
TEMA: Etniske minoritet i foreningslivet

3

Siden efteråret 2005 har projekt ”Frivilligt So-

cialt Arbejde og Integration” været en del af 

De Frivilliges Hus i Aalborg. Huset har fået 

tre år til at inddrage flere borgere med etnisk 

minoritetsbaggrund i arbejdet og til samtidig 

at udvikle sit arbejde, så etniske foreninger 

bliver aktive brugere af frivillighuset.

   ”Der er meget at lære, men det er muligt,” 

er projektmedarbejder Katja Jørgensens ho-

vedbudskab, når hun skal gøre erfaringerne 

op efter to års arbejde og peger samtidig på 

foreningernes blinde pletter i forhold til de 

etniske minoriteter samt på behovet for en 

særlig opsøgende indsats for at få fat i de 

etniske foreninger og frivillige. 

I 2007 har De Frivilliges Hus i Aalborg formidlet 

frivilligt socialt arbejde i ”danske” foreninger til 

22 mennesker med minoritetsbaggrund og cirka 

fem etniske danskere er blevet frivillige i ”etni-

ske” foreninger. 15 unge med anden etnisk bag-

grund har været på besøg for at høre om det fri-

villige sociale arbejde og to hold elever på byens 

sprogskole har haft frivilligt arbejde på skemaet 

og besøgt huset. Flere etniske foreninger er be-

gyndt at deltage i frivillighusets kurser og arran-

gementer. Tidligere var der ikke kontakt til en 

eneste etnisk forening. Danske og etniske for-

eninger har fået kontakt med hinanden og plan-

lægger nye initiativer sammen. 

   Det er de mest konkrete resultater af frivillig-

husets integrationsprojekt og Katja Jørgensens 

indsats. Men det er processerne bag tallene, som 

gemmer inspiration til andre og muligheder for 

at kvalificere det frivillige sociale arbejde til glæ-

de for alle frivillige.

Integrationsprojektets erfaringer
”Det vigtigste er, at det godt kan lade sig gøre. 

Når jeg er ude og fortælle om projektet, møder 

jeg tit folk, som kigger træt på mig og spørger: er 

det ikke svært?”, fortæller Katja Jørgensen, cand. 

mag. i arabisk samt international pædagogik og 

udviklingsstudier.

   ”Men det tager tid. Fra du sår et frø og det kan 

høstes, må man være tålmodig, og netop tiden 

er ofte problematisk. Det er svært at få penge 

til flerårige projekter, som er nødvendige for at 

opnå resultater,” siger Katja Jørgensen.

   I Aalborg har Katja Jørgensen brugt meget tid 

på at etablere kontakt til etniske foreninger og 

potentielle frivillige i de etniske minoritetsmil-

jøer. En af hendes væsentligste erfaringer er, at 

personlige relationer er altafgørende for at få po-

sitive resultater og for at opbygge det nødvendi-

ge tillidsforhold.

   Mange flygtninge og indvandrere, som bor i 

Danmark, kender ikke til frivilligt arbejde i den 

formaliserede form, det har her i landet. De ken-

der alle til velgørende organisationer, men i deres 

hjemlande er medarbejderne i organisationerne 

ofte lønnede. Derimod er hjælpsomhed særdeles 

udbredt, og der er en grundlæggende forventning 

om, at familie, venner og andre hjælper hinanden 

med de problemer, man møder i hverdagen. 

   For de fleste danskere er generalforsamlinger 

og foreninger kendte elementer, men for flygtnin-

ge og indvandrere er det helt nyt og det kan være 

svært at finde de rigtige måder at etablere sig på. 

   ”Uden integrationsprojektet havde vi ikke nået 

de resultater, som vi har i dag,” siger Adam Ga-

rad, 28-årig somalier fra Nordjyllands Internatio-

nale Klub, NIK. 
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Det muliges kunst 
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   ”Vi vidste ikke, hvor vi skulle begynde og hav-

de mødt så megen modstand hos myndigheder-

ne, som ikke forstod det behov, der var for en 

forening som vores. Men det var også svært at få 

frivillige, fordi mange ikke har erfaringer fra de-

res hjemlande med at være frivillige”. 

