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Resumé
Læsevejledning
Velkommen til rapporten som formidler resultatet af den kvalitative effektundersøgelse, som
Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) har lavet med økonomisk støtte fra TrygFonden.
Effektundersøgelsen belyser de langsigtede effekter for unge med flygtningebaggrund af at
have deltaget i DFUNKs aktiviteter i bred forstand over længere tid. Fælles for alle deltagere
i undersøgelsen er dog, at de har deltaget i de aktiviteter, der hører under DFUNKs projekt
FællesSkaber. Fælles for hovedparten er desuden, at de har været frivillige i DFUNKs
aktiviteter generelt.
Rapportens formål er at danne et vidensgrundlag for, at DFUNK og andre organisationer kan
forbedre deres frivillige sociale indsatser for unge med flygtningebaggrund. Det er også
ambitionen, at rapporten danner vidensgrundlag for eksterne samarbejdspartneres
vurdering af den værdi, som DFUNK bidrager med til de unge selv og til det danske samfund.
Den bagvedliggende undersøgelse er en stor og solid kvalitativ interviewundersøgelse, der
har været særligt nysgerrig på, hvad de unge selv oplever, erfarer og fortæller om
betydningen af deres engagement i DFUNK på længere sigt. For at sikre uvildighed i
effektundersøgelsen, har DFUNK haft analysebureauet Actant til at stå for analyse og
rapportskrivning samt til at forberede spørgeguide og instruere de interviewere, der har lavet
27 semistrukturerede interviews, hver af halvanden times varighed, fortrinsvist hjemme hos
målgruppen selv. Du kan læse mere om undersøgelsens baggrund, formål, målgruppe og
metodiske tilgang i introduktionskapitlet, som begynder på side 6 (se også bilag).
Rapportens kapitler giver et dybt indblik i, hvad de unge med flygtningebaggrund selv siger
og tænker om de aftryk, som deres deltagelse i DFUNK har sat i deres liv, og den peger på de
generelle konklusioner, som man kan se på tværs af målgruppens oplevelser. Rapporten er
struktureret med tre overordnede dele, som hver for sig og samlet set giver et indblik i den
langsigtede effekt, som DFUNK har for målgruppen. Del II indeholder en række tematiske
kapitler, som udgør undersøgelsens analytiske hovedindsigter. Indsigter og underindsigterne
heri eksemplificeres med citater og små personlige beskrivelser. Ønsker du det dybe og
detaljerede indblik i undersøgelsens indsigter, kan du derfor give dig i kast med del II i
rapporten. Er du mere interesseret i de overordnede konklusioner, kan du læse dem i
afsnittet herunder samt i konklusionen.
Interviewpersonerne fremgår under pseudonymer i hele rapporten, hvilket de har givet
deres samtykke til. Der er desuden ikke sammenhæng mellem ophavspersonerne til citater
og personerne på de billeder, som er brugt i rapporten.
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Undersøgelsens konklusioner
Undersøgelsen viser, at det væsentligste udbytte fra DFUNK, som unge med
flygtningebaggrund har fået og har kunnet omsætte i deres liv, er følgende:
• Afgørende nye venskaber og bekendtskaber, som for næsten alle har været med til at
mindske den ensomhed, som har præget livet i Danmark for de unge med
