Dansk Flygtningehjælp
Ungdom

Kvalitativ effektundersøgelse viser, at DFUNK
– Dansk Flygtningehjælp Ungdom skaber positiv
livsudvikling og integration i Danmark
I 2019 har DFUNK i samarbejde med analysebureauet Actant gennemført en stor og solid
kvalitativ undersøgelse af de langsigtede effekter af at deltage i DFUNKs aktiviteter for
unge med flygtningebaggrund. Undersøgelsen giver et dybt indblik i, hvad de unge med
flygtningebaggrund selv oplever som virkningsfuldt ved de frivillige sociale indsatser.

analysebureauet ACTANT KONKLUDERER:
Jeg savnede at grine højt fra
mit hjerte – jeg manglede venner. Jeg havde ikke haft gode
venner, hvis ikke det var for
DFUNK. Så havde det bare
været hjemme-sprogskolehjemme-sprogskole”.
– Citat fra undersøgelsen

Unge med flygtningebaggrund opnår en positiv og varig forandring – følelsesmæssigt, socialt og personligt – gennem længerevarende engagement i DFUNKs frivillige sociale aktiviteter. Resultatet er, at deres positive livsudvikling og integrationen i Danmark
går hurtigere.
DFUNK lykkes overordnet set med at engagere unge med flygtningebaggrund gennem flere år. Både som deltagere, og i mange
tilfælde dernæst som frivillige i forskellige aktiviteter, lokalt,
regionalt og nationalt.
DFUNK repræsenterer igennem sin bredspektrede indvirkning en
central institution i den livsbane, som unge deltagere og frivillige
med flygtningebaggrund er ved at tage. Billedligt talt, så virker
DFUNK for unge deltagere og frivillige med flygtningebaggrund –
gennem nye oplevelser, evner og redskaber – som en accelerator
frem mod det personlige og samfundsmæssige liv, som de ønsker
at opnå mere af i Danmark.

Figuren herunder viser de største forskelle, som DFUNK gør for unge med flygtningebaggrund, og for deres samfundsliv i Danmark.
Figuren viser også den kæde af årsager og virkninger, som DFUNK accelererer forandringerne igennem.

1.
Unge med
flygtningebaggrund
oplever negativitet i
deres personlige og samfundsmæssige liv

2.
De engagerer
sig langvarigt
i DFUNKs ungdommelige, dansk- talende og
faciliterede fællesskab

3.
De får positive
sociale oplevelser,
venner og netværk. De
får vaner med at tale og
interagere på dansk

4.
De forandrer
sig varigt og
positivt. De bryder
med deres ensomhed,
kedsomhed og
tilbageholdenhed

5.
De deltager
mere aktivt i skolen,
på uddannelsen, på
jobbet, i foreningslivet eller i andre miljøer

6.
Deres positive
livsudvikling og
integration i Danmark
går hurtigere

Det vigtigste, jeg har fået, er
at være selvstændig og turde
tage beslutninger. [...] Du bliver
bedre til kommunikation. Det
kan jeg bruge på arbejdet
– jeg bliver ansvarlig.
– Citat fra undersøgelsen

FAKTABOKS OM UNDERSØGELSEN:
>D
 atagrundlaget er 27 individuelle og dybdegående interviews á 1,5 times varighed med unge i DFUNKs målgruppe (16-30 år).
Udvælgelsen af interviewpersonerne er sket ud fra et tilfældighedsprincip for at sikre en bred repræsentativitet.
>M
 etoden er antropologisk og kvalitativ, hvilket vil sige både systematisk, eksplorativ og iterativ. Der er både spurgt ind til
positive og negative oplevelser med at være en del af DFUNK.
> Analysebureauet Actant har stået for analyse, rapportskrivning, interviewguide og instruktion af eksterne interviewere.
DFUNK har varetaget udvælgelsen af interviewpersoner.

