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Om inspirationskataloget
Dette inspirationskatalog henvender sig til aktører på det frivillige integrationsområde.
Kataloget henvender sig bredt til organisationer, der arbejder med integration og skelner ikke mellem, hvilke forskellige roller frivillige og professionelle har i en organisation.
Håbet er, at professionelle og frivillige, som arbejder med integration kan søge inspiration i kataloget.
Kataloget er bygget op om otte temaer, som har været omdrejningspunktet i en møderække for aktører på det frivillige integrationsområde. Dette katalogs opmærksomhedspunkter, anbefalinger og fokus på faldgruber er alle produkter fra netværksmøderne.
I kataloget kan du få inspiration indenfor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Muligheder for funding
Dokumentation af den frivillige integrationsindsats
Inkluderende foreningskultur og –struktur
Samskabelse
CSR-samarbejde
Virksomhedsrettet integration
Forebyggelse af radikalisering
Rekruttering og fastholdelse

Under hvert tema kan du finde gode råd om, hvad I, som forening, skal være opmærksomme på, hvad I kan gøre eller bør undlade at gøre.

Baggrund for inspirationskataloget
Under strategien ”Civilsamfundet bygger bro” har Oxford Research fra 2015-2017 faciliteret et netværk for frivillige aktører på integrationsområdet for Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Formålet med netværket var at sikre erfaringsudveksling
mellem aktørerne, således at det frivillige integrationsarbejde blev styrket.
Der er afholdt 10 netværksmøder med hvert sit tema forskellige steder i Danmark, hvoraf
to af netværksmøderne har været et opstartsmøde og et afsluttende møde. Indholdet på
netværksmøderne har bestået af oplæg, gruppediskussioner, rundvisninger med mere.
Den viden, der er opnået i forbindelse med netværksmøderne, er sammenfattet i dette
inspirationskatalog. Inspirationskataloget indeholder også en kort beskrivelse af hvert
netværksmødes opmærksomhedspunkter, samt anbefalinger til hvad en forening med
fordel kan gøre, og hvad man bør undgå at gøre.
Aktørerne i netværket var primært foreninger, men der har også været enkelte offentlige
eller halvoffentlige aktører med. Aktørerne har været forskellige på en række parametre.
Det gælder blandt andet foreningens størrelse, hvorvidt foreningen er en frivillig folkeoplysende forening eller en frivillig social forening, og om foreningen har etniske minoriteter
som særlig målgruppe eller medlemmer. De enkelte repræsentanter fra foreningerne
haft forskellige placeringer i foreningerne samt varierende erfaring med integrationsområdet og kontakt med foreningens frivillige.
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De opstillede opmærksomhedspunkter, anbefalinger og faldgruber er ikke udtryk for konsensus mellem aktørerne, men derimod pointer fra oplæg på netværksmøderne og udsagn fra deltagerne om deres egne erfaringer. På grund af forskelle mellem foreningerne
vil der være nogle af rådene i inspirationskataloget, som du kan bruge, mens andre ikke
vil være relevante for din type forening eller stilling.

Organisationer i netværket
Røde Kors

Bydelsmødre

Dansk Flygtningehjælp

Baba – Fædre for Forandring

Danmarks Idrætsforbund

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

DGI

FriSe

Dansk Ungdoms Fællesråd

Marhaba

Kvinfo

Ungdommens Røde Kors

Danske Handicaporganisationer

Kirkernes Integrationstjeneste

Red Barnet ungdom

Rådet for Etniske Minoriteter

BL
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1.

Muligheder for funding

For aktører på det frivillige integrationsområde, som for frivillige organisationer generelt,
gælder det, at det kan være en udfordring at skaffe økonomiske midler til at organisere
og drive den frivillige indsats.

Netværksmødet om muligheder for funding blev afholdt 21. maj 2015 i Aktivitetshuset i
Bolbro.
På mødet blev mulighederne for finansiering af den frivillige integrationsindsats grebet an fra
forskellige vinkler. Der var særligt fokus på samarbejde med store bidragsydere samt
crowdfunding.
Der var tre oplæg på netværksmødet. Det første oplæg af Nina Middelboe fra Oxford
Research handlede om nye tendenser i funding. Det andet oplæg blev holdt af Brian Lindskov
Larsen fra Ungdommens Røde Kors. Oplægget handlede om ’Frem i lyset’, som er et projekt i
samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Trygfonden. Det sidste oplæg handlede om
crowdfunding og blev holdt af Michael Eis fra Booomerang, som stiller en crowdfundingplatform til rådighed på deres hjemmeside: www. booomerang.dk. På baggrund af de to
sidstnævnte oplæg var der gruppearbejde om henholdsvis foreningernes tilgang til
samarbejde med fonde og om crowdfunding som redskab.
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Mange frivillige aktører er afhængige af offentlige midler, men der er også andre muligheder for funding. Du kan her få inspiration til, hvordan der kan samarbejdes med fonde,
samt hvordan crowdfunding kan anvendes til at skaffe midler til at løfte jeres indsats.
På baggrund af oplæggene samt gruppearbejdet på mødet er nedenstående punkter opstillet i forhold til, hvad I som forening skal være opmærksomme på eller kan gøre, når I
samarbejder med fonde som bidragsydere. Efterfølgende kan du læse om opmærksomhedspunkter og anbefalinger i forbindelse med crowdfunding.

1.1
1.1.1

Samarbejde med fonde
Hvad skal I være opmærksomme på?

Foreningers formålsparagraffer er afgørende for muligt samarbejde
Nogle foreninger er bedre stillet ift. at indgå samarbejde, da deres aktiviteter og formålsparagraf dækker bredt. Foreninger med brede paragraffer kan således søge flere steder,
mens dem med smalle paragraffer er mere afhængige af den enkelte fonds fokus.
Den nødvendige balance mellem finansiering af drift og udvikling
Fonde vil ofte gerne prøve nye ting af, hvilket kan være spændende for foreningerne. Det
kan dog være foreningens eksisterende aktiviteter, som er de mest virkningsfulde. Derfor
kan det give frustrationer, hvis der ikke kan søges nye midler til dem. Foreningerne kan
således forsøge at gøre de eksisterende aktiviteter attraktive for fondene, og kan på den
måde lægge pres på fondene, så de bruger nogle af deres midler på at sikre foreningernes
kernedrift.
Fonde stiller ofte bestemte krav til samarbejdet
Foreningerne skal være opmærksomme på, at den tætte kontakt til fonde kan betyde, at
foreningerne får indskrænket deres handlemuligheder. En fonds involvering kan stille bestemte krav til foreningens arbejde fx brug af metoder.
Som forening skal man derfor være opmærksom på det potentielle dilemma mellem at
fastholde et fælles mål i samarbejdet med fonden vs. et bredt ejerskab i foreningens bagland. Når mange aktører går sammen i et samarbejde kan formålet let komme til at glide.
Forhandlerne skal derfor huske på, at de skal tilbage til foreningen og stå på mål for dens
værdier. Ofte sidder en landsledelse eller et sekretariat og forhandler med fondene, mens
det er de frivillige, der skal udføre indsatsen. Det kan meget vel stille en landsledelse eller
et sekretariat i et dårligt lys overfor både fond og frivillige, hvis man har indgået aftale
med en fond om at gennemføre et projekt, der i sidste ende ikke er nogle frivillige, der
ønsker at løfte.
Mulighed for partnerskab frem for enkeltdonationer
Mange fonde donerer ikke længere blot midler til projekter på baggrund af ansøgninger.
Fondene går i højere grad end tidligere mere aktivt ind i projekter, der søges støtte til.
Fondene arbejder på vidtrækkende overordnede mål i et længere tidsperspektiv og gerne
på flere niveauer med flere aktører. Dette kan danne grundlag for tættere samarbejde og
længerevarende partnerskaber, og fondene kan udover penge ofte bidrage med viden og
netværk inden for deres fokusområder.
Man bør være opmærksom på, at fondene ofte gerne vil sætte deres præg på projektet
og derved ændre det i forhold til en oprindelig idé. Det kan være svært, hvis foreningen
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allerede har fået midler fra en offentlig pulje eller en anden fond ud fra den originale
projektbeskrivelse.
Store donationer kan medføre politisk opmærksomhed
Der følger ofte politisk opmærksomhed med store donationer eller indgåelse af et partnerskab mellem fonde og frivillige foreninger. Det kan foreninger bruge strategisk fx til at
synliggøre deres indsats eller rekruttere nye medlemmer.
.Foreningerne har adgangen til målgruppen
Foreningerne har direkte afgang til den målgruppe, som en given fond ønsker at
hjælpe, og har samtidig erfaring og føling med, hvad målgruppen efterspørger. Det
kan gøre foreningerne ekstra attraktive som samarbejdspartner for fonde.
1.1.2

