en anden end den, 
der typisk formidles.  
 
Promoveringen af den europæiske måde at leve på er central, og ARTEM bidrager til dette med én 
ambition: at lave tidsbanker for grupper af flygtninge/indvandrere forskellige steder, så der på flere steder 
i Europa kan ske interaktion med lokalsamfund, og man kan lære at leve sammen og udbrede den fælles 
forståelse mellem lokale og flygtninge/indvandrere. 
Det er derfor ARTEM er et koncept, en komplet tilgang brudt ned i handlinger for at facilitere mødet 
mellem flygtninge/indvandrere og lokale. En tilgang der tillader flygtninge/indvandrere at føle sig 
komfortable med at socialisere med lokale og ikke kun inden for deres egne fællesskaber, og at de lokale 
føler sig trygge ved at have flygtninge/indvandrere i deres lokalmiljø, lokale fællesskab og hjem, og at 
alle sammen kan udveksle ikke-kommercielle tjenester for at øge inklusionen i samfundet. 



 

 
 

2. Indledning 
Integrationen af flygtninge/indvandrere udgør et nyt sæt udfordringer for lokale europæiske 

myndigheder, som ofte står i en situation, hvor de skal tildele allerede begrænsede ressourcer til at 
assistere en ny målgruppe med unikke behov. En empowerment af nyligt ankomne 
flygtninge/indvandrere for at gøre et aktivt bidrag til deres egen integration er både nødvendigt for at 
sikre en effektfuld integration i værtssamfundet og anses også som den bedste måde at sikre, at 
infrastrukturen i den eksisterende velfærd kan håndtere efterspørgsmål. At udstyre lokale fagpersoner 
og frivillige med de rigtige færdigheder til at facilitere velkomsten af nyankomne er også en vigtig del 
af integrationsprocessen. 

For at opnå det har de fleste lande i EU en række prioriteter og procedurer, som de bruger i 
arbejdet med flygtninge/indvandrere, inkluderende sprogundervisning og arbejdsmarkedsinitiativer 
for at fremme en nem overgang til arbejdsmarkedet. På trods af dette er ting, som udvikling af 
interkulturelle kompetencer, f.eks. etablering af bedre kommunikationsfærdigheder, få viden om den 
lokale kontekst, lære at blive mere bevidst om ens egne handlinger og arbejde på gensidig forståelse, ofte 
manglende. En flygtning/indvandrer kan ikke blive fuldt integreret i det kulturelle fællesskab i 
værtslandet uden at udvikle interkulturelle kompetencer, da kulturelle interaktioner, der sker i 
hverdagslivet ofte fører til misforståelser og fejlkommunikation, som et resultat af mangel på viden eller 
fordomme. Lokale borgeres evner til at imødekomme nyankomne kan også drage fordel af at blive bedre 
ift. deres forståelse af forskellige kulturer. 

Resultaterne af undersøgelsesfasen i ARTEM-projektet bekræftede dette behov. Fagpersoner og 
flygtninge/indvandrere blev bedt om at identificere, hvordan de ville ændre eksisterende 
integrationspraksis, hvis overhovedet. Begge grupper lagde vægt på behovet for at lære, hvordan man på 
en tålmodig måde kan kommunikere følsomme emner, diskutere kulturelle holdninger eller kunne 
tilpasse sig bedre til ikke-verbal kommunikation og tværkulturelle barrierer.  

ARTEM-projektet har tre hovedmål: 

• at udvikle interkulturelle kompetencer blandt både flygtninge/indvandrere og fagpersoner 
i værtslandene, 

• at opfordre til opdagelsen og brugen af flygtninge/indvandreres færdigheder, 

• og at fremme interkulturelle relationer mellem flygtninge/indvandrere og fagpersoner på 
en måde, der fører til større integration af flygtninge/indvandrere i værtslandet. 