flygtningebaggrund. DFUNK har været det første og vigtigste sted for dem at møde nye
mennesker på en social måde i Danmark, herunder danskere. Derfor bliver DFUNK ofte
omtalt som ’familie’.
• Stærke positive sociale oplevelser, som har givet interviewdeltagerne et afbræk fra
negativitet i det personlige og samfundsmæssige liv samt en mulighed for gennem
aktiviteterne og møderne i DFUNK at være ungdommelige og føle sig frie.
• En stor personlig udvikling, som har givet interviewpersonerne selvtillid og gåpåmod.
Udviklingen er afstedkommet af en række succesoplevelser, i særlig høj grad for dem
der er blevet frivillige, som har fået og løftet et ansvar og befundet sig i lederroller
(instruktion, konflikthåndtering, planlægning, mv.). Der hersker i DFUNK en tolerance,
tålmodighed og inklusion, som har givet de unge med flygtningebaggrund, også dem
der blot har været deltagere, mulighed for at udtrykke sig. Dette skal både forstås helt
bogstaveligt i form af at udvikle sine evner til og vaner med at tale dansk. Muligheden
for at udtrykke sig skal også forstås i den betydning, at mange har opdaget og udfoldet
nye sider af sig selv og egne styrker.
• Markant bedre evner til at tale og interagere på dansk, dels fordi DFUNK er et
dansktalende miljø, hvor der også er danske unge, og dels fordi interviewpersonerne
har fået nogle sociale nøglekompetencer til at begå sig i et dansktalende miljø, såsom
evnen til at skabe kontakt og starte samtaler med nye mennesker. Evnerne til at tale og
forstå dansk er blevet udviklet og vedligeholdt gennem venskaber og gentagende
DFUNK-aktiviteter over tid, for manges vedkommende først som deltager og siden som
frivillig. Sidstnævnte har også afviklet frivillige sociale aktiviteter og for det meste også
været igennem fælles forløb med læring herom og planlægning heraf.
• Hjælp og inspiration til uddannelse og job i form af formel og uformel hjælp til CV og
ansøgninger samt lektier og eksamen. Derudover har enkelte også fået job og praktik
gennem deres uformelle DFUNK-netværk.
• Mere håbefuldt syn på fremtiden i Danmark samt flere positive nuancer i oplevelsen af
Danmark og danskerne – samt øvrige nationaliteter.
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. Aktivitetsniveauet daler efter nogle år, men det skyldes
sandsynligvis hovedsagelig, at de unges liv udvikler sig. De får venner, bekendte, familie,
uddannelse eller job, som optager deres tid og energi.
Den for målgruppen positive livsudvikling over tid med mere fodfæste i samfundslivet, som
interviewene giver et klart billede af, er DFUNK afgjort med til at muliggøre og fremme. De
frivillige sociale indsatser lykkes i DFUNK med at forandre unge med flygtningebaggrund i en
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positiv retning – både mentalt og følelsesmæssigt, sprogligt og socialt samt oplevelses- og
erfaringsmæssigt. Rapporten er rig på personlige eksempler på, hvordan denne personlige
forandring kan give forskellige kompetencer og gevinster i skolen, på uddannelsen, jobbet, i
sociale kredse eller i andre lokale og daglige miljøer.
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.