Det kan I gøre

➢

Diskutér hvor fleksible I kan være i forhold til, hvilke projekter I vil indgå i, uden at det
går ud over foreningens sammenhængskraft og identitet.

➢

Forventningsafstem internt i foreningen ved at inddrage de frivillige tidligt i processen,
når der skal indgås et samarbejde med en fond.

➢

Sørg for, at der også er midler til kernedriften.

➢

Sørg for, at det fremgår tydeligt i jeres dialog med fonden, hvis I søger flere fonde
samtidig.

➢

Sørg for, at presset på foreningen i forhold til at levere det forventede udbytte ikke
bliver for stort.

➢

Fokusér på udbyttet for målgruppen i kontakten med fondene, og vær åben omkring,
hvordan I udformer de specifikke aktiviteter, I ønsker at gennemføre for at hjælpe
målgruppen.

➢

Brug det tætte samarbejde mellem forening og fond konstruktivt, træk fx på fondens
viden og netværk på et givent område.

➢

Arbejd strategisk i forhold til politisk opmærksomhed i forbindelse med donationer, fx
via en kommunikationsstrategi som har fokus på dette.

➢ Diskutér
hvor
fleksible Iat
vilgøre
være i forhold til, hvilke projekter I vil indgå i uden at det går
1.1.3
Det bør
I undlade
ud over foreningens sammenhængskraft og identitet.
➢
➢
➢
➢
➢

Forventningsafstem internt i foreningen ved at inddrage de frivillige tidligt i processen,
➢ Undgå at tage beslutninger hen over hovedet på de frivillige, da det er dem, der i
når der skal indgås et samarbejde med en fond.
praksis skal løfte opgaverne i projekterne.
Sørg for, at der er penge til kernedriften.
➢ Søg ikke midler fra for mange steder samtidig.
Hvis I søger flere fonde samtidig, skal det fremgå tydeligt i jeres dialog med fonden.
➢ Pas på med at stå som afsender af en fonds dagsorden.
Sørg for at presset på foreningerne, i forhold til at levere det forventede udbytte, ikke
bliver for stort
➢ Undgå at tage beslutninger hen over hovedet på de frivillige, da det er dem, der i
Ha’ fokus på udbyttet for målgruppen i kontakten med fondene, og vær åben omkring
praksis skal løfte opgaverne i projekterne
hvordan I udformer de specifikke aktiviteter, I ønsker at gennemføre for at hjælpe
➢
Søg ikke midler fra for mange steder samtidig.
målgruppen.

➢

➢
medsamarbejde
at stå som mellem
afsenderenafforening
en fondsog
dagsorden
Brug Pas
det på
tætte
en fond konstruktivt, træk fx på
deres viden og netværk på et område

➢

Arbejd strategisk i forhold til politisk opmærksomhed i forbindelse med donationer, fx
➢ Undgå at tage beslutninger hen over hovedet på de frivillige, da det er dem, der i

kommunikationsstrategi
som
har fokus på dette.
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➢

➢ Søg ikke midler fra for mange steder samtidig.
Diskutér hvor fleksible I vil være i forhold til, hvilke projekter I vil indgå i uden at det går
➢ Pas på med at stå som afsender af en fonds dagsorden
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2.2 Crowdfunding
På netværksmødet om funding kom stifteren af crowdfundingplatformen Booomerang
og næstformand for Dansk Crowdfunding Forening Michael Eis med en række konkrete
anbefalinger til foreningernes arbejde med crowdfunding.
Crowdfunding (også kendt som netværksfinansiering på dansk) er en måde, hvorpå man
kan rejse penge til et projekt ved at indsamle både store og små bidrag fra en større
gruppe bidragydere typisk via en crowdfunding-platform på internettet.

1.1.4

Hvad skal I være opmærksomme på?

Der er flere typer af Crowdfunding
Den mest kendte type er reward-baseret crowdfunding. Reward-crowdfunding foregår
typisk på platformene Kickstarter, Indiegogo og Booomerang, hvor personer eller firmaer
kan søge finansiering til færdigudvikling og produktion af et produkt eller projekt mod
udveksling af en belønning (en ”reward”). I de fleste tilfælde foregår det således, at projektindehaveren i forbindelse med sit projekt fastsætter et beløb som mål og en periode,
som indsamlingen til projektet skal vare.
En anden from for crowdfunding, som er relevant for frivillige foreninger er donationsbaseret crowdfunding. Det er online penge-donationer til projekter over en platform på
internettet. Projekterne er oftest af velgørende art og donorer får typisk intet produkt
eller finansielt udbytte for deres bidrag. Afkastet af donationen er udelukkende personlig
tilfredsstillelse ved at støtte og muliggøre en god sag.
Foreningerne ser flere måder crowdfunding kan bruges
Foreningerne på netværksmødet kom med bud på, hvordan crowfunding kan bruges af
foreninger. Deltagerne nævnte enkeltsager på lokalt niveau og skæve kulturelle projekter
samt utraditionelle projekter, det ellers kan være svære at skaffe penge til. Derudover
pointerede de, at crowdfunding kan bruges til at skabe synlighed omkring foreningen og
dens arbejde. Synligheden, som kan skabes gennem crowdfunding, kan bruges til at
trække bidragsydere over til at blive medlemmer.
1.1.5

Det kan I gøre

➢

Lav en ærlig og troværdig projektbeskrivelse.

➢

Fortæl om dit team.

➢

Lav en projektvideo.

➢

Læg et budget – gør det synligt.

➢

Vær ikke karrig med incitamenterne.

➢

Aktivér jeres netværk.

➢

Sørg for at opdatere status mm. for dit projekt.

1.3 Vil I vide mere?
Crowdfundingplatformen Booomerang
https://www.booomerang.dk/
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Dansk Crowdfundings forening
http://danskcrowdfundingforening.dk/
Overblik over fonde
www.legatbogen.dk
Find samarbejdspartnere
https://frivillighed.dk/foreningsportalen
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2.