Hovedprincippet bag projektet er, at flygtninge/indvandrere er mere end bare en statistik – de kommer 
hver især med deres egen baggrundshistorie, som kan blive udtrykt gennem historiefortælling. Ved at 
fortælle deres historier åbner flygtninge/indvandrere følelsesmæssigt op til dem, som arbejder med dem, 
og det opfordrer til gengæld til empati hos lytterne og tvinger dem til at se deres egne fordomme i øjnene. 
Dette er vigtige skridt i at inkludere flygtninge/indvandrere i et værtssamfund, der anderkender deres 
kamp og respekterer deres historie. At tillade konstruktiv kommunikation mellem flygtninge/indvandrere 
og lokale/fagfolk fører til en mere stabil kulturel integration af flygtninge/indvandrere. 
 Et andet vigtigt aspekt berørt i projektet er anerkendelsen af, at flygtninge/indvandrere har et 
betragteligt potentiale af færdigheder de kan bygge på i et værtsland undervejs i tilegnelse af sprog og 
kulturel integration. ARTEM Access platformen er designet som et online værktøj til at hjælpe 
flygtninge/indvandrere med først at opdage og derefter tilbyde deres kompetencer til lokalsamfundet på 
frivillig basis. På den måde lærer de ikke kun om den lokale kultur og sprog, når de deltager i forskellige 
indsatser, men de er også i stand til at kommunikere med det bredere lokalsamfund, som kan hjælpe dem 
med at navigere i den lokale kontekst i værtslandet. Ved at sætte flygtninge/indvandrere i stand til at 
deltage i lokalsamfundet direkte ved at dele færdigheder, fremmer ARTEM-projektet deres selvtillid på 



 

 
 

deres vej mod integration. Selvtillid er nøglen til at fodre selvmotivation, som kan åbne mange døre, 
inklusiv et øget ønske om at lære det lokale sprog og lokale skikke, såvel som en mere aktiv deltagelse 
med lokale og bygge et netværk af kontakter. Slutresultatet indebærer større chancer for at blive integreret 
i økonomien i værtslandet. 
 Baseret på testen af ARTEM tilgangen, ønsker projektpartnerne at præsentere visse erfaringer og 
foreslå en række handlingsmuligheder med begrænsede omkostninger, men med betydelig effekt på 
flygtninge/indvandreres integration. Disse forslag vil være mest brugbare for aktører på lokalt niveau 
så som kommuner, sociale myndigheder, jobcentre, sprogskoler, regionale afdelinger af nationale 
myndigheder med ansvar for integration af flygtninge/indvandrere og partnere fra den ikke-offentlige 
sektor og civilsamfundet. 
 

3. Erfaringer fra ARTEM-projektet 
3.1. Undersøgelse af målgruppens behov 
Overordnet var det ikke svært for de lokale partnere at finde lokale deltagere, som var 

interesserede i at deltage i ARTEM-projektets undersøgelsesfase. De fleste kontaktede eksisterende 
personlige netværk, som er etableret i tidligere arbejde. I nogle tilfælde blev lokale 
voksenuddannelsescentre og sprogskoler, der arbejder med at undervise flygtninge/indvandrere i det 
lokale sprog, også kontaktet. Flygtninge/indvandrere blev fundet på meget den samme måde, enten som 
kursister på sprogskolen eller som deltagere i aktiviteter afholdt af organisationer i den lokale partners 
netværk. 

Behovene i begge målgrupper varierer når det gælder, hvad de ønsker skulle komme ud af en 
træning i interkulturelle kompetencer. De lokale lægger større vægt på at lære, hvordan man kan blive 
mere ikke-dømmende over for flygtninge/indvandreres kultur, hvordan man kan forbedre sine 
kommunikationsevner så man kan udvise tålmodighed og empati, og hvordan man kan være mere tolerant 
overfor kulturelle forskelle. Flygtninge/indvandrerne viste på den anden side større interesse i mere 
praktiske problemer relateret til integration: sprogtilegnelse, at finde arbejde, og at respektere de 
kulturelle koder i værtssamfundet. 

