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Dagsorden Orientering/drøftelse/beslutning 

Velkommen til DRC Frivilligforum Der var en kort præsentationsrunde af 
medlemmerne. 

DRC Frivilligforum 
 

- Formål 
- Ramme for samarbejde 
- Kommunikation 
- Indhold 

 
 

I DRC Dansk Flygtningehjælp ønsker vi, at 
der skal udveksles informationer og 
erfaringer mellem det frivillige netværk og 
organisationen. Det er vigtigt at få 
frivilliges input og perspektiver på, 
hvordan rammerne for den frivillige 
integrationsindsats bør være og kan vi 
sammen gøre noget ved flygtninges vilkår, 
så har vi opnået meget.  
 
Derfor i forbindelse med nedlæggelse af 
Frivilligudvalget, blev det besluttet at 
oprette DRC Frivilligforum. DRC 
Frivilligforum har 6 medlemmer som også 
er valgt til DRC Repræsentantskab og kan 
dermed være et link til 
Repræsentantskabet.  
 
Bettina blev valgt som ansvarlig for at der 
udarbejdes dagsordener til møderne i DRC 
Frivilligforum sammen med sekretariatet 
 
Udvalgsmedlemmernes bevæggrunde for 
at stille op til DRC Frivilligforum 
 

• En følelse af manglende 
kommunikation.  
Frivilligudvalget var begyndt at 
fungere fint, og der var begyndt at 
komme substans i møderne, da 
det blev nedlagt uden varsel.  
Et andet eksempel er samarbejdet 



med Røde Kors ”Venner Viser Vej” 
, som overlapper nogle af 
frivilliggrupperne. Der var ingen 
information omkring projektet til 
de frivillige.  
Kommunikation fra frivillig til 
frivillig fungerer heller ikke 
optimalt. Der er et stort behov for 
noget, som kan skubbe det igang 
igen.  
Med hensyn til fastholdelse af 
frivillige, mangler der information 
omkring, hvordan vi kan blive 
bedre til det og vi mangler at få 
nogle redskaber. 

• Vi skal blive bedre til at udveksle 
erfaringer 

• Arbejde for at genindføre 
årsmødet 
Størstedelen af de fremmødte er 
der koordinatorer, men de 
netværker og udveksler 
erfaringer, og får det med hjem, 
som de er kommet efter.  

• Fortsætte med at være talerør til 
organisationen 

• I FU kigger de på hele 
organisationen, som efterhånden 
er blevet mere International end 
national. FU er meget budgetter, 
regnskab m.v. DRC Frivilligforum 
giver rum til reflektion omkring 
frivilligheden og hvordan den kan 
blive implementeret på en 
givende måde i organisationen. 

• Trække erfaringer hjem til 
frivilliggruppen 

• Være med til at udvikle det 
frivillige område og gøre 
opmærksom på mulighederne til 
andre frivillige. 

• Kvalificering af det frivillige 
arbejde 

• Den manglende aktivisme fra 
DRCs side. Hvorfor blander DRC 
sig ikke noget mere aktiv i 
debatten, bl.a. i form at 
demonstrationer? Der mangler 
redskaber til at håndtere 



frustrationen over det. 
 
Sekretariatet og Betina samler i fællesskab 
op på udsagnene om den manglende 
kommunikation.  
 

”Bordet rundt” En dialog omkring, hvad der optager de 
enkelt i udvalget lige nu. 

• Opstart efter corona. Der er ikke 
helt kommet gang i det endnu. 
Der er stort mangler på 
koordinatorer (Gladsaxe) 

• Hvordan vender vi tilbage efter 
corona, hvor mange frivillige er 
tilbage. 

• Hvor mange flygtninge er sendt 
tilbage til hjemland under corona 
nedlukningen 

• Det nye udrejsecenter. 
• Tema omkring Congo 
• Fortalervirksomhed skal 

prioriteres højt. 
• Hvordan får vi de frivillig til at 

komme tilbage til grupperne igen. 
Deri ligger der en stor opgave. 
Der har været god kontakt til 
koordinatorer, og der er ikke 
mistet mange frivillige (Aarhus) 

 
Der er erfaringer med, at opsøgende 
arbejde i boligsociale områder giver nogle 
kontakter 
Det er fortsat muligt at ansøge om ture via 
genåbningspuljen, som også giver en god 
mulighed for at genetablere kontakten til 
brugerne.  

• Sammensætning af brugerne har 
ændret sig. Der er nogle andre 
problemstillinger de frivillige skal 
håndtere. 



