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Vær med!
Idékatalog til lokalt integrationsarbejde
Danmark har i mange år givet asyl til flygtninge og er blevet et nyt
hjem for udlændinge, der af forskellige grunde er kommet hertil.
Den katolske Kirke ikke mindst vidner herom, eftersom rigtig
mange flygtninge og indvandrere også har fundet et ståsted i
Danmark gennem fællesskabet i Kirken.
Caritas Danmark vil med denne lille folder gerne inspirere til, at
endnu flere enkeltpersoner og sogne får lyst til at gøre en indsats
for integrationen i bred forstand. Billeder og citater i folderen er i
væsentlig grad hentet fra offentligt tilgængelige materialer –
kilderne er krediteret ved hvert enkelt billede/citat.
Vi har selvfølgelig en pligt til at hjælpe mennesker til rette i
menighedens fællesskab, men forpligtelsen til at være medborger
rækker også videre. Vi skal hjælpe integrationen på vej ved at
etablere fællesskaber og aktiviteter på tværs – også af religion.
Brug Caritas til at få støtte og råd til, hvordan det kan gøres i praksis
– tag kontakt og vær med!

Christa Bonde, formand
Jann Sjursen, generalsekretær
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Venskabsfamilier
En opholdstilladelse betyder ikke, at man automatisk finder sig
til rette i Danmark – der kan være mange barrierer, der skal
overskrides, både privat, socialt og på arbejdsmarkedet. En
venskabsfamilie kan være en stor hjælp til at finde fodfæste i
samfundet, og ofte er det lettere, når en tredjepart står for at skabe
den indledende kontakt. Konceptet er simpelt i udgangspunktet
og passer godt med sociallærens princip om det menneskelige
fællesskab, der har familien som grundelement.
I Sankt Mariæ Kirke i Kalundborg har der siden 2014 været
venskabsfamilier med Beatrice Musomandera som drivkraft og
koordinator.
”Vi var omkring 50 mennesker på kryds af nationaliteter, og snakken
gik lystigt. Der blev sunget og spillet musik – børnene tumlede glade
omkring. Familierne kender nu hinanden så godt, at det virkelig føles
som den ægte familietur. Det er så dejligt, uanstrengt og mildt at
mødes. Nye aftaler laves hurtigt på tværs af familierne.”
– Ingse Rasmussen, Kalundborg, om middag med flygtningefamilier
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Foto: Ingse Rasmussen 2016
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Fællesspisning
Måltidet er en helt central aktivitet i ethvert fællesskab. Kirkekaffe
og familiesøndage er faste aktiviteter i mange sogne, men
fællesspisning er også en oplagt mulighed for at mødes på tværs af
sproglige og sociale skel. Det er en god idé at holde middag med et
særligt tema og invitere nogle bestemte grupper – og der er næsten
uudtømmelige muligheder: Middage på tværs, hvor man hver har
en ret med fra sit hjemland; Foredragsaftener om et særligt emne
eller en personlig historie; Fællesspisning med særlige invitationer
til ensomme, ældre eller socialt udsatte.
I Hauts-De-Seine i Frankrig har Caritas arrangeret et ’madlavningsatelier’. Her mødes migranter med lokale franskmænd og udveksler
opskrifter og madlavningstips:
”Madlavningsatelieret giver os mulighed for at lære hinanden bedre
at kende, for folk er ofte bange for hinanden. Her får vi en chance for
at møde hinanden og nedbryde fordomme.”
- Fatima fra Marokko

. . .

Citat: “Welcome - Migrants make Europe Stronger”. Flyer, Caritas Europa 2016
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Fotos: Caritas Danmark, Caritas Dag 2015
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Sprogcafé
De fleste, som har lært et fremmedsprog, ved, at
man først bliver rigtig fortrolig med sproget, når
man taler med dem, der har det som modersmål.
Dansk er tilmed et svært sprog at lære, og for
mange migranter og flygtninge er der sparsomt
med muligheder for at øve sig. En sprogcafé, hvor
man kan tale med frivillige og måske få hjælp til
opgaver fra sprogskolen, kan være en kærkommen
mulighed, også for at skabe fællesskab. Har man
en professionel underviser, er det selvfølgelig et
plus, men det vigtigste er at give muligheden for at
bruge sproget i en uformel samtale.
I Løgumkloster begyndte en lille gruppe
fra missionshuset at lave sprogcafé for
kvinder i asylcenteret Aaløkke. Samtidig med
sprogundervisningen bliver der passet børn, og
flere har fået danske kontaktfamilier og netværk i
byen gennem sprogcaféen.
”Man behøver ikke at være uddannet lærer for at
starte en sprogcafé, selv om det er en fordel at vide
lidt om, hvordan man lærer et nyt sprog. Man lærer
ved at gøre det. Og man må gerne være kreativ.”
- Ester Rønne Christiansen

. . .
Citat: “Glem ikke gæstfriheden”, Udg. af Tværkulturelt Center, Birthe Munck Fairwood (red.), Friheden 2016
Foto: Ditte Kristensen, Au Pair Network 2016
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Besøgsvenner
Ensomhed er et stigende problem i vores del af verden. Af og til
kaldes det en folkesygdom, som både rammer unge og gamle:
De ældre overlades til sig selv af travle familier, mens de unge
løber panden mod en individualistisk kultur med modstridende
krav og forventninger. Angst, depression og demens er nogle af
konsekvenserne, men løsningen er igen den menneskelige kontakt.
Blandt andre Røde Kors og Ældre Sagen har ordninger, hvor man kan
melde sig som frivillig besøgsven. Begge parter får glæde af den slags
relationer, der ofte udvikler sig til livslange venskaber.
Som sogn er der mange muligheder for at udvide konceptet og
skabe et større netværk. Det kan f.eks. være deltagelse i fælles
arrangementer, kombination med sociale rådgivningstilbud eller
mere strukturerede mentorforløb.
”Det, Bo og jeg har sammen, er et rigtigt venskab. Det rykker noget
i os begge. Jeg glæder mig til vores møder. Og jeg går derfra med en
god fornemmelse og tilfredshed.”
- Anders, 25 år, besøgsven i Røde Kors

. . .