KONKLUSION: Myndigheder der arbejder med flygtninge/indvandrere mangler ofte 
uddannelse, der udvikler interkulturelle kompetencer, så som metoder til at få indføling med 
flygtninge/indvandreres baggrund og forstå deres kontekst, måder til at praktisere tålmodighed og bevare 
en åben attitude over for flygtninge/indvandrere, mv. På trods af den tid, det ville tage at skabe et 
træningsprogram for lokale fagpersoner, der arbejder med flygtninge/indvandrere, indikerer 
undersøgelsen at det vil være højst gavnligt at afholde træningssessioner for at udvikle interkulturelle 
kompetencer blandt lokale fagpersoner, myndigheder og frivillige for at sikre en nemmere overgang og 
komfortabel atmosfære for de flygtninge/indvandrere, der ankommer i værtslandet. Disse sessioner 
behøver ikke ske ofte, men bør være kontinuerlige – for eksempel en dag engang månedligt eller med 
et par måneders mellemrum. For at denne idé kan gennemføres, kan det være en mulighed for kommuner 
eller myndigheder at samarbejde med en lokal NGO, der arbejder med flygtninge/indvandrere. Det vil 
ikke kræve meget administrativt arbejde at kontakte en NGO med henblik på at etablere et partnerskab. 
Der er god chance for, at NGOer har uddannede trænere, som har arbejdet med flygtninge/indvandrere. 

 

 
 



 

 
 

Dette er en effektiv måde at kontakte deltagere til træninger for fagpersoner og 
flygtninge/indvandrere på. Træningerne for flygtninge/indvandrere kan også gennemføres i samarbejde 
med en eller flere lokale NGOer. Måske kan NGOen bidrage med lokaler til træningen. At rekruttere 
flygtninge/indvandrere kan også ske gennem NGOens netværk af lokale kontakter. Selv hvis det kun er 
to dage om måneden eller hver anden måned der bliver afsat til træningssessioner – én dag til fagfolk, én 
dag til flygtninge/indvandrere – bør fagfolk og flygtninge/indvandrere til sidst samles for at diskutere det 
lærte. På den måde kan der samles konstruktiv feedback til fremtidige sessioner, og 
flygtninge/indvandrere vil være i stand til at afprøve de trænede færdigheder og vice versa.  

 

3.2. COV`on Historiefortællingsplatform 
ARTEM-projektet tror på, at følelser er en nøglefaktor til at forstå individuelle rejser. Brugen af digital 
storymapping skaber en fornemmelse af nærhed mellem flygtninge/indvandrere og dem, der arbejder 
med dem. Den opfordrer også til empowerment og øger selvtilliden hos flygtninge/indvandrere gennem 
evnen til at dele deres egne baggrundserfaringer. Dette er især tilfældet, når en flygtning/indvandrer ikke 
kan tale det lokale sprog særlig godt, men ønsker at beskrive deres historie alligevel, da de kan bruge 
musik, billeder, videoer og et digitalt miljø for at uddybe deres baggrund. Gennem processen med 
historiefortælling bliver personen anerkendt som en med levede erfaringer og en gyldig baggrund, som 
bærer følelser dybt inde i sig. Historiefortælling hjælper både flygtninge/indvandrere og lokale med at 
konfrontere egne fordomme om en given gruppe mennesker. 
 Cov’on er en platform, der gør det muligt at lave underholdende og interaktive kort, hvorpå man 
kan designe ens livsrejse. Der er mulighed for at bruge en bred vifte af symboler og piktogrammer til at 
fortælle en historie, identificere ligheder mellem forskellige livsbaner, opdage forskelligheder og se 
udviklingen af den enkeltes identitet. 
 Brugen af historiefortælling i træningssessioner blev gennemført i forskellige situationer i hvert 
af partnerlandene. Uanset om den digitale storymapping-træning med Cov’on platformen skete online 
eller face-to-face, var der overordnet enighed om det samme: erfaringen med at dele historier sammen, 
gav både flygtninge/indvandrere og fagpersoner mulighed for at overkomme deres fordomme mod folk 
fra andre lande og bidrog til at skabe et mere tillidsfuldt og trygt miljø til udveksling, hvilket lagde 
grunden til fremtidige møder. 

