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Den politiske gruppe De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance (De Grønne/EFA) i Europa-Parlamentet arbejder 
for et grønnere, mere retfærdigt og mere bæredygtigt Europa. Gruppen har i øjeblikket 50 MEP’er fra 17 forskellige 
europæiske lande, der samarbejder om at levere konkrete resultater for de europæiske borgere på centrale 
politikområder som fødevare- og miljølovgivning, klimaforandringer, åbenhed og demokrati, retfærdig beskatning, 
jobskabelse, en grønnere økonomi og international samhandel.
Den Europæiske Union står i dag over for en udfordring med migration, idet mange flygtninge, asylansøgere og 
migranter søger ly og en bedre tilværelse i EU. 
De Grønne har altid fremhævet nødvendigheden af at bekæmpe de grundlæggende årsager til migrationen og 
årsagerne til, at folk vælger at flygte fra deres hjemlande, i stedet for at straffe migranterne selv. Samtidig opfordrer 
vi fortsat EU og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at beskytte menneskerettighederne for de 
personer, der kommer til EU, og til at sikre den en rimelig behandling, når de ankommer. Den manglende solidaritet 
mellem medlemsstaterne på dette område er beklagelig, og vi vil fortsat bruge alle de politiske og praktiske midler, 
som vi har til rådighed, til at sikre, at EU lever op til de værdier, som udgør selve grundlaget for Unionen.
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Det stigende antal migranter og flygtninge, der ankommer til 
Den Europæiske Union, udgør en udfordring, som EU hidtil ikke 
har taget op, hvilket har ført til en alvorlig humanitær krise i 
Europa. I mangel af en fælles europæisk reaktion, hvor migrati-
on behandles som et menneskeligt fænomen og håndteres som 
sådan, er opgaven med at tage imod og indkvartere migranter 
og fungere som deres første personlige kontakter især blevet 
varetaget af lokale og regionale myndigheder, ikke-statslige or-
ganisationer og aktivister, der fortsat spiller en central rolle med 
at stå for den første modtagelse og sikre migranter og flygtninge 
adgang til tjenester og grundlæggende rettigheder. De har gjort 
en kolossal forskel ved at yde værdifuld støtte over hele Europa.

Den Europæiske Union tilbyder en række muligheder for øko-
nomisk støtte til aktører rundt om i medlemsstaterne. Den har 
afsat midler til direkte bistand til dem, der hjælper migranter og 
flygtninge. Selv om formålet med disse midler ikke er at kom-
pensere for manglende national finansiering, kan de supplere 
ressourcerne hos dem, der engagerer sig i social inklusion og 
integration af migranter og flygtninge i Den Europæiske Union.

Selv om formålet med disse midler ikke er at kompensere for 
manglende national finansiering, kan de supplere ressourcerne 
hos dem, der engagerer sig i social inklusion og integration af 
migranter og flygtninge i Den Europæiske Union. Efter vores 
mening er det vigtigt at give et overblik over EU’s tilbud om 
økonomisk bistand til lokale og regionale aktører, der arbejder 
med migranter, flygtninge og asylansøgere. I denne vejledning 

præsenteres alle de relevante EU-finan-
sieringsmuligheder, og den indeholder 
praktiske oplysninger om adgangen til 
EU-midler. Gennem hele denne vejledning 
fokuserer vi på projekter, der fremmer in-
tegration, fremmer social inklusion og 
bedre livskvalitet for migranter, flygtninge 
og asylansøgere.

Vi vil gerne først og fremmest takke alle 
de NGO’er, medlemmer af byråd og re-
gionalråd samt grønne aktører og mange 
af vores partnere i marken for deres an-
strengelser for at afhjælpe behovene hos 
migranter, flygtninge og asylansøgere og 
bidrag til at gøre verden til et bedre sted. 
Vi vil gerne rose REGI-arbejdsgruppen i 
Gruppen De Grønne/EFA for at have taget 
initiativ til denne vejledning, og vi vil også 
gerne takke alle gruppens medlemmer og 
medarbejdere for deres bidrag til vejled-
ningen og deres indsats for en retfærdig 
og ansvarlig migrations- og asylpolitik i 
EU.

Rebecca Harms og Philippe Lamberts Susanne Rieger og Pierre Jonckheer

Forord

Medformænd for Green European FoundationMedformænd for Gruppen De Grønne/EFA
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Størstedelen af EU-fondene forvaltes i partnerskab med 
medlemsstaterne som delt forvaltning. Samarbejdet er ba-
seret på partnerskabsaftaler og operationelle programmer, 
der indeholder oplysninger om finansierede foranstaltnin-
ger og specifikke foranstaltninger, modtagere, komplemen-
taritet med andre EU-fonde, rapporteringsforpligtelser, 
inddragelse af partnere osv. Medlemsstaterne planlægger 
de specifikke aktiviteter, udvælger projekter og modtagere 
og fordeler betalingerne gennem deres forvaltnings myn-

digheder. Resten af EU-fondene forvaltes direkte eller in-
direkte af Europa-Kommissionen. Ved direkte forvaltning 
er Kommissionen ansvarlig for hele gennemførelsespro-
cessen, der håndteres direkte fra dens hovedkvarter eller 
af gennemførelsesagenturer som eneste kontraherende og 
beslutningstagende myndighed. Under indirekte forvalt-
ning overdrages gennemførelsesopgaverne til partnerlan-
de, internationale organisationer og udviklingsagenturer.

Tilskud gives som regel i form af direkte økonomisk 
støtte til projekter, der udvælges ved indkaldelse af 
forslag. Aktionstilskud er rettet mod specifikke projekter 
med en begrænset levetid, mens driftstilskud giver 

støtte til EU-organers almindelige drift. Kommissionen 
tildeler også kontrakter for indkøb af varer og tjenester 
efter offentliggørelse af udbud og indkaldelser af 
interessetilkendegivelser.

Forvaltningsstruktur

Primære finansieringsformer

Hvad finansierer EU?

EU yder økonomisk støtte til en bred vifte af projekter på 
områder som regional- og byudvikling, beskæftigelse og 
social inklusion, landbrug og udvikling af landdistrikter, 
forskning og innovation osv. De vigtigste finansieringsty-

per kan opdeles i struktur- og investeringsfonde (ESI), pro-
grammer og initiativer og ekstern bistand til foranstaltnin-
ger uden for EU.

Modtagere

Når de lokale og regionale myndigheder, NGO’er og an-
dre instanser i medlemsstaterne yder migrationsrelateret 
bistand, skal de normalt sondre mellem slutmodtagernes 
status. Selv om der kun er begrænset bistand, der ofte 
er utilstrækkelig til at garantere en grundlæggende leve-
standard, til rådighed for nyankomne og migranter uden 
papirer, får asylansøgere (på visse betingelser) og flygt-
ninge adgang til socialhjælp, sundhedspleje, uddannelse, 

beskæftigelse og start af egen virksomhed samt andre in-
tegrationsforanstaltninger. 
Yderligere oplysninger om EU-finansiering kan findes i 
Beginner’s Guide to EU Funding (  bit.ly/2kvbZFS ), som 
offentliggøres af Europa-Kommissionen, og på siden EU 
Budget in my country (  bit.ly/1esYURh ), som indehol-
der en liste over faktablade om udvalgte projekter i alle 
EU-lande.

http://bit.ly/2kvbZFS
http://bit.ly/1esYURh
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 Denne vejledning giver et nemt og hurtigt overblik over EU-finansieringsmulighederne for din organisation eller insti-
tution. For at gøre det så let som muligt at anvende den forklares de forskellige afsnit på siden om fonden nedenfor.

Sådan bruges
denne vejledning

Fondens navn
Dette er navnet på fonden som fastsat af finansieringsorganisationen.

Nøgleoplysninger om fonden
Her finder man alle nøgleoplysninger om fonden, inklusive dens 
mission, målgruppe, målsætninger og støtteberettigede foranstalt-
ninger sammen med eksempler og andre nyttige oplysninger.

Finansieringsområder
Fondene, der præsenteres i vejledningen, er 
markeret i henhold til følgende områder:

Kviklink
Dette kviklink giver direkte adgang til fon-
dens websted. Du skal blot scanne QR-ko-
den med din smartphone eller indtaste den 
forkortede URL i din browser.

Social inklusion 
og integration

Beskæftigelse og 
arbejdsmarked

Boliger og 
infrastruktur

Sundhedspleje 
og social bistand

Uddannelse

Materiel 
bistand

Rettigheder 
og friheder

Offentlig forvaltning 
og styring

Kultur og 
medier

Retsvæsen 
og sikkerhed
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For at få en hurtig oversigt over fonde, der kan være interessante for dig, kan du se, hvilken kategori der er relevant 
for din organisation eller institution. Derefter bruger du nedenstående skema til at finde de fonde, der tilbyder støtte 
på det pågældende område.

Finansieringsområder

Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden (AMIF) s. 6

Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) s. 8

Den Europæiske Socialfond (ESF)  s. 10

EU’s program for beskæftigelse og 
social innovation (EaSI)  s. 12

Den Europæiske Fond for Bistand til 
de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) s. 14

Rettigheder, ligestilling 
og medborgerskab s. 24

Programmet for 
retlige anliggender s. 20

Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU) s. 18

Europa for Borgerne s. 23

 

Erasmus+ s. 26

Et Kreativt Europa s. 22

EU’s sundhedsprogram s. 28

Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)   
s. 30

Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond (EHFF) s. 30

Fond
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Hvem kan ansøge
Statslige myndigheder og forbundsmyndigheder, lokale og regio-
nale offentlige instanser, NGO’er, humanitære organisationer, ud-
dannelses- og forskningsinstitutioner, internationale offentlige or-
ganisationer, nationale Røde Kors-organisationer, privatretlige og 
offentligretlige selskaber osv.

Modtagere
Nyankomne, asylansøgere (herunder personer, hvis sag endnu ikke 
er endeligt afgjort), personer omfattet af midlertidig international 
beskyttelse, flygtninge og andre migranter med regulært ophold.

Hovedformål
AMIF kan yde finansiering inden for fire 
nøgleområder: Asyl, legal migration og in-
tegration, solidaritet og irregulær migration 
og tilbagevenden. Den fremmer en fælles til-
gang for at sikre et højt beskyttelsesniveau 
for migranter og flygtninge over hele EU og 
lægger vægt på at forbedre adgangen til ret-
tigheder og integrationsforanstaltninger for 
personer fra tredjelande på nationalt, lokalt 
og regionalt niveau.

Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden (AMIF)

Fond i søgelyset

Social inklusion og integration
Social mægling, administrativ og juridisk 
bistand, bistand ved familiesammenføring, 
selvhjælpsforanstaltninger, forbedring af 
den almindelige offentlige bevidsthed og 
dialog med værtssamfundet (kampagner, 
begivenheder), deltagelse i det civile liv og 
kulturlivet, oplysninger om asylproceduren, 
fremme af lige adgang til offentlige og pri-
vate tjenester, information til migranterne 
om deres rettigheder og forpligtelser, frem-
me af europæiske værdier osv.

Offentlig forvaltning og styring
Styrkelse af administrative systemer og 
kurser til medarbejderne for at sikre effek-
tiv adgang til asylprocedurer, forbedring af 
kvaliteten og hastigheden i forbindelse med 
asylafgørelser, udvikling af alternativer til 

Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden fremmer en effektiv forvaltning af migrationsstrømme samt gennemførelse, 
styrkelse og udvikling af en fælles EU-tilgang til asyl og integration. Den lægger vægt på den højeste grad af solidaritet 
og ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne med særligt fokus på de lande, der berøres mest af migrationen.

Støtteberettigede aktioner
De støttede aktioner kan vedrøre forskellige faser af asylprocedu-
ren og de forskellige aspekter af asylpolitikkerne. Man er særligt 
opmærksom på behovene hos sårbare grupper som uledsagede 
mindreårige, kvinder, unge, børn og ældre.

Uddannelse
Samfundsundervisning og sprogkurser, erhvervsuddannelse, an-
erkendelse af kvalifikationer, forberedende foranstaltninger for at 
lette adgangen til arbejdsmarkedet osv.

Boliger og infrastruktur
Forbedring af infrastruktur og forholdene ved ophold på integrati-
onscentre osv.

Materiel bistand 
Materiel hjælp (f.eks. fødevarer, hygiejneprodukter) og støttetjene-
ster (f.eks. oversættelse og tolkning, retshjælp, lægebistand, økono-
miske ydelser) osv.

Sundhedspleje og social bistand 
Medicinsk og psykologisk pleje, social bistand osv.
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onale kontaktpunkter, der har ansvaret 
for koordineringen på nationalt plan.

Der er mulighed for finansiering 
af projekter uden for EU vedrø-
rende forberedelsen af migran-
ter, før de kommer til EU, f.eks. 
foranstaltninger før afrejsen, der 

forbedrer deres beskæftigelses-
egnethed i medlemsstaterne, vur-

dering af kvalifikationer, samfundsun-
dervisning, informationspakker for at øge 
bevidsthed osv.

Kun migranter med lovligt ophold er beret-
tiget til at deltage i projekter, hvilket kan 
give problemer for dem, der arbejder med 
migranter uden papirer.

Forvaltningsmyndigheder i mit land: Listen 
over forvaltningsmyndigheder, der kan leve-
re specifikke og ajourførte oplysninger om 

gennemførelsen, findes i de respekti-
ve nationale programmer.

Hvad er der gjort
Det østrigske center for unge migrantkvinder 
*peppa Mädchenzentrum fungerer som mødested 
for alle migrantkvinder mellem 10 og 20, der har brug 
for vejledning om deres uddannelse, beskæftigelse, situa-
tionen i hjemmet, venner osv. Centret tilbyder rådgivning, works-
hops, hjælp med at finde arbejde, sociale aktiviteter og adgang til 
biblioteket.

Supplerende oplysninger:   bit.ly/2glscx1 

Kviklink

 bit.ly/1qeMirS

frihedsberøvelse, bæredygtigt samarbejde mellem aktø-
rer, gennemførelse af informationsprogrammer, kapa-
citetsopbygning for politiske beslutningstagere og 
bistandsmodtagere (udveksling af bedste praksis, 
netværkssamarbejde) osv.

Godt at vide
Gennemførelse: Størstedelen af midlerne gennem-
føres ved delt forvaltning på grundlag af flerårige 
nationale programmer. Den maksimale medfinansie-
ringssats fra EU’s side er 75 % (90 % i særlige tilfælde). De 
resterende midler går til EU-foranstaltninger, nødhjælp, teknisk bi-
stand og Det Europæiske Migrationsnetværk og gennemføres ved 
direkte eller indirekte forvaltning. Ansøgningerne på EU-niveau er 
baseret på forslagsindkaldelser, udbud, indkaldelser af eksterne 
eksperter og nødhjælp.

Nødhjælp kan ydes til medlemsstater under ekstraordinære om-
stændigheder for at afhjælpe tvingende behov som følge af en stor 
tilstrømning af migranter, som stiller betydelige krav til modtage-
faciliteter, asylsystemer og procedurer.

Det Europæiske Migrationsnetværk leverer informati-
on til medlemsstaterne om migration og asyl for at 
støtte deres politiske beslutningstagning. Den øko-
nomiske bistand ydes i form af tilskud til de nati-

I et fransk projekt for læge-
behandling til asylansøgere og 
flygtninge, der blev finansieret 

af en af AMIF’s forgængere, 
Den Europæiske Flygtningefond, 

tilbød man gratis læge- og psykolog-
konsultationer til asylansøgere og flygtnin-

ge, der led under konsekvenserne af trau-
matiske begivenheder, for at forbedre deres 
velvære og livskvalitet.

Supplerende oplysninger:   bit.ly/2gyjGIV

http://bit.ly/2glscx1
http://bit.ly/1qeMirS
http://bit.ly/2gyjGIV
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Hvem kan ansøge
Den økonomiske bistand ydes især til statslige myndigheder og 
forbundsmyndigheder, men også til lokale og regionale offentlige 
instanser, NGO’er, internationale offentlige organisationer, huma-
nitære organisationer, privatretlige og offentligretlige selskaber, 
uddannelses- og forskningsorganisationer osv.

Modtagere
Nyankomne, asylansøgere (herunder personer, hvis sag endnu 
ikke er endeligt afgjort), personer, der er omfattet af midlertidig 
international beskyttelse, flygtninge og andre migranter med regu-

lært ophold.

Hovedformål
Inden for området Grænser og visa søger 
fonden at indføre en ensartet kontrol af høj 
standard ved de ydre grænser, harmonisere 
grænseforvaltningen og sikre en smidig pas-
sage af grænserne ved at yde støtte til effektiv 
behandling af visa og deling af oplysninger 
mellem EU-landene. Med hensyn til migran-
ter letter den legitim indrejse til EU og sikrer 
en tjeneste af høj kvalitet for visumansøgere 
og ligebehandling af disse. Inden for området 
Politi arbejder fonden for bekæmpelse af or-
ganiseret grænseoverskridende kriminalitet 
og styrkelse af EU-landenes kapacitet til at 
håndtere sikkerhedsrelaterede risici effektivt.

Fonden for Intern Sikkerhed (ISF)

Fond i søgelyset

Fonden for Intern Sikkerhed fremmer gennemførelsen af den reviderede strategi for intern sikkerhed og foranstalt-
ninger vedrørende samarbejde om retshåndhævelse og forvaltning af EU’s ydre grænser. Den letter legitime rejser 
og bidrager til at sikre et højt sikkerhedsniveau i EU, samtidig med at man sikrer EU’s engagement i grundlæggende 
friheder og menneskerettigheder.

Støtteberettigede aktioner
Retsvæsen og sikkerhed
Alle foranstaltninger vedrørende forvaltning 
af de ydre grænser, kontrol- og overvåg-
ningssystemer, investeringer i operationel in-
frastruktur, udstyr og software, øget brug af 
moderne teknologier, identitetsforvaltning og 
teknisk udstyr, kommunikationsinfrastruktur, 
indførelse af it-systemer til eksterne grænser 
og sikkerhed (f.eks. Schengen-informati-
onssystemet, visuminformationssystemet), 
indsættelse af forbindelsesofficerer på migra-
tionsområdet, foranstaltninger vedrørende 
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dokumentsikkerhed, styrkelse af reaktionskapaciteten, administrativ 
og operationel koordinering (f.eks. fælles operationer), opsporing og 
efterforskning af organiseret kriminalitet, opsporing og efterforsk-
ning af seksuelle overgreb på børn, forebyggelse af terrorak-
tiviteter, uddannelse i visumspørgsmål, uddannelse af 
medarbejdere i sprog og interkulturelle færdigheder, 
informationsdeling og forebyggelse af voldelig radika-
lisering osv.

Godt at vide
Gennemførelse: Størstedelen af ISF gennemføres 
som delt forvaltning i form af årlige nationale program-
mer (indkaldelser af forslag, offentlige indkøb og direkte 
tilskud). Projekter medfinansieres med op til 75 % eller 90 % 
til specifikke foranstaltninger og op til 100 % for teknisk bistand. De 
resterende midler forvaltes direkte eller indirekte af Kommissionen 
og kan tildeles gennem indkaldelser af forslag, udbud, EU-foranstalt-
ninger eller nødbistand og teknisk bistand.

Nødbistand kan ydes for at afhjælpe akutte 
behov, der skyldes et stort antal tredjelands-

statsborgere, der krydser de ydre grænser, 
til foranstaltninger som tolkning ved 

registreringsprocedurer samt føde-
varer og andre fornødenheder til 
mennesker på modtagecentrene.    

EU-foranstaltninger er specifik-
ke grænseoverskridende eller 

innovative foranstaltninger, der 
gavner hele EU.

ISF kan ligeledes bruges til aktiviteter i 
eller i forbindelse med tredjelande, såsom 
seminarer, workshops og pilotprojekter for at 
stille teknisk ad hoc-bistand og operationel 
ekspertise til rådighed for tredjelande samt 

foranstaltninger til fremme af gensidig tillid 
og udveksling af god praksis.

Kviklink

 bit.ly/1xgdKdQ

Hvad er der gjort
I november 2015 fik Slovenien og Kroatien til-
delt nødfinansiering inden for grænseforvalt-
ning for at hjælpe dem med at håndtere de 
store migrationsstrømme. Midlerne var rettet 
mod ad hoc-foranstaltninger såsom forbedring 
af modtagekapacitet for nyankomne, fremme af 
indkvarteringskapacitet og dækning af udgifter 
til indkvartering for medarbejdere udsendt af andre 
medlemsstater. Samtidig modtog begge medlemsstater 
også nødfinansiering under Asyl-, Migrations- og Integrationsfon-
den (AMIF) til midlertidige modtagecentre.

I 2016 planlægger Kommissionen 
at offentliggøre et udbud om en 
videnskabelig analyse af, hvor-

dan migranter får oplysninger om 
ruter, transport, smuglere, der kan 

tilrettelægge deres rejse, og bestem-
melseslandet. Især kommunikationskana-

ler og de sociale mediers rolle bør undersøges.

