EDUCATING SOCIAL PARTNERS TOWARDS ETHNIC DIVERSITY IN SMEs
(MigrAID)
Erasmus + project 2016-1-CY1-KA202-017367

NEWSLETTER MAY 2019. ISSUE 4

VELKOMMEN TIL DEN 4. UDGAVE AF MIGRAID NYHEDSBREVET.
Den 4 udgave af MigrAID nyhedsbrevet indeholder information om de to seneste
transnationale partnermøder afholdt i hhv. Paris (december 2018) og Padova (Maj
2019). Som læser bliver du også introduceret til de såkaldte multiplier events, der
er seminarer med arbejdsmarkedets parter og migranter, som vi laver i
partnerlandende. Derudover er der også en opdatering på de 2 sidste outputs der
er en del af projektet, og endeligt er der en invitation til de afsluttende konference
d. 12 juli i Nikosia, Cypern.

I DETTE NUMMER
INTRODUKTION
PARTNERSKABET
MULTIPLIER EVENTS
IO6(CRS) & IO7
PRÆSENTATION ECAP
KOMMENDE EVENTS

MIGRAID PARTNERSKABET ER ET ERASMUS+ PROJEKT DER UDGØRES AF 8
INSTITUTIONER:

SLUT KONFERENCE

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
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4 Transnationale Møde i Paris, Frankrig 6 – 7 december 2018
Det fjerde møde i partnerskabet blev afholdt den 6. og 7. december i Cité des
Métiers, Paris, arrangeret af den franske partner i MigrAID, Iriv Conseil.
Partnerskabet gennemgik implementeringsprocessen af de aktiviteter, der svarer
til projektets intellektuelle output (IO), men også forvaltningen af projektet. I løbet
af den første dag fokuserede diskussionen på de åbne outputs 6 og 7, henholdsvis
Konfliktløsningssimulatoren og træningsplatformen samt evalueringen af
implementeringen. I løbet af dag 2 diskuterede partnerne detaljeret den
kommende gennemførelse af
projektets multiplier events: (1)
arbejdsmarkedets
parters
seminarer, (2) migrant seminarer og (3) den afsluttende konference.
Forslag til dagsorden for konferencen blev forelagt af koordinatoren og
det blev drøftet og godkendt af partnerskabet. Endelig drøftede
partnerskabet grundigt dagsordenen for MigrAIDs træningsaktivitet og
fastsatte datoerne
for
dens
gennemførelse.