1.

3.

5.

Unge med
flygtningebaggrund
oplever negativitet i
deres personlige og
samfundsmæssige
liv

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

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

2.

De engagerer sig
langvarigt i DFUNKs
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fællesskab

4.

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

6.

Deres positive
livsudvikling og
integration i
Danmark går
hurtigere

Figur 1
Figuren 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.
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DEL I
INTRODUKTION
Denne del af rapporten giver en introduktion undersøgelsens formål,
baggrund, målgruppe og metode.
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Undersøgelsens formål, baggrund,
målgruppe og metode
Formål
Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) har med støtte fra TrygFonden igangsat en
kvalitativ undersøgelse af den langsigtede effekt af sine indsatser for unge med
flygtningebaggrund i Danmark. I kraft af det mangeårige engagement, som efterhånden
mange unge med flygtningebaggrund har lagt i DFUNKs aktiviteter, som deltagere og
frivillige, har DFUNK haft en sjælden mulighed for at gennemføre en kvalitativ undersøgelse,
der giver reel viden om aktiviteternes langsigtede effekt for deltagende unge. Det er DFUNKs
erfaring, at unge med flygtningebaggrund som oftest er i en svær livssituation præget af tab,
traumatiske oplevelser og en lang række barrierer for at blive en aktiv del af det danske
samfund. Selvom de på mange måder er ressourcestærke unge, er unge med
flygtningebaggrund udfordret af at skulle lære et helt nyt sprog, de sociale og kulturelle koder
samt at blive selvforsørgende via job eller uddannelse med en fortsat uvis fremtid foran sig.
Effektundersøgelsen er iværksat med et ønske om at udforske unge med
flygtningebaggrunds egne oplevelser, fortællinger og erfaringer med DFUNKs frivillige sociale
indsatsers betydning på længere sigt. DFUNK har været nysgerrige på, hvorvidt og hvordan
et engagement som deltager og/eller frivillig i DFUNK kan bidrage til, at de unge finder nyt
fodfæste i Danmark og bliver en aktiv del af samfundet. Undersøgelsen har haft til formål at
få nuancerede kvalitative perspektiver på emnet – positive såvel som kritiske. Et formål
hermed er også, at støttegivere og andre samarbejdspartnere bedre kan vurdere værdien af
DFUNKs indsatser. DFUNK håber, at indsigterne overordnet set kan bidrage til at kvalificere
DFUNKs og andre aktørers indsatser for unge med flygtningebaggrund. En forbedring af
indsatserne vil være til gavn for de unge selv – og for det samfund, de gerne skal være en
aktiv del af.
Hvad er DFUNK?
DFUNK er en landsdækkende ungdomsorganisation, der engagerer unge mennesker (16-30
år) i frivilligt arbejde og i mangfoldige fællesskaber. DFUNK arbejder for god integration og
for at forbedre livsvilkårene for personer, der er kommet til Danmark som flygtninge. Det gør
DFUNK blandt andet gennem sociale Ung-til-ung-grupper og andre lokalt forankrede
aktiviteter samt sommercamps, arbejdsmarkedsrettede indsatser, storytelling events og
debataktiviteter.
Kernen i DFUNKs indsatser er at motivere og klæde unge med flygtningebaggrund på til at
blive frivillige og aktive medskabere af forskellige typer af aktiviteter i deres lokalområde.
DFUNK faciliterer arbejdsfællesskaber, hvor frivillige med og uden flygtningebaggrund
arbejder sammen om at lave aktiviteter og projekter til glæde for andre i et fællesskab
præget af energi, motivation, glæde og lyst. Herigennem sigter DFUNK mod, at de unge får
de succesoplevelser, der skal til, for at de kan udvikle tro på sig selv og motivation til at
bidrage aktivt til samfundet.
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Hvad er projekt FællesSkaber?
Effektundersøgelsen er gennemført som led i projektet FællesSkaber, som afvikles i 20172019 og er støttet af TrygFonden. Projektet har eksisteret i 8 år under forskellige navne og i
forskellige formater, men har gennemgående haft til formål at skabe mangfoldige
arbejdsfællesskaber, hvor det tætte samarbejde omkring et konkret projekt leder til nye
kompetencer, reel kulturforståelse og nye venskaber. Projektets grundfilosofi er, at alle har
værdifulde ressourcer at bidrage med, og DFUNK har designet projektet med henblik på, at
der er brug for forskellige typer af kompetencer og erfaringer. Metodisk arbejder DFUNK med
at skabe læringsforløb, hvorigennem unge med flygtningebaggrund gradvist udvikler deres
engagement og bevæger sig fra én rolle til en anden. Forløbet faciliteres, så erfarne kan støtte
mindre erfarne, og så tidligere deltagere kan udvikle sig til kompetente frivillige og være
rollemodeller for nye deltagere.
Projekt FællesSkaber består af:
• Sommer Akademiet, hvor unge frivillige, heraf halvdelen unge med flygtningebaggrund,
gennem et faciliteret læringsforløb uddannes til de ledere, der skal planlægge og
afholde DFUNKs årlige sommercamps
• 3-4 årlige sommercamps med deltagelse af i alt 200-240 unge
• Efterfølgende workshops og andre indsatser, hvorigennem der udvikles nye lokale
aktiviteter på initiativ af sommercamp-deltagere og -frivillige
Som samlet forløb er FællesSkaber-projektet således sat sammen med henblik på at
understøtte netop de langvarige udviklingsforløb for den enkelte unge. Alle
interviewpersonerne i effektundersøgelsen har været en del af aktiviteterne i FællesSkaber.
Da effektundersøgelsen handler om udbyttet af DFUNK for unge med flygtningebaggrund
inddrager analysen dog også andre af DFUNKs aktiviteter, fx Ung-til-ung, Madmekka,
Flygtninge Fortæller, og flere. I bilag A finder du en oversigt med korte beskrivelser af de
fleste aktiviteter.

