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Det første skridt før hovedaktiviteterne i ARTEM var selvfølgelig:
gå i dybden med behovet og lav research på de forskellige
målgruppers kontekster – flygtninge og indvandrere på den ene
side, og de lokale fagfolk og frivillige på den anden -.
 
Researchen så på den generelle situation i landene involveret i
projektet (Frankrig, Danmark, Spanien, Bulgarien, Italien,
Slovenien og Østrig), og den nuværende situation omkring
undervisning i interkulturalitet. Det er blandt andet, hvilken slags
undervisning der tilbydes og i hvilken kontekst, såvel som det er
den generelle integrationsproces af flygtninge/indvandrere.
 
Udover at kortlægge den overordnede kontekst, blev der
gennemført en række fokusgrupper i hvert land for nærmere at
udforske, hvad målgrupperne for ARTEM har behov for:
flygtninge/indvandrere og de lokale fagfolk eller frivillige, der
arbejde med flygtninge/indvandrere. Dette blev gjort for at
identificere behovene og erfaringerne grundigere og for at være
sikker på, at projektet efterfølgende var i stand til at udvikle
metoder, der udfylder mangler i de eksisterende tilbud.
 
Resultaterne af undersøgelserne viste, at selv om der er sprog
og jobrelaterede træningsmuligheder, er der mindre fokus på
den sociale og kulturelle integration i de tilgængelige tilbud.
Aktiviteter omhandlende interkulturelle kompetencer sker mest i
NGO sektoren, og hovedsageligt i form af uformel uddannelse,
der opnås gennem kulturelle aktiviteter eller interaktioner.
 
De fagfolk og frivillige, der arbejder med flygtninge/indvandrere
har bredere muligheder for at finde undervisning, især omkring
interkulturelle kompetencer. Alligevel er der en holdning i
gruppen om, at disse træningsmuligheder kunne være mere
praktisk orienterede eller konkrete ift. deres behov.
 
I forhold til de interkulturelle kompetencer, der er brug for,
identificerede fagfolk/frivillige, at der blandt dem er brug for:
visse kompetencer (såsom tålmodighed og en åben tilgang),
praktiske færdigheder (såsom kommunikation, være i stand til at
sætte grænser og evnen til at bygge en tillidsbaseret relation),
samt evnen til at træde tilbage fra sit arbejde eller en individuel
case. Et muligt svar på disse behov kunne være at organisere
aktiviteter med interkulturelle udvekslinger og indblik i andre
kulturer

For flygtninge/indvandrere er behovet, for at de kan deltage
optimalt i det lokale fællesskab, hovedsageligt kompetencer
såsom evnen til at kunne reflektere over deres egen situation
og egne værdier (tolerance, respekt), at have evnen til at
være fleksibel og tage del i de kulturelle koder i
værtssamfundet, at være motiverede og at udvikle
kommunikationsfærdigheder.
 
Disse resultater hjalp partnerner i ARTEM til at forstå
behovene og udvikle et format og indhold til træninger, der er
tilpasset de reelle behov hos begge målgrupper: at udvikle og
reflektere over interkulturalitet som begreb, fremme møder
mellem grupperne og at forstå hinandens virkelighed og
perspektiver.

Læs den fulde rapport på www.artemproject.org
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