   I dag tilbyder NIK forskellige aktiviteter rettet 

mod somaliske unge for eksempel lektiehjælp, 

sportsaktiviteter og arbejde med at involvere for-

ældre aktivt i deres børns skolegang. Foreningen 

har både deltaget i bestyrelseskursus i De Frivil-

liges Hus´ integrationsprojekt og fået hjælp til at 

formidle viden om, hvad frivilligt socialt arbejde 

er til deres landsmænd. 

Offensiv tilgang 
Opgaven med at få etniske minoriteter ind i for-

eningslivet kan ifølge Katja Jørgensen virke 

uoverskuelig for mange. De ved ikke rigtig, hvor-

dan de skal gribe det an og holder sig tilbage, 

fordi de er bange for at gøre noget forkert. 

   ”Vi behøver ikke at være så tilbageholdende. 

Jeg har da også gjort noget forkert, men der er al-

drig nogen, som har taget mig det ilde op,” siger 

hun om de kulturelle forskelle, som får mange til 

at holde sig tilbage.

   ”Jeg bliver jo heller ikke sur, hvis en tyrkisk 

mand kommer til at gøre et eller andet forkert, 

fordi han ikke kender de uskrevne regler. For ek-

sempel giver jeg hånd, når jeg kommer ud. De 

fleste besvarer min gestus, og er der nogen som 

ikke giver hånd, betragter jeg det ikke som en 

fejl fra min side. Så hilser vi bare med hånden 

over hjertet, og så er den ikke længere,” siger 

Katja Jørgensen og går videre med at fortælle om 

projektets meget offensive arbejdsmetode. 

   Erfaringerne fra projektet viser, at man ikke 

når de etniske minoritetsmiljøer på samme måde, 

som man ofte når andre danskere – gennem an-

nonceringer og invitationer. Det er nødvendigt 

at være langt mere opsøgende, bruge personligt 

netværk, telefonsamtaler og besøg. Præcis som 

mange virksomheder og organisationer har til-

passet deres kommunikation for at nå ud til de 

unge, som nu kan gå i banken eller melde sig 

syge via deres foretrukne kommunikationsmid-

del: mobiltelefonen.

   ”Når jeg har sendt invitationer ud, og der er et 

par dage til tilmeldingsfristen, så skal jeg ringe og 

følge personligt op, for der kommer ikke en ene-

ste tilmelding af sig selv. Det værste man kan gøre 

er at sætte sig og vente,” siger Katja Jørgensen.

   At kulturelle forskelle også kan være et poten-

tiale er en af deltagerne i integrationsprojektet, 

Beatrice Vibe, som er formand for Besøgstjene-

sten af 1957, blevet opmærksom på.

   ”Vi kan ikke bare køre i de vante baner, vi er 

nødt til at forny os i kampen om de frivillige. De 

yngre mennesker med anden etnisk baggrund be-

handler ofte ældre mennesker med stor ærbødig-

hed . Så hvis de sprogligt magter det, er det op-

lagt at bruge dem i arbejdet,” siger Beatrice Vibe, 

som sammen med Katja Jørgensen planlægger 

besøg på Social- og Sundhedshjælperskolen for at 

udbrede kendskabet til besøgsvennerne med en 

slet skjult bagtanke om at rekruttere flere frivil-

lige på et studie, som har mange studerende med 

anden etnisk baggrund end dansk. 

Blinde pletter
Mange foreninger er tilbageholdende i forhold til 

etniske minoriteter og er bekymrede for den eks-

tra byrde, som de forestiller sig, er forbundet med 

etniske minoriteter som målgruppe og frivillige. 

   ”Størstedelen af den danske befolkning ken-

der kun dårlige historier om muslimer eller men-

nesker med anden etnisk baggrund og har intet 

personligt kendskab til muslimer. Så de kan ikke 

forestille sig, at det kan være problemfrit,” siger 

Katja Jørgensen, som samtidig gør opmærksom 

på, at den største forhindring er foreningernes 

og frivillighusenes blinde pletter.

   ”Det er en udbredt antagelse , at foreningerne 

og aktiviteterne er åbne for alle, og man forestil-

ler sig, at det er nok. Formelt set er tilbuddene 

åbne for alle, men der er måske nogle grupper, 

der skal gøres noget specielt for, før tilbuddene 

også er tilgængelige for dem,” forklarer Katja Jør-

gensen og kommet med et eksempel:

   ”Hvis man er et værested, som ligger på anden 

sal uden elevator, kan det godt være, man er åben 

for alle, men man har jo udelukket folk, der sidder i 

kørestol på forhånd”. Derfor anbefaler Katja Jørgen-

sen, at man i foreningerne giver sig selv et tilgænge-

lighedseftersyn.