Målgruppe og udvælgelse
For at give fokus til undersøgelsen og indblik i effekten af de udviklingsforløb, som specifikt
FællesSkaber-projektet har som sit mål, har DFUNK valgt at afgrænse undersøgelsen til unge
med flygtningebaggrund, der har været med på en sommercamp, inklusiv dem der har været
med på Sommer Akademiet og således fungeret som frivillig ledere i projektet. Deltagelse i
FællesSkaber-projektet er således fællesnævneren for interviewpersonerne, men de fleste
har også deltaget i andre DFUNK-aktiviteter over en årrække.
27 interviewpersoner er interviewet i undersøgelsen, og den endelige fordeling er endt på 8
personer, der har været deltagere, og 19 som er blevet frivillige. Selvom en ligelig fordeling
også kunne have været interessant, giver fordelingen et større indblik i effekten for de unge,
som bliver frivillige, og da det er et af DFUNKs erklærede mål at facilitere en proces fra
deltagelse til frivillighed, er viden herom meget værdifuld.
Udvælgelsen af interviewpersoner er desuden baseret på ønsket om at måle den langsigtede
effekt af DFUNKs aktiviteter ud fra tre inklusionskriterier og et fordelingskriterium:
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• Minimum 2 år siden de deltog i en DFUNK-aktivitet første gang, målt fra
interviewtidspunktet i forår 2019
• En fordeling, hvor cirka halvdelen deltog første gang for over 3-4 år siden i en DFUNKaktivitet. Grænsen er sat ved 2015 eller før
• Minimum 1 års varighed af engagement i DFUNK
Derudover har DFUNK i udvælgelsen lagt vægt på, at målgruppen skal have en bred
repræsentativitet i forhold til de unge med flygtningebaggrund, som generelt deltager i
DFUNKs aktiviteter. Det er sket ud fra følgende udvælgelseskriterier:
•
•
•
•

Køn: 1/3 kvinder, 2/3 mænd
Alder: 16-30 år i aktiv periode
Nationalitet: Syrien, Eritrea, Afghanistan og Iran skal være repræsenteret
Ankomsttidspunkt: Alle er kommet til Danmark som flygtninge, da de var unge (min. 12
år). De har opholdt sig 0-6 år i Danmark, når de deltager i DFUNK for første gang
• Geografi: Halvdelen fra henholdsvis land- og byområder
Relevante medarbejdere fra DFUNK, der har arbejdet på projektet mellem 3-7 år, har stået
for udvælgelsen af interviewpersoner med rådgivning fra Actant på at sætte ovenstående
kriterier systematisk og gennemføre den konkrete udvælgelse efter et tilfældighedsprincip:
• For at systematisere udvælgelsen i så høj grad som muligt, har DFUNK i første omgang
fundet alle tilgængelige deltagerlister fra de sidste otte års sommercamps og gennem
en stringent håndholdt indsats nøje udvalgt 90 personer, der lever op til de opstillede
og samlet set komplekse inklusions- og fordelingskriterier
• Fra denne liste har DFUNK tilfældigt udtrukket 30 personer, som tilsammen opfylder de
opstillede kriterier
• DFUNK har løbende udvalgt flere interviewpersoner tilfældigt, hvis en fra den
oprindelige liste ikke havde lyst eller mulighed for at deltage i undersøgelsen. Det var
dog et fåtal, som ikke kunne eller ville være med, eller som DFUNK ikke kunne få fat på.
Her var begrundelserne travlhed, for lang rejsetid til interviewets placering eller
utryghed i forbindelse med deres sag og opholdstilladelse i forhold til at medvirke
• DFUNK endte med at få interviews med 27 personer, som udgør undersøgelsens
datagrundlag
I faktaboksen på næste side fremgår resultatet af udvælgelsen med udvalgte informationer
om de 27 interviewpersoner.
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FAKTA OM INTERVIEWPERSONER
Spredning og gennemsnit
• Ankomstår i Danmark: 2009-2016
(2009-12: 3 pers., 2013-14: 12 pers., 2015-16: 12 pers.)
• År fra ankomst til startår i DFUNK: 0-3 år, gns. 1 år 5
måneder
• År fra start i DFUNK til forår 2019: 2-7 år, gns. 4 (15/27
startede i 2015 eller før)
• Alder: 20-35 år, gns. 26 år
Antal
• Frivillige 19 (sommercamp 16, andet 3), deltagere 27 (kun
deltagere 8)*
• Køn: 9 kvinder, 18 mænd
• Oprindelsesland: Syrien 10, Afghanistan 4, Congo 4,
Eritrea 3, Iran 3, Somalia 2, Balochistan 1
• Bopæl i Danmark: Byzone 14, landzone 13
• Geografisk spredning: Københavnsområdet 12, Resten af
Sjælland 8, Fyn 1, Aarhus 3, Resten af Jylland 3
* De interviewpersoner, der først har været deltagere og siden er blevet
frivillige, har ofte svært ved klart at skelne og kommunikere, hvilke af deres
oplevelser og udbytter stammer fra at være henholdsvis deltager og frivillig. Da
hele 19 ud af de 27 interviewpersoner først har været deltagere og siden er
blevet frivillige, lider analysen generelt af samme besvær med at skelne på
dette punkt. Konkret håndteres det i analysen ved, når det er muligt at
fremdrage underindsigter, der i særlig grad gælder for frivillige.
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Interviewpersonernes engagement i DFUNK over år
På figuren herunder er de veje, som unge med flygtningebaggrund kan gå i DFUNK over tid,
markeret med cirkler og et virvar af pile. Der er hovedveje, veje og stier:
• hovedveje, som mange går af – markeret med fed pil
• veje, som nogle går af – markeret med tynd pil
• stier, som få går af – markeret med stiplet pil