Supplerende oplysninger:   bit.ly/2dzkhZD

http://bit.ly/1xgdKdQ
http://bit.ly/2dzkhZD
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Hvem kan ansøge
Statslige og føderale myndigheder, lokale 
og regionale offentlige organer, NGO’er, pri-
vatretlige og offentligretlige selskaber, hu-
manitære organisationer, uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesinstitutioner, arbejds-
formidlinger, forskningsorganer, karriere-
rådgivere, ungdomsstøttetjenester, fagfor-
eninger, arbejdsgivere, socialt iværksætteri 
osv.

Modtagere
Flygtninge og asylansøgere med adgang til 
arbejdsmarkedet. Asylsøgere uden adgang 
til arbejdsmarkedet kan kun få adgang til 
uddannelsessystemet, hvis de deltager i er-
hvervsuddannelsesaktiviteter eller i initiati-
ver vedrørende uddannelse af deres børn.

Hovedformål
Bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet: ESF støtter adgang til beskæf-
tigelse og bæredygtig integration på arbejdsmarkedet. Opmærksom-
heden rettes navnlig mod folk, der risikerer social udstødelse, og per-
soner fra marginaliserede samfund.

Social inklusion og ikke-diskrimination:  Gennem aktiv inklusion og lige 
muligheder støtter ESF samfundsøkonomisk integration af marginali-
serede samfund og bekæmper alle former for diskrimination.

Almen og erhvervsfaglig uddannelse: Med hensyn til ugunstigt stillede 
grupper, fremmer ESF lige adgang til kvalitetsuddannelse og livslang 
læring med hjælp til at ajourføre færdigheder og fremme af karriere-
rådgivning og validering af erhvervede kompetencer.

Offentlig administration og styring: For at mindske den administrative 
byrde og øge effektiviteten investerer ESF i institutionel og admini-
strativ kapacitetsopbygning hos alle interessenter, der udbyder almen 
og erhvervsfaglig uddannelse og udformer beskæftigelses- og social-
politikker.

Den Europæiske Socialfond (ESF)

Fond i søgelyset

Den Europæiske Socialfond fremmer et højt beskæftigelsesniveau og høj jobkvalitet, samtidig med at den bekæmper 
fattigdom, styrker social inklusion og fremmer lighed mellem kønnene, ikke-diskrimination og lige muligheder. ESF vil 
navnlig gavne ugunstigt stillede personer såsom migranter, etniske mindretal og marginaliserede samfund.

Støtteberettigede aktioner
Beskæftigelse og arbejdsmarked 
Individuel rådgivning, udarbejdelse af cv’er og undervisning i jobsam-
taleteknikker, anerkendelse af erhvervede kompetencer, adgang til 
arbejdsformidlinger, forebyggelse af sort arbejde, støtte til iværksæt-
teri (herunder startfinansiering og socialt iværksætteri), erhvervelse af 
erfaring i virksomheder, forbedrede muligheder for at få et job, net-
værkssamarbejde, bevidstgørelse af arbejdsgivere osv.

Uddannelse 
Kurser, der forbedrer adgang til beskæftigelse, udvikling og ajourfø-
ring af grund- og uddannelseskvalifikationer, sprog- og edb-kurser, 
håndtering af unge, der forlader skolen for tidligt, øget motivation, 
læring uden for uddannelsessystemet, tegnsprog, øget adgang til vi-

deregående uddannelse, bedre adgang til kva-
litetsskoler gennem støtte til transport (f.eks. 
bustransport), større spredning i udbuddet 
af undervisere, undervisning i forståelse af 
uddannelsesmæssige ulemper, kulturel mang-
foldighed og flersprogethed, kapacitetsopbyg-
ning (studievejledere, socialarbejdere og psy-
kologer, mæglere og mentorer), nyskabende 
værktøjer og metoder osv.

Sundhedspleje og social bistand
Aktiviteter, der øger adgangen til billige sund-
hedsydelser og sociale ydelser af høj kvalitet 
osv.
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Rettigheder og friheder
Aktiviteter til beskyttelse af lige adgang til private og 
offentlige tjenester, formidling af europæiske værdier 
og information om rettigheder og pligter osv.

Social inklusion og integration
Forebyggelse af diskrimination, øget interkulturel forstå-
else, formidling af værdier, offentlige debatter for at støtte in-
klusion, inddragelse af forældre i børnepasningsordninger og skoler, 
øget bevidsthed osv.

Offentlig forvaltning og styring 
Socialt arbejde og fremme af kommunernes rolle, udvikling af nyska-
bende måder at arbejde med migranter på, omfattende beskæftigel-
sesprogrammer, processer til at ændre migrationskontorer, kapaci-
tet- og færdighedsopbygning for ansatte med henblik på at forbedre 
asylprocedurer, udvikling af politikker og ydelser med øget merværdi 
for migranter osv.

Godt at vide
Gennemførelse: ESF gennemføres efter princippet om delt forvalt-
ning. Finansiering ledsages altid af offentlig eller privat finansiering. 
Medfinansieringssatserne varierer mellem 50 og 85 % af de samlede 
projektudgifter. Støtte ydes i form af driftstilskud, forslagsindkaldelser 
og udbud.
 
Initiativer, der støttes af ESF:
Dagsordenen for nye kvalifikationer og nye job har til formål at give bor-
gerne den rette blanding af nye færdigheder til fremtidige job. Her 
støttes anerkende lse af færdigheder og kvalifikationer, der er erhver-
vet uden for EU. Nettet af nationale informationscentre vedrørende 
akademisk anerkendelse (NARIC) kan hjælpe migranter med at få an-
erkendt deres eksamensbeviser og studier, så de kan forbedre deres 
adgang til arbejdsmarkedet.

Initiativet til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed yder støtte til unge 
migranter, der ikke er i arbejde eller under uddannelse, så de kan få 
et godt jobtilbud, tilbud om uddannelse eller en lærlingeuddannelse.
Arbejdsformidlinger, karriererådgivere, almene og faglige uddannel-
sesinstitutioner, støttetjenester for unge og arbejdsgivere kan ansøge 
om støtte på nationalt niveau.

ESF i dit land:      bit.ly/2kCDP5m

Hvad er der gjort
Det tyske projekt Lotsendienst für 

Migranten omfattede rådgivning til 
ca. 1 400 migranter, der var interesserede 
i at etablere egen virksomhed. 735 af dem 
etablerede egen virksomhed efter individuel 
coaching.

Supplerende oplysninger:   bit.ly/2fM2eyT

Som led i det slovakiske projekt Mosaic giver 
et øko-socialt landbrug, Korenika, sårbare 
grupper relevant viden og kvalifikationer 
med relevant knowhow og permanent 
beskæftigelse i produktion af økologiske 
fødevarer, samtidig med at man støtter 
kulturarven i landdistrikter.

Supplerende oplysninger:    bit.ly/1KpWveI

Et slovensk social initiativ, SKUHNA 
eller Slovenian World Cuisine, beskæftiger 
migranter og flygtninge som kokke og 
tjenere for at forbedre deres sociale vilkår 
og samtidig berige det slovenske samfund.

Supplerende oplysninger:    bit.ly/2gykvBz

Kviklink

 bit.ly/2kfZGid

http://bit.ly/2kCDP5m
http://bit.ly/2fM2eyT
http://bit.ly/1KpWveI
http://bit.ly/2gykvBz
http://bit.ly/1pV8LM6
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Hvem kan ansøge
Offentlige og private organer og institutioner, nationale, regionale 
og lokale myndigheder, NGO’er, arbejdsformidlinger, arbejdsmar-
kedets parter, videregående uddannelsesinstitutioner og forsk-
ningsinstitutter, konsekvensvurdringseksperter, nationale stati-
stikkontorer, instanser, der stiller mikrofinansiering til rådighed for 
personer og mikrovirksomheder osv.

Modtagere
Asylansøgere med eller uden adgang til arbejdsmarkedet, flygtnin-
ge og migranter.

Hovedformål
EaSI lægger vægt på at styrke EU’s mål og 
koordinere foranstaltninger på EU-niveau 
og nationalt niveau inden for beskæftigelse, 
sociale anliggender og inklusion.

For migranter kan to delprogrammer være 
af stor betydning: Progress støtter udvik-
lingen af en hensigtsmæssig EU politik for 
beskæftigelse, social inklusion og social 
beskyttelse med særligt fokus på bekæm-
pelse af diskrimination. Det fremmer na-
tional og international dialog med henblik 
på at udvikle løsninger på reelle behov 
og yde økonomisk støtte til at gennemfø-
re innovation på det socialpolitiske om-
råde og inden for arbejdsmarkedspolitik.  
Mikrofinansiering og sociale virksomheder 
sigter mod at øge adgangen til mikrofinan-
siering for sårbare grupper, navnlig migran-
ter, kvinder, unge og arbejdstagere med lave 
kvalifikationer, der ønsker at oprette deres 
egne mikrovirksomheder eller sociale virk-
somheder.

EaSI’s tredje delprogram, EURES, tilskynder 
til mobilitet for arbejdstagere inden for EU 
ved at sikre, at jobsøgere over hele EU får 
adgang til de samme arbejdsformidlings- og 
støttetjenester.

EU-Programmet for Beskæftigelse og 
Social Innovation (EaSI)

Fond i søgelyset

EU-programmet for beskæftigelse og social innovation fremmer et højt niveau for kvalitetsbetonet og bæredygtig beskæf-
tigelse, idet man garanterer hensigtsmæssig social sikring og bekæmpelse af social eksklusion, langtidsarbejdsløshed og 
diskrimination samt forbedrer arbejdsbetingelser og fremmer ligestilling mellem kvinder og mænd.
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Støtteberettigede aktioner
Social inklusion og integration
Peer review, tværnationale analyser og analyser af ca-
sestudier, evalueringer, pilotprojekter, workshops 
og udveksling af god praksis om sociale inklusi-
onspolitikker i forskellige medlemsstater for at 
fremme gensidig læring osv.

Beskæftigelse og arbejdsmarked
Bekæmpelse af ikke-registreret arbejde, ka-
pacitetsopbygning for udbydere af mikrokredit 
for at hjælpe migranter med at etablere virksom-
heder, forskning inden for områderne iværksætteri 
og sociale virksomheders rolle med hensyn til at lette 
integrationen af migranter på arbejdsmarkedet, rådgivnings- og 
rekrutteringstjenester for grænsearbejdere, informations- og kom-
munikationsaktiviteter om fordelene ved geografisk og erhvervs-
mæssig mobilitet, skræddersyet mentoring osv.

Uddannelse
Forbedring af digitale færdigheder, gensidig læring blandt EU-
RES-aktører, uddannelse af EURES rådgivere osv.

Offentlig forvaltning og styring
Udvikling af og aktiviteter inden for grænse-
overskridende partnerskaber osv.

