
Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes egne synspunkter,
og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af de deri indeholdte oplysninger.

For at komme nærmere ARTEMs mål om tolerance, accept,
refleksion og åbenhed mellem folk fra forskellige kulturer, har
projektet udviklet værktøjer til at styrke de interkulturelle
kompetencer i både lokalsamfundet og hos
flygtninge/indvandrere.
 
For at understøtte processen med at skabe bånd og opfordre til
interaktion mellem lokale og flygtninge/indvandrere, er ARTEM
stolt over at kunne præsentere en guide, der indeholder et
Interkulturelt træningsprogram for flygtninge/indvandrere, og en
anden rettet mod frivillige og fagpersoner, der arbejder med
flygtninge/indvandrere – Interkulturel træning for fagfolk/frivillige.
ARTEM rækker ud til både lokale og flygtninge/indvandrere, da
begge grupper er nødt til at arbejde aktivt sammen for at skabe
et inkluderende samfund.
 
De to håndbøger indeholder forskellige aktiviteter og
retningslinjer for at opbygge selv-bevidsthed blandt begge
grupper, når det kommer til deres egen socio-kulturelle
baggrund og erfaringer, og hvordan disse former måden, vi
opfatter vores omgivelser, og påvirker vores holdninger og
tanker. Metodologien er baseret på gruppearbejde, egen-
refleksion, rollespil og gruppediskussioner, for at deltagerne
lærer andres baggrund og perspektiver at kende, ligeså vel som
bliver mere bevidste om egne fordomme og bias, og hvordan
disse påvirker vores adfærd med andre.
 
I september 2019 deltog repræsentanter fra både lokale frivillige
og fagpersoner og flygtninge/indvandrere fra alle 6 partnerlande
i en uges træning i Pau, Frankrig. I løbet af træningsopholdet
anvendte de COV`ON Digital StoryMap platformen til at dele
deres historier og rejser ved at skabe deres egen
migrationsfortælling. De deltog også i forskellige
gruppeaktiviteter til at understøtte deres interkulturelle
kompetencer og for at lære, hvordan man kan håndtere
stereotyper (både dem de selv har, og dem de møder hos
andre).
 

Højdepunktet af ugens aktiviteter var muligheden for, at alle
deltagere kunne mødes og lære hinanden at kende. Folk fra
forskellige lande, jobs, aldersgrupper, med forskellige sprog,
delte deres erfaringer, rejser og drømme med hinanden. De
var ivrige efter at lære mere om deres med-deltagere, deres
arbejde, deres lande og deres historier, udfordringer og
successer. 
 
Efter den internationale træning i Frankrig arrangerede hvert
land lokale aktiviteter for både lokale og
flygtninge/indvandrere, hvor der var inkluderet elementer af
digital historiefortælling og dele af træningsmaterialerne om
interkulturelle kompetencer med henblik på at understøtte et
mere inkluderende samfund.
 
I de næste skridt vil ARTEM introducere sin tidsbank – en
platform hvor lokale og flygtninge/indvandrere kan udveksle
tid og færdigheder med hinanden som et led i at pleje
interaktionen og kommunikationen. Uanset oprindelse, alder
og kulturel baggrund er brugerne af platformen motiveret af
deres fælles interesser og nysgerrighed på at møde nye
mennesker.
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