Deltager i
lokal
Ung-til-ung
gruppe
Hører om DFUNK
gennem
fagprofessionel
(sagsbehandler,
sproglærer, mv.),
frivillige fra andre
initiativer eller
bekendte

Bliver
frivillig i Ungtil-ung
gruppe

Deltager på
Sommer
Akademiet

Deltager på en
sommercamp
(eller flere)

Med i andre
aktiviteter også
(fx Madmekka,
Flygtninge
Fortæller,
Årsmøde, mv.)

Bliver
frivillig på
sommercamp

Det store billede er, at langt de fleste af interviewpersonerne har engageret sig i DFUNKs
aktiviteter igen og igen over flere år, særligt som frivillige: 70% af interviewpersonerne er,
siden de startede som deltagere, også blevet frivillige, og heraf har 84% været frivillige på
sommercamp, hvilket vil sige, at de også har været med på Sommer Akademiet.
Forløbene starter alle med, at interviewpersonerne hører om DFUNK. Derfra bliver de fleste
deltagere i enten sommercamp eller en Ung-til-ung gruppe. Herefter er der flest
interviewpersoner, der er med på Sommer Akademiet for at blive frivillige på sommercamps.
Hovedparten deltager sideløbende eller efterfølgende i andre aktiviteter også. Nogle af
aktivitetsforløbene i DFUNK flader ud over årene (se rapportdelen ’Afslutning’ for forklaring).
Den kvalitative metode
Actant har som antropologisk analysebureau stået for effektundersøgelsen og gennemført
den som en antropologisk kvalitativ undersøgelse. At undersøgelsen er kvalitativ, vil lidt
forenklet sige, at den går mere i dybden end i bredden, og at vi derigennem opnår et
vidensgrundlag med den tyngde og de nuancer som mere kvantitative og lukkede
undersøgelsesformer (fx spørgeskema) ikke indfanger på samme vis. Ved hjælp af samtale
kommer vi nemlig helt tæt på de unge med flygtningebaggrund, og får adgang til deres, viden,
erfaringer og refleksioner. Derfor er en semistruktureret interviewundersøgelse, hvor vi
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spørger ind til og rundt om de svar, som deltagerne giver, den bedste måde at spore sig ind
på de betydninger, som DFUNK har haft for målgruppen.
I effektundersøgelsen har dataindsamlingsmetoden været fysiske interviews på cirka
halvanden time med hver af de 27 personer fra målgruppen. Alle interviews er gennemført
af en af de to interviewere, som DFUNK har ansat, og som har erfaring med at gennemføre
netop kvalitative interviews. Med et datagrundlag på 27 individuelle interviews har vi i en
kvalitativ sammenhæng at gøre med et usædvanligt solidt fundament for de analytiske
indsigter. Det betyder, at analysens konklusioner i høj grad forventes at afspejle hvad der er
på spil for den brede målgruppe for DFUNKs indsatser og ikke blot for dem, vi har interviewet.
I interviewene har samtalen overordnet set handlet om ‘DFUNKs betydning for dig og i dit
liv’ og taget udgangspunkt i fire hovedtemaer:
•
•
•
•

Engagement & evt. frivillighed
Viden, læring & evner
Minder, tanker & selvtillid
Venskab, netværk & fællesskab

Undersøgelsesdeltagerne er blevet spurgt ind til både positive og negative oplevelser og
betydninger, for at kunne tegne så retvisende et billede af DFUNKs betydning som muligt.
Det vil sige at deltagerne fx også er blevet spurgt ind til, hvad der har været svært ved at
være med i DFUNK, og om de har følt sig udenfor fællesskabet mv. De fleste deltagere har
dog nævnt positive ting, men der har også været negative oplevelser, som kommer løbende
i rapporten. De er dog ikke en del af det store mønster, da de ikke er repræsenteret bredt
blandt interviewpersonerne.
Læs mere om den kvalitative metode og undersøgelsens proces i bilag A bagest i rapporten.