Godt at vide
Gennemførelse: Progress og EURES for-
valtes direkte af Europa-Kommissionen 
gennem offentliggørelse af udbud og ind-

kaldelse af forslag. For at ansøge om mi-
krofinansiering og garantien til socialt 
iværksætteri skal man reagere på en 
indkaldelse af interessetilkendegivel-
ser på Den Europæiske Investerings-
fonds websted. Kommissionen yder 

ikke direkte finansiering til iværksætte-
re eller sociale virksomheder, men giver 

udvalgte udbydere af mikrokreditterog inve-
storer i sociale virksomheder i EU mulighed 
for at øge deres långivning.

Koordinering med andre foranstaltninger: 
EaSI supplerer andre EU-programmer som 
ERASMUS+, rettigheder, ligestilling og 
medborgerskab og strukturfondene, navnlig 
ESF og Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Kviklink

 bit.ly/1FCTArM

Hvad er der gjort
EaSi tilbyder regelmæssigt finansiering til 
NGO’er, der udfører forskning inden for social in-
klusion eller mikrofinansiering og finansiering af sociale 
virksomheder. Der kan ydes finansiering til projekter, der er foku-
seret på iværksætteri for migranter og projekter, der beskæftiger 
sig med sociale virksomheders rolle for fremme af flygtninges og 
migranters integration i samfundet og på arbejdsmarkedet.

Det nederlandske projekt Dør-til-
dør social inklusion i et multietnisk 
problemkvarter er rettet mod etni-
ske mindretal og migranter i tæt 
befolkede storbykvarterer (Schil-

derswijk, Den Haag), udviklede en 
metode for intervention i socialsager 

(dør-til-dør-metoden) for at styrke be-
skæftigelsen blandt langtidsarbejdsløse 

forældre og derved forbedre mulighederne 
for børn, der vokser op i multietniske hjem.

Supplerende oplysninger:   bit.ly/2fRPyd5

http://bit.ly/1FCTArM
http://bit.ly/2fRPyd5
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Modtagere
De mest ugunstigt stillede personer som identificeret af de pågæl-
dende medlemsstater, såsom personer, der lever i fattigdom, hjem-
løse, børn, ældre medborgere, personer med handicap og migranter, 
som kan omfatte nyankomne til EU, asylansøgere og flygtninge.De 
præcise målgrupper identificeres på nationalt niveau og afhænger 
af, hvordan medlemsstaterne definerer typen af bistand, f.eks. føde-
varehjælp og grundlæggende materiel bistand, social inklusion osv. 
Asylansøgere og flygtninge er ikke en udtrykkelig del af målgruppen 
og skal nævnes i de operationelle programmer for at være støttebe-
rettigede.

Hvem kan ansøge
Offentlige organer, ikke-statslige organisatio-
ner, fødevarebanker osv.

Hovedformål
Hovedformålet med FEAD er at nedbringe 
antallet af personer i fattigdom, eller som ri-
sikerer at havne i fattigdom, med mindst 20 
mio. inden 2020. Ved at hjælpe de grupper, 
der har det hårdest, bestræber fonden sig på 
at styrke den sociale samhørighed og ligele-
des støtte indsamling og distribution af føde-
varedonationer for at mindske madspild.

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dår-
ligst Stillede (FEAD)

Fond i søgelyset

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede sigter mod at afhjælpe de værste former for fattigdom 
i EU såsom hjemløshed, børnefattigdom og mangel på mad. På grund af sin karakter af hjælpeforanstaltning fungerer 
FEAD som et første skridt til at hjælpe folk ud af fattigdom og social udstødelse.

Støtteberettigede aktioner
Materiel bistand 
Der kan ydes bistand straks efter ankomsten 
til EU i form af kortsigtede foranstaltninger:
fødevarepakker eller måltider, beklædning 
og fodtøj, soveposer, skoleudstyr og andre 
nødvendigheder såsom hygiejneprodukter.

Social inklusion og integration  
Den kan kun have form af langtidsforanstalt-
ninger, når der er ansøgt om asyl, og kan 
omfatte: aktiviteter med henblik på social in-
klusion uden for aktive arbejdsmarkedsfor-
anstaltninger såsom at dirigere modtagerne 
til andre eksisterende tjenester, sprogkurser, 
oversættelse og tolkning, samfundsunder-
visning (f.eks. oplysninger om betingelser, 
rettigheder og forpligtelser), sundhedsfrem-
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meaktiviteter, socialisering og netværksaktiviteter, undervisning 
i bedre selvhjælp, oplysninger om tilgængelige socialtjenester og 
midlertidige boliger, økonomiske færdigheder, adgang 
til sundheds- og uddannelsestjenester, psykologisk 
støtte og indflydelse.

Godt at vide
Gennemførelse: FEAD forvaltes ved delt 
forvaltning. Den supplerer og arbejder side 
om side med Den Europæiske Socialfond. 
Medlemsstaterne kan enten købe fødevarer 
eller varer direkte og levere dem gennem part-
nerorganisationer, normalt offentlige organer og 
NGO’er, eller stille finansiering til rådighed for disse 
organisationer.

Materiel bistand: Hvert land kan tilpasse den bistand, der ydes.
Materiel bistand kan kombineres med ledsageforanstaltninger så-
som rådgivning og støtte for at hjælpe de dårligst stillede med at 
finde deres vej ud af fattigdommen.

Sociale købmandsforretningers deltagelse: 
Fødevarer og varer, der finansieres af FEAD, 

skal fordeles gratis til de dårligst stillede. 
Sociale købmandsforretninger kan deltage i 
ordningen, så længe de samfinansierede pro-
dukter distribueres gratis.

The European Federation of Food Banks  
samler omkring 260 fødevarebanker 
i 23 europæiske lande. Næsten halv-
delen af de fødevarer, der indsamles 
i Europa, kommer fra det europæiske 

program for fødevarebistand til de dår-
ligst stillede, mens resten kommer fra fø-

devareindustrien, detailbutikker og private.

FEAD-netværket er en åben organisation, 
der samler personer, der arbejder for at 
afhjælpe de værste former for fattigdom, 
skabe muligheder for at dele god praksis og 
ideer om, hvordan man yder bistand til de 
dårligst stillede i EU.

Forvaltningsmyndigheder i mit land:
  bit.ly/2jRG2W0

Kviklink

 bit.ly/2kHvsVH

Hvad er der gjort
Den franske føderation af fødevarebanker om-
fatter i alt 79 fødevarebanker på hele det fran-
ske område. Hvert år hjælper de mere end 1,8 
mio. mennesker, der lever under fattigdomsgræn-
sen, ved at levere fødevarekasser og måltider til dem.

I Kroatien har man uddelt fødevarehjælp, hygiejneprodukter og 
skoleudstyr til migranter sammen med ledsageforanstaltninger som 
rådgivning om sundhedspleje, personlig hygiejne og forældreskab. 

Det tyske projekt Hilfe-Lotsinnen 
für zugewanderte EU-Bürgerinnen 

in der Armutsprostitution (støtte til 
kvindelige migranter, der drives ud i 

prostitution på grund af fattigdom) yder 
bistand til kvindelige migranter, der drives 
ud i prostitution på grund af fattigdom, og 
giver adgang til almen og faglig uddannelse 
for deres børn.

Supplerende oplysninger:    bit.ly/2gp75ay

http://bit.ly/2h2pslc
http://bit.ly/2h2pslc
http://bit.ly/2kHvsVH
http://bit.ly/2gp75ay


 

Den svenske kommune Härnösand 
har benyttet en holistisk metode til at tage imod 

migranter og flygtninge. I sin plan for tidlig integration 
kombineres en massiv deltagelse fra civilsamfundets side med 

en klar ansvarsfordeling og tidlig intervention som nøgleprincipper 
for fremme af social inklusion og integration. Foranstaltninger som tidlig 

skolestart, langsigtet byplanlægning, tidlig anerkendelse af færdigheder, fælles 
arbejdspladser for at give mulighed for praktisk læring, bygning af fælles mødesteder 

og tilrettelæggelse af aktiviteter, der er specifikke for regionen, har til formål at give 
migranter og flygtninge en god velkomst og muligheder for at blive og opbygge en ny 

tilværelse i kommunen.

I Andalusien og Melilla i Spanien har man indledt et projekt med aktivt borgerskab for at 
bekæmpe negative stereotyper om immigranter og de destruktive rygter, der står i vejen for 
sameksistens i mangfoldighed. Ved at benytte anti-rygte-agenter, der fremlægger objektive 
og dokumenterede oplysninger for at modvirke falske påstande i lokalmiljøet, fremmer 
initiativet Stop rygter inklusion i værtssamfundene, interkulturel bevidsthed og ikke 
diskrimination.

Det italienske biavlsprojekt Brav bi sigter mod at lette social og 
beskæftigelsesmæssig integration for unge asylansøgere ved at give dem 

specifik viden om grundlæggende biavlsteknikker og bygning af bistader. 
Det lokale håndværk med biavl fremmer regionen og beskytter den 

biologiske mangfoldighed og hjælper samtidig asylansøgerne 
med at håndtere vanskelighederne ved deres situation 

bedre.

 
Migranter kan 

bidrage til at opbygge 
inklusive samfund

For de mennesker, der sætter deres lid til at finde ly og en ny tilværelse i 
Europa, er en tidlig, retfærdig og effektiv integration af stor betydning.

Som Gruppen De Grønne/EFA mener vi, at det skal være intet mindre end 
en langtidsinvestering, der fremmer den aktive deltagelse og indflydelse for alle 

involverede. Den skal gå ud over de grundlæggende rettigheder og behov for migranter 
og flygtninge og skal frem for alt skabe meningsfulde muligheder for deres aktive 
deltagelse, ikke bare i det økonomiske liv, men også i det sociale, kulturelle og politiske 
liv, samtidig med at det styrker deres følelse af at høre til og tilskynder dem til at bidrage til 
udviklingen i lokalsamfundene. Et inklusivt samfund, der tager imod forskellige kulturer og 
trosretninger, vil helt sikkert høste fordelene ved mangfoldigheden.

Et inklusivt samfund, der tager imod forskellige kulturer og trosretninger, vil helt sikkert 
høste fordelene ved mangfoldigheden. Ud over de mange udfordringer, som aktørerne 

står over for i praksis, når de skal løse den komplekse opgave med at skabe sådanne 
muligheder, udgør manglen på tilstrækkelig økonomisk støtte en betydelig 

yderligere hindring Ikke desto mindre har mange gode eksempler på lokale 
og regionale initiativer allerede bevist, at en retfærdig og langsigtet 

integration af migranter og flygtninge ikke kun er et spørgsmål om 
metoder og midler, men først og fremmest et spørgsmål 

om inklusiv dialog og et stærkt borgerengagement.