Positive bivirkninger
Udover at projekterfaringerne fra De Frivilliges 

Hus i Aalborg peger på en ny gruppe både som 

mål for det frivillige arbejde og som mål for re-

kruttering af frivillige, peger Katja Jørgensen på, 

at dette arbejde bidrager til en generel metode-

udvikling. Tanker og overvejelser i forhold til at 

nå den nye målgruppe har vist sig også at udvik-

le de øvrige tilbud. 

   I Aalborg har frivillighusets kursustilbud til et-

niske foreninger i bestyrelsesarbejde for eksempel 

udløst henvendelser fra flere danske foreninger, 

som ønskede samme tilbud. Så nu er der basis for 

at tilbyde kurserne til alle brugere af huset. 

   ”Gennem projektets fokus på etniske minori-

teter lærer vi meget på et generelt niveau. Vi er 

blevet opmærksomme på andre behov end tidli-

gere, og nogen gange kan vores blik for det sær-

lige, der skal til for at nå ud til en bestemt be-

folkningsgruppe, gøre, at vi også får øje på andre 

grupper, vi slet ikke havde tænkt på i forvejen,” 

siger Katja Jørgensen. 

   ”Det øgede fokus på tilgængelighed og mangfol-

dighed betyder, at det frivillige arbejde ikke bare 

udvider sig i forhold til hudfarve, men også i for-

hold til at få andre mennesker og andre sociale 

grupper til at deltage i det frivillige arbejde.
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Projekt Frivilligt socialt arbejde og integration er et 3-årigt udvik-
lingsprojekt igangsat af De Frivilliges Hus i Aalborg. Projektet skal ud-
vikle metoder og viden inden for feltet frivilligt socialt arbejde og inte-
gration, implementere den nye viden i den daglige praksis i De Frivilliges 
Hus og formidle erfaringerne til foreningsverdenen.

I maj 2007 udkom projektrapporten: ”Mange flere – om etniske mino-
riteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde”. Rapporten undersøger 
blandt andet det etniske foreningslandskab i Aalborg Kommune. Vil du 
vide mere, kan du kontakte projektleder Katja Jørgensen i De Frivilliges 
Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg, Tlf: 98 11 13 44 eller læse mere på: 
www.frivillighuset.dk – se under Udviklingsprojekter.
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”Nogle flygtninge savner bedsteforældre til deres børn. Derfor kunne 
jeg forestille mig, tre generationer kan have glæde af for eksempel Be-
søgstjenesten, som Beatrice Vibe er formand for.”

Katja Jørgensen, projektmedarbejder i De Frivilliges Hus i Aalborg.

Katja Jørgensen, projektleder
De Frivilliges Hus, Aalborg

Beatrice Vibe, formand
Besøgstjenesten, Aalborg
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En stor del flygtninge og indvandrere, som 
bor i Danmark, har ikke mange positive op-
levelser med demokrati og har aldrig prøvet 
at have reel indflydelse som borgere i deres 
hjemlande. I denne artikel fortæller Katja 
Jørgensen fra De Frivilliges Hus´ integrati-
onsprojekt i Aalborg om sine oplevelser og 
tanker om, hvordan etniske minoritetsfor-
eninger fungerer som træningsrum og skaber 
grobund for fremtidige aktive medborgere. 

”Det kan være man har samme sygdom, det samme 
familieproblem eller interesserer sig for den sam-
me hobby. Enhver forening knytter grundlæggen-
de an til netop det fælles udgangspunkt. De etni-
ske foreninger har det til fælles, at medlemmerne i 
den enkelte forening ofte kommer fra samme om-
råde, og det giver dem et interessefællesskab. Ikke 

at de er ens, men de har ens præmisser for livet 
her i landet,” indleder Katja Jørgensen, som mener, 
at de fælles erfaringer gør det lettere at møde for-
ståelse og kunne udveksle overvejelser om, hvor-
dan man tackler problemstillinger i hverdagen. 
   ”Jeg møder ofte udtalelser om, at etniske forenin-
ger hæmmer integrationen. Men jeg mener tværti-
mod, at der er mange integrerende elementer i det 
frivillige sociale arbejde i de etniske foreninger. Den 
enkelte har 1000 ting at forholde sig til i en integra-
tionsproces i et ukendt land. Og i den forbindelse 
kan jeg se, at de etniske foreninger tilbyder en støtte, 
som de offentlige myndigheder aldrig kan yde,” siger 
Katja Jørgensen, som gerne vil slå et slag for behovet 
for, at frivillighusene bliver mere opmærksomme på 
de etniske foreninger og bliver bedre til at servicere 
dem på lige fod med alle andre i foreningslandskabet. 
   

