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Tid: Dagsorden Orientering/drøftelse/beslutning 

13.00  
Aktuelt fra sekretariatet 

Der er mange henvendelser fra 
Afghaniske flygtninge. DRC får først en 
rolle, når afghanerne kommer ud i 
kommunerne, så lige nu afventer DRC 
Integration.  
 
Vi sætter snart gang i årets 
afrapportering af den frivillige 
integrationsindsats med survey og 
fokusgruppeinterviews af frivillige og 
samarbejdspartnere. Der vil være både 
en kvantiativ og kvaliativ 
dokumentation, som foretages af Bente 
Bækgaard. 
 
Der skal være møde med SIRI omkring 
hvordan dokumentationsarbejde kan 
blive endnu mere fokuseret.  
 
Der var enighed om , at det er vigtigt at 
det bliver afspejlet i årsberetningen, at 
det frivillige arbejde har stor 
samfundsøkonomisk værdi. 
 
Det punkt vil blive drøftet senere på 
året. 

13.15  
Opsamling på 1. møde i DRC Frivilligforum 
 

 
Lone, Bente og Bettina har holdt møde 
vedrørende den oplevede mangelfulde 
kommunikation fra DRC.  
Det er lidt uklart hvad det er for en 
kommunikation, som mangler og 
imellem hvem den mangler. 



 
Nogen af de frivillige føler ikke en særlig 
stor tilknytning til DRC.  
 
Der er manglende kommunikation ude i 
regionerne mellem grupperne.  
 
Et forslag kunne være regionale møder 
med temaer. Det ville give mulighed for 
de frivillig kunne mødes på tværs af 
grupperne og dele viden. 
 
Der tilbydes kurser til de frivillige via 
vores hjemmeside, men en idé kunne 
være at lave en pulje, hvor der kan søges 
midler til at lave oplevelse, pædagogiske 
tiltag m.v. 
 
Problematikken med tilknytning til DRC 
er ikke en nyligt opstået udfordring. Der 
er grupper, for hvem det ikke er 
afgørende, hvilken organisation de er 
tilknyttet, men går op i det stykke 
frivillige arbejde de udfører.  
 
Der kunne gøres en mere ihærdig indsats 
for at tydeliggøre, hvilke tilbud vi har i 
organisationen, men det må også indses, 
at det ikke er alle vi kan få med.  
 
Tiltag i de enkelte grupper, skal 
udspringe fra gruppen selv. Det giver et 
ejerskab og et tilhørsforhold. 
 
Frivilligforums opgave er langt hen ad 
vejen at give perspektiv og input på de 
tiltag der igangsættes fra 
organisationens side af.   
 
Der har været foretaget undersøgelser 
før i tiden, at de frivillige føler sig 
tættere knyttet til de enkelte grupper 
end de gør til organisationen.  
 
Hvis man som gruppe ikke mødes lokalt, 
men kun er i den enkelt gruppe, så er det 
svært at føle sig en del af noget større.  
 
Der må ikke glemmes, at der også er 



mange, som føler en tilknytning til DRC 
og er stolte over at være en del af DRC. 
Det opleves, at når Generalsekretæren 
har været ude på regionsmøde, så er der 
stort fremmøde.  
 
En idé kunne være at lave en 
portrætserie af nogle frivillige, som vil 
stille sig op og fortælle, hvorfor de er 
glade for at være frivillig i DRC og være 
en del af en større bevægelse.  
 
Hvordan kan vi støtte 
frivilligkoordinatorerne mere i forhold til 
at løfte den opgave de har påtaget sig? 
 
Bente vil undersøge om 
koordinatoruddannelse kan købes ude i 
byen til nye koordinatorer.  
 
Det handler nok ikke så meget om 
manglende kommunikation med hensyn 
til viden, men det handler om 
kommunikation mellem og i grupperne.  
Centralt fra kunne vi opfordre vores 
frivilliggrupper til at henvende sig til 
regionkonsulenten, når de ønsker sig et 
regionsmøde.  
 