Gruppen 
De Grønne/
EFA



 

Lokal indsats
er nøglen til succes

Denne vejledning tager udgangspunkt i tanken om, at man kan finde bedste praksis og fremragende 
eksempler på, hvordan man skal tage imod migranter, flygtninge og asylansøgere og arbejde i retning af 

vellykket integration i lokalsamfund og initiativer over hele Europa. I Green European Foundation har vi indgået 
partnerskaber med nationale grønne stiftelser over hele Europa for at undersøge de lokale miljøer, hvor den 

europæiske og den nationale virkelighed krydser hinanden i deres indvirkning på tilværelsen for migranter, flygtninge 
og asylansøgere. Med vores projekt ’Refugees and Migrant Policies – the Local Level’ ønsker vi at identificere god praksis 

på lokalt plan, udfordringer med gennemførelsen vedrørende integration og levering af tjenester og potentielle grønne 
forslag til en retfærdig og humanistisk tilgang til den såkaldte flygtningekrise.

GEF-publikationer som indspark i debatten
Ved at levere og distribuere gratis publikationer ønsker vi at stimulere en europæisk debat. I maj 2016 offentliggjorde 
vi brochuren ”Paving the way for a Green debate on Refugee, Asylum and Migration Policies”, hvor vi gør status over den 
igangværende diskussion inden for den grønne familie og skitserer De Grønnes holdninger i de europæiske institutioner såsom 
Det Europæiske Grønne Parti og Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet. Mod slutningen af 2015 bestilte vi en undersøgelse 
for at vurdere synspunkterne hos de grønne partier rundt om i Europa ved at evaluere svarene på spørgeskemaer fra 25 grønne 
partier i 23 forskellige lande. Dette gav os mulighed for at få et overblik over, hvor de er enige og uenige på nationalt plan, og 
for at fremhæve områder, hvor der fortsat er åbne spørgsmål, der kræver yderligere drøftelser. 
Desuden var et temanummer i vores helt egen Green European Journal for nylig dedikeret til dette presserende spørgsmål 
(“Checkpoint Europe – The Return of Borders”). Her analyserer man de forskellige måder, hvorpå grænserne dukker op 
igen rundt om i Europa, både helt konkret og i hovedet på europæiske borgere, og man undersøger elementerne i et 

progressivt svar på denne alarmerende udvikling.

En vejledning i finansiering for grønne aktører
Vi håber, at vores arbejde kan bidrage til en livlig udveksling af viden og erfaringer blandt grønne aktører 

rundt om i Europa om, hvordan man kan slå kræfterne sammen og tage de udfordringer op, der ligger 
foran os på vejen mod et stærkere borgernes Europa i overensstemmelse med vores vision. Vi 

har også tillid til, at vejledningen kan fungere som en central kilde til information om EU-
finansiering til de mange engagerede grønne aktører på lokalt og regionalt niveau, 

der arbejder med migranter, flygtninge og asylansøgere eller planlægger at 
gøre det fremover.

Green
European
Foundation

http://www.gef.eu
http://gef.eu/projects/refugees-and-migration-policies/
http://gef.eu/publication/paving-the-way-for-a-green-debate-on-refugee-asylum-migration-policies/
http://www.greeneuropeanjournal.eu/
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Hvem kan ansøge
Offentlige organer, organisationer i den private sektor (navnlig 
SMV’er), universiteter, foreninger, NGO’er og frivillige organisati-
oner samt udenlandske virksomheder baseret i den region, der er 
dækket af det pågældende operationelle program.

Modtagere
Anvendelsesområdet for støtten vedrørende migranter og flygtnin-
ge dækker udvikling af infrastruktur inden for forskellige områder 
såsom byfornyelse, socialsikring og sundhedspleje, boliger, iværk-
sætteri og uddannelse. Man specificerer ikke støtte til bestemte 
målgrupper, men den kan bidrage til at mindske fysisk 
isolation eller reagere på sårbare gruppers behov.

Hovedformål
EFRU er et af de vigtigste finansierings-
værktøjer inden for EU’s samhørighedspo-
litik, der sigter mod at mindske uligheder 
inden for udvikling blandt Europas regioner. 
Den fokuserer sine investeringer på innova-
tion og forskning, den digitale dagsorden, 
støtte til SMV’er og en kulstoffattig økono-
mi. Med hensyn til migranter og flygtninge 
kan EFRU supplere ESF ved at yde støtte 

til deres integrationsproces gennem in-
vestering i infrastruktur og byfor-

nyelse. Man prioriterer fremme 
af beskæftigelse og social in-
klusion, bekæmpelse af fat-
tigdom og diskrimination og 
investering i almen og faglig 
uddannelse samt livslang læ-
ring.

Den Europiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Fond i søgelyset

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling arbejder for at styrke den økonomiske, territoriale og sociale samhørighed 
ved at rette op på de væsentligste regionale ubalancer i EU.

Støtteberettigede aktioner
Boliger og infrastruktur
Opførelse af modtagecentre og nødboliger, infra-
strukturudvikling på hotspots, infrastrukturudvikling 
til sociale tjenester og sundhedstjenester, mobile ho-
spitaler, kloakering og vandforsyning, infrastrukturinve-
steringer i uddannelsesfaciliteter og forbedret adgang til 
uddannelse (f.eks. investeringer i transport- og vejinfrastruk-
tur), renovering, opgradering af boliger og tilhørende infrastruktur 
henhold til principperne om energieffektivitet, investering i lavener-
giboliger, bygning af børnehaver, skoler, lokalcentre, sociale boliger 
og ungdomsklubber osv.

Sundhedspleje og social bistand
Primære sundhedstjenester, lokalt baseret socialsikring, mægling, 
aktiviteter vedrørende socialt arbejde osv.

Uddannelse
Sprogkurser, fysisk uddannelse osv.

Beskæftigelse og arbejdsmarked
Indtægtsgenererende aktiviteter (f.eks. 

oprettelse af sociale virksomheder, pro-
grammer for mikrokredit) osv.

Offentlig forvaltning og styring
Styrkelse af den institutionelle kapacitet og 
effektivitet af offentlige administrationer og 
myndigheder, der arbejder med integration 
af migranter og flygtninge.

Kviklink

 bit.ly/2jRWV2R

http://bit.ly/2jRWV2R
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Godt at vide
Gennemførelse: ERDF ledes efter princippet om delt forvaltning 
gennem medlemsstaterne i form af nationale operationelle pro-
grammer, som gennemføres af regionale myndigheder. ERDF yder 
støtte i form af legater, præmier, tilbagebetalingspligtig bistand og 
økonomiske instrumenter.

Komplementaritet: Fonden kan udnyttes mest effektivt i koordinati-
on med AMIF og gennem sociale integrationsforanstaltninger og ar-
bejdsmarkedsforanstaltninger (f.eks. træning, sprogkurser, rådgivning, 
coaching, erhvervsuddannelse og beskæftigelsesforanstaltninger).

Fleksibel anvendelse: ERDF kan yde nødforanstaltninger fra sag til 
sag som et supplement til støtte fra AMIF, ISF osv. Nødforanstaltnin-
gerne vedrører modtagelse af migranter og flygtninge og kan omfat-
te kapacitetsopbygning eller -udvidelse i modtagecentre, nødboliger, 
telte og containere.

Forvaltningsmyndigheder i mit land:     bit.ly/2lcQoll

Hvad er der gjort
Det østrigske projekt Mingo Migrant Enter-
prises, som blev oprettet af Vienna Business 
Agency, tilbyder migrantvirksomheder op-
startsstøtte og konsulentbistand samt støtte 
til kontakten med agenturer, myndigheder og 
økonomiske institutter i Wien.

Supplerende oplysninger:    bit.ly/2gLoDB0

Det grænseoverskridende samarbejdspro-
jekt MigrAlp, der er udviklet af to regioner, 
Tyrol i Østrig og Sydtyrol i Italien, støtter 
udviklingen af værktøjer og informationstje-
nesteydelser vedrørende integration af mi-
grantsamfund, samtidig med at de håndterer 
racisme og diskrimination. Hovedtemaerne 
for projektet er bedre integration i samfundet 
og på arbejdsmarkedet og øget bevidsthed 
om kulturel mangfoldighed i skoler gennem 
et rollespil, der hedder SpaceMigrants.

Supplerende oplysninger:    bit.ly/2h2xGKv
Urban Dimension
Byerne spiller en central rolle med hensyn til at reagere på og tilpasse 
sig til demografiske ændringer og nye migrationstendenser. Som et 
af migranternes første kontaktpunkter konfronteres de ofte med den 
komplekse integrationsproces, der kan sætte deres socialpolitikker, 
beskæftigelsesstrategier og offentlige ydelser under pres. 

URBACT, et program for grænseoverskridende samarbejde, støtter 
etableringen af netværk mellem byer i forskellige medlemsstater, der 
arbejder med et bestemt emne. Projektet OPENCities har fået forskel-
lige byer til at samarbejde om udviklingen af mere proaktive politikker 
rettet mod i højere grad at tiltrække eller fastholde mobile internatio-
nale befolkningsgrupper.

Integrerede strategier for bæredygtig byudvikling vedrører centrale 
udfordringer for byerne og fører til varige forbedringer på områder 
som økonomi, miljø, klima, samt sociale og demografiske forhold i by-
områder. De gennemføres i samarbejde med civilsamfundet, lokale 
borgere og andre ledelsesniveauer.

Initiativet Urban Innovative Actions giver byområder i hele Europa res-
sourcerne til at afprøve nye løsninger på byernes udfordringer og se, 
hvordan disse fungerer i praksis.

Grænseoverskridende dimension
Europæisk territorialt samarbejde 
INTERREG fremmer bedre regionale sam-
arbejde gennem transnationale tilgange 
til håndtering af fælles udfordringer. Dets 
grænseoverskridende samarbejdsdimensi-
on tilskynder medlemsstaterne til at kon-
takte deres naboer og give dem værktøjer, 
så de i fællesskab kan forvalte de samfunds-
økonomiske, miljømæssige og territoriale 
udfordringer, de står over for.

Med hensyn til migranter og flygtninge kan 
det bidrage til at løse problemer med men-
neskehandel gennem støtte til institutionelt 
og administrativt samarbejde mellem EU- 
og ikke-EU-lande på hver side af Middelha-
vet og med nabolande.

http://bit.ly/2lcQoll
http://bit.ly/2gLoDB0
http://bit.ly/2h2xGKv
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Hvem kan ansøge
Alle offentlige og private organer, der er lovligt oprettet i medlems-
staterne, lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning og 
kandidatlande eller potentielle kandidatlande i henhold til deres 
rammeaftaler.

Målgrupper
Personer, der er omfattet af international beskyttelse 
(flygtninge), samt nyankomne og asylansøgere på 
visse betingelser.