Dokumentation af den frivillige integrationsindsats

De frivillige foreningers arbejde er i sagens natur frivilligt og båret af de frivilliges engagement i den sag, de arbejder for. Det gør de naturligvis ud fra en antagelse om, at deres
indsats gør en forskel. Men hvordan kan foreningerne dokumentere den forskel, de gør?

Netværksmødet om dokumentation af effekten af den frivillige integrationsindsats blev
afholdt 2. september 2015 hos Oxford Research på Frederiksberg.
På netværksmødet holdt Tobias Bühring fra Oxford Research et oplæg om resultaterne fra
Dokumentationsindsatsen under strategien Civilsamfundet bygger bro. Herudover var der to
korte oplæg fra Dansk Flygtningehjælp og Bydelsmødre om deres konkrete erfaringer med
dokumentation. Dagen bestod desuden af gruppearbejde, hvor deltagerne først diskuterede,
hvad effekterne af den frivillige integrationsindsats er, og dernæst hvordan effekten af det
frivillige integrationsarbejde undersøges. Afslutningsvist udvekslede deltagerne erfaringer om
evaluering og dokumentation i praksis.

I det følgende kan du få input til, hvad I som forening skal være opmærksomme på, kan
gøre eller bør undlade at gøre, når det kommer til at dokumentere effekten af jeres frivillige integrationsindsats. Pointerne er udviklet på baggrund af oplægget på netværksmødet og gruppearbejdet på dagen.

2.1

Hvad skal I være opmærksomme på?

Stigende fokus på dokumentation og effekt
Der er en generel udvikling i samfundet mod, at alle indsatser skal baseres på viden om,
hvad der virker. Der er desuden stigende forventninger fra offentlige og private donorer
til, at frivillige foreninger dokumenterer deres arbejde. I mange tilfælde skal de også dokumentere effekten eller virkningen af deres arbejde. Samtidig kan arbejdet med at dokumentere foreningens arbejde også gøre foreningerne mere bevidste om, hvad kernen
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af deres egen indsats er. Derfor bør foreninger have fokus på effekten og virkningen af
deres arbejde.
Det er ikke nemt at måle effekt generelt
Det er en udfordring at isolere effekten af den enkelte indsats, da den ikke sker i et vakuum, men ofte kun udgør en lille del af målgruppens dagligdag. I den forbindelse er det
væsentligt at fremhæve, at der er en distinktion mellem effekten af det folkeoplysende
arbejde og det frivillige sociale arbejde. Det folkeoplysende arbejde giver fællesskab, hvilket kan være mere diffust at skulle måle på end indsatser rettet mod en specifik målgruppe.
Bedre integration kan være svær at påvise
Forventningen til den indsats som de frivillige foreninger yder på integrationsområdet er
i sidste ende en bedre integration. Det kan dog være svært at påvise, hvorvidt foreningernes arbejde rent faktisk resulterer i en bedre integration. Foreningerne kan nemlig
ikke nødvendigvis anvende objektive integrationsindikatorer (f.eks. beskæftigelse, uddannelse og sprogkundskaber) i deres dokumentation.
Oprethold balance mellem krav til dokumentation og fokus på indsatsen
Når der skal dokumenteres til eksterne, såsom fonde eller det offentlige, er det vigtigt, at
foreningerne ikke slår større brød op, end de kan bage. Nogle gange kan kravene om dokumentation være så høje, at det stjæler fokus fra indsatsen. Dette kan medføre, at foreningerne er nødt til at gå på kompromis med deres metoder. I den forbindelse er det
vigtigt at være opmærksom på, at det ikke udelukkende handler om at få tildelt midler,
men også om at skabe noget meningsgivende.

Dokumentation er ikke nødvendigvis en belastning
Ikke alle frivillige er lige villige til at gennemføre dokumentation, da det i sagens natur
ikke er derfor, de er blevet frivillige. De ser ikke nødvendigvis en mening med det, og
finder, at det går ud over den tid, de har til rådighed for målgruppen. Erfaringer viser
imidlertid, at det er muligt at gennemføre dokumentation i foreninger uden, at det belaster foreningerne. Dokumentationen er en forudsætning for at kunne evaluere, da en
vurdering af foreningernes arbejde må tages på et oplyst grundlag.

2.2

Det kan I gøre

Evalueringens formål og indhold
➢

Fokuser på de trin, der kan føre nydanskerne på vej til beskæftigelse, uddannelse mv.
Anerkend at små skridt også tæller. Integrationen kan fx måles på trivsel og den
enkeltes følelse af at være en del af samfundet.

➢

Vær præcise på, hvad det er I gør, som bidrager til en bedre integration.

➢

Hold fast i at dokumentationen primært har fokus på jeres indsats, og så må der
trækkes på forskning for at vise, hvordan den enkelte indsats bidrager til integrationen
bredt set.

➢

Fokuser på kernen i de indsatser, I har, således at I ikke breder jer over for meget i en
evaluering.
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Brug af viden og erfaring
➢

Fokuser på egen læring og nysgerrighed i dokumentationsarbejdet.

➢

Se og udnyt synergi mellem forskellige projekter. Ofte har andre organisationer udført
lignende projekter, ligesom der ofte kan trækkes erfaringer fra egne tidligere projekter
ind i dokumentationsarbejdet.

Motivation af brugere
➢

Motiver brugerne til at deltage i dokumentationsarbejdet gennem konkurrencer,
præmier mm. – gulerod frem for pisk.

➢

Lav håndholdte besvarelse af spørgeskemaer, eksempelvis under normale aktiviteter
med hjælp fra frivillige eller studentermedhjælpere.

➢

Italesæt brugernes deltagelse i dokumentationsarbejdet som en mulighed for at præge
omverdens syn.

➢

Følg op og vis dem, som har bidraget til dokumentation, at deres bidrag bliver brugt og
har ført til konkret brugbar viden.

➢

Sørg for afslappede rammer for dataindsamling både ved spørgeskemaer og interviews.

Motivation af frivillige
➢

Skab en kultur hvor dokumentation bare er noget, man gør.

➢

Hav tålmodighed – en evalueringskultur opbygges over tid.

➢

Skab sammenhæng mellem dokumentation og organisationens overordnede fortælling
om, hvad det vil sige at være frivillig.

➢

Skab stolthed hos de frivillige over, at de er med til at skabe viden.

➢

Gør dokumentationen meningsfuld for de frivillige.

➢

Vis resultaterne af dokumentationsarbejdet til de frivillige.

➢

Giv de frivillige en fornemmelse af at være en del af et større dokumentationsarbejde.

➢

Gør det let for de frivillige at bidrage.

Dataindsamling
➢

Brug billeder i dokumentationen. Billeder er gode til at vise, hvordan en indsats
forløber. Det kan samtidig vise noget om målgruppen og interaktionen mellem frivillige
og målgruppe/brugere.

➢

Pilottest metoder - fx test spørgeskema på en gruppe af frivillige.

➢

Overvej at anvende et spørgepanel fx Yougov eller Megafon til at indsamle
baggrundsdata på den brede befolkning.

➢

Lav selvrapporteringer, eksempelvis gennem videodagbøger.

➢

Tag udgangspunkt i brugernes virkelighed i forhold til, hvad der måles på. Der bør måles
på det, der betyder noget for brugerne.

➢

Sørg for at koordinere indsatsen internt.

➢

Saml besvarelser ind, der hvor kontaktfladen med brugerne og de frivillige er.
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2.3

Det bør I undlade at gøre

➢

Pas på med blot at løbe efter midler til jeres indsatser, hvis midlerne er behæftet
med høje krav om dokumentation.