 
KONKLUSION: Cov’on platformen er simpel og brugervenlig, bare man læser guiden og/eller 

der er tilhørende træning før, for at forklare hvordan platformen virker, og hvordan vi kan fortælle vores 
historie. Sådan en træning kan tilføjes til træningen af fagfolk i interkulturelle kompetencer, og det kan 
gøres af de samme undervisere hver gang. Udviklingen af en videoguide kunne være et interessant 
værktøj, som endvidere kunne støtte brugen af Cov’on storymapping-værktøjet på en overkommelig og 
langtidsholdbar måde. Guiden kan blive vist til fagpersoner og flygtninge/indvandrere personligt men 
også online via et link, som folk kan se når de har mulighed. At have en videoguide er en særlig relevant 
mulighed for dem, der har et lavere niveau af det lokale sprog, da brugen af visuelle hjælpemidler ikke 
nødvendigvis kræver skreven/læst tekst. 

Derudover kan Cov’on platformen i sig selv bruges med dem, som har lave niveauer af sprog, da 
den er mere baseret på digitale færdigheder. I nogle tilfælde kan den måske endda bruges til at lære nogle 
sætninger på sproget, så som farver, billeder og stednavne. Potentialet til at bruge historiefortælling til at 
fremme empati, selvtillid, motivation og til at bryde stereotype kan maksimeres ved at arrangere events 
eventuelt en gang om måneden, der opfordrer flygtninge/indvandrere til at dele deres egne historier til et 
lokalt publikum – med åben eller begrænset deltagelse afhængig af omstændighederne. På den måde kan 
flygtninge/indvandrere interagere direkte med lokalsamfundet og hjælpe med at bryde deres fordomme 
ned med en historie ad gangen. På samme tid kan nogle af de lokale også vælge at lave deres 



 

 
 

historieforløb og forbinde deres historie på den ene eller anden måde med flygtninge/indvandrernes for 
dermed at kunne indse, at det handler om menneske til mennesker, snarere end ’os’ mod ’dem’. 

Det er essentielt for gennemførslen af træningen at skabe et sikkert rum, hvor deltagerne kan dele 
deres personlige livshistorier. Der skal bygges en tillidsfuld atmosfære gennem forskellige aktiviteter før 
deltagerne er villige til at dele deres personlige historier. Når det kommer til traumer, skal det nævnes at 
i nogle situationer er der risiko for, at noget af indholdet i historierne kan fremkalde traumer i 
historiefortælleren eller tilhørerne. I den situation er det vigtigt at have en specialist, der er trænet i 
traumer/psykologi tilstede for at sikre det mentale velbefindende af alle i lokalet. 

 

 
3.3. Træning i interkulturelle kompetencer  

ARTEM-projektet tilbød en række træningssessioner som fremmer forståelse, analyse og 
tilegnelse af interkulturelle kompetencer via forskellige aktiviteter. Træningssessionerne for 
flygtninge/indvandrere og fagpersoner blev gennemført både separat og sammen, som en måde til at 
fremme interkulturel dialog baseret på hvad der var lært i de forudgående sessioner. Idéen er at gennem 
sådan interkulturel dialog er flygtninge/indvandrere allerede i gang med at integrere sig med en del af 
lokalsamfundet. Generelt var de deltagende fagpersoner enten lærere fra sprogskoler for 
flygtninge/indvandrere, frivillige der arbejder med flygtninge/indvandrere i den tredje sektor, eller 
personer der arbejder med civilsamfund. Det sværeste aspekt af planlægningen af træningen var timing, 
da ikke alle var tilgængelige på samme tid. Partnerne kontaktede strategiske interessenter i deres netværk 
og inviterede fagpersoner og frivillige til at deltage i træningskurset. 