Fond i søgelyset

Støtteberettigede aktioner
Retsvæsen og sikkerhed
Udveksling af god praksis inden for bevidst-
gørelse, konferencer og mediekampagner, 
analyseaktiviteter, informationsmateriale og 
vejledninger, udarbejdelse af fælles metodologi-
er, støtte til civilsamfundets organisationer (NGO’er), 
der arbejder med beskyttelse af ligestilling og befolknin-
gens rettigheder osv.

Uddannelse
Kapacitetsopbygning for og uddannelse af fagfolk (personaleud-
veksling, ekspertmøder, workshops), udvikling af undervisnings-
moduler samt online/offline undervisningsredskaber, udvikling af 
informations- og kommunikationsredskaber, gensidig læring, peer 
reviews, arrangementer med undervisning af undervisere, sprog-
undervisning i juridisk terminologi, uddannelsesmaterialer osv.

Godt at vide
Gennemførelse: Fonden forvaltes og gennemføres direkte af Euro-
pa-Kommissionen (GD for Retlige Anliggender) gennem aktions-
tilskud og driftstilskud samt direkte tilskud, som offentliggørelse i 
form af udbud og indkaldelser af forslag. Medfinansieringssatsen 
varierer normalt fra mellem 80 % til 90 % i ekstraordinære tilfælde.

Programmet for retlige anliggender

Komplementaritet: Programmet for ret-
lige anliggender kan supplere programmet 

for rettigheder, ligestilling og medborger-
skab, Fonden for Intern Sikkerhed, Erasmus+ 
og instrumentet for førtiltrædelsesbistand.

Udbyttegivende enheder har kun adgang 
til programmet i samarbejde med ikke-ud-
byttegivende organisationer eller offentlige 
organisationer.

Hvad er der gjort
I 2016 gennemfører Kommissionen en ind-
kaldelse af forslag til støtte af kapacitetsop-
bygning om barnets rettigheder for fagfolk. 
Desuden vil styrkelsen af beskyttelsessyste-
mer for migrantbørn blive finansieret gen-
nem direkte tilskud til internationale orga-
nisationer.

Kviklink

 bit.ly/2gwyPxK

Programmet for retlige anliggender beskæftiger sig med videreudvikling af et europæisk område med retfærdighed baseret 
på gensidig anerkendelse og gensidig tillid.

Hovedformål
Formålet med programmet er at sikre, at 
EU-lovgivningen inden for civil- og strafferet 
anvendes effektivt på tværs af medlemssta-
terne, og at sikre ordentlig adgang til retsvæ-
senet for borgere og virksomheder. Det 
støtter retligt samarbejde i civilsager og straf-

fesager og fremmer den effektive adgang til 
retsvæsenet samt beskyttelse af rettig-

hederne for ofre for kriminalitet. Der 
tilskyndes til grænseoverskridende 
samarbejde mellem medlemssta-
terne med henblik på at forbedre 
viden om, og forståelse af, retssy-
stemerne og dermed gensidig tillid.

http://bit.ly/2gwyPxK
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På grund af adskillige kønsspecifikke udfordringer udgør 
kvindelige flygtninge, asylansøgere og kvinder uden papirer 
en særdeles sårbar gruppe af migranter. De kan blive udsat for 
kønsbaseret vold på alle etaper af deres rejse og rammes af isolation 
i værtslandet. Deres adgang til tjenester, job og uddannelse kan være 
begrænset, hvilket fører til økonomisk, social og kulturel afhængighed.
I lyset af kønsopdelingen på arbejdsmarkedet og den komplekse 
proces for anerkendelse af deres kvalifikationer ansættes de ofte 
i lavtlønsjob, hvilket hæmmer deres integration yderligere. Mens 
mange kvinder forlader deres hjemlande i et forsøg på at finde 
retfærdighed og lighed, kan de diskriminerende politikker, der styrer 
migrationsprocessen ofte betyde, at de fratages deres indflydelse. 
For at hjælpe migrantkvinder med at udvikle deres tilhørsforhold og 
blive aktive bidragydere til værtssamfundene skal de modtagende 
samfund tage hensyn til deres særlige behov og bestræbe sig på 
at sikre dem indflydelse og selvstændighed ved at fremme 
kønsbetingede modtagelses- og integrationspolitikker.

Kvindelige flygtninge, asylansøge-
re og kvinder uden papirer
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Hvem kan ansøge
Ikke-udbyttegivende organisationer, kommuner, foreninger, byråd, 
velgørenhedsorganisationer, stiftelser, kulturelle og kreative organisa-
tioner osv.

Modtagere
Flygtning og nyankomne samt asylansøgere på visse betingelser.

Fond i søgelyset

Støtteberettigede aktioner
Projekter kan hjælpe migranter med socialisering 
og med at udtrykke sig uden at være afhængige 
af et bestemt sprog og kan øge bevidstheden om 
migrationens årsager og virkninger.

Kultur og medier
Europæiske film og tv-programmer, litterære over-
sættelser, produktion af spillefilm, animationsfilm og 
dokumentarfilm, biblioteker, fremme af kulturarven, in-
ternationale begivenheder, udstillinger og festivaler, uddannelse af 
fagfolk inden for kultur og kreative erhverv osv.

Godt at vide
Gennemførelse: Programmet forvaltes direkte af Europa-Kommissi-
onen gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle 
Medier og Kultur baseret på årlige arbejdsplaner, hvori man skitse-
rer finansieringsaktiviteterne og beløbene, der skal tildeles.

Kontorer for Et Kreativt Europa, som findes i alle deltagerlande, leve-
rer oplysninger om programmet og adgangen til finansiering.

Kontaktoplysninger for de enkelte lande findes her:    bit.ly/21k98gO

Europæiske samarbejdsprojekter støtter grænseoverskridende samar-
bejde mellem kulturelle og kreative organisationer både i og uden for 
EU. Projekterne kan fremme gensidig forståelse mellem værtssamfund 
og migranter. Der er mulighed for finansiering til enten mindre pro-
jekter (projektleder og mindst to andre partnere) eller større projekter 

Et Kreativt Europa

(projektleder og mindst fem andre 
partnere). Den maksimale varighed 

af alle projekter er 48 måneder.

Garantifaciliteten støtter adgangen til finan-
siering for mikroorganisationer samt små og 
mellemstore organisationer i den kulturelle og 
kreative sektor.

Kviklink

 bit.ly/1hCkqIB

Programmet Et Kreativt Europa sikrer og fremmer Europa kulturelle og sproglige mangfoldighed, som er et produkt af 
århundreders tværkulturel interaktion, påvirkning og migration.

Hovedformål
Programmet støtter europæiske kulturelle, 
audiovisuelle og tværsektorielle projekter, der 
fremmer social integration og gensidig kultu-
rel forståelse. Det kan styrke synligheden af 
europæiske værdier og kulturer samt fremme 
internationale samproduktioner. De finansie-

rede aktiviteter hylder migranters bidrag til 
den kulturelle mangfoldighed i Europa. 

Kultur kan give dem mulighed for at 
møde, kommunikere med og blive 
en del af lokalsamfundet.

Hvad er der gjort
Indkaldelsen til det europæiske samarbejdspro-
jekt: Integration af flygtninge blev offentliggjort 
for at støtte projekter til fremme af integra-
tionen af flygtninge i Europa og styrke den 
gensidige kulturelle forståelse samt dialog og 
tolerance på tværs af trosretninger. Formålet 
er at hjælpe flygtninge med at blive socialise-
ret og udtrykke sig uden at kunne tale vært-
slandets sprog for at fremme demokratiske 
værdier og for at give EU-borgerne mulighed 
for at lære af flygtningenes værdier og kultur.

http://bit.ly/21k98gO
http://bit.ly/1hCkqIB
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Hvem kan ansøge
Lokale og regionale myndigheder, almennyttige organisationer, 
civilsamfundsorganisationer, uddannelses-, kultur- og ungdomsor-
ganisationer, forskningsinstitutioner, tænketanke, platforme for 
paneuropæiske organisationer osv.

Modtagere
Personer med international beskyttelse (flygtninge) 
samt nytilflyttere og asylansøgere på visse betingel-
ser.
 

Inden for de specifikke prioriteringer for 
2016-2020 vil programmet også fokusere på 
Bekæmpelse af stigmatisering af immigranter og 
skabelse af modfortællinger for at fremme inter-
kulturel dialog og gensidig forståelse. 

Supplerende oplysninger:    bit.ly/1Oz13mD

Hvad er der gjort
I det belgiske projekt Min historie – Medier og 
migranter, der startede i 2016, vil man under-
søge, hvordan mainstream-medierne former 
borgernes opfattelse af migranter og flygtnin-
ge ved at undersøge budskaber i medierne og 
skabe indhold for at levere en væsentlig mod-
fortælling og tilskynde borgerne til at deltage.

Supplerende oplysninger:    bit.ly/2gVKe7q

Hovedformål
Med særligt fokus på bekæmpelse af stigmati-
seringen af migranter og støtte til interkulturel 
dialog og gensidig forståelse fremmer Euro-
pa for borgerne demokratisk deltagelse i ci-
vilsamfundet i form af projekter for venskabs-
byer, mobilisering af deltagere til at drøfte 

konkrete europæiske politiske emner og 
udvikle muligheder for socialt engage-

ment og frivilligt arbejde, netværk 
af byer, der støtter kommuner til at 
samarbejde om et fælles tema, og 
civilsamfundsprojekter, der giver 
mulighed for direkte deltagelse i 

den politiske beslutningsproces.

Europa for Borgerne

Fond i søgelyset

Kviklink

 bit.ly/1SYcUup

Støtteberettigede aktioner
Social inklusion og integration
Partnerskaber mellem byer, hvor man drøfter 
europæiske politiske spørgsmål (venskabsbyer), net-
værk af byer, hvor man undersøger fælles spørgsmål 
og deler ressourcer, projekter i civilsamfundet, der giver 
mulighed for direkte deltagelse i EU’s politiske beslutningspro-
ces (debatter, kampagner, aktiviteter med indsamling af EU-borgernes 
mening, fremme af borgerengagement og solidaritet, frivilligt arbejde), 
peer reviews, ekspertmøder, bevidstgørelsesaktiviteter osv.

Godt at vide
Gennemførelse: Europa for borgerne forvaltes direkte af Euro-
pa-Kommissionen og gennemføres gennem dens Forvaltningsorgan 
EACEA på grundlag af årlige arbejdsprogrammer. Der er finansiering 
til rådighed i form af tilskud til foranstaltninger med en begrænset 
tidsramme, driftstilskud rettet mod tænketanke og civilsamfundets 
organisationer og offentlige indkøbskontrakter. Medfinansieringssat-
serne kan findes i de respektive arbejdsprogrammer.