➢

Undgå at italesætte dokumentation som noget, der gennemføres for eksterne
parter.

➢

Undgå i så høj grad så muligt at forstyrre indsatsen med dokumentationskrav fx
undlad at sende flere spørgeskemaer ud end nødvendigt og opsøge de frivillige
mere end nødvendigt.

➢

Iværksæt intern koordinering i forhold til dokumentation, så indsatserne forstyrres
mindst muligt.

Der

2.4

Vil I vide mere?

Dokumentationsindsatsen under Civilsamfundet bygger bro
http://uim.dk/publikationer/dokumentationsindsatsen-civilsamfundet-bygger-bro
Bydelsmødres evalueringsindsats
http://bydelsmor.dk/Om-Bydelsmoedrene/Effekten-af-Bydelsmoedre
Center for Frivilligt Socialt Arbejdes temaside om dokumentation og evaluering
http://frivillighed.dk/guides/emne/dokumentation-og-evaluering
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3.

Inkluderende foreningskultur- og struktur

Nydanskere er i lavere grad end øvrige danskere medlem af foreningslivet. De er også i
mindre grad frivillige, særligt når engagement i etniske minoritetsforeninger fraregnes.1

Det kan være et tegn på, at danske foreninger ikke i tilstrækkelig grad har en kultur og
struktur, der er inkluderende over for nydanskere. Denne mangel på inklusion er ikke tilsigtet, men er et spørgsmål om, at nydanskerne ikke har de samme forudsætninger for at
deltage i foreningsarbejde, som danskere der er ”født” ind foreningslivet.

Netværksmødet om dansk foreningskultur- og struktur blev afholdt i Trampolinhuset samt på
biblioteket i København Nordvest 24. november 2015.
Netværksmødet bød på en rundvisning i Trampolinhuset og et oplæg om huset af Morten
Goll. Trampolinhuset har eksisteret siden 2010 og arbejder for at få asylansøgere ud af
lejrene og ind i et rum, hvor de sammen med andre frivillige driver aktiviteter i huset. Huset
drives ud fra basisdemokrati, hvor der ikke skelnes mellem brugere og frivillige.
Herefter holdt Hans Stavnsager fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde et oplæg om dansk
forenings- og frivillighedskultur. Afslutningsvis blev det diskuteret i grupper, hvad foreninger
gør (eller ikke gør) for at inkludere nydanskere, samt hvad der skal gøres for at blive mere
inkluderende.

I det følgende kan du få inspiration til, hvordan jeres forening kan blive mere inkluderende, samt hvordan I undgår at ekskludere nogle medlemsgrupper. Pointerne er udviklet
på baggrund af oplæg og gruppearbejde på mødet.

1

Se Dokumentationsindsatsen under Civilsamfundet bygger bro
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3.1

Hvad skal I være opmærksomme på?

Der er flere typer af frivilligt arbejde
Frivilligt (socialt) arbejde kan groft deles op i to typer, som ligger i hver sin ende af et
kontinuum. I den ene ende ligger frivilligt arbejde, der yder hjælp gennem aktiv deltagelse
fra både frivillige og målgruppe, fx hvis begge grupper fungerer som personale på en frivilligdrevet café. Mens der i den anden ende ligger frivilligt arbejde, der yder passiv hjælp,
fx hvis målgruppen modtager lektiehjælp. De to typer er idealtyper, og kan ikke nødvendigvis findes i praksis. I virkeligheden indeholder de fleste indsatser både passiv hjælp og
aktiv hjælp gennem deltagelse.
Foreninger skal være opmærksomme på deres egen rolle som civilsamfundsaktør
Civilsamfundet, staten og markedet kan og bør samarbejde, men de skal ikke ligne hinanden så meget, at de frivilliges motivation og engagement ikke bæres af deres egen interesse. Frivilliges motivation er forskellig og sammensat, men den relaterer sig sjældent til
kommunen, staten, det offentlige eller systemet. Et tæt samarbejde mellem frivillige foreninger og det offentlige kan bevirke, at foreninger kan blive betragtet som en del af systemet. Dette kan være med til at skabe mistillid hos målgruppen og det kan betyde at
foreningslivet stopper med at være det frirum, hvor der ikke skeles til, hvad man er, men
hvem man er.
Ligeværdighed er afgørende for en inkluderende frivillighedskultur
Der kan let opstå en forståelse af, at danskere skal være godgørende overfor nydanskere
i foreningslivet, og at nydanskere er passive modtagere af andres frivillige arbejde. Derudover er frivillige også frivillige for at gøre en positiv forskel for andre. Men i stedet for
at yde hjælp til en passiv modtager handler det om at skabe en ligeværdig relation, hvor
der ikke skelnes mellem danske og nydanske frivillige. Alle skal yde til fællesskabet, og
nydanskere skal sættes i en situation, hvor de kan give og yde til det fælles. Det tager dog
tid at få opbygget en inkluderende frivillighedskultur, hvor alle typer frivillige behandles
som ligeværdige. I denne sammenhæng skal integration betragtes som en gensidig proces, der kræver noget af både danskere og nydanskere.

3.2

Det kan I gøre
➢

Gør det klart, hvilken type frivilligt arbejde I som forening yder.

➢

Definer jeres egen rolle som civilsamfundsaktør i forhold til staten og/eller private
aktører.

➢

Brug nydanskere som en ressource i jeres forening.

➢

Brug fx demokratisk dialog til at skabe en god frivilligkultur. Demokratisk dialog er
en dialogform, hvor alle indgår ligeværdigt og har taletid.

➢

Anerkend at det tager tid at få skabt en inkluderende frivillighedskultur.

➢

Fokuser på, at integration er en gensidig proces, der kræver noget af både danskere
og nydanskere.

➢

Dyrk den ligeværdige relation, forvent fx noget af alle.

➢

Stil krav og hav forventninger til alle, både frivillige og dem i målgruppen.
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3.3

Det bør I undlade at gøre
➢

Undgå at klientgøre nydanskere - nydanskere skal ikke være passive modtagere af
andres frivilliges arbejde.

➢

Undgå ikke at stille krav og forventninger til alle, både frivillige og dem i
målgruppen.

3.4

Vil I vide mere?

Initiativet Mangfoldigt Foreningsdanmark
http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse/frivillig-integrationsindsats1/evaluering-af-initiativ-1-under-mangfoldigt-foreningsdanmark-forsog-med-fastholdelse-og-rekruttering-af-en-mangfoldig-sammensat-frivilligskare-i-idraets-og-foreningslivet/#.WfHhO7puJPY
Center for Frivilligt Socialt Arbejdes temaside om mangfoldighed og integration
http://frivillighed.dk/guides/emne/mangfoldighed-og-integration-i-foreningslivet
Trampolinhusets hjemmeside
https://www.trampolinehouse.dk/
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4.

Samskabelse

Samskabelse er et begreb, der betegner offentlige og frivillige aktørers samarbejde om
en indsats. Samskabelse indeholder mere end et traditionelt samarbejde. I samskabelse
udvikles indsatser i fællesskab – de skabes sammen. Det er en forudsætning for samskabelse, at der er plads til flere parter i udformningen af en indsats.
Samskabelse er ikke i sig selv nyt, men begrebet er forholdsvist nyt. Det er de seneste år
blevet udbredt især i forbindelse med kommunernes samarbejde med den frivillige sektor om velfærdsydelser, herunder integrationsarbejdet.