5 Transnationale Møde i Padova, Italien 13 – 14 maj 2019
Repræsentanter fra
alle deltagende organisationer i projektet samledes i Padova i maj 2019
til det 5. transnationale møde, men også til afholdelsen af
træningsarrangementet. Begge begivenheder blev afholdt af ENAIP
Veneto i organisationens hovedkvarter. Koordinatoren gav en
fyldestgørende opdatering af implementeringsprocessen, opsummerede
de udestående aktiviteter og fremlagde en plan til projektets afsluttende
fase, i løbet af den første dag. ENAIP fremlagde også detaljerne i
organiseringen af 5-dages træningsarrangementet, identificerede de
spørgsmål, der krævede opmærksomhed fra partnerskabet og fremlagde
endelige bemærkninger
til trænerne af arrangementet. Hver partner gav derefter en
tilbagemelding om de nationale erfaringer med gennemførelsen af
multiplier events - seminarer med arbejdsmarkedets parter og seminarer
med migranter. Dagen blev afsluttet med en diskussion af
konfliktløsningsimulatoren. Dag 2 startede med VIFINs præsentation af
MigrAID
online
træningsværktøj.
Partnerne
drøftede
muligheder for forbedring af platformen og evalueringen af platformen
af potentielle brugere. Projektets evaluator, IRIV Conseil, gav derefter en
opdatering af evalueringsaktiviteterne i projektet og informerede
partnerne om de udestående forpligtelser vedrørende evaluering. Den
økonomiansvarlige informerede derefter partnerne om den nuværende
status for budgettet, betalinger, tidsplaner og svarede på partnernes
forespørgsler. Endelig opdaterede koordinatoren gruppen om
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slutkonferencen, fordelte opgaver og forpligtelser til konferencen og gav endelige instrukser om gennemførelsen af
konferencen.
MULTIPLIER EVENTS MED ARBEJDSMARKEDETS PARTNERE OG MIGRANTER
1. SEMINAR ARBEJDSMARKEDETS PARTER I NIKOSIA, 28 MAJ 2019
Den 28. maj 2019 arrangerede INEK-PEO et dagseminar for arbejdsmarkedets parter, der
tiltrak 20 personer. MigrAIDs kerneindhold blev præsenteret og deltagerne indgik i en
frugtbar diskussion og udvekslede deres egne ideer og erfaringer om problemer på
arbejdsmarkedet. Konfliktløsningssimulatoren og scenarierne i simulatoren blev også
illustreret i løbet af dagen. Deltagerne havde også mulighed for at navigere i simulatoren
og arbejde direkte med scenarierne efter eget valg. Samlet set gav deltagerne positiv
feedback på outputs og de foreslåede måder til bedre udnyttelse og gennemførelse af
træningen for andre grupper.
2. To seminarer i Paris i april 2019
Positiv feedback blev modtaget i Frankrig for begge seminarer, der tilbydes i partnerskab
med Cité des Métiers i Paris. Det første blev afholdt for fagfolk, 13 personer (2 deltagere fra iriv) torsdag den 11. april.
Det andet seminar var tirsdag den 16. april og blev afholdt for migranter
- 19 personer (2 deltagere fra iriv)
Til seminaret blandt fagfolk blev morgenens drøftelser udarbejdet af IME
GSEE (IO3) og Universitetet i Milano (IO4). Deltagerne blev bedt om at
teste simulatoren fra deres eget kontor for at give relevant feedback efter
at iriv conseil havde forklaret måden det virkede på.
Til seminaret for migranter blev kurser udformet af KISA og arrangeret
om en session med en gruppe migranter, der blev samlet af foreningen
Esperem (Paris), for at diskutere de scenarier, som simulatoren foreslog
(designet af VIFIN).
Simulatoren har modtaget vældig god feedback- interaktiv og levende.
Deltagerprofilerne var meget forskellige: hovedsageligt fagfolk, der
arbejder med indvandrere i ngo'er (hovedsagelig i Paris), en analytiker fra
OECD, der arbejder med migration og mangfoldighed, repræsentanter for
Cité des Métiers (involveret i EU-projekter eller i den internationale etiket
af CdM). De blev overbevist om det gode i MigrAID-tilgangen og de
forskellige opnåede output - uddannelsen tænkes at være mest nyttig i
deres professionelle praksis. Mangfoldighedstilgangen er et tværgående
emne, der skal løses i alle deres arbejde.

3. Seminarer i Italien maj 2019
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April og maj har været to afgørende måneder for tilrettelæggelsen af de
seminarer, der er planlagt inden for MIGRAID-projektet og finder sted i
hvert partnerland. ENAIP Veneto i Italien har arrangeret seminaret rettet
mod arbejdsmarkedets parter den 17. april. De 23 deltagere, der deltog i
seminaret, blev præsenteret for projektet og dets substans. Spørgsmålet
om hvorfor MIGRAID-projektet er relevant og nyttigt for sociale partnere,
blev drøftet indgående. Ved indsamlingen af feedback ved slutningen af
dagen, delte deltagerne deres overvejelser, der understregede
betydningen af at udbrede seminaret til flere målgrupper, da det er
afgørende for vores samfunds fremtid. Desuden blev forslaget om bred
formidling af uddannelsesforslaget til SMV'er og målretning mod HRmedarbejdere delt, sammen med en ide om at fremprovokere en direkte
indvirkning på det lokale område, samtidig med at de deler innovative erfaringer for at fremme udveksling af bedste praksis.
Efter dette første seminar den 6. maj blev seminaret for migranter arrangeret i Rovigo. Takket være den aktive deltagelse
af 20 indvandrere fra forskellige lande, nu bosiddende i Italien (dvs.
Marokko, Congo, Rumænien osv.) Var ENAIPs i stand til at arbejde med
en kombination af teoretiske og praktiske sessioner med flere interaktive
tiltag der skulle presse deltagerne til at tænke over emnet
mangfoldighedsledelse, diskrimination og hvordan disse to begreber
påvirker deres daglige liv. De indsamlede bidrag ved slutningen af dagen
understregede vigtigheden af træning og uddannelse (det blev defineret
som et "øjenåbner" øjeblik, "meget lærerigt og nyttigt"), hvilket giver
mulighed for at mødes, dele personlige og professionelle erfaringer og
forstå, hvad integration er og hvordan man kan fremme den med en
bottom-up tilgang.
Seminarer i Grækenland
IME GSVEE og INE GSEE har også afholdt seminarer med
arbejdsmarkedets parter (6. maj 2019) og migranter (19. april 2019) i
Athen, Grækenland. Begge begivenheder har været meget
succesfulde og affødt konstruktive diskussioner blandt deltagerne.
Deltagerne gav meget positive tilbagemeldinger om seminarernes
tilrettelæggelse, brugen af det producerede materiale og de
aktiviteter i seminaret, der blev afholdt.