Programmet er potentielt åbent for tiltrædelseslande, kandidatlande 
og potentielle kandidatlande, hvis de har undertegnet et aftaleme-
morandum med Kommissionen.

Europa for Borgerne-kontaktpunkt i mit land:    bit.ly/2hfOC3f

Europa for borgerne sigter mod at øge bevidstheden om og kendskabet til EU, EU’s historie, mangfoldighed og værdier 
samt hjælpe folk med at blive mere engageret i demokratiske aktiviteter i civilsamfundet.

http://bit.ly/1Oz13mD
http://bit.ly/2gVKe7q
http://bit.ly/1SYcUup
http://bit.ly/2hfOC3f
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Hvem kan ansøge
Civilsamfundets organisationer, NGO’er, organer i den offentlige 
sektor, regionale og lokale myndigheder, europæiske netværk,forsk-
ningscentre, skoler, uddannelsescentre osv.

Modtagere
Personer, der er omfattet af international beskyt-
telse (flygtninge), samt nyankomne og asylansø-
gere på visse betingelser. 

Tilsvarende foranstaltninger: Af andre 
EU-programmer vedrørende fremme og 

beskyttelse af menneskerettigheder kan 
nævnes det europæiske instrument for de-
mokrati og menneskerettigheder, der frem-
mer demokrati, retsstaten og respekten for 
menneskerettigheder uden for EU og Euro-
pa for borgerne, der fremmer forståelsen af 
EU’s historie og mangfoldighed.

Hvad er der gjort
Det transnationale projekt GEMMA against 
Violence: Gender based Empowerment of 
Migrants through a Multiagency Approach 
fremmer gennemførelsen af eksisterende 
menneskerettighedsinstrumenter gennem 
en tværsektoriel metode for at afhjælpe de 
grundlæggende årsager til vold og hjælpe 
migrantkvinder, der har overlevet vold.

Supplerende oplysninger:    bit.ly/2g7NImg

Hovedformål
Programmet sikrer, at personers rettigheder 
og friheder overholdes i praksis ved at gøre 

dem mere synlige og sørge for, at de an-
vendes mere konsekvent over hele EU. 

Formålet med at fremme ikke-diskri-
mination og børns rettigheder, øge 
bevidstheden samt bekæmpelse 
af racisme, fremmedhad og vold 
imod kvinder og børn er i høj grad 
fokuseret på migranter.

Rettigheder, ligestilling og medborgerskab

Fond i søgelyset

Kviklink

 bit.ly/1pBWgDi
Støtteberettigede aktioner
Rettigheder og friheder
Udveksling af god praksis, konferencer og kampag-
ner for at skabe øget bevidsthed, analyseaktiviteter, in-
formationsmateriale, foranstaltninger til beskyttelse af ligestilling og 
menneskerettigheder, omsorg for uledsagede migrantbørn og frem-
me af deres rettigheder, kvikskranker med information til nyankom-
ne, foranstaltninger med europæisk merværdi osv.

Uddannelse
Kapacitetsopbygning for og uddannelse af fagfolk (personaleudveks-
ling, ekspertmøder, workshops), udvikling af undervisningsmoduler 
samt online/offline undervisningsredskaber, gensidig læring, peer 
reviews, arrangementer med undervisning af undervisere, sprogun-
dervisning i juridisk terminologi, undervisnings materialer osv.

Godt at vide
Gennemførelse: RECP forvaltes og gennemføres direkte af Euro-
pa-Kommissionen (GD for Retlige Anliggender) gennem aktions-
tilskud og driftstilskud, der offentliggøres i form af udbud og ind-
kaldelser af interessetilkendegivelser. Medfinansieringssatsen for 
projekterne er normalt 80 %.

Udbyttegivende enheder har kun adgang til programmet i samarbej-
de med ikke-udbyttegivende eller offentlige organisationer.

Programmet fremmer og beskytter ligestilling og rettigheder for personer som fastsat i traktaten for Den Europæiske 
Union, chartret om grundlæggende rettigheder og internationale menneskerettighedskonventioner.

http://bit.ly/2g7NImg
http://bit.ly/1pBWgDi


En særlig risikogruppe er migrantbørn og 
mindreårige. Deres liv kan komme i fare og deres 
rettigheder blive krænket på deres vej til værtslandet.
De adskilles ofte fra deres familier, mangler økonomiske 
midler og støttenetværk og er derfor særligt udsatte for 
vold, udnyttelse og menneskesmugling. Uanset deres 
nationalitet og migrationsstatus bør man prioritere bistand 
til børn og mindreårige, navnlig i form af skræddersyede 
børnebeskyttelsessystemer, foranstaltninger til 
at forhindre opsplitning af familier og fremme af 
familiesammenføring samt foranstaltninger, der giver 
hurtig adgang til asylprocedurer, sundhedspleje, 
uddannelse og retshjælp.

Migrantbørn
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Hvem kan ansøge
Erasmus+ er tilgængeligt for deltagende organisationer som uni-
versiteter, udbydere af almen og faglig uddannelse, tænketanke, 
forskningsorganisationer, ungdomsgrupper og private virksom-
heder og individuelle deltagere (studerende, undervisere, ung-
domsarbejdere, frivillige), der kan deltage gennem organisationer, 
der er en del af programmet.

Modtagere
Man er særligt opmærksom på deltagere med en 
ugunstig baggrund, navnlig migranter og flygtnin-
ge, der kan deltage i alle områder af program-
met. Men de nærmere bestemmelser varierer 
fra medlemsstat til medlemsstat.

Godt at vide
Gennemførelse: Programmet gen-

nemføres enten af nationale agentu-
rer i medlemsstaterne eller direkte af 

Europa-Kommissionen via dets Forvalt-
ningsorgan for Uddannelse, Audiovisuelt 
Indhold og Kultur. Modtagerne kan ansøge 
gennem den generelle forslagsindkaldelse, 
den specifikke forslagsindkaldelser og udbud. 
Medfinansieringssatserne afhænger af de spe-
cifikke foranstaltninger. Enkeltpersoner kan 
udelukkende ansøge gennem organisationer 
og ikke direkte.

Der findes detaljerede oplysninger på Eras-
mus+-programmets webside:    bit.ly/2kgbLno

Hovedformål
Programmet yder finansiering inden for 
almen og faglig uddannelse, ungdom og 
idræt. Det støtter menneskers mobilitet 
med henblik på beskæftigelsesegnethed 
og transnationalt samarbejde og for at dele 
innovativ praksis. Der tilskyndes til gen-
nemførelse af foranstaltning, der fremmer 
social inklusion af migranter, forebyggelse 

af radikalisering, støtte til anerkendel-
se af kvalifikationer og fremme af 

flersprogethed, tolerance og fælles 
værdier.

Erasmus+

Fond i søgelyset

Kviklink

 bit.ly/2lcQUQs

Støtteberettigede aktioner
Uddannelse
Undervisning af flygtninge- og migrantbørn, inter-
kulturelle klasseværelser, fremme af tolerance og mang-
foldighed i klasseværelset, kapacitetsopbygning af almene og 
erhvervsorienterede uddannelsesinstitutioner, styrkelse af medie-
kundskab, undervisning i kompetencer til at håndtere den komplekse 
virkelighed i klasseværelset og frafald, foranstaltninger til støtte for 
unge arbejdstagere, anerkendelse af færdigheder og kompetencer, 
støtte til elever med særlige behov, online kurser i sprogvurdering, 
uddannelse af frivillige til at rådgive om studier og beskæftigelse, 
mæglingstjenester, test i tilfælde af udokumenteret uddannelse, godt-
gørelse af udgifter ved studier ved højere læreanstalter, ikke-formelle 
indlæringsaktiviteter, volontørarbejde osv.

Social inklusion og integration
Foranstaltninger til fremme af integration, debatter og konferencer 
for at skabe øget bevidsthed, juridisk rådgivning/lægetjenester, der 
udbydes af studerende, kurser og studie- og erhvervsretning, under-
visning i tilpasning til den lokale kultur osv.

Erasmus+ fokuserer på at forbedre almen og faglig uddannelse samt ikke-formel læring for unge som et middel til at 
skabe job og forbedre Europas konkurrenceevne.

http://bit.ly/2kgbLno
http://bit.ly/2lcQUQs
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Online sprogstøtte til flygtninge: 200 000 Erasmus+ 
licenser til online sprogstøtte til sprogudrednin-
ger og -kurser stilles til rådighed for flygtninge 
over en periode på tre år startende i 2016. 
Man kan få flere oplysninger via de nationa-
le Erasmus+-agenturer.

Anerkendelse af akademiske kvalifikatio-
ner: Oplysninger om, hvordan man vurde-
rer en flygtnings berettigelse til at deltage i 
programmet, hvis man modtager en ansøgning 
med eller uden dokumentation af de opnåede kvali-
fikationer:    bit.ly/22rb2xx

Hvad er der gjort
Det grænseoverskridende samarbejdspro-

jekt Clarity blev udformet for at hjælpe 
migranter med begrænset kendskab til 
fremmedsprog med at opnå grundlæg-
gende undervisning på arbejdspladsen 
på deres eget sprog. Samarbejde med 

arbejdsgivere betyder, at kurserne straks 
kunne anvendes på virkelige arbejdsplad-

ser.

Yderligere oplysninger:    bit.ly/2gl7Sw0

Partnerskabsprincippet støtter den aktive 
inddragelse af regionale og lokale myndigheder, 
civilsamfundet og NGO’er i forberedelserne, 
gennemførelsen, overvågningen og evalueringen 
af finansieringsprogrammer, hvilket er nøglen til 
bæredygtig udvikling. Den ikke-hierarkiske metode 
giver interessenterne mulighed for at udforme 
deres egne udviklingsstrategier og projekter med 
EU-støtte.

Partnerskabsprincippet

http://bit.ly/22rb2xx
http://bit.ly/2gl7Sw0
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Hvem kan ansøge
NGO’er, der yder førstehjælp til nyankomne migranter, offentlige 
myndigheder og andre offentlige organer, forsknings- og sundheds-
institutter, universiteter, internationale organisationer osv.

Modtagere
Personer, der er omfattet af international beskyt-
telse (flygtninge), samt nyankomne og asylan-
søgere på visse betingelser.

Fond i søgelyset

Støtteberettigede aktioner
Sundhedspleje og social bistand
Helbredsvurderinger, vaccination, generelle 
hygiejneforanstaltninger, sundhedsuddannel-
se og sundhedsfremme, et opfølgningssystem 
til sporing af behandlingen af migranter, forbedret 
adgang til sundhedspleje for sårbare migranter, foran-
staltninger i lokalsamfundet og i hjemmeplejen, rekreative tjenester, 
omskoling af specialister til praktiserende læger, forebyggelse af 
smitsomme og kroniske sygdomme, behandling af mentale lidelser 
(f.eks. posttraumatisk stress), telemedicin og mobilsundhed, analyse 
af journaler, der anvendes på hotspots, uddannelse af fagfolk i for-
reste linje osv.