Foreninger er farlige
Katja Jørgensen fremhæver foreningerne som små 
demokratier. De er forum for meningsudvekslinger, 
repræsentative beslutningsprocesser, møder og ge-
neralforsamlinger, hvor der vælges bestyrelsesmed-
lemmer. Det handler om, at medlemmerne har en 
stemme, de kan bruge og oplever at have indflydelse. 
   ”Mange mennesker kommer til Danmark uden 
personlige erfaringer med demokrati. De har væ-
ret nødt til at flygte, fordi situationen i deres 
hjemland var problematisk,” siger Katja Jørgen-
sen og fortsætter ”mange af de politisk aktive har 
erfaringer fra undergrundspolitisk arbejde, som 
måske foregik illegalt, og de har erfaringer med 
den risiko, der var forbundet med det.”
   ”Jeg talte med en mand fra en kurdisk forening, 
som havde oplevet, at kurderne her i Aalborg ikke 

turde melde sig ind i deres forening, fordi de tro-
ede, det var farligt. Initiativtagerne måtte derfor 
stemme dørklokker for at fortælle, at det ikke er 
farligt at være medlem af foreninger i Danmark.”
   Viden og erfaringer med demokratiets spille-
regler er en måde at blive aktive borgere og få 
adgang til det danske samfund. Og på den måde 
mener Katja Jørgensen, at de etniske foreninger 
spiller en aktiv rolle i integrationsarbejdet, lige-
som foreningerne informerer, rådgiver og debatte-
rer emner, som optager medlemmerne i forhold til 
deres integrationsproces. På den måde får etniske 
minoriteter et forum, hvor de sammen med lige-
stillede kan forholde sig til centrale temaer i deres 
liv, nøjagtig som alle andre foreninger samler sig 
om en fælles sag, et behov eller et problem. 

”Hvis vi ønsker at styrke etniske minoriteters 
integration i foreningslivet, er det nødven-
digt, at etniske minoriteter får gode mulighe-
der for at danne, lære og udvikle egne for-
eninger. De skal på lige fod med alle andre 
foreninger have mulighed for at opbygge ka-
pacitet til at handle og udvikle aktiviteter til 
gavn for de mennesker, der deltager i og gør 
brug af foreningernes aktiviteter”, forkla-
rer Safari Radjabu, som er projektkonsulent 
i et nyt etårigt projekt, som fokuserer på at 
styrke etniske minoriteters engagement i ci-
vilsamfundet og deres foreninger. 

Ny strategi for frivilligheden
Det er Center for frivilligt socialt arbejde som, med 
midler fra Integrationsministeriet, har sat et projekt 
om etniske minoriteters civile engagement og for-
eningsdannelse i gang. Baggrunden for projektet er, 
at Centret i 2006 blev inviteret til møde i Integrati-
onsministeriet, som sammen med Socialministeriet 
– nu Velfærdsministeriet - og en række aktører i det 

lige så hjælpsomme og giver omsorg til mennesker 
i og uden for egne familier – sådan som frivillige 
i etablerede foreninger gør. Men de etniske mino-
riteter benytter i mindre grad den etablerede for-
eningsstruktur som ramme om deres hjælpsomhed 
og omsorg, og mange kan slet ikke relatere det, de 
gør, til et begreb som ”frivilligt arbejde”. 

Vi ved også, at der eksisterer rigtig mange grup-
per og foreningstyper, hvor medlemmerne kom-
mer fra det samme geografiske område, taler det 
samme sprog, har samme nationalitet eller kul-
turelle baggrund. Problemet er bare, at vi har 
meget svært ved at nå dem – blandt andet fordi 
vi ikke ved præcist, hvem de er, hvor mange de 
er, hvad deres behov for hjælp og støtte er - eller 
hvilke andre problemer de tumler med. 