Tilstedeværelsen af både kommunale og frivillige aktiviteter giver mulighed for samskabelse og styrkelse af hinandens og fælles aktiviteter. Samskabelse indebærer ikke blot
inddragelse af borgere og anerkendelse af deres ressourcebidrag, men også en ambition
om at skabe ligeværdige relationer mellem aktører. Denne ambition om ligeværdighed er
en forudsætning for, at aktørerne i fællesskab kan identificere og udvikle holdbare løsningsmodeller. Samskabelse kan give såvel muligheder som udfordringer for de frivillige
foreninger på integrationsområdet.
Netværksmødet om samskabelse blev afholdt i Gellerupparken i Aarhus, onsdag den 2. marts
2016. Formålet med mødet var at give deltagerne et indblik i, hvordan kommune, boligsociale
indsatser og foreninger samarbejder og samskaber om integration i Gellerupparken.
Mødet var arrangeret som en guidet tur med oplæg og debat undervejs. Oplæggene blev
holdt af Preben Astrup fra DIF, Pia Sørensen fra Helhedsplan Gellerup i Aarhus Kommune og
Jens Winther fra Det Boligsociale Fællessekretariat. Efterfølgende holdt leder af Fritids- og
ungdomsområdet i Aarhus Kommune Anders Glahn og formand i ACFC Afif Abdallah to oplæg
om fritidslivet i Gellerup. Undervejs blev mulighederne for samarbejde og udbyttet af
samarbejde mellem frivillige og offentlige aktører debatteret.
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Rådene om, hvad I som forening kan gøre og undlade at gøre i forhold til samskabelse, er
baseret på mødets oplæg, spørgsmål og kommentarer.

4.1

Hvad skal I være opmærksomme på?

Forudsætninger for samskabelse
Det er en nødvendig forudsætning for samskabelse, at forening og kommune erkender,
at de er afhængige af hinanden. Det er desuden en forudsætning, at foreningerne ikke
tilbyder indsatser, som overlapper med kommunens tilbud og omvendt. Det kan skabe
en konkurrence mellem de to aktører, som skader både foreningens og kommunes position og kan potentielt forvirre borgerne. En forudsætning er ligeledes, at kommunerne
anerkender og er åbne for, at visse befolkningsgrupper laver foreninger på en anden
måde end den traditionelle danske foreningsmodel. Derudover er det vigtigt, at kommunen anerkender, at foreningslivet skal have lov til at lave deres aktiviteter uden unødig
indgriben, fx i form af stramme politikker og administration. Det er desuden helt centralt
at huske på, at samskabelse tager tid og ofte vil være besværligt i starten, men bør ses
som en investering i, at man på sigt kan få et veletableret og effektivt samarbejde.
Blik for andre aktører
Samskabelse forstås i udgangspunktet som en relation mellem foreninger og kommuner,
men andre aktører kan også være relevante at få i spil i processen. Erfaring fra Gellerupparken viser fx, at det er et godt greb at tage udgangspunkt i de ressourcer, der allerede eksisterer i lokalsamfundet.

4.2

Det kan I gøre

➢

Vær skarpe på, hvad I som forening kan tilbyde og bidrage med.

➢

Spot kommunens svageste sider og tilbyd at samarbejde om at udfylde et hul fremfor at
tilbyde de samme ydelser som kommunen gør.

➢

Erkend at I har gensidigt brug for hinanden forening og kommune i mellem.

➢

Spørg ind til hinandens behov.

➢

Medtænk alle relevante aktører i jeres proces.

➢

Anerkend som kommune, at foreninger kan laves på mange forskellige måder, og at der
ikke nødvendig er struktur for alt.

➢

God samskabelse tager tid

4.3

Det bør I undlade at gøre

➢

Undgå at sætte tingene for meget i system. Stramme politikker og administration gør
samskabelsesprocessen svær, og kan dræbe og dræne det frivillige engagement.

➢

Undgå som kommune at gribe for meget ind i foreningens liv.

r
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4.4

Vil I vide mere?

Metodekatalog: Det gode samarbejde om at modtage ﬂygtninge i kommunerne
mellem civilsamfund og kommune
https://flygtning.dk/media/3167003/metodekatlaog-til-web-ny-link.pdf
Center for Frivilligt Socialt Arbejdes temaside om Samskabelse
http://frivillighed.dk/guides/emne/samskabelse-mellem-frivillige-og-kommuner
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5. CSR-samarbejde
Mange virksomheder samarbejder med frivillige foreninger som en del af virksomhedens
CSR-politik. CSR står for Corporate Social Responsibility og dækker alt fra virksomheders
indkøbspolitik over personalepolitik til udadrettet filantropisk arbejde. I dette inspirationskatalog beskæftiger vi os udelukkende med virksomheders samarbejde med foreninger på det frivillige integrationsområde. Formålet er at klæde foreninger på til at indgå i
samarbejde med virksomheder, der engagerer sig i det frivillige integrationsarbejde.

CSR-samarbejde er relevant for foreninger, fordi det kan give foreningerne flere ressourcer til deres arbejde. Det kan være økonomiske ressourcer, men det kan også være ressourcer i form af kompetencer fra virksomheden eller i form af flere hænder til det frivillige arbejde gennem såkaldt corporate volunteering. Corporate Volunteering er en særlig
gren indenfor CSR-samarbejde som indebærer, at en virksomheds medarbejdere udfører
frivilligt arbejde i arbejdstiden som en del af virksomhedens CSR-strategi. Virksomheden
investerer således deres medarbejderes kompetencer i foreningerne og støtter dem derved også udover de økonomiske sponsorater.

Netværksmødet om CSR-samarbejde blev afholdt onsdag den 8. juni 2016 hos Oxford
Research på Frederiksberg. Formålet med mødet var at give foreningerne input til, hvordan
de kan få et positivt udbytte ud af at samarbejde med virksomheder.
Netværksmødet om CSR havde fokus på nye tendenser i CSR-samarbejde og CSR fra et
virksomhedsperspektiv og i forlængelse heraf kunne deltagerne udveksle erfaringer.
Netværksmødet havde til formål at belyse, hvilke muligheder der kan være i
virksomhedssamarbejder for foreninger samt, hvad netværkets foreninger kan få ud af disse
virksomhedssamarbejder. Oplæggene på netværksmødet blev holdt af henholdsvis Charlotte
Winding, direktør i Help2Help, og Anja Enggaard, Marketing manager i Call Me.
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I det følgende præsenteres en række pointer om foreningers potentielle samarbejde med
virksomheder, samt hvad I som forening i den forbindelse skal være særlige opmærksomme på. Pointerne er udviklet på baggrund af mødet afholdt i netværket.

5.1

Hvad skal I være opmærksomme på?