Citat: Rodekors.dk
Foto: Peter Andreas Munk Nielsen, 2016

11

C

Værksted
At bruge sine evner og skabe et produkt hænger som
regel sammen med at være aktiv på arbejdsmarkedet.
Men der kan også være et andet formål bag
aktiviteterne. Et nørkleværksted kan give mulighed
for at udfolde sig kreativt, samtidig med at der
strikkes huer til flygtningebørn; at lave julepakker til
børn på asylcentre kan være en familieaktivitet; at
reparere genbrugstøj kan være en mulighed for at
holde sine evner ved lige.
Indre Missions menighedshus i Allerød ligger få
kilometer fra to asylcentre. Her er der oprettet
et cykelværksted, hvor flygtninge kan komme og
reparere deres egne og andres cykler, eller købe en
cykel til nedsat pris. Missionshuset tilbyder råd og
værktøj, men ellers er der selvbetjening.
“En cykel giver asylansøgere frihed og en bedre
hverdag med nye muligheder. Samtidig kan de bruge
deres evner og selv være med til at hjælpe andre.”
- Stella Meldgaard, tværkulturel konsulent

. . .

Citat: “Glem ikke gæstfriheden”, Udg. af Tværkulturelt Center, Birthe Munck Fairwood (red.), Friheden 2016
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Sport og udendørsliv
Sport er en glimrende måde at skabe fællesskab. Der
kan være mange grunde til, at man ikke melder sig ind
i en eksisterende sportsforening – økonomiske,
sproglige eller kulturelle. Gennem sognet kan der
skabes muligheder for at bruge sport på en mere
uformel måde. Ligesådan med udendørs aktiviteter,
som man som ny i Danmark måske ikke kender til
eller har overvejet.
I Aarhus har de frivillige i au pair-netværket
samarbejdet med skolen og sognet om at arrangere
holdsport hver fredag: fredags-fitness. Tilbuddet er
en god mulighed for au pairs, som ellers er begrænset
på tid og økonomi, og giver også et afsæt for at
engagere sig i andre af menighedens aktiviteter.
“Fredagsfitness er tilbage!!! Vi kan bruge både
gymnastiksalen og skolegården igen, afhængig af
vejret. Tag dine venner og au pairs, du kender, med.
Alle er velkomne!”
- Jeanilyn Golosino, opslag i Facebook-gruppe

. . .

Citat: Jeanilyn Golosino
Foto: Center for Au Pairs, Aarhus
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Citat: Caritas.de
Foto: Dragan Tatic, licens: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Foto: David O’Hare 2011, licens: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Børn og familier
I Danmark opfatter de fleste måske ikke sognet som en struktur, der har
social relevans, men netop her kan familier mødes, som ellers ikke ville
komme i kontakt, og man kan finde frivillige kræfter til at hjælpe på
unikke måder.
Familien er ofte udfordret af arbejdslivet, så der er brug for fleksible
løsninger. Børnepasning, lektiehjælp, fællesmiddag eller udflugter er
noget, der oplagt kan arrangeres gennem et sogn – ofte kræves der blot
et par ildsjæle, der kan tage initiativ og ansvar.
I Vorarlberg i Østrig har man sat grupper af kompetente frivillige sammen
om at tilbyde lektiehjælp efter skoletid, i ’Lerncafé’. Lektiecaféerne er et
gratis tilbud, hvor børn kan forbedre deres skolekundskaber på en sjov
og involverende måde.
“Min søn Emirhan går meget tit i Lerncafé. Der har han det rigtig sjovt
med at lære noget. Hjemmeopgaverne kan han løse sammen med de
frivillige medarbejdere.”
- Forælder

Musik og sang
Musik og koncerter er ikke kun oplagte muligheder for at samle
penge ind – det er også en oplagt måde for et sogn at begynde et
socialt projekt. Kortræning, frivillig undervisning i et instrument eller
salmesang er bare et par eksempler på aktiviteter, der kan tilbydes
gratis eller målrettes grupper med særligt behov.
Trócaire er den irske Caritas-organisation, og med kampagnen Trad
for Trócaire, har de brugt den irske tradition for folkemusik til at hjælpe
mennesker i nød. Lokale musikgrupper arrangerer deres egen fundraising-koncerter, med hjælp til planlægningen fra Caritas-ansatte. De
penge, der samles ind, går til nødhjælps- og udviklingsprojekter. Siden
2010 er der arrangeret over 2000 Trad for Trócaire-events.
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Diakonipuljen
Gennem Caritas Danmarks diakonipulje kan man søge støtte
til aktiviteter i Danmark, som har til formål at hjælpe sårbare
mennesker og familier, der lever på kanten af samfundet, eller
som på andre måder har brug for støtte i livet.
Puljen er etableret, for at projekter kan startes gennem sognene.
For at søge puljen skal projektet derfor være forankret i en
menighed, og sognet skal selv finansiere 10 % af udgifterne.
Hvis du har lyst til at starte eller være med i et projekt, så kontakt
Caritas’ nationale koordinator. Her kan du både få hjælp til en
god start og vejledning i at søge puljen.
Find ansøgningsskemaet og læs mere om Diakonipuljen på
caritas.dk.

Andreas Riis
National koordinator
38 18 00 01
ari@caritas.dk
Følg med på Facebook!
facebook.com/caritasdk
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