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Oplæg

• ”Reorienting Integration” og rapporten “Fra FN-flygtningelejr til hjemkommune”

• Centrale erfaringer og indsigter

• Dialog og spørgsmål



Reorienting Integration 

• Velux HumPraksis projekt: 2022-2026
o AU, DRC, VIVE 

• Kvinder og børn fra lejre i Rwanda.

• Grundforskning (hvad ved vi?) og anvendt forskning (hvordan kan vi gøre en forskel?)



Dataindsamling

• Interviews
 Medlemmer af flygtningefamilier
 Kommunale aktører fx mentorer, sagsbehandlere, familierådgivere, pædagoger, sprogskole....
 Frivillige, naboer, menigheder....
 22 kommuner, 19 familier og 35 kommunale medarbejdere. Frivillige og menigheder.

• Deltagerobservation

• Registerdata over tid 

• Igangsætte og følge Familie-til-Familie (match med frivillige) i forskellige kommuner



“Best practice”

Anbefalinger til temaerne:
1. Ankomst
2. Bolig
3. Tolkning
4. Kommunikation
5. Integrationsforløb
6. Sundhed og trivsel
7. Frivillighed
8. Økonomi
9. Børn/familieliv
10. Mad



Generelle betragtninger

• Forskel på kommuner (organisering og indsats) og familier (resourcer og sårbarhed).

• En indsats “hele vejen rundt” 

• Vigtigt at inddrage forskellige ressourcer (frivillige, mentorer, herboende congolesere etc).



1. Vær godt forberedt og afsæt masser af tid 

• Opgaven med at introducere til livet i Danmark 
er mere tidskrævende for kommunerne, end 
det oftest er tilfældet med andre grupper af 
flygtninge. 

• Det er vigtigt at prioritere de nødvendige 
kommunale ressourcer i begyndelsen af 
modtagelsen, og det kan være en større 
opgave, end man umiddelbart forventer.

• Mange basale og lavpraktiske forhold vil være 
helt nye. Det kræver forberedelse, 
introduktion og gentagelser. 

”Det var svært i starten. For 
eksempel er den kylling, I spiser 
her, ikke den samme som den, 
vi kender hjemmefra. Men nu 

har vi efterhånden lært, hvor vi 
kan købe de forskellige ting 

henne.”



2. Boligplacering centralt

• Det har en positiv betydning for familierne at 
blive boligplaceret centralt i kommunen, tæt 
på naboer, sociale aktiviteter og daglige 
forpligtelser, som f.eks. institution og 
sprogskole. 

• I kommuner, som modtager flere familier, eller 
hvor der i forvejen bor personer med
congolesisk baggrund, er det en oplagt 
mulighed at placere dem nær hinanden. 

• I en familie, som bor sammen i flere 
generationer, er det vigtigt at være 
opmærksom på, at der kan være forskellige 
ønsker i forhold til at bo sammen eller hver for 
sig. 

”Siden jeg blev født, har jeg aldrig 
boet alene, jeg har altid boet 
sammen med andre i et stort 
fællesskab. Så jeg savner at 

kunne komme et sted, hvor jeg 
kan møde andre mennesker. 

Jeg ved ofte ikke, hvad jeg skal 
lave om eftermiddagen efter 

sprogskolen.”



3. En tryg start med god tolkning 

• Anvend, hvis muligt, fremmødetolk ved 
introducerende møder og den første tid efter 
ankomst. Det skaber både tillid og tryghed.

• Det er vigtigt at overveje, hvorvidt relationen 
mellem borgeren og tolken virker god og tryg. 
Det kan være afgørende for, om borgeren har 
mod på at udtrykke sig ærligt og stille de 
nødvendige spørgsmål. 

• Der er altovervejende gode erfaringer med at 
knytte en mentor, der taler samme modersmål 
og/eller har samme baggrund, til familien. 

”Vi ringer altid til vores mentor, 
hvis vi har brug for hjælp. Hun 

forstår os og snakker også dansk, 
så hvis der er nogle udfordringer, 
kan hun tage over og hjælpe os.” 



4. Kommunikation og sammenhæng i indsatsen

• Familierne er generelt overvældede af den 
store mængde information, de modtager i 
forbindelse med ankomsten til Danmark. 

• Afsæt gerne tid og giv familiemedlemmer 
mulighed for at stille diverse opklarende 
spørgsmål ved samtaler eller møder. Også 
individuelle samtaler.

• Gør en telefon, gerne en smartphone, til del af 
familiens ankomstpakke, så de har mulighed 
for at kommunikere med hinanden og med 
andre. Og så de får internetadgang.

• Etablér samarbejde mellem aktører lokalt.

”Vi fandt ud af at det var nogle rigtig 
søde mennesker her. De hilser på en 
når man er ude at gå. Også dem fra 

kommunen, når man sidder sammen 
med dem så mærker man at de glade 

for en.”



5. Tilrettelæggelse af integrationsforløb

• Forventningsafstemning i forhold til 
beskæftigelse, uddannelse, sprogskole og 
tidshorisont med de enkelte 
familiemedlemmer. Individuelt tilpasset.

• De unge, vi har interviewet, giver generelt 
udtryk for, at de ønsker at fortsætte deres 
skolegang, og at de drømmer om at tage en 
uddannelse. Nogle udtrykker bekymring for, 
om det kan lade sig gøre.

• Vær opmærksom på mulige sundhedsmæssige 
problemstillinger – både hvad angår fysisk og 
mental sundhed. Opfølgning.