Det skal være en win-win situation for alle parter
Det er vigtigt, at foreningerne har øje for, at samarbejdet ikke blot bliver for virksomhedens skyld, således at alle parter får noget konstruktivt ud af samarbejdet. I den forbindelse er det vigtigt, at foreningen ved, hvad den vil og hvad det vil kræve.
Virksomhedernes motivation for samarbejde
En af motivationsfaktorerne for virksomheder i forhold til at indgå i CSR-samarbejde er
blandt andet at give medarbejderne mulighed for at møde en konkret målgruppe, fx flygtninge eller børn mv. Det skal foreningerne være opmærksomme på i forhold til at holde
medarbejdernes motivation oppe. Virksomhedernes motivation kan også handle om at
blive kædet sammen med en bestemt forenings arbejde, og således have en bestemt
dagsorden, hvilket foreningen aktivt bør forholde sig til.
To forskellige verdener mødes
Kulturen i en forening kontra en virksomhed er oftest meget forskellig. Derfor er det vigtigt for foreninger at have tålmodighed i forhold til samarbejde med virksomheder, og
være opmærksomme på, hvilket sprog og tilgang der anvendes i erhvervslivet. Fx er det
mere almindeligt at turde sige fra, stille krav og udtrykke behov.
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5.2

Det kan I gøre

➢

Vær skarpe på, hvad I som forening gerne vil: Hvor I vil hen, hvilke projekter, skal føres
ud i livet og hvad kræver det.

➢

Sørg for at lave en kontrakt og forventningsafstem på forhånd i forhold til, hvad
samarbejdet skal indeholde.

➢

Vær tro mod jer selv, foreningens frivillige og medlemmer eller brugere, da I skal have
baglandet med.

➢

Sig fra, stil krav og udtryk behov. Erhvervslivet er vant til denne tilgang.

➢

Prioriter tid til afklaring af virksomhedens tanker, ønsker og hvad de vil have ud af
samarbejdet.

➢

Italesæt jeres forenings mål. Det kan hjælpe i forhold til hvilke og hvor store krav,
foreninger kan stille til den ’frivillige hjælp’ fra virksomhederne.

➢

Start evt. med at samarbejde om enkeltstående events. Herved får I indblik i, om
samarbejdet med virksomheden kan fungere.

➢

Hav tålmodighed i forhold til samarbejdet – det kan være to forskellige verdener med
forskellige sprog, der mødes.

➢

Vær åbne for dialog og nye muligheder.

➢

Overvej hvordan etiske udfordringer skal håndteres. Virksomheder kan finde på at stille
krav om eksempelvis feedback, bestemte metoder i arbejdet og især at få lov til at være
til stede i foreningernes arbejde.

➢

Gør den praktiske hjælp, hvor der ikke er direkte kontakt til målgruppen, lige så
attraktiv som det at møde målgruppen – eksempelvis flygtningebørn.

➢

Tilbyd emotional rewards: Beviser på den forskel virksomheden er med til at gøre, fx i
form af video- eller billedmateriale, som giver et indtryk af, hvordan de hjælper
målgruppen. Et konkret eksempel kunne være at vise virksomhedens medarbejdere,
hvordan papkasser, som de har pakket, hjælper børn.

5.3

Det bør I undlade at gøre
➢

Undlad at indgå et samarbejde med en virksomhed for syns skyld – samarbejdet skal
være til gavn for både foreningen og virksomheden i samarbejdet.

➢

Undgå at gå på kompromis med jeres formål.

5.4

Vil I vide mere?

Rådgivning om Corporate volunteering
www.help2help.dk
FN’s verdensmål
http://www.verdensmaalene.dk/
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6.

IGU og virksomhedsrettet integration

Et af de vigtigste mål for integrationen af nydanskere er integration på arbejdsmarkedet.
Her spiller civilsamfundet også en rolle. Arbejdsmarkedets parter samt kommunerne har
hovedansvaret for integrationen på arbejdsmarkedet, men civilsamfundet kan i høj grad
være med til at supplere og støtte op om den indsats, der gøres.
I dette afsnit sættes der fokus på, hvordan de frivillige foreninger kan samarbejde med
virksomheder og kommuner om at integrere nydanskere på arbejdsmarkedet.

Der sættes særligt fokus på integrationsuddannelsen (IGU), som blev indført i 2016 for at
styrke integrationen af nyankomne på arbejdsmarkedet. Integrationsgrunduddannelsen
er et resultat af trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i
foråret 2016, og blev indført ved lov i juni 2016. Integrationsgrunduddannelsen er et toårigt forløb med skiftevis skole og virksomhedspraktik. Det skal på den måde sikre, at de
nyankomne både får erhvervserfaring og sprogkundskaber med sig fra forløbet.
Netværksmødet om integrationsuddannelsen (IGU’en) og virksomhedsrettet integration blev
afholdt på Arlas Mejeri i Slagelse, torsdag den 13. oktober 2016. Formålet med mødet var at
synliggøre mulighederne i integrationsgrunduddannelsen og virksomhedsrettet integration
mere bredt, og hvilken rolle civilsamfundet kan spille i denne sammenhæng.
Deltagerne fik en rundvisning på Slagelse Mejeri, hvorefter de havde samtaler med en
mentee/virksomhedspraktikant og en mentor/vejleder, og efterfølgende med Arla Foods, om
deres erfaringer med integrationsrettet virksomhedspraktik. Herudover blev der holdt en
paneldebat om IGU’ens betydning for civilsamfundsorganisationernes integrationsarbejde,
herunder samarbejdet med virksomheder, kommuner med mere. I paneldebatten deltog
repræsentanter fra LO, KL, DA og Arla.
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I det følgende kan du læse gode råd til frivillige foreningers samarbejde med kommuner
og virksomheder om virksomhedsrettet integration. Rådene er baseret på Arlas erfaringer med integrationsrettet virksomhedspraktik og paneldebatten fra et møde i netværket
af aktører på det frivillige integrationsområde.

6.1

Hvad skal I være opmærksomme på?

Civilsamfundets rolle ift. nydanskeres beskæftigelse
Civilsamfundet kan have en rolle i forhold til at få nydanskere i beskæftigelse og ikke kun
i forhold til at skabe social og kulturel integration. Det handler i høj grad om, at frivillige
kan indtage en netværksfunktion for den enkelte, herunder hjælpe med forståelse og
kendskab til det danske system og hvilke tilbud, som findes. Foreninger i civilsamfundet
kan desuden byde ind og hjælpe virksomheder, der tager nydanskere ind i virksomhedspraktik, med den sproglige udvikling og integrationen i samfundet, som foregår efter fyraften. Det er svært for virksomheder at have det overblik, som gør, at de kan henvise
praktikanter til forskellige relevante tilbud. Foreninger kan hjælpe med at skabe overblik
over tilbud og muligheder i civilsamfundet i lokalområdet.
Nydanske kvinder som særlig målgruppe
Det er en særlig udfordring at få nydanske kvinder ind på arbejdsmarkedet. Denne målsætning kan foreninger støtte op om ved at opbygge relationer, som ikke kun handler om
arbejdsmarkedet. Det vil sige relationer i civilsamfundet, der kan være med til at støtte
kvindernes trivsel, og deres rolle i det danske samfund. De kan med fordel arbejde ud fra
devisen – man skal være noget for at blive til noget.

6.2

Det kan I gøre

➢

Byd ind og hjælp virksomheder, der tager nydanskere ind i virksomhedspraktik, med den
sproglige udvikling og integration i samfundet, som foregår efter fyraften.

➢

Spred kendskabet til IGU’en i jeres forening.

➢

Hjælp med at vise vej til arbejdsmarkedet fx ved at henvise til kommunen eller forklare,
hvordan jobsøgning typisk fungerer i Danmark eller rådgive og hjælpe omkring ansøgning.

➢

Understreg potentialet i en virksomhedspraktik overfor målgruppen, da de ofte er fokuseret
på ordinær beskæftigelse.

➢

Indgå i afklaring af nydanskeres kompetencer. Ofte har nydanskere andre kompetencer end
dem, de har papir på.