KONKLUSION: Ud fra den succes der var med dialogen mellem lokale og 
flygtninge/indvandrere, kan det udledes, at det kan være fordelagtigt for lokale myndigheder at støtte 
organiseringen af træningsaktiviteter med fokus på at udvikle de interkulturelle kompetencer hos både 
personer, der arbejder med flygtninge/indvandrere, såvel som flygtninge/indvandrerne selv. Deltagelse i 
disse træninger, som kan gennemføres sammen med eller i forlængelse af en træning i historiefortælling, 
vil give dem, der arbejder med flygtninge/indvandrere, værktøjerne til at styrke flygtninge/indvandrere 
på deres rejse mod at forstå den lokale kultur, hvilket kan føre til et større ønske fra 
flygtning/indvandrerens side om at integreres mere i værtssamfundet via sprog og kendskab til den 
kulturelle adfærd. 

Den bedste mulighed for denne træning er at afholde den med fysisk tilstedeværelse med et 
konkret output som resultat – f.eks. flyer med nøgleindhold nedskrevet for at facilitere 
implementeringen af træningsaktiviteterne. Visuelle hjælpemidler stimulerer den overordnede 
læringsoplevelse, og hjælper med at vække deltagernes opmærksomhed på en måde, der hjælper dem til 
at huske materialet på længere sigt. Det er værd at investere i, at dette træningsprogram finder sted 
løbende, så som hver måned eller med et par måneders mellemrum, så nye medarbejdere også kan blive 
oplært i interkulturelle kompetencer. Dette kan igen ske i samarbejde med NGOer, der er villige til at 
arbejde med de lokale myndigheder om at implementere dette, for at fremme en mere holistisk integration 
af flygtninge/indvandrere i lokalsamfundet. 

For at gøre træningen nemmere er materialerne i ARTEM-projektet udviklet til at kunne tilpasses 
hver kontekst. Emnerne, der blev vurderet mest relevante for både flygtninge/indvandrere og fagpersoner, 
var at diskutere kulturelle forskelle og udfordringer så som stereotyper, bias og fordomme, at forstå 
hvordan ens egen kultur påvirker den måde man ser sit eget liv og ting der sker omkring en. De mest 
brugbare aktiviteter tilpasset fra ARTEM-materialerne inkluderer øvelser så som Fire Kvadrater, 



 

 
 

Verdenscafé, og Kulinariske metoder til Stereotyper. (Disse øvelser og mange andre kan findes på 
ARTEM hjemmesiden https://www.artemaccess.eu/artem-action). 

Når det gælder levering af træningen, virker det mest effektive til at være fremmødeundervisning 
med konstant interaktion gennem øvelser for at holde deltagerne fysisk og mentalt opmærksomme. Dette 
betyder, at aktiviteterne bør engagere deltagerne kinæstetisk (f.eks. bede dem om at bevæge sig, rejse 
sig), såvel som mentalt (f.eks. diskutere præcis hvad fordom og stereotype betyder, og hvordan de 
påvirker, hvad vi opfatter). Minimum én dag per gruppe lader til at være passende tid, særligt fordi det 
kan være urealistisk af finde mere end én dag og tid, der passer alle. En facilitator af træningen er 
nødvendig – NGOer der arbejder med flygtninge/indvandrere kan ofte bidrage med disse, i nogen tilfælde 
i kraft af frivillige. Hvis ikke, kan de lokale myndigheder søge efter frivillige eller trænere. De frivillige 
ville skulle gøre sig bekendte med øvelserne og facilitere træningen af flygtninge/indvandrere. Er der tale 
om fagfolk, vil det dog være det bedste med en kvalificeret træner tilstede for at facilitere, da fagpersoner 
vil tage en underviser, der har arbejdet med flygtninge/indvandrere før, mere alvorligt. 