Endelig er det et faktum, at vores egen kontakt til 
og samarbejde med foreninger dannet af etniske 
minoriteter og frivillige med anden etnisk bag-
grund end dansk - er yderst begrænset. Engagere-
de i minoritetsforeninger ringer, skriver og kom-

frivillige sociale arbejde - diskuterede en ny strategi, 
som kunne styrke det frivillige arbejde i etniske mil-
jøer. På mødet identificerede deltagerne to centrale 
barrierer for etniske minoriteters deltagelse i frivilligt 
arbejde. Først og fremmest oplevede man, at mange 
etniske minoriteter mangler kendskab til frivilligt ar-
bejde og til foreningsdannelse. Dernæst var det en 
oplevelse - især i ministerierne, som fordeler midler 
fra forskellige puljer - at etniske minoriteter mangler 
viden og færdigheder i forhold til at skrive projektan-
søgninger, fundraise og dokumentere virkningen af 
deres projekter og indsatser.

Behov for viden 
En anden faktor i projektets tilblivelse er Center for 
frivilligt socialt arbejdes ønske om at få mere vi-
den om etniske minoritetsforeninger. Fra tidligere 
undersøgelser, som vi blandt andre selv har været 
med til at gennemføre, ved vi rent faktisk, at etni-
ske minoriteter er interesseret i foreningsarbejde, 
og at de stort set har samme sociale engagement 
som den øvrige befolkning. De er med andre ord 

mer sjældent frem til os uanset, at de har samme 
adgang til rådgivning, konsulentbistand og kursus-
deltagelse – som andre frivillige sociale foreninger. 

Projektet tager form
Efter mødet i Integrationsministeriet satte vi os 
derfor for at udvikle et projekt, som kunne imøde-
gå de barrierer, som vi oplever, eksisterer, og som 
samtidig kunne give os mere konkret viden om de 
etniske minoritetsforeninger og deres behov for 
støtte, uddannelse og kapacitetsudvikling. 

Projektet skulle arbejde med det mål at styrke et-
niske minoriteters deltagelse i frivilligt socialt ar-
bejde og i foreningslivet i Danmark – både ved at 
styrke den enkeltes deltagelse, men i lige så høj 
grad ved at styrke de etniske minoriteters egne 
foreninger og bidrage til at etablere nye forenin-
ger og netværk for etniske minoriteter. 

Ind over foråret udarbejdede vi projektbeskrivel-
sen, og endelig kort før sommerferien 2007 gav 
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Etniske foreninger skaber aktive medborgere

Nyt projekt - Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse
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Det er nødvendigt at etniske minoriteter 
får gode muligheder for at danne, lære og 
udvikle egne foreninger

Safari Radjabu, projektkonsulent
Center for frivilligt socialt arbejde



Frivilligt socialt arbejde i mange farver er et sam-
arbejdsprojekt mellem Rådet for Etniske Minoriteter 
og Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde. Projektet blev 
sat i gang i januar 2007 og slutter med udgangen af 
2008. Projektets formål er at få flere etniske minori-
teter til at deltage i det frivillige sociale foreningsliv, 
både som frivillige og som brugere – dernæst at øge 
samarbejdet mellem etniske minoritetsforeninger og 

de frivillige sociale foreninger - f.eks. gennem afta-
ler om partnerskaber. Som en del af projektet er der 
iværksat en række aktiviteter, som omfatter et korps 
af rollemodeller, en møderække for foreninger og en 
værkstøjskasse med redskaber til øget samarbejde og 
mangfoldighed i begge typer foreninger. Læs mere om 
projektet og hent værktøjskassen på www.frivilligraad.dk

Partnerskabsprojektet er et samarbejdsprojekt mel-
lem DUF og syv ungdomsorganisationer for etniske mi-
noriteter. Projektet giver de etniske ungdomsorganisa-
tioner mulighed for at udvikle deres foreninger gennem 
kurser og erfaringsudveksling. Endvidere giver projektet 
økonomisk støtte til drift og udvikling af foreningerne. 
Læs mere om projektet og de involverede organisatio-
ner på: www.duf.dk

Erfaringsbasen – Integration i praksis er en databa-
se, som ligger på Integrationsministeriets hjemmeside. 
Her kan du få information om integrationsprojekter i 
kommuner, frivillige organisationer med flere: 
www.nyidanmark.dk/erfaringsbasen 
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Integrationsministeriet grønt lys for, at projektet 
kunne gå i gang. 