➢

Udnyt jeres kendskab til kommunens rolle i forhold til forskellige tilbud som gruppen af
nydanskere kan spørge deres socialrådgiver om.

➢

Afhold arrangementer, hvor virksomheder inviteres til at deltage uden at de på forhånd skal
forpligte sig til at ansætte flygtninge eller andre nydanskere i IGU-forløb eller anden virksomhedspraktik.

➢

Lave klar forventningsafstemning i forhold til de forskellige aktørers rolle, herunder kommunen, virksomheder og de frivillige
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6.3

Det bør I undlade at gøre

➢

Undgå at frivillige ”blander sig” i virksomhedens eller kommunens arbejde, lad kollega/chef
og sagsbehandler/jobkonsulent tale virksomhedens eller kommunens sag.

➢

Undgå at lave planer for den nyakomne, som ikke er samtænkt med det forløb, som er fastlagt
af kommunen.

6.4

Vil I vide mere?

Kvinfos mentorprogrammer
http://kvinfo.dk/mentorprogrammer
Om Integrationsgrunduddannelsen
http://uim.dk/arbejdsomrader/Integration/integrationsgrunduddannelsen
Røde Kors’ venner viser vej
https://www.rodekors.dk/bliv-frivillig/flygtninge-og-indvandrere/venner-viser-vej
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7.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme har i nogle år været en højt prioriteret opgave for skiftende regeringers side.
I dette afsnit sættes der fokus på, hvordan de frivillige foreningers indsats kan medvirke
til at forebygge radikalisering, samt hvilke muligheder og dilemmaer foreningerne kan
møde i arbejdet med at forebygge radikalisering og ekstremisme.

Netværksmødet om forebyggelse af radikalisering blev afholdt i Christianshavns Beboerhus,
onsdag den 11. januar 2017. Formålet med mødet var at få viden om, hvordan der arbejdes
med forebyggelse af radikalisering, og hvordan civilsamfundet kan bidrage nationalt og lokalt.
På mødet blev der holdt tre oplæg af henholdsvis fra CERTA, Nationalt Center for
Forebyggelse af Ekstremisme og Outreach. Deltagerne i mødet drøftede undervejs, hvordan
civilsamfundet kan bidrage til at forebygge radikalisering, samt om civilsamfundet allerede
gør dette.

I Danmark er der et stærkt myndighedssamarbejde i indsatsen omkring forebyggelse af
radikalisering og ekstremisme. Civilsamfundet har stadig en rolle at spille. Med rapporten
’Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme’ fra CERTA er det blevet bekræftet, at det gode lokalsamfund både modarbejder mistillid samt kriminalitet, vold og
trusler. Arbejdet på området opdeles i tre niveauer, som samlet udgør forebyggelsestrekant:

Kilde: Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Civilsamfundet har især en relevant rolle i forhold til det opbyggende felt i forebyggelsestrekanten. Civilsamfundet kan bidrage til at styrke unges medborgerskab, trivsel og en
positiv udvikling. I forhold til de foregribende og indgribende niveauer er det især myndighederne, der har et ansvar og en rolle. Myndighedernes og civilsamfundets arbejde
kan samlet set føre til et samfund med modstandskraft. Modstandskraften er samfundets
evne til at stå imod kræfter, der truer samfundets sammenhængskraft og eksistens. Det
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kan være terrorhandlinger eller andre antidemokratiske handlinger. Idealbilledet for et
samfund med høj modstandskraft indeholder følgende elementer2:
•
•
•
•
•
•
•

Åben dialog og håndtering af følsomme spørgsmål.
Anti-diskrimination.
Fælles interesser.
Konstruktivt engagement.
Alternative fællesskaber, der imødekommer søgende individer.
Inklusion.
Finde nye løsninger på problemer.

I det følgende kan du læse en række gode råd til foreningers samarbejde med myndigheder for forebyggelse af radikalisering. Rådene er baseret på oplæg og deltagernes diskussion ved ovennævnte møde i netværket

7.1

Hvad skal I være opmærksomme på?

Foreningernes forebyggende rolle
Foreninger etableres ikke for at bekæmpe radikalisering, men for at dyrke fællesskaber
omkring f.eks. fælles interesser eller aktiviteter, hvor der sættes fokus på fællesmængden. Der findes dog unge, der oplever at stå uden for det fællesskab, det danske samfund
udgør. Foreninger kan her hjælpe med at bekæmpe denne følelse af ikke at have værdi
eller ikke at høre til nogen steder i samfundet. Civilsamfundet er på den måde en vej til
at inkludere de unge i fællesskaber og give dem en følelse af at høre til.
At tilbyde aktiviteter, som de unge i målgruppen kan fylde deres fritid ud med er en del
af den brede forebyggelse, som øger modstandskraften på sigt. Samtidig er det vigtigt, at
være opmærksom på, at foreningerne som oftest ikke har de nødvendige forudsætninger
for en indgribende indsats, hvilket kan medføre at de frivilliges engagement ødelægges,
hvis de skal udføre en indgribende forebyggende indsats.
Civilsamfundet kan spille en særlig rolle overfor målgruppen
Der er ofte stor mistillid til systemet fra de unge i målgruppen. Her er det vigtigt at italesætte, at formålet med foreningens arbejde er at skabe gode rammer for de unges liv
uafhængigt af systemet. Som forening/frivillig skal man nogen gange zoome ud fra det,
man umiddelbart er optaget af, og fokusere på, hvad den enkelte unge brænder for, og
hvordan man kan hjælpe dem i en positiv retning.
Brugen af begreberne radikalisering og ekstremisme
Begreberne radikalisering og ekstremisme er voldsomme ord både for frivillige og målgruppen. Fokus skal være på handlingerne fremfor personerne, så man kan undgå at stigmatisere folk ved at give dem en bestemt label. Det er vigtigt ikke at ende et sted, hvor
man ikke kan tale om radikalisering, fordi det bliver for stigmatiserende. Begrebet skal
bruges på en måde, hvor det belyser vigtigheden af at skabe inkluderende fællesskaber
for alle og ikke som en italesættelse af, at en bestemt målgruppe forventes at være potentielle udøvere af ekstremistiske handlinger.

2

’Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme’
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7.2

Det kan I gøre

➢

Koncentrer jer om at forebygge i den ’grønne zone’, hvor der befinder sig individer, som
ikke umiddelbart er i risiko for at ende ud i kriminalitet eller dysfunktionalitet.

➢

Ræk ud til de unge og forsøg at styrke deres netværk. Fx ved at tilbyde fælles adgang til
oplevelser og en mulighed for at dyrke relationer, uden der stilles krav om andet, end
det foreningen handler om.

➢

Italesæt at formålet med jeres arbejde er at skabe gode rammer for de unges liv.

➢

Fokuser på, hvad den enkelte unge brænder for, og hvordan I kan hjælpe vedkommende
i en positiv retning.

➢

Vær nysgerrig og undersøgende fremfor at søge diskussion og konfrontation.

7.3

Det bør I undlade at gøre
➢

Undlad at arbejde med personer, hvor der er behov for en indgribende indsats,
med mindre I som forening har de nødvendige forudsætninger for det.

➢

Overvej nøje, hvordan I bruger begreberne radikalisering og ekstremisme: Er det
vigtigt at en indsats, der forebygger radikalisering, også skilter med det?

7.4

Vil I vide mere?

