
DRC Integrations fortalerarbejde

Frivilligforum den 9. september 2021 

What got us here…

…might not
get us there



Fortalerposition i DRC

• Løbende fortalerarbejde på forskellige måder – hver dag

• Ekspertrollen i fokus – og vi forsøger at være meget bevidste om, hvordan vi 
får vores synspunkter og perspektiver bedst bragt i spil på de forskellige fag-
lige områder

• Derfor bliver støtte/tilslutning til forskellige initiativer også fravalgt, selvom 
vi langt hen ad vejen arbejder for de samme synspunkter og perspektiver
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Fortalerposition i DRC

• En rettighedsbaserede tilgang (Flygtningekonventionen og menneskerettig-
heder mv.)

• Vi taler flygtninges sag og bidrager til at styrke deres beskyttelse og sikre 
deres fundamentale rettigheder i Danmark – både det kortsigtede og lang-
sigtede perspektiv

• Og flygtninge skal kende til deres rettigheder og muligheder i Danmark

> Både via information, særlige indsatser, netværk, hjælp og rådgivning
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Den politiske virkelighed

• Muligheden for at påvirke den politiske dagsorden er blevet mindre, vanske-
ligere og mere kompleks gennem de senere år

• Bred politisk enighed om en stram udlændingepolitik, hvilket afspejles i lov-
givningen på udlændinge- og integrationsområdet

• MEN det afholder os ikke fra at kritisere den førte politik, lovgivningen og de 
levevilkår flygtninge har i deres hverdag
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Nogle af de emner, der aktuelt optager os

• Midlertidighed og konsekvenserne heraf

• Mulighed for permanent ophold – herunder at kunne få dispensation og 
lade uddannelse tælle med i beskæftigelseskravet

• Lige rettigheder for flygtninge i Danmark, herunder forsørgelsesydelse, bør-
ne- og ungeydelser, førtidspension og pension

• Retten til en bolig og til en vis standard af boligen

• Ulighed i sundhed

• Flygtninges ret til familiesammenføring
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Offentlige aktiviteter 

• Website https://drc.ngo/da/

• Pressetiltag (artikler, kronikker, debatindlæg, indslag i radio, tv, aviser) 

• Høringssvar på nye love og bekendtgørelser

• Udarbejdelse af analyser, foldere, vidensnotater mv.

• Konferencer/seminarer/undervisning/kurser (som arrangør eller deltager)

• Offentlige møder og høringer 

• Nyhedsbreve  (DRC Integration & DRC Frivillig)

• Udarbejdelse af foldere til flygtninge på flere sprog

• Sociale medier 

• LinkedIn: DRC Integration 

• Facebook: 1) Dansk Flygtningehjælp & 2) Frivillige i Dansk Flygtningehjælp 
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Eksempler på pressetiltag 
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Ikke-offentlige aktiviteter 

• Deltagelse i faglige netværk og ekspertgrupper med ministeriet, styrelser, 
kommuner, KL, andre organisationer og aktører

• Henvendelser til ministeriet, styrelser, myndigheder mv.  

• Møder – med politikere, meningsdannere og andre aktører

• Baggrundsviden til journalister, forskere, politikere m.fl.  

• Vi bidrager til rapporter vedr. flygtninges vilkår i DK (f.eks. til FN-komiteer)

• Vi deltager i undersøgelser af lovgivningen, dens konsekvenser mv.

• Vi deler i det hele taget vores viden, erfaring og holdninger bredt
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Aktuelle dagsordener i den kommende tid

• Modtagelse af afghanerne 

• Lovprogrammet for folketingsåret 2021-22

• Regeringens kommende lovforslag om 37 timers aktivering af nyankomne 
flygtninge og indvandrere med fortsat integrationsbehov

• Ydelseskommissionens anbefalinger & et nyt ydelsessystem

• Finanslovsforhandlinger & Finansloven 2022

• Styrket foreningsdeltagelse er en effektiv indgang til integration

• Modtagelse af kvoteflygtninge fra DR Congo
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Materialer til fri afbenyttelse
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Kontakt
Kenneth Flex, direktør
kenneth.flex@drc.ngo
+45 61 28 01 91

Tak for ordet
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