En idé kunne være at tilbyde 
koordinatorerne noget undervisning, 
evt. kursus, i kommunikation. Det kan 
være kommunikation på Facebook eller 
andre SoMe platforme, eller træning i at 
være tydelig og klar i kommunikationen 
til de enkelte grupper.  
 
Det skal overvejes om det ville give 
mening at udbyde det som et kursus i 
vores kursuskatalog.  
 

14.15  
Præsentation af program for Årsmøde for 
frivillige den 9. oktober, v./ Bente Bækgaard 
 

Emner til Open Space: 
• Oversættelse af kommunikation 

til flygtninge 
 

Der har været talt om i afdelingen, at vi 
har mistet frivillige og brugere under 
coronaen.  
Vores materiale er på dansk og det kan 



være en udfordring, når vi vil arbejde på 
at få brugerne tilbage igen. Vi har ikke 
materiale på deres sprog.  
Regitze vil gerne tage den op i Open 
Space på Årsmødet. Især fordi nu hvor 
det nye nemid snart kommer, vil oversat 
materiale være en nødvendighed.  
 

• Flygtning, som har været her i 
lang tid. 

 
Nu hvor der kommer nye flygtninge til 
landet, må vi ikke tabe fokus på de 
flygtninge, som har været her i længere 
tid. 
 

• Kommunalvalg 
 
Hvordan får vi flygtninge til at stemme? 
 

15.00 – 
16.00 

DRC Dansk Flygtningehjælps fortalerposition, v./ 
Kenneth Flex, Direktør for DRC Integration  

Frivilligforum præsenterede sig selv, og 
hvilken region de kommer fra. 
 
Fortalerarbejdet er altid en balancegang.  
 
Vi har påtaget os ekspertrollen. Vi er der 
på et faktuelt grundlag. Vi argumenterer 
ud fra et faktuelt og fagligt niveau, og 
fokuserer meget på at bidrage med 
vores synspunkter i et relevant forum. 
 
DRC er som organisation også meget klar 
omkring nogen problematikker. F.eks. 
hjemsendelse til Somalia.  
Det har i første omgang ikke været en 
DRC Integration stemme, men 
International Afdelingen og 
Asylafdelingen.  
 
Der bliver ikke lavet mere vigtigt 
fortalerarbejde end det arbejde de 
frivillig gør. Det er det bedste 
fortalerarbejde. 
Der er en stor anerkendelse til de 
frivillige. 
 
 
Der blev spurgt ind til om der bliver gjort 
noget i forhold til at flygtninge, som er 



blevet fyret under corona, får forlænget 
deres tidsramme i forhold til hvornår de 
kan søge permanent ophold. 
De bliver stillet dårligere end etniske 
danskere. 
DRC har gjort opmærksom på det 
urimelig i det via et høringssvar. 
 
Af og til laves der et notat ”DRC mener”, 
som ligger på hjemmesiden.  
 
I forlængelse af Mattias Tesfay udtalelse 
omkring flygtningebørns inddragelse i 
foreningslivet, arbejdes der lige nu med 
at arrangere besøg af ham i en af vores 
aktiviteter i Jylland, som beskæftiger sig 
med flygtningebørn og foreningslivet. 
 
Der var forespørgsel omkring 
høringssvar, om det giver nogen aftryk af 
høringssvarene. Kan der peges på et 
aftryk? 
Der meldes tilbage til Frivilligforum. 
 
Som frivillig kan man være i tvivl om, 
hvordan man som frivillig kan påvirke 
det politiske system? 
Som frivillig må man gerne som 
privatperson deltage i demonstrationer 
m.v., man kan bare ikke gøre det på 
vegne af DRC.  
 
Betydning af, at vi kan sige, at vi har 
7000 frivillige, som bruger tid og 
ressourcer på at hjælpe flygtninge. Den 
betydning er direkte modsvar til den 
politiske diskurs, som foregår lige nu. De 
frivillige viser det modsatte, bare ved at 
være frivillig.  
 
Det vigtigste i den her sammenhæng er 
hvormange ressourcer vi har til 
kommunikation, og hvordan det 
prioriteres.  
 
Kenneths slides er vedlagt referatet. 
 

 


	Møde i DRC Frivilligforum