IO7 & IO6 Træningsværktøj & CRS færdiggjort.
Digitale træningsredskaber udviklet af VIFIN, Danmark, IO6 og IO7 blev begge færdige i foråret 2019 og stilles til rådighed
via www.migraid.eu hjemmesiden under overskriften "Migraid Online." Her har du adgang til alle undervisningsmaterialer
udviklet i alle IO'erne på alle de forskellige partnersprog.
IO6, Konfliktløsningssimulatoren (CRS) er ligeledes tilgængelig fra hjemmesiden på alle partnernes sprog. Her spiller du
enten arbejdsgiver eller medarbejder, og forsøger at navigere specifikke tilfælde af diskrimination. Dette kan være enten
køn, kultur, seksuel eller anden form for diskrimination. Målet er at forsøge at nå frem til en win / win løsning for alle
involverede parter og ikke låse sig sig fast i forhandlingerne, til skade for alle involverede parter. CRS'en vil løbende gennemgå
tekniske opdateringer i resten af projektets levetid, hvis og når der opstår problemer. Bortset fra internt i partnerskabet er
der for øjeblikket ikke meget information om modtagelsen af CRS.
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Den digitale træningsplatform er en måde at få adgang til og teste al den viden, der er erhvervet via MIGRAIDs skriftlige
materiale. Folk, der er interesserede i emner om indvandrernes integration, EU's og de nationale lovgivningsmæssige
forskelsbehandling af forskelsbehandling, mangfoldighedsstyring i SMV'er og konfliktløsning på arbejdspladsen , og som har
deltaget i mindst en af MIGRAID multiplier events, vil kunne få adgang til platformen for at downloade materiale og til at
tage en digital skriftlig eksamen af det, de har lært af studiematerialet og at teste de analytiske kapaciteter, som de har
erhvervet.
Presentation ECAP
MigrAID-tilgangen blev præsenteret for det schweiziske instituts videnskabelige udvalg ECAP- https://www.ecap.ch/en/ i
april 2019.
De endelige resultater af MigrAID blev præsenteret for repræsentanter for fagforeninger i Schweiz og Italien,
erhvervsuddannede fagfolk og forskere i schweiziske universiteter (Lucerne & Neufchatel) og italienske universiteter (Rom
& Bergamo) i anledning af det videnskabelige udvalgs forårsmøde af ECAP den 3. april i Zürich (Schweiz).
Mangfoldighedstilstanden, som MigrAID foreslår, var ganske overbevisende for publikum, og et par fagforeninger spurgte
efterfølgende om det ville være muligt at præsentere træningen for deres trænere og elever som særligt tilrettelagt session.
En kollega fra en schweizisk fagforening er også medlem af den europæiske sammenslutning for fagforeninger og er meget
interesseret i at dele projektet materiale i hendes netværk.
Udskriv MigrAID plakater
Herunder finder du linket til alle plakater på projektets sprog
https://1drv.ms/f/s!Am3CAeNYIhWCmRpH8U5CNPutEV4t
Den endelige konference om forvaltning af etnisk mangfoldighed afholdes i Nicosia, Cypern fredag den 12. juli med keynote
speaker Dr. Rebekka Ehret fra Lucerne University of Applied Sciences og Arts - Social Work.
Konferencen er rettet mod fagforeninger, virksomhedsledere, ngo'er, uafhængige myndigheder, offentligt ansatte,
akademikere, universitetsstuderende og alle, der arbejder med spørgsmål vedrørende integration af migranter i arbejde
og samfund.
Projektets endelige resultater bliver præsenteret af partnerskabet.

Besøg MigrAID på: www.migraid.eu
Klik for at følge os på Facebook
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