 
 
Årsmøde for frivillige 2021 
 

- Input til relevante team’er 

Efter en lang periode med meget 
vanskelige vilkår for fysiske møder både 
mellem frivillige og mellem frivillige og 
Dansk Flygtningehjælp er der behov for et 
årsmøde, hvor DRC Dansk Flygtningehjælp 
og frivillignetværket i fællesskab kan 
tilegne sig ny viden, netværke og indgå i 
en dialog om nye tendenser i forhold til 
frivillige integrationsindsatser 
 
Temaer/formater: 

• ”Open space”. Deltagerne 
kommer selv op med et emne til 
diskussion i en gruppe. Andre 
frivillige kan så melde sig til den 
gruppe. Det giver et indblik i hvad 
der rør sig i frivilliggrupperne. 
Deltagerne kan frit bevæge sig 
mellem de forskellige grupper og 
give sit input. 
Forslagsstilleren bliver i gruppen. 

 
• Et oplæg fra Generalsekretæren. 

 
• Redskaber til hvordan vi på tværs 

kan få lavet en 
erfaringsudveksling? 

 
• Evt. Kvoteflygtninge 

 
• Information omkring LI og 

tankegangen bagved det nye 
koncept 

 
• Rekruttering og fastholdelse af 

frivillige 
 

Der ligger til oplysning en værktøjskasse 
på hjemmesiden om rekruttering og 
fastholdelse af frivillige. Der ligger i øvrigt 
rigtig mange værktøjer. 
 

 
DRC Landsindsamling 2021 
 
v./ Kasper Viebke, afdelingsleder  

Aldrig før har så mange mennesker været 
på flugt fra deres hjem. Over 80 millioner 
mennesker er flygtet fra bomber, sult eller 
overgreb. Men én dag om året går 
tusindvis af danskere på gaden og viser 
deres medfølelse og solidaritet. Alle 



kræfter der kan aktiveres, gør en forskel. 
Vi får i år et nyt set up for 
landsindsamlingen.  
 
Sidste år var LI, som vi kender den, aflyst 
som dør-til-dør indsamling pga Corona. 
Det var ikke populært. DRC var én af de få, 
som ikke var på gaden.  
 
Den gamle struktur med koordinatorer 
m.v.er blevet for ufleksibel og 
tidskrævende, samt ikke særlig 
miljøvenlig, så der har været nytænkning 
omkring LI.  
 
Plastikbøtterne er nedlagt. LI vil fremover 
kun være mobilpay eller bankoverførsel. 
Derudover er der digital rutevalg, hvilket 
er fleksibelt. 
Indsamlingskittet i år er med bl.a. 
mundbind og håndsprit. 
 
Slogan er ”Gå for verdens flygtninge”, og i 
år gåes der for Yemen.   
 
Et forsøg sidste år var, at DFUNK fik et 
beløb for hver indsamler de fik på gaden. 
Beløbet kunne de så bruge til deres 
aktiviteter. 
 
Kasper præsenterede en idé om, at 
udover DFUNK, kan frivillige i 
integrationsnetværket kobles på LI i år, så 
det nationale område på den måde får en 
del af de indsamlede midler til aktiviteter i 
frivilliggrupperne. 
 
Det vil give et incitament for de frivillige til 
at gå på gaden for organisationen i 
respekt for, at de frivillige allerede giver 
rigtig meget tid i forvejen. 
 
Det rejste en diskussion, og der var både 
for og imod. Et af spørgsmålene gik på om 
det er etisk korrekt at sige at vi samler ind 
til Yemen og så samtidig vide, at nogle af 
midlerne går til frivilliggrupperne.  
 
Andre mente at det vil mudre billedet, 



hvis der også samles ind til formål i 
Danmark. 
 
Kasper svarede, at det ville være etisk 
forsvarligt, da vi ikke laver en kampagne 
om at nogle af de indsamlede midler går 
til nationale formål. Vi samler ind til 
verdens flygtninge og de bor også i 
Danmark. De indsamlede midler går 
derudover også til andre projekter i 
verdens brændpunkter udover Yemen. 
 
Det der bærer LI for andre NGO’ere er 
deres frivillige. DRC har brug for alle de 
indsamlere vi kan få. 
 
Forslaget om økonomisk belønning er 
baseret på erfaringer fra andre NGO’ere, 
som bruger at sprede deres midler til både 
nationalt og internationalt.  
 
Der var flere meldinger om, at muleposen 
er belønning nok.  
 
På baggrund af pro et contra blev det 
besluttet at spørge frivilligkoordinatorerne 
om, hvad de syntes om idéen med at 
nogle af de indsamlede midler går til 
frivilliggrupperne. Kasper Viebke laver et 
oplæg til drøftelse. 
 

 
Opsamling 
 

Der var en positiv stemning omkring 
mødet. Nogle gode betragtninger og en 
idérig snak. 
Formen har været god, og det er rart, at 
udvalget ligger direkte under Frivillig. Det 
giver en god mulighed for et tættere 
samarbejde. Næste møde holdes i 
september. Der udsendes en doodle. 

 


	Møde i DRC Frivilligforum