Tusind tak til de 27 interviewpersoner for at dele deres personlige oplevelser, erfaringer og
tanker – og rigtig god fornøjelse med at læse resten af rapporten.
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DEL II
UDBYTTE I LIVET
Denne del af rapporten har fokus på, hvad interviewpersonerne har fået
ud af at engagere sig i DFUNK på forskellig vis, og hvilken betydning deres
engagement i DFUNK har haft for deres personlige og samfundsmæssige
liv.
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Introduktion til rapportdelens analytiske indsigter
” Jeg kommer i tanker om mange ting: Fællesskab, venskab, socialt,
samarbejde, sprog, integration. ”
(Fouad)

Når man spørger interviewpersonerne ’hvad tænker du på, når jeg siger DFUNK?’, så nævner
næsten alle: venner, oplevelser eller at tale dansk. Det er tydeligt fra interviewene i øvrigt, at
alle tre temaer har været stærke mangler i deres liv som unge med flygtningebaggrund i
Danmark, og at DFUNK har hjulpet dem på disse områder.
De følgende fem kapitler analyserer de fem største udbytter for interviewpersonerne og
deres liv, og hvordan forandringerne er sket i DFUNK:
•
•
•
•
•

at de har fået venner
at de har fået positive sociale oplevelser
at de har gennemgået en personlig udvikling
at de er blevet bedre til at tale dansk
at de har fået sociale nøglekompetencer

De sidste fire kapitler analyserer fire andre væsentlige udbytter og årsagerne dertil i DFUNK:
•
•
•
•

Muligheden for og erfaringen med at være frivillig
Hjælp og inspiration til uddannelse og job
Mere nuanceret syn på Danmark og danskerne
Kulturel læring
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#1
Afgørende venskaber og bekendtskaber

” Det er den største ting, DFUNK har lavet til mig her i
Danmark: At få nogle venner. Hvis ikke man har venner – det
bliver kedeligt, og man giver op til sidst. ”
(Osama)
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Næsten alle interviewpersoner fremhæver, at de har fået venner gennem DFUNK, og at de
gennem DFUNK får et netværk. Interviewpersonerne fortæller også, at dette er det klart
vigtigste udbytte af DFUNK.
At få venner skal i flere tilfælde forstås helt ultimativt; altså at de er gået fra ikke at have
venner til gennem DFUNK at få venner. De fleste har fået flere venner, men det er fra et
stærkt begrænset udgangspunkt med meget få bekendte og enkelte venner.
Det store billede er altså, at DFUNK virker som en ’VenSkaber’ og ’BekendtSkaber’ for
interviewpersonerne, og at det – måske ikke overraskende – er det forhold ved DFUNK, som
interviewpersonerne værdsætter mest; for det er bredt accepteret viden, at kvaliteten af ens
sociale relationer er en af de største faktorer for livskvalitet.
” Jeg har mange venner gennem DFUNK. Jeg vil invitere alle frivillige som jeg
har været sammen med – efter jeg har født. Drikke kaffe og lave kage. Dele min
lykke med dem. Og vise dem, at de er vigtige i mit liv. ”
(Sabrena)

Det samme gør sig langt hen ad vejen gældende for kærlighedsrelationer, idet lidt under en
fjerdedel fortæller, at de har eller har haft en kæreste, som de har fundet gennem DFUNK.
Der er også nogle få eksempler på, at forudgående venskaber har kunnet udvikle sig markant
i rammerne af DFUNK.
Der er afgjort forskellige opfattelser af, hvornår man er ‘venner’, men det har været et
bevidst valg i rapporten at bruge denne term, venner, om de ovennævnte relationer af
kvalitet (se afsnittet ’DFUNK er en familie’), fordi det er den betegnelse, som langt de fleste
interviewpersoner selv benytter. For det afgørende er overordnet set, at kvaliteten og
kvantiteten af interviewpersonernes relationer er hævet meget markant gennem DFUNK, og
at interviewpersonerne tillægger det meget stor betydning.

Venskaberne har mindsket ensomhed
De venskaber, som er opnået i DFUNK, er for langt de flestes vedkommende af afgørende
betydning for deres livssituation i Danmark. Flere beskriver, at de før DFUNK var isolerede,
og at isolationen var uønsket (se afsnittet ’Et afbræk fra negativitet i det personlige liv og i
samfundslivet’). Det giver en følelse af ensomhed, når kvaliteten af ens sociale relationer ikke
dækker ens sociale behov. DFUNK har formået at bryde en udbredt ensomhed hos
interviewpersonerne ved at øge kvaliteten gevaldigt af interviewpersonernes sociale
relationer og ved at for- eller mangedoble dem.

