
Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes egne synspunkter, og
Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af de deri indeholdte oplysninger.

Efter implementeringen af ARTEM projektet i hvert af
partnerlandene, blev der lavet en analyse for at bestemme
successen af ARTEMs mål om at fremme interkulturelle
kompetencer blandt både migranter og det lokale samfund.
Hvert partnerland har produceret en national rapport med
politiske anbefalinger, og ligheder og erfaringer herfra er
anvendt til at lave en overordnet politisk anbefaling.
 Hovedkonklusionerne i rapporten ift. hver af ARTEMs faser
opsummeres i nedenstående.

Overordnet var det ikke svært for partnerorganisationerne at
finde interesserede i projektet – oftest blev personlige netværk
og lokale sprogskoler kontaktet. Researchen fra hvert land
indikerer, at det ville være meget gavnligt at afholde
træningssessioner for at udvikle interkulturelle kompetencer
blandt lokale myndigheder for at sikre en glidende overgang og
komfortabel atmosfære for de migranter der ankommer til
landet. Dette kan f.eks. gøres med hjælp fra lokale NGOer.

Når det kommer til historiefortælling var der generelt en holdning
om, at oplevelsen med at dele personlige historier, gav alle
deltagere en mulighed for at overkomme fordomme og skabe
en mere tillidsfuld stemning. Dette kan danne fundamentet for
fremtidige sessioner med flygtninge/indvandrerne. COV’on
platformen til historiefortælling blev positivt modtaget, der hvor
den blev præsenteret. 

Dette kan også gøres i fremtiden ved f.eks. at lave en
videoguide, der vil være en mere langtidssikret og billigere
løsning. Aftenarrangementer med historiefortælling kan også
planlægges som en måde, hvorpå man kan opfordre til mere
empati, selvtillid og motivation mellem flygtninge/indvandrere og
lokalsamfundet.

De gennemførte træningssessioner var alle succesfulde, men
timing viste sig som det mest vanskelige element. Det er
anbefalet at holde en fælles historiefortællingsevent og
træning i interkulturelle kompetencer for både
flygtninge/indvandrere og frivillige/professionelle, der arbejder
med dem. Denne kan fokusere på at diskutere kulturelle
forskelle og udfordringer, som f.eks. stereotyper. Dette gøres
bedst med fremmøde med konkrete produkter som resultat –
f.eks. flyers med nøglekompetencer skreven ned. Aktiviteter
under træningen skal engagere flygtninge/indvandrere fysisk
og mentalt  for at sikre en høj grad af mental tilstedeværelse
under sessionen

Brugen af ARTEM ACCESS platformen til udveksling af ikke-
kommercielle tjenester, baseret på færdigheder hos
flygtninge/indvandrere og lokale, har været succesfuld
hovedsagelig på grund af personlig hjælp til at forklare, hvordan
registreringen foregår. Anbefalingen er, at der skal oprettes en
permanent position til en REGIONAL KONTAKTPERSON.
Kontaktpersonen kan hjælpe med tekniske udfordringer, der
opleves med platformen, sprogbarrierer, og med at sikre, at der
opretholdes et trygt miljø under udvekslingerne.
Kontaktpersonen kan også hjælpe med at arrangere events for
at opfordre lokalsamfundet til større interaktion med
flygtninge/indvandrere,

Overordnet er ARTEM projektets mål i hvert land blevet opnået.
De, der deltog i projektet, lærte mere om værdien ved at udvikle
interkulturelle kompetencer via træninger og historiefortælling,
og hvordan dette kan hjælpe med at eliminere vores egne
fordomme mod andre mennesker.

For mere information: www.artemapproach.eu
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