 
3.4. Frivillige udvekslinger af tjenester 

ARTEM ACCESS er en online platform, baseret på udvekslinger, der promoverer og faciliterer 
mødet mellem nyankomne flygtninge/indvandrere og det lokale samfund. Udvekslingerne af tjenester er 
baseret på den mængde tid, man er villig til at dedikere til andre. Platformen tillader folk at lære hinanden 
at kende og sætte pris på hinanden gennem deres kompetencer og den læring, de kan dele. 

Platformen er designet til at sikre bæredygtigheden af ARTEM-projektet efter dets slutning og er 
en mulighed for lokale myndigheder for at bruge et værktøj, der tillader dem at hjælpe 
flygtninge/indvandrere med at udvikle deres egne færdigheder. Udviklingen af disse ville, i kombination 
med historiefortælling, også bidrage til større selvtillid hos flygtninge/indvandrere til deres mulighed for 
at blive en del af lokalsamfundet på trods af deres forskellige kulturelle baggrund.  

Overordnet er der enighed om, at platformen er meget anvendelig så længe det er muligt at få en-
til-en hjælp til at forklare, hvordan den virker. Almindelige udfordringer, der viste sig, er de samme som 
man ville forvente i alt arbejde med flygtninge/indvandrere, inklusiv sprogbarrierer, lave IT færdigheder 
og mangel på computere på træningssteder. Derfor er det mest realistisk at platformen vil blive anvendt 
i områder, hvor internet og computere er let tilgængelige. Samtidig kan ARTEM ACCESS platformen 
måske bidrage til at udvikle sprogfærdigheder og kulturel forståelse af værtslandet ved at opmuntre til 
kommunikation og samarbejde mellem lokale og flygtninge/indvandrere, f.eks. når det gælder at forstå 
hvordan platformen virker, og de mange måder man kan præsentere færdigheder på platformen. 

KONKLUSION:  Det anbefales, at ARTEM ACCESS platformen bruges af lokale myndigheder 
som et værktøj til at fremme bedre, mere holistisk integration af flygtninge/indvandrere i 
lokalsamfundet på en måde, der er omkostningseffektiv og generel af lavrisiko. Programmet er allerede 
blevet tilpasset, testet og godkendt af de værtslande, der arbejder i projektet. Den eneste yderligere 
anbefaling er, at der skabes en stilling til den lokale kontaktperson (Regional Contact Point 
Manager). Den lokale kontaktperson er en uerstattelig del af undervisningen i at lære, hvordan man 
bruger ARTEM-platformen, da de ikke kun hjælper med de tekniske udfordringer, der mødes i 
programmet – hvordan man bruger det. Men de hjælper også ift. sprogbarrierer, der kan opstå, når man 
forsøger at lære om formålet med ARTEM-platformen, og hvordan man kan bidrage til lokalsamfundet 
gennem frivilligt at bruge sine færdigheder. I tilføjelse hertil, giver kontaktpersonen en ekstra sikkerhed 
for flygtninge/indvandrerne under undervisningen generelt. Ved at vælge nogen, der har arbejdet med 
flygtninge/indvandrere før (nogen fra en lokal NGO eller en kollega), spares der ikke kun penge i at 
oplære en ny person til at arbejder med flygtninge/indvandrere, men sikrer også, at de vælger en, der i 



 

 
 

forvejen er trænet i at håndtere potentielle barrierer, der kan opstå i arbejdet med flygtninge/indvandrere, 
f.eks. uvilje mod at deltage pga. sprogbarrierer, misforståelser/ikke kunne forstå, hvad der kvalificerer 
sig til at være en færdighed som ikke er en arbejdsmæssig kvalifikation, og ikke at have nok selvtillid til 
at føle at der er brug for en. 

