HVORDAN KAN KIRKEN HJÆLPE FLYGTNINGE?
Mange menigheder og kirkelige organisationer er i gang med overvejelser om, hvordan de bedst kan hjælpe de flygtninge, som kommer til Danmark. Til inspiration for
dette har Folkekirkens Asylsamarbejde udarbejdet denne korte guide til, hvordan
man lokalt kan gribe arbejdet an. Det er i den sammenhæng vigtigt at tage udgangspunkt i de allerede eksisterende kirkelige indsatser. Nogle steder vil det også være
naturligt at knytte til ved andre lokale civilsamfundsinitiativer. Det afhænger i sidste
ende af de lokale forhold.
Der er brug for hjælp til at integrere de flygtninge, som allerede har fået opholdstilladelse og visiteres til kommunerne, hvor de gennemgår et tre-årigt integrationsforløb.
Der er også behov for hjælp på landets ca. 50 asylcentre. Kontakt Folkekirkens Asylsamarbejde, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan engagere dig på asylcenteret.
Det er vigtigt at afsøge muligheder for samarbejde med andre lokale aktører.
”Haderslev-modellen” er en samarbejdsmodel mellem folkekirken, frikirker og kirkelige organisationer i Haderslev, som til sammen har dannet Fælleskirkeligt Integrations-Netværk. Netværket giver en række fordele, både fordi det styrker den interne
koordinering af de forskellige initiativer, og fordi samarbejdsforummet geografisk udgør en naturlig reference og dermed samarbejdspartner til kommunen, som står for
integrationsindsatsen.
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HJÆLP FLYGTNINGE PÅ DISSE 4 OMRÅDER
NETVÆRK

Flygtninge har behov for et dansk netværk

Venskabskontakter er en god måde at sikre, at flygtninge får adgang til et dansk netværk, hvilket er nøglen til en vellykket integration. Den personlige én-til-én kontakt,
hvor man forpligter sig på hinanden som venskabskontakter, er givende for begge parter.

SPROG

Flygtninge har behov for at lære det danske sprog

Mange menigheder og kirkelige organisationer tilbyder hjælp til dansk sprogindlæring i
form af danskundervisning eller dansk samtalecafé. Sproget er en vigtig indgang til kulturen. Derfor er det vigtigt, at flygtninge så hurtigt som muligt mestrer det danske
sprog.

BOLIG

Flygtninge har behov for en god og billig bolig

Privat indkvartering vinder frem som en måde at hjælpe kommunerne i deres ofte vanskelige opgave med at finde billige og egnede boliger til flygtninge. Hvis man har et ekstra værelse til rådighed, så er det ofte muligt at udleje det til flygtninge via kommunen.
Privat indkvartering giver samtidig mulighed for at opbygge personlig kontakt mellem
flygtning og udlejer, hvis begge parter ønsker det.

PRAKTIK

Flygtninge har behov for at komme i praktik

Har dit sogn mulighed for at tilbyde en praktikplads som graver eller kirketjener, eller
har de kirkelige organisationer en genbrugsbutik i lokalområdet med plads til flere frivillige, så er det en oplagt måde at hjælpe flygtninge ind i et dansk arbejdsfællesskab.
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SÅDAN KOMMER DU I GANG
1. Lav et samarbejdsforum!
Ofte er der allerede et kirkeligt arbejde for flygtninge i lokalområdet, som enkeltpersoner eller grupper umiddelbart kan knytte an til og engagere sig i. Men det er også
en god ide at lave et lokalt samarbejdsforum på tværs af folkekirken, frikirker og kirkelige organisationer, som geografisk har et naturligt sammenfald med kommunegrænserne. Det vil styrke den interne koordinering og lette samarbejdet med kommunen.
2. Hvad kan I tilbyde?
Find ud af, hvilke ressourcer I til sammen har til rådighed, fx lokalefaciliteter, økonomi og frivillige. Tal sammen om, hvilke tiltag I har mulighed for at byde ind med. Det
kan fx være venskabskontakter, danskcafé, udflugter, Middag på Tværs, mm. Gå
ind på ww.asylsamarbejde.dk eller kontakt Folkekirkens Asylsamarbejde for yderligere inspiration.
3. Udpeg en tovholder
Det er godt at have en tovholder, som har tid og ressourcer til at følge op på de frivilliges indsats. Det kan med fordel være en ansat person, da der ofte er brug for
tæt opfølgning og koordinering.
4. Kontakt kommunen eller sprogcenteret
Når I har fundet frem til, hvilke tilbud I vil fokusere på og hvem der er tovholder,
kan I kontakte kommunen og indlede en dialog om, hvad de ser af behov og hvad I
kan byde ind med. Nogle kommuner har allerede strukturer og erfaring med at indgå
i et samarbejde med civilsamfundsaktører. Andre steder vil sprogcenteret i kommunen være et naturligt tilknytningspunkt for et samarbejde, da alle flygtninge modtager danskundervisning.

Vi håber disse informationer er en hjælp til at komme godt i gang.
Projektkoordinator Søren Dalsgaard og samarbejdspartnerne i Folkekirkens
Asylsamarbejde står til rådighed med yderligere information, vejledning og
ideer.
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