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VELKOMMEN TIL ANDEN UDGAVE AF MIGRAID NYHEDSBREVET..!  

Anden udgave af nyhedsbrevet har til formål at fortælle interessenter om udvikling 

og fremskridt i projektet, siden det første nyhedsbrev i juni 2017. Dette nummer giver 

en status på nyligt overståede aktiviteter, og de nye aktiviteter der er påbegyndt i 

december 2017. Det redegør ligeledes for de aktiviteter der er planlagt i projektet 

indenfor de kommende måneder. 

Til genopfrisk er MigrAID et Erasmus+ projekt støttet af Fonden for Håndtering af 

det Europæiske program for Livslang Læring (IDEP) på Cypern og koordineres af det 

Cypriotiske Arbejdsmarkedskontor (INEK‐PEO). Det er et samarbejde mellem otte 

forskellige forsknings‐ og uddannelsesinstitutioner, samt andre eksperter, fra de 5 

forskellige lande, Cypern, Grækenland, Italien, Frankrig og Danmark, der 

arbejder indenfor integrationsområdet. Projektets formål er: (1) udvikling af 

forskningsbaseret viden om etnisk diversitet i små og mellemstore virksomheder 

(SMV’er), (2) dokumentation af integrationspolitik vedrørende immigranter i 

partnerlandende (3) udvikling af relevant træningsmateriale og (4) implementering 

af træningsforløb der har til formål at styrke de sociale partneres viden og færdigheder om etnisk diversitet, 

mangfoldighedsledelse og konflikt løsning. Samtidig er det formålet at fremme immigranters tilknytning til arbejdsmarkedet 

og deres inklusion i samfundet.  

 

 
 

 
 

  
 

 
 

   
 
 

I DETTE NUMMER  

INTRODUKTION 

PARTNERSKABET  

TRANSNATIONALT MØDE 

NR. 2 I MILANO  

NYLIGT FÆRDIGGJORTE 

AKTIVITETER   

IGANGVÆRENDE 

AKTIVITETER  

KOMMENDE AKTIVITETER 

 

																																																																																																			
TRÆNING	AF	SOCIALE	PARTNERE	I	ETNISK	DIVERSITET	I	SMV’ER																																																

(MigrAID)		

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

NYHEDSBREV,	FEBRUAR	2018.	2	UDGAVE		

 



ERASMUS + MIGRAID 2 

 

PARTNERSKABET…   

1. Det Cypriotiske Arbejdsmarkedsinstitut (INEK‐PEO), koordinator 
2. Agentur for Lighed, Støtte & Antiracisme (KISA), Cypern 
3. Organisation for sammenslutningen for græske arbejdere (INE/GSEE), Grækenland   
4. Den Hellenske sammenslutning af profesionelle Håndværkere og Købmænd (IME/GSEVEE), Grækenland  
5. Universitetet i Milano (UniMi), Italien  
6. Enaip Veneto Impresa Sociale (ENAIP Veneto I.S.), Italien  
7. Iriv Conseil, Frankrig  
8. Videnscenter for Integration, Danmark   

 

ETNISK OG KULTUREL DIVERSITET ER GODT FOR KREATIVITETEN  

DET ANDET TRANSNATIONALE MØDE, MILANO, ITALIEN  

Partnerskabet trådte sammen i Milano, Italien, d. 30 november og 1 december, 2017, til det andet transnationale møde i MigrAID 

projektet. Mødets værter var Institut for Social‐ og Politisk Videnskab  ved Universitetet i Milano (UNIMI), Italien. 

Hovedpunkterne på mødet var: (1) en general vurdering af 

implementeringen af projektet, (2) den løbende koordinering af 

igangværende opgaver, (3) planlægning af kommende aktiviteter og (4) 

monitorering af projektets økonomi. Mere specifikt, så gav 

koordinatoren en detaljeret gennemgang af projektets status og grad af 

implementering. Denne blev fulgt op af en engageret gruppediskussion 

og en række beslutninger vedrørende projektet. Koordinatoren 

gennemgik desuden detaljer fra den rapport der udspringer af 

feltarbejdet fra Output 1. Denne blev fulgt op af en diskussion med 

efterfølgende forslag til udformning af den endelige rapport. Ligeledes blev 

der givet præsentationer vedrørende udviklingen af Output 2 og 3, fra de 

respektivt ansvarlige partnere, KISA og INE/GSEE. På mødets anden dag, 

præsenterede de ansvarlige partnere for Outputs 4 & 5 deres planer for 

gennemførslen af 

disse. De ansvarlige 

partnere er i dette 

tilfælde hhv UNIMI 

og IME/GSVEE, som 

påbegyndte deres indsats i December 2017. Der blev i også her givet 

feedback på planerne. Projektets evaluator fremlagde en oversigt over, 

og evaluering af, projektets fremdrift, og VIFIN, der er ansvarlig for 

projektets website, sociale medier og promovering, fremlagde en plan 

for brugen af samme medier i tiden fremover.     
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NYLIGT OVERSTÅEDE AKTIVITETER 