En af forudsætningerne for at projektet kunne gå i 
gang, var at få ansat en projektkonsulent med stær-
ke kommunikative evner, som kunne skabe en god 
og tillidsfuld kontakt til etniske minoriteter og de-
res foreninger og som indefra kendte til de barrie-
rer og vanskeligheder, etniske minoritetsforeninger 
oplever. Samtidig skulle projektlederen have viden 
om projektudvikling, frivilligt arbejde, forenings-
drift, netværksskabelse og det at opbygge kapacitet 
i foreninger. I september 2007 blev Safari Radjabu 
ansat i jobbet. Safari er født i Rwanda og var 28 år, 
da han kom til Danmark som flygtning for 10 år si-
den. Med sig havde han en uddannelse som lærer og 
en masse erfaringer fra sit virke som gymnasielærer 
og senior-supervisor for FN’s fredsmission i Rwanda, 
men han var også i besiddelse af et utroligt gå-på-
mod og en åbenhed i forhold til at lære nyt. Allerede 
efter et år i Danmark gik han i gang med en uddan-
nelse i Internationale Udviklingsstudier på Roskil-
de Universitetscenter. Sideløbende med studierne 
engagerede han sig i etablering af Den Rwandesiske 
Forening og arbejdede desuden som tolk og kultur-
formidler i Dansk Flygtningehjælp. I april 2007 blev 
Safari færdig som cand.scient.soc., og han var derfor 
mere end klar til at gå i gang med et projekt, hvor 
han kunne bruge sin viden og erfaringer i forhold til 
mennesker, han sympatiser med, og et formål han 
finder dybt meningsfuldt.

Etniske minoriteter – hvem er de?
Som regel uddyber vi ikke, hvem blandt etniske mi-
noriteter der skal integreres, involveres, inkluderes 
eller deltage i et projekt, men tager for givet at alle 
ved, hvem det drejer sig om. Men når det kommer 
til stykket – hvem er det så lige vi tænker på? Er det 
svenskere, tyskere og polakker? Eller måske men-
nesker fra Palæstina, Congo og Vietnam? 

Safari er dog klar i mælet, når han bliver spurgt, 
hvem målgruppen for projektet er: 

   ”Egentlig er alle personer og foreninger, som er 
forankret i en eller anden etnisk gruppe velkommen 
– vi udelukker ingen. Men projektet er mest tænkt 
som rettet mod personer, grupper og foreninger for 
etniske minoriteter fra såkaldte tredjelande”, forkla-
rer Safari Radjabu med et afvæbnende smil. 

Tredjelande eller den tredje verden er en term, som 
vi bruger til at beskrive de fattige lande i syd. Ud-
trykket har sin oprindelse i den kolde krig – den før-
ste verden består af de vestlige lande, den anden 
verden er hele østblokken, mens den tredje verden 
bestod af de lande, som ikke var allierede med hver-
ken øst eller vest. I dag bruger vi ikke længere ud-
trykkene den første og anden verden – men begrebet 
den tredje verden og tredjelande hænger stadig ved 
som en betegnelse for fattige og ”umoderne” stater. 

   ”Så når vi siger, at projektet er målrettet etniske 
minoriteter i Danmark, så taler vi om personer, 
som ikke kommer fra Vesteuropa, USA, Australien, 
New Zealand og Japan”, konstaterer han.

Overblik og kontakt
Projektet er bygget op omkring en række arbejds-
faser, som på forskellig måde skal bidrage til at 
opfylde formålet. En vigtig arbejdsfase består i at 
skabe et overblik over og kontakt til etniske mi-
noriteters foreningsmiljøer. ”Et omfattende arbej-
de, som kræver, at man er meget aktivt opsøgen-
de”, siger Safari Radjabu og uddyber:
   ”Almindelig upersonlig massekommunikation duer 
ganske enkelt ikke her, vi er nødt til at finde frem til 
de personer, der kan åbne døre for os. Der skal skri-
ves breve, som vi efterfølgende sørger for at følge op 
på telefonisk eller via møder og besøg. Nogen gange 
er man nødt til at ringe eller opsøge folk igen – det er 
et langt sejt træk! Men det er det, der virker, hvis man 
vil nå ud. Jeg synes personligt, at det er spændende 
at møde alle disse engagerede mennesker. De bliver 
faktisk både overrasket og glade, når jeg henvender 
mig og fortæller om projektet og Centret og om mu-
ligheden for at få hjælp til deres foreningsarbejde”. 

