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VELKOMMEN TIL Femte og sidste udgave af MIGRAID NYHEDSBREVET...! 

Den 5. udgave af nyhedsbrevet indeholder information om det sjette og sidste 

Internationale partermøde og den afsluttende konference, der blev afholdt i Nicosia den 

11. og 12. juli. Desuden indeholder nyhedsbrevet information om planen for 

et Migrant seminar afholdt af KISA i Nicosia i slutningen af juli. 

 

 

 

 

MIGRAIDSPARTNERSKABET ER ET ERASMUS + PROJEKT DER UDGØRES AF 8 INSTITUTIONER: 

1. Cyprus Labour Institute (INEK-PEO), Coordinator 
2. Action for Equality, Support, Antiracism (KISA), Cyprus  
3. Institute of Labour of the General Confederation of Greek Workers (INE/GSEE), Greece   
4. Small Enterprises Institute of the Hellenic Confederation of Professionals Craftsmen and Merchants  

(IME/GSEVEE), Greece  
5. Università degli Studi di Milano (UniMi), Italy  
6. Enaip Veneto Impresa Sociale (ENAIP Veneto I.S.), Italy  
7. Institut de Recherche et d'Information sur le Volontariat (Iriv Conseil), France  
8. Videnscenter for Integration (VIFIN), Denmark  

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
   

 
 
 

     TRÆNING AF SOCIALE PARTNERE I ETNISK DIVERSITET I SMV’er                                                                                                    

(MigrAID)  

 Erasmus + projekt 2016-1-CY1-KA202-017367 

   

NYHEDSBREV JULI 2019. 5 UDGAVE 

 
 I DETTE NUMMER 

INTRODUKTION 

PARTNERSKABET 

TRÆNINGSOPHOLD I PADOVA 

6 INTERNATIONALE MØDE I NICOSIA 

SLUTKONFERENCE I NICOSIA 

UDBREDELSE : MIGRANT SEMINAR I 

NICOSIA 

 



ERASMUS + MIGRAID 2 

 

TRÆNINGSOPHOLD I PADOVA 

MigrAID's fem dage lange træningsprogram blev afholdt af ENAIP Veneto i Padova fra 13. til 17. maj 2019. Deltagerne 
taklede spørgsmål om mangfoldighed, ikke kun etnisk, men i en bredere forstand, 
mangfoldighedsledelse, diskrimination og konfliktopløsningsstrategier på 
arbejdspladsen. 

I løbet af træningsugen præsenterede koordinatoren formålet med MigrAID-projektet 
mål. Dernæst præsenterede repræsentanter fra de respektive partnere de forskellige 
dele af projektet - online værktøjer såsom Konfliktløsningssimulatoren og online 
uddannelsesplatformen. Deltagergruppen bestod af fagforeningsfolk, medlemmer af 
erhvervsuddannelsesorganisationer og repræsentanter for SMV'er og ngo'er. 

Træningsopholdet forsøgte at skabe en balance mellem teoretisk og praktisk anvendelse ved på den ene side en 
præsentation af væsentlige emner såsom modeller for migranters integration på arbejdsmarkedet, men også den mørke 
side af mangfoldighed, styringsstrategier, diversitetsstyring for SMV'er, diversitetscharterne samt den retslige ramme for 
diskrimination - foranstaltninger og effektivitet - på europæisk og nationalt plan.  

            

           

Den praktiske anvendelse blev søgt opnået gennem flere samarbejdsaktiviteter og også gennem projektarbejde. Indenfor 
denne ramme blev deltagerne, delt op i mindre grupper, bedt om at oprette en fiktiv virksomhed, der står over for 
mangfoldighedsproblemer og der skulle så foreslås løsninger i henhold til en mangfoldighedsplan. Den sidste træningsdag 
præsenterede alle deltagerne deres projektarbejde.  

En præsentation af VIFINs konfliktløsningssimulator i computerlaboratoriet blev også lavet.   

         

Træningsugen blev afsluttet med endelige bemærkninger og en evaluering. Evalueringsprocessen blev koordineret af IRIV 
Conseil. 
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6. TRANSNATIONALE MØDE I NICOSIA, CYPERN 11. JULI 2019 

Det sjette og sidste internationale møde i partnerskabet blev afholdt den 11. juli 2019 på PEO arrangeret af Cyperns 
Arbejdsmarkedsinstitut (INEK PEO) der er koordinator for projektet. 