# DFUNKs sommercamps gav Nina en følelse af ikke at være alene. I DFUNK
kunne hun styrke sine muligheder fremadrettet gennem netværk, venner og
familie. De bedste venner har hun fået gennem DFUNK. Og gennem en ny
veninde fra sommercampen fik Nina også kontakt til en familie, som hun opfatter
som sin egen danske familie – de støtter hende og inviterer til jul og fødselsdag.
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” Før, jeg gik bare på gaden og kiggede på folk, der snakkede og grinede. 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 hjemmesprogskole-hjemme-sprogskole. ”
(Nina)

DET FØRSTE OG VIGTIGSTE STED AT FÅ VENNER FOR OVER HALVDELEN

Alle interviewpersonerne synes, det generelt er svært at få nye venner endsige møde nye
mennesker i Danmark. I den kontekst har DFUNK for over halvdelen været deres vigtigste og
første gode mulighed for at møde unge på en socialt integrerende måde, stifte
bekendtskaber og danne venskaber med andre unge. Venskaberne er opstået til forskellige
aktiviteter, men er også blevet udviklet ved at mødes igen og igen i DFUNK.
” Det er vigtigt at deltage i DFUNK, når man er ny i Danmark, for dér får du
mulighed for at kende nye mennesker – det er det største [...] Det er det
sværeste at bo her, hvis du ikke kender nogen. ”
(Lilian)
” Jeg kendte ingen fra Danmark og heller ikke fra mit hjemland. Til bowling med
DFUNK, mødte jeg mine venner. Jeg mødte nogle fra mit eget hjemland. Det
betød også meget. ”
(Nour)
” Jeg har fået mange venner i DFUNK. Alle mine venner er fra DFUNK [både
danskere og udlændinge]. [Hvor har du fået dine venner fra?] Fra Madmekka,
fra Ung-ung, fra Habibi, fra Årsmødet, helt fra sommercamp [...] Nu kender jeg
mange unge mennesker. ”
(Yusra)

Det første sted at møde danskere på en social måde
Næsten alle interviewpersoner har haft særligt svært ved at møde danskere på en socialt
positiv måde, før de kom i DFUNK.
” Danes are a bit closed, so it is hard to talk to them if you have no school, no
family and no life here in Denmark. ”
(Juan)

De fleste peger på DFUNK som et sted, der gjorde det muligt at møde danskere på en mere
gensidig og åben måde, og at det har en stor følelsesmæssig betydning for deres oplevelse
af at være i Danmark blandt danskere.
” Du skal i Danmark have en undskyldning til at snakke med folk! Det er lidt
svært. De er, hvad skal jeg sige, lidt lukkede. Men da jeg kom til DFUNK, var folk
åbne, og du kan snakke med dem. […] DFUNK har stor betydning for mig. Jeg
var ensom, da jeg kom. Jeg kendte kun udlændinge. Hvis ikke man går til
træning eller fodbold, kunne jeg ikke møde danskere. ”
(Faustin)
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” [Du siger, man er velkommen i DFUNK, hvordan kan man mærke det?] Det er
en menneskelig ting. Man behøver ikke at sige ‘jeg er glad for at se dig’. F.eks.
man giver plads til hinanden. Man snakker ligeværdigt. Vi skal ikke hele tiden
kun lære om danskerne. De kan også lære noget om vores kultur og om andre
mennesker. Det er ligeværdige snakke. Man taler sådan: Jeg kommer med
noget, du kommer med noget. ”
(Zyan)

VENSKABER OPSTÅR GENNEM SOCIALE, FAMILIÆRE OG NYE AKTIVITETER
” Vi sov sammen og arbejdede sammen i grupper, så på den måde blev vi
venner ”
(Lilian)
Men hvordan udvikler nye bekendtskaber sig til venskaber i DFUNK? Generelt peger interviewene
på, at venskab og fællesskab tager form, fordi man ‘mødes om noget’, man ‘prøver nye ting’, man
‘kommer til at snakke sammen’, og at man er ‘sammen hele tiden’. Det kan være aktiviteter som
bålhygge, madlavning, dans, workshops, gruppearbejde, at sove på soverum, gentagne aktiviteter
over tid osv.
” Man mødes om noget – Madmekka ”
(Nour)

Særligt sommercampen er klart et arnested for venskaber, fordi det er så komprimeret,
intenst og socialt.
” På sommercampen, man kan godt se, det er nemt at blive venner, fordi vi
tænker på de samme aktiviteter, vi tænker på de samme ting, der er mulighed
for, at vi bliver venner. ”
(Jankin)
# Det vigtigste for Lilian er venskaber, og det har hun fået gennem DFUNK –
særligt på sommercamp. Her betød det, at man sov sammen, lavede mange
forskellige aktiviteter sammen og var fælles om at lave præsentationer i grupper,
at man kom tættere på hinanden og kunne forme venskaber. Vennerne bor dog
langt væk, men de ses til DFUNK-aktiviteter.