FORSKNINGSUNDERSØGELSE OM MIGRANTERS INTEGRATION OG DIVERSITET I SMV’ER  

Partnerskabet har netop afsluttet en af de større aktiviteter i projektet, nemlig en undersøgelse der har til hensigt at 

dokumentere immigranters integration og etnisk diversitet i samfundet, samt i virksomheder, specielt SMV’er. Den ansvarlige 

partner er INEK‐PEO, med input fra alle partnere. Undersøgelsen blev 

udført i alle partnerlande: Cypern, Grækenland, Italien, Frankrig og 

Danmark. To parallelle undersøgelser blev gennemført; en Komparativ 

Analytisk Rapport, der undersøgte reguleringen af integration og 

immigrantbefolkningen i partnerlandende, og et Felt Studie der 

analyserede opfattelsen af, og holdningen til, uddannelse af sociale 

partnere indenfor området. Et par af nøglepunkterne fra rapporten er 

følgende: (1) det er nødvendigt med fuld implementering af EUs 

lighedsdirektiv i alle landende, (2) beskyttelse af immigrant grupper i 

overenskomster, (3) indførsel af inkluderende foranstaltninger for migranter i overenskomster, (4) struktureret uddannelse i 

mangfoldighedsledelse for sociale partnere, (5) tage behovet for den etniske diversitetsproblematik i betragtning når der 

forhandles overenskomster (6) behov for at anvende og bibringe en positiv indstilling til, og effekt af, integrationsprincipper 

nedefra og op, i virksomheder. Den endelige rapport vil inden længe være tilgængelig, på engelsk, fra projektets hjemmeside af.  

UDVIKLING AF UDDANNELSESMATERIALER (VET) FOR SOCIALE PARTNERE   

Den ansvarlige partner for Output 3, INE/GSEE, har færdiggjort sin indledende indsats, omhandlende udarbejdelse af et 

materialekompendie der skal støtte sociale partnere i at udvikle deres færdigheder indenfor, og viden om, etnisk diversitet, 

mangfoldighedsledelse og konfliktløsning. Alle partnere har bidraget til udviklingen af materialet, ligesom alle partnere 

bidrager til alle outputs. Materialet vil blive brugt af den ansvarlige partner for Output 4, Universitetet i Milano, til at designe 

en træningsmanual til sociale partnere og den tilhørende træningsaktivitet der finder sted i Padova, Italien, på et senere 

tidspunkt. Alle versioner vil blive gjort tilgængelige via websitet. 

PROJEKTETS LØBENDE AKTIVITETER  

Udover de administrative, promoverings‐ og evalueringsaktiviteter der er konstante i projektet, så er de store aktiviteter dem 

der svarer til Outputs 2, 4 og 5, som omhandler:  

Træningsprogram for Migranter  

KISA, fra Cypern, er her den ansvarlige partner. Målet er udvikling af et træningsmateriale der skal styrke migranters integration 

på arbejdsmarkedet og deres integration i værtssamfundet generelt. Udviklingen er pt. i sin sidste fase og vil snart blive 

færdiggjort. Aktiviteten er kædet sammen med en træningsaktivitet for migranter der bliver a oldt på et senere tidspunkt i alle 

5 partnerlande. I tillæg er træningsprogrammet en stor del af den digitale undervisningsplatform der udvikles af VIFIN, 

Danmark, i slutningen af projektet.  

Træningsprogram for Sociale Partnere  

Den ansvarlige for aktiviteten er Universitetet i Milano, der har været i gang siden december 2017. Aktivitetens hovedformål er 

at udvikle et decideret træningsprogram ud fra det undervisningsmateriale der tidligere er frembragt I projektet, og vil blive 

brugt til at gennemføre en 5‐dages træningsworkshop der finder sted senere i projektet. Målgruppen er sociale partnere der 
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arbejder i SMV’er, fagforeninger og civile organisationer der arbejder med integration. Formålet er et øge bevidstheden om 

etnisk og kulturel diversitet og fostre oprettelsen af inkluderende ledelsesprogrammer..  

En Etnisk Diversitetsguide for SMV’er  

IME/GSVEE er lederen af Output 5, hvis hovedaktivitet er udviklingen af en kort guide til SMV’er om etnisk diversitet. Den 

leder efter, og forsøger at præsentere de mest passende redskaber og midler der vil gøre SMV’er i stand til at håndtere etnisk 

diversitet, på bedst mulig måde. Guiden forsøger at øge den sociale partners viden og færdigheder indenfor håndtering af etnisk 

diversitet, mangfoldighedsledelse og konfliktløsning, og søger samtidig at lette integrationen af immigranter i SMV’er. Som en 

del af aktiviteten vil der blive printet en guide der bliver oversat til alle partnernes sprog, og uddelt til SMV’er i alle landende.  

LISTE OVER KOMMENDE AKTIVITETER …  

1. Print af disseminationsmaterialer (brochurer, plakater, kalendre, kort)    

2. Udvikling af simulatorværktøjet til konfliktløsning 

3. Udvikling af det digitale læringsværktøj  

4. Træningsseminarer for migranter i alle fem lande 

5. Seminarer for sociale partnere i alle fem lande  

6. En endelig konference om mangfoldighedsledelse på Cypern  

7. Træning af sociale partnere in Padova, Italien   

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg MigrAID på:   www.migraid.eu                                                            

klik her for at følge os på Facebook  

 

 
 