”Jeg har fået at vide, at jeg måske kan 
arbejde på McDonalds eller som 

tømrer eller elektriker. Men det, jeg 
helst vil, er at fortsætte i skole.”



6. Fokus på sundhed og trivsel

• I flygtningelejrene i Rwanda er der begrænset 
adgang til sundhed og lægehjælp. Flere har 
ubehandlede eller endnu ikke diagnosticerede 
sygdomme. Ikke alt bliver fanget af
sundhedstjek hos praktiserende læge.

• Det kan være nødvendigt nænsomt at vejlede 
ift. hygiejne i ny kontekst samt kendskab til 
standarder for god rengøring.

• Hjælp børn og voksne ind i relevante sociale 
fællesskaber, hvis de ønsker det, da dette kan 
modvirke ensomhed og isolation samt bidrage 
positivt til deres daglige trivsel. 

”Da jeg kom hertil, blev jeg lidt syg, 
men når jeg bliver rask igen, kunne 
jeg godt tænke mig at arbejde. Vi er 

blevet taget godt imod. Lige nu bliver 
jeg undersøgt for noget med maven, 
så jeg skal til lægen. Men udover det, 

så har vi det godt.”



7. Frivillige er en vigtig ressource

• Hjælp med at vedligeholde eksisterende 
netværk og skabe nye relationer, der kan være 
en støtte på vejen ind i det danske samfund.

• Overvej hvornår det giver mening at inddrage 
frivillige i modtagelsen af kvoteflygtninge –
måske er det tidligere, end I tror? Samarbejde 
og forventningsafstemning.

• I flere tilfælde har lokale menigheder spillet en 
central rolle i at hjælpe deres trosfæller med 
at deltage i fællesaktiviteter og bistå dem ved 
udfordringer ved livet i Danmark.

”Jeg er meget taknemmelig for, at vi 
har fået Lis til at hjælpe os. Hun er 

ligesom min mor lige nu. Hun er der 
altid for os. Hun kommer hjem og 

tager mine børn med på en lille tur 
og viser dem rundt. Det er, fordi hun 

har hjertet. Hun skal ikke. Hun gør 
det bare. Når vi er triste, gør hun os 

glade.”



8. Økonomi er svært

• Nogle har været vant til bytteøkonomi, og 
mange har svært ved at få greb om pengenes 
værdi i Danmark. 

• Ved familier i tre generationer, og i de familier, 
hvor der er store eller myndige børn, bør de 
rådgives om individuelt forbrug versus fælles 
økonomi.

• Brug gerne tilbudsaviser fra lokale 
supermarkeder til at demonstrere priser og 
prisforskelle og til at gøre familiemedlemmer 
fortrolige med udseendet på fødevarer.

”Det er svært for os at håndtere 
penge. Vi ved ikke, hvor meget 

pengene svarer til, så vi har nogle 
gange haft for lidt med, når vi har 

handlet.”



9. Børn og unge skal godt i gang – sammen med mor

• Forbered samarbejde med skole, institution 
osv. Kommunikation og 
forventningsafstemning. Ikke AULA.

• Vær opmærksom på, at børnene ikke får 
pålagt eller påtager sig en voksenrolle. 
Børn skal have lov til at være børn.

• Hjælp med tilegnelse af nye redskaber til 
børneopdragelse og moderskab, f.eks. ved 
hjælp fra en familiekonsulent, deltagelse i 
kurser om forældreskab eller mødregrupper.

• Nyt med ‘fritid’.

”Han har det godt i vuggestuen. Hun 
[mor, voksen datter] henter ham efter 
vuggestue, og han har det også godt, 
når jeg henter ham. Man kan se på 
ham, at han har det godt og er glad 

for at være der.”



10. Mad og ernæring i en ny kontekst

• Det kan være en hjælp at søge råd og 
vejledning om indkøb af fødevarer hos 
medborgere med congolesisk baggrund forud 
for de nye familiers ankomst.

• For mange mødre med børn i institutions- og 
skolealderen tager det tid at blive dus med
madpakken. 

• Der kan være generelt behov for inspiration til 
nye retter og hjælp til at sammensætte en 
varieret kost i nogle nyankomne familier.

”Det vi savner, det er at købe lokal 
mad, som vi plejede at købe i Rwanda, 
men som ikke findes herovre. Det er 

for eksempel gult majsmel og ris i 
store poser.”



Gruppedrøftelse, spørgsmål og dialog

• Hvilke erfaringer eller forventninger har jeg ift. modtagelse af 
kvoteflygtninge fra Rwanda

• Hvad giver det, vi har hørt, anledning til hos os?
• Hvilke spørgsmål har vi?



Links, viden og rådgivning
Forskningsprojektet Reorienting Integration:
https://cas.au.dk/reorienting-integration

Publikationer: www.integration.drc.ngo/bliv-klogere/materialer

• Anbefalinger: Fra FN-flygtningelejr til hjemkommune

• Vidensnotat: Kvoteflygtninge fra DR Congo

• Håndbog: Børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole

• Folder på kinyarwanda: At opleve krig og flugt

Rådgivning og sparring:

• Center for Udsatte Flygtninge (www.integration.drc.ngo/cuf)  



Film på vej 
https://www.youtube.com/watch?v=Gu8qBYHC6Ao&t=2s



2 og 2

Hvad tager jeg med mig?



PAUSE – Vi ses i plenum kl. 15.00 