Efter velkomst fra institutionen, under den første del af mødet, informerede koordinatoren partnerskabet om fremskridt i 
af projektet, med fokus på:: 

 Sidste bemærkninger til den afsluttende konference 

 Tiltag ifm. Afslutning af projektet 

 Alle partneres bidrag til afrapporteringen. 

I løbet af mødet blev der også lavet en detaljeret gennemgang af de økonomiske spørgsmål ifm. afslutningen af projektet. 

Den anden del af mødet startede med en detaljeret gennemgang af implementeringen af projektets aktiviteter 
(multiplikatorbegivenheder og intellektuelle output) af Iriv Conseil, som er den partner, der har rollen som evaluator af 
projektet, der inspirerede til en frugtbar diskussion blandt partnerne. 

Der var ligeledes en skype gennemgang fra VIFIN med fokus på udviklingen og implementeringen af de verserende 
intellektuelle output 6 "Konfliktløsningssimulator" og 7 "Uddannelsesplatform" og evalueringen af deres implementering. 

Mødet blev afsluttet med succes med mange gode tanker og forslag omkring formidling og udnyttelse af projektets outputs, 
forbedringer og forslag til nye initiativer, der sigter mod nye midler. 

AFSLUTTENDE KONFERENCE I NICOSIA, CYPERN 12 JULI 2019 

Den afsluttende konference med titlen ”Integrationen af migranter i arbejde og samfund: udfordringer, processer og 
værktøjer, der stimulerer effektiv integration” fandt sted fredag den 12. juli 2019 i Journalistenes Hus i Nicosia. Konferencen 
en stor succes og tiltrak mere end 90 deltagere fra mere end 40 lokale organisationer fra begge øernes samfund og 
inspirerede til frugtbar diskussion blandt deltagerne. En blandet gruppe af interessenter blandt af publikum, herunder 
medlemmer og repræsentanter for fagforeninger, migrantforeninger, offentlige myndigheder, ngo'er og 
arbejdsgiverforeninger bidrog til en mere interessant, meningsfuld og konstruktiv diskussion. 

                                  

                

           

Hovedtaleren på konferencen, Dr. Rebekka Ehret fra Lucerne University of Applied Sciences and Arts, fremhævede i sit store 
oplæg, med titlen “Krydsninger af mangfoldighed i teori og praksis” de forskellige dimensioner af differentiering gennem 
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krydsningsteorien af mangfoldighed. Hun præsenterede "intersektionalitet" som et analytisk redskab til at forstå måderne, 
hvorpå faktorer som etnicitet krydser hinanden med andre personlige egenskaber / identiteter, bidrager til at forme sociale 
mønstre og betingelser (kategorisering) og fører til individuelle oplevelser af forskelsbehandling. Hendes tale inspirerede til 
en interessant og frugtbar diskussion, hvorved publikum interesserede sig.  

                                                                                                                                    

 

 

Hr. Hasan Yikici, der repræsenterer fagforeningen DEV-ŞŞ, præsenterede også gennem sin særligt følelsesladede tale, 
baseret på virkelige erfaringer og casestudier, ansættelsesvilkårene for migranter i det tyrkisk-cypriotiske samfund på øen, 
og fremhævede de forskellige udfordringer og problemer. 

                                                                                                                 

Konferencen blev afsluttet med succes med præsentationen af projektets endeligeoutput af konsortiets partnere erfaringer 
med gennemførelsen af projektet og udfordringerne og mulighederne for arbejdsmarkedets parter og den 
socioøkonomiske integration af migranter i EU.                   
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MIGRANT SEMINAR I NICOSIA, 27 & 28th JULI 2019 

NGO KISA – Action for Equality, Support, Antiracism planlægger gennemførelsen af et Migrant seminar i Nicosia den 27. og 
28. juli, henholdsvis lørdag og søndag. Organiseringen af seminaret på to dage i løbet af weekenden imødekommer 
behovene i målgruppen for at opnå maksimal deltagelse på grund af faglige og familiemæssige forpligtelser . Seminarets 
hovedformål er at lette migranters integration i SMV'er, der mere generelt sigter mod deres socioøkonomiske integration 
ved hjælp af forskellige aktiviteter gennem anvendelse af et træningsprogram, der er integreret i MigrAID-
uddannelsesplatformen. 

 

Besøg MigrAID på:   www.migraid.eu                                                                                  

Klik for at følge os på Facebook 

http://www.migraid.eu/
https://www.facebook.com/Educating-Social-Partners-towards-Ethnic-Diversity-in-SMEs-113462695833540/