ARTEM-platformen er anvendelig til at matche behovet hos lokalsamfundet med behovet hos 
flygtninge/indvandrere, og de måder begge grupper kan hjælpe hinanden. ARTEM-platformen giver 
lokalsamfundet en chance for at udforske deres behov, så som behovet for en større kulturel integration 
mellem flygtninge/indvandrere og lokale gennem planlægningen af optog, dansetimer, havearbejder, osv. 
Udbyttet af platformen er stort, selvom det kræver indsats og tid til at oplære kontaktpersonen i 
platformen og i at sikre, at der skabes et respektfuld og sikkert miljø under træningerne og efter (f.eks. 
at sikre at retningslinjerne bliver fulgt under en udveksling af tjenester, at håndtere situationer med 
misbrug eller fejlagtig brug af platformen), og at oplære flygtninge/indvandrere i at bruge platformen 
selv. Med større opfordring og deltagelse af et stort antal flygtninge/indvandrere og lokale, behøver 
organisationen måske ikke facilitere aktiviteter efterfølgende, og det er håbet, at begge grupper vil 
planlægge aktiviteter selv gennem deres egen kreative brug af platformen. 

Kontaktpersonen kan også opfordre til aktiviteter, der involverer lokalsamfundet, så som 
kulturaftner med udveksling af opskrifter og madlavning. I sidste ende er forhåbningen at alle de 
involverede flygtninge/indvandrere, fagpersoner og frivillige har gennemgået de forskellige træninger i 
historiefortælling og interkulturelle kompetencer, før de når til ARTEM ACCESS platformen, så de kan 
have fokus på at tilbyde flere begivenheder som fortsat opfordrer til interkulturelle udvekslinger. Hvis 
det i værste tilfælde sker, at der ikke kan findes finansiering til at ansætte en kontaktperson, kan 
platformen stadig være selvkørende gennem brugerne selv, som kan arrangere workshops for at undervise 
nyankomne flygtninge/indvandrere i at bruge platformen (et mødeplads kan være påkrævet, men dette 
kan eksempelvis arrangeres med hjælp af en lokal NGO).  

 

 
4. Generelle anbefalinger 

 

Anbefalet tiltag 

 

Rettet mod Varighed Ressourcer påkrævet 

    

Organisering af 
historiefortællings-
begivenheder 

Flygtninge/indvandrere 
Lokale borgere 

1 dag hver 
måned 

løbende 

• Historiefortællings-platform – 
Cov’on: allerede tilgængelig 

• en guide i at bruge platformen 
– allerede tilgængelig 

• faciliteter (lokale) med 
computer tilgængelig 

• støtte i at lave storymaps  
• Kommunikation af 

begivenheden til det bredere 
lokalsamfund 

• sikkerhed 
• psykologisk støtte hvis behov  



 

 
 

    

Organisering af 
træningssessioner 
til udvikling af 
interkulturelle 
kompetencer  
 

Kommunale 
medarbejdere og 
ansatte i social 
arbejder 

Lokale frivillige 

1-2 dage hver 
2.-3. måned I 
mindst et år  

• et træningsmateriale – 
allerede tilgængeligt 

• løn/kompensation til 
undervisere 

• træningsfaciliteter (lokale) 
• fri til uddannelse for 

deltagerne 

    

Organisering af 
træningssessioner 
til udvikling af 
interkulturelle 
kompetencer  

 
(I samarbejde med 
lokale NGOer) 
 

Flygtninge/indvandrere 1-2 dage hver 
2.-3. måned  
løbende 

• et træningsmateriale – 
allerede tilgængeligt 

• løn/kompensation til 
undervisere  

• træningsfaciliteter (lokale) 

 

    