Nationalt Center for forebyggelse af Ekstremisme
http://stopekstremisme.dk/
Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme: Et eksplorativt studie af
modstandskraft i udvalgte danske lokalmiljøer, CERTA og Trygfonden
https://trygfonden.dk/viden-og-materialer/publikationer/certa_rapport
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8. Rekruttering, fastholdelse og kvalificering af frivillige
Alle foreninger er afhængige af deres frivillige kræfter. Det er de frivillige, der udgør rygraden i foreningerne og uden frivillige er der i sagens natur ingen frivillig integrationsindsats. Det er derfor vigtigt at kunne tiltrække og fastholde frivillige, ligesom det i mange
tilfælde er vigtigt at tiltrække frivillige med de rette kompetencer og kunne kvalificere de
frivillige til at yde en kompetent indsats over for foreningens målgruppe.

I dette afsnit er der fokus på, hvordan I som forening kan tiltrække, rekruttere, fastholde
og kvalificere frivillige.

Netværksmødet om rekruttering, fastholdelse og kvalificering af frivillige blev afholdt tirsdag
den 4. april 2017 på Frivilligcenter Hyltebjerggård i Vanløse. Formålet med mødet var at
udveksle viden om, hvordan foreningerne er attraktive for deres nuværende og kommende
medlemmer og frivillige. På netværksmødet blev der holdt to oplæg.
Anton L. Skjernaa fra Oxford Research holdt et oplæg, hvor han gav et overblik over ’Det
frivillige Danmark’, mens Dannie Larsen fra FriSe holdt et oplæg om mangfoldig rekruttering.
Herudover var der gruppearbejde, hvor deltagerne diskuterede gode indsatser i forhold til
temaet – også med et særligt fokus på rekruttering af frivillige nydanskere.

De følgende råd er baseret på oplæggene og drøftelserne på et møde i netværket for
aktører på det frivillige integrationsområde.

8.1

Hvad skal I være opmærksomme på?

Der skabes let udskrevne regler og indgroede vaner i foreninger
Tætte relationer i foreninger kan let gøre, at der skabes uskrevne regler om samværet i
foreningen. Disse kan være svære for udefrakommende at gennemskue, og medføre at
foreninger kommer til at lukke sig om sig selv. Hvis foreningen har et ønske om større
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mangfoldighed kan det derfor være nødvendigt at arbejde med foreningens indgroede
vaner og uskrevne regler.
Foreningen skal se et behov for at være mangfoldig
Hvis foreninger skal nå bredt ud i rekrutteringen af frivillige er det afgørende, at de ser et
behov for at være mangfoldige. De skal opleve, at det understøtter foreningens arbejde
med at opfylde foreningens formål. Årsagerne til, at det er fordelagtigt at være mangfoldig som forening varierer alt efter foreningen og dens kontekst. En oplagt årsag kan være,
at målgruppen er mangfoldig og det derfor er en fordel, hvis frivilliggruppen også afspejler denne mangfoldighed. Det vil gøre det lettere for målgruppen for foreningens arbejde
at identificere sig med de frivillige.
Det kan være uhensigtsmæssigt at italesætte rummelighed og inklusion
Nogle foreninger og offentlige organisationer bruger begreber som inklusion og rummelige fællesskaber mv. for at signalere, at der skal være plads til alle. Det kan være uhensigtsmæssigt at bruge sådan nogle begreber, da italesættelsen af et ’inklusionsbehov’ i
sig selv kan få de personer, man ønsker at inkludere, til at føle sig udenfor. Det skal i
stedet handle om, at man er sammen om at gøre noget eller ville noget sammen uagtet
baggrund mv.
Det er ikke kun de frivillige, som skal sætte foreningens dagsorden
De frivillige i en forening skal være med til at fastlægge foreningens aktiviteter, men foreninger har også et udgangspunkt for deres virke, som er vigtigt at holde fast i. Foreninger
skal undlade udelukkende at tilrettelægge aktiviteter efter de frivilliges behov og ønsker.
Man skal i hvert fald huske at tjekke op på, om der er overensstemmelse mellem de frivilliges ønsker og målgruppens og hvis ikke, skal der være dialog for at nå et fælles udgangspunkt. Der skal være en gensidig relation, hvor den enkelte forening og dens frivillige har gavn af hinanden.
Foreningerne rekrutterer oftest gennem eksisterende netværk
Et problem hos mange foreninger er, at man rekrutterer frivillige ud fra de netværk de
frivillige allerede har. Det kan over tid betyde, at de frivillige får en ensartet profil. For at
sikre mangfoldighed i foreningerne skal man undgå at rekruttere på den samme måde,
som man altid har gjort. Hvis der kun rekrutteres gennem eksisterende netværk kan det
medføre, at der rekrutteres de samme typer af frivillige hver gang.
Alle frivillige kan bidrage med noget
Foreninger skal spørge ind til, hvorvidt den enkelte frivillige har særlige behov, som der
skal tages hensyn til. Eller særlige kompetencer eller ressourcer, som kan bringes i spil.
De frivillige skal klædes på til at blive en del af fællesskabet. Det er vigtigt at have blik for
de frivilliges forskellighed, men samtidig sikre, at der er ensartede procedurer. Fælles
procedurer, rammer og vilkår bidrager til, at alle føler sig imødekommet. Ved at skabe en
fælles tilgang kan alle bidrage med de ressourcer, de har. Alle kan bidrage med noget.
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8.2

Det kan I gøre

➢

Diskutér og italesæt, hvorfor det er vigtigt for jeres forening at være mangfoldig.

➢

Kortlæg hvilke uskrevne regler I har og gør dem tydelige for alle, så der er mulighed for
at tage en dialog om, hvorvidt de er hensigtsmæssige eller man ved at gøre tingene lidt
anderledes kunne lukke op for, at flere kan deltage

➢

Arbejd strategisk med rekruttering og fastholdelse, det vil sige:
o

Lav en plan for hvordan I vil rekruttere frivillige.

o

Tydeliggør hvilke opgaver, der skal løses.

o

Tydeliggør hvilke kompetencer I har brug for hos de frivillige.

o

Hav samtidig blik for, hvad folk kan – og bliv overrasket.

➢

Tænk ud af boksen i rekrutteringsarbejdet, fx ved at rekruttere frivillige i alle afkroge
af samfundet.

➢

Brug Frivilligjob.dk.

➢

Hav blik for de frivilliges forskellighed, men sikre samtidig, at der er ensartede
procedurer

➢

Klæd de frivillige på til at deltage i foreningens arbejde.

➢

Fokusér på, hvad den enkelte frivillige kan bidrage med og del arbejdet op herefter.

8.3

Det bør I undlade at gøre
➢

Undgå at bruge begreber som rummelige fællesskaber og inklusion. Fokusér hellere
på, at alle frivillige bidrager med noget forskelligt. Med andre ord: ”Show it, don’t
tell it”

➢

Undlad at tilrettelægge aktiviteter udelukkende efter de frivilliges behov og ønsker.
Gør dette i et samspil mellem de frivilliges, foreningens og målgruppens krav og
forventninger.

➢

Undgå at rekruttere på den samme måde, som I altid har gjort

8.4

Vil I vide mere?

Frivilligjob.dk
http://frivilligjob.dk/mangfoldig-rekruttering/et-staerkt-og-mangfoldigt-civilsamfund/
Center for Frivilligt Socialt Arbejdes temaside om rekruttering og fastholdelse
http://frivillighed.dk/guides/emne/rekruttering-fastholdelse-og-ledelse-af-frivillige
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