Formålet med det opsøgende arbejde er naturligvis at 
etablere god kontakt til nøglepersoner og repræsen-
tanter i de etniske minoriteters foreningsmiljøer – at 
skabe grundlaget for at involvere dem i projektet. 
   ”På sigt håber vi på at kunne opbygge en databa-
se med oplysninger om kontaktpersoner og etniske 
minoritetsforeninger – så vi ikke skal starte forfra 
næste gang vi eller andre skal i gang med et projekt, 
eller hvis vi har behov for at kommunikere med og 
involvere hinanden”, siger Safari Radjabu. 

Netværksopbygning, kapacitets- 
og kompetenceudvikling
Selv om vi nok aldrig får det fulde overblik over 
alle grupper og foreninger for etniske minoriteter 
– så har projektkonsulenten her 1/2 år efter projekt-
start fået en bred kontaktflade til mere end 40 et-
niske minoritetsforeninger. Der er således kontakt 
til både asiatiske, østeuropæiske, mellemøstlige 
og afrikanske foreninger - og der er kommet rigtig 
mange interessetilkendegivelser fra både personer, 
grupper og foreninger, som ønsker at deltage i pro-
jektets næste fase, som netop er gået i gang.  

”I løbet af dette forår gennemfører vi tre introdukti-
onskurser for en række inviterede repræsentanter 
fra et lille udvalg af minoritetsforeninger. Vi holder 
kursur om den danske foreningstradition, fundrai-
sing og PR & mediehåndtering. Her møder vi hin-
anden og arbejder med konkrete emner – hvilket 
kan give os yderligere viden om, hvilke uddannel-
ses- og udviklingsbehov der eksisterer i de etniske 
minoritetsforeninger”, siger Safari Radjabu. 

”Vi er også gået i gang med at etablere og orga-
nisere tre netværk for repræsentanter fra det et-
niske foreningsmiljø. Det er tanken, at deltager-
ne på tværs af foreninger og etnicitet mødes et 
par gange i løbet af året og udveksler erfaringer 
og deler viden med hinanden om foreningsar-
bejde. Vi forestiller os, at hvert netværk arbejder 

med hver sit tema: foreningsledelse, fundraising 
og aktivitetsudvikling og at deltagerne formidler 
den viden, de får her videre i egen forening”.
Udover det at skabe nogle formaliserede rammer 
for dialog, erfarings- og vidensudveksling er det 
også tanken, at Centret vil indhente yderligere vi-
den om de uddannelses- og udviklingsbehov del-
tagerne har i forhold til det frivillige foreningsar-
bejde. Planen er, at denne viden skal omsættes i 
konkrete informationsværktøjer og i udvikling af 
nye kursus- og konsulenttilbud, som er målrettet 
etniske minoriteter – både i og uden for projektet. 

Lang vej endnu
”Når projektet på et tidspunkt slutter – så håber vi, at 
vi har fået etableret en rigtig god og varig kontakt til 
etniske minoritetsforeninger, men også at de via de-
res deltagelse i projektet kender til vores aktivite-
ter og tilbud, således at de fremover vil finde det lige 
så naturligt som andre foreninger, at henvende sig 
til os med ønsker om rådgivning, vejledning, konsu-
lentbistand og ikke mindst kursusdeltagelse. Men det 
forudsætter blandt andet, at vi får mulighed for at 
forankre erfaringer og viden fra projektet i Centrets 
aktiviteter og i den konsulentgruppe, som arbejder 
med at udvikle tilbud til de frivillige organisationer. 
Dette mål har lang vej endnu. Indtil videre glæder jeg 
mig over den positive respons, jeg får fra de etniske 
minoriteter, jeg møder, og så håber jeg, at vi får mu-
lighed for at forlænge projektet med 11/2 til 2 år – så 
vi kan få skabt det solide fundament, som skal til 
for at styrke etniske minoriteters civile engagement 
og foreninger fremover”, slutter Safari Radjabu.

Flere oplysninger og kontakt
Vil du høre mere om projektet, eller kender du til 
etniske minoritetsgrupper, foreninger mv., som 
kunne have glæde af at høre mere om projektet, er 
du velkommen til at kontakte projektkonsulent Sa-
fari Radjabu, Center for frivilligt socialt arbejde, te-
lefon: 66 14 60 61 eller e-mail: sr@frivillighed.dk
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