Godt at vide
Gennemførelse: Programmet forvaltes direkte af Europa-Kommis-
sionen gennem dens Forvaltningsorgan for Forbrugere, Sundhed, 
Landbrug og Fødevarer på grundlag af årlige arbejdsprogrammer. 
Der findes to primære finansieringsmekanismer: tilskud og udbud. 
Indkaldelser af forslag, udbud, fælles foranstaltninger og interesse-
tilkendegivelser offentliggøres hele året. EU-medfinansieringssatsen 
varierer fra mellem 60 % til 80 %.

Nationale fokuspunkter (NFP) er nationale eksperter, der fortæller 
om mulighederne i sundhedsprogrammet samt rådgiver og hjælper 
ansøgerne.
Listen over NFP’er findes her:    bit.ly/2fRJO31

EU’s Sundhedsprogram

Projektet om folkesundhedsmæssige 
aspekter i forb. med migration i Europa 

(PHAME) hjælper medlemsstaterne med at 
styrke deres sundhedssystemer for at løse 
de folkesundhedsmæssige aspekter i forb. 
med migrationen og beskytte migranternes 
sundhed.

 bit.ly/2kCWn5H

Kviklink

EU’s sundhedsprogram støtter den overordnede Europa 2020-strategi, der skal gøre EU til en intelligent, bæredygtig 
og inklusiv økonomi, der fremmer vækst for alle ved at investere i befolkningens sundhed.

Hovedformål
Programmet gennemfører EU’s sundheds-
strategi for at forbedre folks sundhed og 
mindske uligheden på sundhedsområdet. 
Hovedformålet er at fremme sundhed, fore-
bygge sygdomme og forbedre adgangen til 

en bedre og mere sikker sundhedspleje. I 
forbindelse med migranter støtter EU’s 

sundhedsprogram førstehjælpsforan-
staltninger og investering i sundhed 
for at mindske uligheder og afhjæl-
pe social udstødelse.

Hvad er der gjort
Projektet med 8 NGO’er i 11 stater hjælper 
sundhedsmyndighederne med at levere 
sundhedstjenester til nyankomne migranter, 
navnlig børn, uledsagede mindreårige og gra-
vide, gennem mobile sundhedsovervågnings- 
og reaktionsenheder (vurderinger af fysisk og 
mental sundhed, psykosocial støtte). 

Supplerende oplysninger:   bit.ly/1nf2hY2

http://bit.ly/2fRJO31
http://bit.ly/2kCWn5H
http://bit.ly/1nf2hY2


Retten til adgang til sundhedspleje er 
nedfældet i chartret om grundlæggende 
rettigheder og bør være tilgængelig for alle 
“på de betingelser, der er fastsat ved national 
lovgivning”. Adgangen til sundhedspleje 
for migranter uden papirer varierer fra land til 
land mellem nødhjælp og fuld adgang. Selv 
i medlemsstater, hvor de har fuld adgang til 
pleje, kan adgangen være begrænset af 
hindringer i form af love, der gør irregulært 
ophold ulovligt, indberetningspligt for læger 
og sundhedspersonale, sprogproblemer, 
manglen på sociale sikkerhedsnet og viden 
om sundhedssystemet.

Adgang til sundhedspleje
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Andre fonde

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterneer 
det vigtigste finansieringsinstrument til gennemførelse af EU’s po-
litik for udvikling af landdistrikter, der hjælper landdistrikter med 
at håndtere de økonomiske, miljømæssige og sociale udfor-
dringer i det 21. århundrede.  I forbindelse med migran-
ter kan ELFUL tilbyde støtte til kommuner i landdi-
strikterne vedrørende alle aktiviteter til fremme 
af social inklusion, fattigdomsbekæmpelse og 
økonomisk udvikling. Den kan især bidrage med 
bistand på mellemlang sigt (2-3 år) inden for 
følgende nøgleområder: boliger, sundhedspleje, 
uddannelse og beskæftigelse.

Finansieringsforanstaltningerne omfatter boliger og 
grundlæggende infrastrukturforanstaltninger, vigtige 
tjenester som vand, affald og elektricitet, tjenester ved-

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond fremmer social inklusion, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling inden for fiskeri 
og akvakultur. Den støtter strategier, der udvikles af lokale akti-
onsgrupper for fiskeriet, der normalt findes langs ky-
sten og dermed er i forreste linje, når migranter 
og asylansøgere ankommer.

Fonden kan yde finansiering til erhvervsud-
dannelse og almen uddannelse af asylan-
søgere og flygtninge for at forbedre deres 
integration på arbejdsmarkedet, eller de 
kan få opstartsstøtte til unge fiskere og nye 
bæredygtige akvakulturbrug. I visse situa-

rørende undervisning såsom børnehaver, sko-
ler og busser, sundhedstjenester, erhvervs- og 
sproguddannelse, mødesteder og fælles akti-
viteter, erhvervelse af færdigheder inden for 

landbrugs-, fødevare- og skovbrugssek-
toren samt starthjælp til iværksæt-

telse af ikke-landbrugsrelaterede 
aktiviteter som kunsthåndværk 
og  traditionelle produkter. Der 
er finansiering til rådighed på 
nationalt eller regionalt niveau 
gennem lokale aktionsgruppe-

reller direkte fra offentlige myn-
digheder i samarbejde med lokale 

aktører.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL)

tioner er der mulighed for finansiering til 
modtagelse af asylansøgere inden for eller 
uden for fiskerisektoren. Størstedelen af 

midlerne forvaltes gennem delt forvalt-
ning og anvendes i overensstemmel-

se med de nationale operationelle 
programmer, hvor de nationale 
myndigheder træffer beslutning 
om, hvilke projekter der skal fi-
nansieres. En lille del forvaltes 
direkte af Europa-Kommissio-
nen. Den maksimale medfinan-

sieringssats er normalt 75 %.

Kviklink

 bit.ly/2h8nLH8

Kviklink

 bit.ly/2kwnEnB

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

http://bit.ly/2h8nLH8
http://bit.ly/2kwnEnB
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Ekstern bistand

EIDHR blev oprettet for at fremme demokrati og menneskerettigheder i tredjelande. Det støtter samarbejde med ci-
vilsamfundet om demokrati og menneskerettigheder, herunder migranters og asylansøgeres rettigheder. Der kan ydes 
finansiering til foranstaltninger til fremme af forenings- og ytringsfrihed samt foranstaltninger, der styrker retssikkerhe-
den, bekæmper diskrimination, forebygger tortur og støtter forsvarere for menneskerettigheder.
Inden for EU kan de finansierede foranstaltninger omfatte arbejde med torturofre.

Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR)

Instrumentet for Udviklingssamarbejde (DCI)

DCI er dedikeret til bekæmpelse af fattigdom i udviklingslande i Asien, Mellemøsten, Latinamerika og det sydlige 
Afrika. Det er også rettet mod udfordringer med migrationsstrømme, navnlig situationen for uledsagede mindreårige, 
asylansøgere og kvinder, samtidig med at man fremmer den centrale rolle for civilsamfundets organisationer og lokale 
myndigheder. De finansierede foranstaltninger kan omfatte integration og beskyttelse af migranternes og deres famili-
ers rettigheder i værtssamfundet, navnlig foranstaltninger til forbedring af lige adgang til uddannelse, styrkelse af den 
sociale inklusion og ligestilling mellem kønnene samt bekæmpelse af diskrimination og vold.

IPA yder økonomisk støtte til udvidelseslandene og forbereder dem på de rettigheder og forpligtelser, der følger 
med EU-medlemskabet. Det tilbyder finansiering til Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoni-
en, Montenegro, Serbien, Tyrkiet, Bosnien og Kosovo. Førtiltrædelsesstøtte til migrationsrelaterede aktiviteter kan 
omfatte foranstaltninger til bekæmpelse af menneskesmugling, støtte til voldsofre, opførelse af modtagecentre, 
levering af nødtjenester som drikkevand, sanitet og hygiejne, sundhedspleje og husly samt sikring af kapacitetsop-
bygning og koordinering på regionalt niveau.

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA)

Partnerskabsinstrument (PI)

PI har til formål at støtte den eksterne dimension af EU’s interne politikker på områder som konkurrenceevne, 
forskning og innovation samt migration. Det fremmer samarbejde med lande, der spiller en vigtig rolle i globale 
anliggender såsom Kina, Rusland og lande i Latinamerika osv. Det yder også værdifuld støtte til politisk dialog og 
gensidige strategiske interesser inden for international civilret, retligt samarbejde, ligestilling og migration.
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Europa-Kommissionen (GD for Migration og Indre Anliggender)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
https://www.easo.europa.eu/

Det Europæiske Migrationsnetværk (EMN)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_
en.htm

Det Europæiske Migrationsforum (EØSU)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Europæisk websted om integration
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home

FN’s Flygtningeagentur (UNHCR)
http://www.unhcr.org/

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
http://picum.org/en

Migration Policy Group (MGP)
http://www.migpolgroup.com/

Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil (ECRE)
http://www.ecre.org/

European Programme for Integration and Migration (EPIM)
http://www.epim.info/

European Network of Migrant Women
http://www.migrantwomennetwork.org/

Working Group Migration and Integration (Eurocities)
http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Migration-and-integration-&tpl=home

Social Platform
http://www.socialplatform.org/

Supplerende
oplysninger
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Vigtige referencer 

Europa-Kommissionen

Europa-Parlamentet

Your Guide to EU Funding 
(Gruppen De Grønne/EFA)

Det Europæiske 
Migrationsnetværk

European Programme for 
Integration og Migration

European Policy 
Centre

Centre for European Policy 
Studies

Konferencen af Perifere Ky-
stregioner i Europa

FN’s Flygtningeagentur EUROCITIES

Platform for International 
Cooperation on 
Undocumented Migrants

ESPON

http://bit.ly/2l8l2zx
http://bit.ly/2l8l2zx


Kontakt:

gef.eu @GEF_Europe GreenEuropeanFoundation greeneuropeanjournal.eu info@gef.eu 

greens-efa.eu @greensEPGreensEFAGreens-EFA@ep.europa.eu youtube.com/user/greensefa

http://gef.eu
https://twitter.com/gef_europe
https://www.facebook.com/GreenEuropeanFoundation/
http://greeneuropeanjournal.eu
http://greens-efa.eu
https://twitter.com/greensep
https://www.facebook.com/greensefa/
http://youtube.com/user/greensefa