Vedligeholdelse af 
ARTEM ACCESS 
platform til 
udveksling af 
tjenester  

Flygtninge/indvandrere 
Lokale borgere  

løbende • finansiering til at etablere en 
lokal kontaktperson der kan 
tilbyde træning og opretholde 
etiske standarder 

• stille computer og 
internetadgang til rådighed for 
flygtninge/indvandrere 

• træningsfaciliteter (lokale) 
 

 

 

5. Landespecifikke anbefalinger - Danmark 
Undersøgelsen i Danmark viste et behov for interkulturel bevidsthed og kompetencer blandt begge 
målgrupper, dog var praktisk viden prioriteret af flygtninge/indvandrere, og kulturel viden blandt 
fagpersoner og frivillige. 
 Nogle initiativer er allerede tilstede i en dansk kontekst med et stort offentligt og NGO fokus på 
integration af nyankomne. Det stærke fokus på jobparathed og selvforsørgelse kan dog ske at negligere 
den interkulturelle dimension og de nødvendige kompetencer. 
 Områder eller arbejdsopgaver, hvor der kunne være et behov for et potentiale i ARTEM-
konceptet: fagpersoner, der er nye på integrationsområdet, frivillige i foreninger/NGOer, der ikke er 
fokuserede på integrationsområdet, men har et stort antal medlemmer med 
flygtninge/indvandrerbaggrund (f.eks. idrætsforeninger), og private virksomheder med udenlandske 
ansatte. Delen rettet mod flygtninge/indvandrere kan implementeres i sprogcentre, men det kræver dog 



 

 
 

en anerkendelse af, at de blødere færdigheder i interkulturalitet har værdi for både 
flygtninge/indvandrere og samfundet.  

En anden anbefaling for den danske kontekst er at have mere end én undervisningsdag sammen 
med de to målgrupper. Dette ville øge udviklingen af møder og en fælles forståelse, og ville være 
gavnlig for begge grupper. Udfordringen her vil være at samle en blandet gruppe og anbefalingen er her 
at skabe et fællesskab omkring noget konkret – det kunne være et boligområde, en hobby, mv., hvor 
ARTEM materialet kunne være grundlaget for at lære hinanden at kende. 

ARTEM ACCESS tidsbanken giver muligheden for at skabe forbindelser og netværk for 
flygtninge/indvandrere og lokale, som ellers ikke ville være i kontakt med hinanden. Levedygtigheden 
af platformen afhænger dog af en lokal kontaktperson, der kan assistere og promovere platformen. 
Anbefalingen er, at denne funktion bliver koblet med en eksisterende organisation, f.eks. en NGO eller 
et frivilligcenter. Hvis denne organisation er en national organisation, ville det give mulighed for at 
platformen kan blive brugt i en bredere kontekst og at flere kontaktpersoner kan støtte hinanden i 
arbejdet. 
 
 
Anbefalet tiltag 

 

Rettet mod Varighed Ressourcer påkrævet 

Historiefortællings- 
metoden 

Sprogskoler/kursister 2-4 timer, I 
starten af 
deres forløb 

• Håndbog i metoden (fra 
ARTEM) 

• Uddannelse af undervisere I 
metoden 

• Computere 

Træninger for 
blandede grupper 

Flygtninge/indvandrere 
og lokale 

1-3 dage 
(kan brydes 
ned i kortere 
sessioner) 

• Træningsmaterialer (fra 
ARTEM) 

• Udvælgelse og tilpasning at 
øvelser til at passe begge 
målgrupper 

• Træningsfaciliteter 
• Underviser 

Udpegning og 
uddannelse af lokal 
kontaktperson 

NGOer 
Frivillige 

1-2 dage • Underviser med indblik I 
ARTEM ACCESS 
platformen 

• Træning i interkulturelle 
kompetencer og hvordan man 
når flygtninge/indvandrere 

• Finansiering  
• Faciliteter 
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