DFUNK er en ’familie’
’FællesSkabelsen’, ‘BekendtSkabelsen’ og ’VenSkabelsen’ forstærkes ved, at aktiviteterne er
familiære, søskendeagtige og venskabelige (spise sammen, sove i samme rum, hjælpes ad
med gøremål, ’samarbejde’, mv.). Interviewpersonerne fortæller om, at disse
omgangsformer og aktiviteter minder dem om et familieliv.

18

” Jeg har lært med DFUNK, at man skal give et kram, når man møder hinanden.
Jeg vidste ikke, før jeg kom i DFUNK, at man gav et kram. Jeg tænkte før, ’man
krammer kun mor og far’. For mig, det er okay, men første gang, man bliver
sådan helt rød. Det er nyt for mig. I 2015 det var første gang, jeg fik mange
kram. Jeg vidste ikke noget om sproget, men jeg gav kram. ”
(Jankin)

Særligt det at sove i samme rum har været en ny og grænseoverskridende stærk oplevelse,
der har været nervepirrende forinden, men søskendeagtigt undervejs og efterfølgende. Når
grænsen er overskredet, og de lægger sig til at sove i samme rum, er det en positiv oplevelse.
” Jeg havde det svært med, at vi skulle sove sammen 4-5 personer sammen som
frivillig. Det var som et kollektiv. Man sover altid sammen med nogle –
deltagere og frivillige. Man snakker lidt sammen, inden du skal sove – med én,
du ikke kender. Du får en ny følelse. […] Første dag er man nervøs, og du kigger
på hende, du ikke kender, men det går altid! […] Det gør, at fællesskabet bliver
mere åbent. ”
(Safi)
” Jeg boede med 3 andre på samme værelse – vi var ligesom roomies. Og den
ene hun er min bedste veninde nu. ”
(Nina)

Cirka halvdelen af interviewpersonerne bruger familiemetaforer, når de sætter ord på
fællesskabet i DFUNK, fx ’minifamilie’ (Faustin), ’min anden familie’ (Osama) eller ’en stor
familie’ (Juan og Ablelom). Metaforerne kan være ganske velvalgte, da DFUNK for mange har
status af at være en første, varig og vigtig stedfortræder for de familierelationer og for det
familiefællesskab, som de enten ikke har eller har i begrænset omfang i Danmark.
” Hvis man ikke har nogen familie her [i landet], så får man den oplevelse dér
[på sommercamp] ”
(Idiris)
” Vi var altid sammen, spiste sammen og hyggede os sammen med de andre
frivillige [...] Vi sov også sammen et sted. Det viser, at forskellige lande, kulturer
og sprog godt kan være sammen, spise sammen sove sammen og bo sammen.
Vi tænker som udlænding, at jeg ikke fremmed eller forskellig. Det føles mere
ligesom en familie så. ”
(Nour)
” På meget kort tid! Det kommer bare naturligt, man føler sig tryg, krammer
hinanden. […] DFUNK er som en familie. Man bliver tættere på både deltagere
og frivillige. Man får lyst til at kontakte og følge deres privatliv. ”
(Sabrena)
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FASTHOLDELSE AF VENSKABER KAN VÆRE SVÆRT
Transporttid besværliggør fastholdelsen af venskaber
Det kan være svært at vedligeholde de venskaber, der er opstået til aktiviteter som
eksempelvis sommercampen, der ikke er lokale i forhold til deltagernes bopæl. De nye
venner fra nationale aktiviteter kan være fra en anden del af landet end en selv.
” En af mine venner, som jeg har, bor i Nordjylland. Det er altså langt væk [fra
Sjælland]. Han er fra Rwanda og er flygtning ligesom mig. Den anden hun bor i
København. Jeg er ikke så tit i kontakt med hende. Måske tre måneder, fire
måneder, ikke så tit [mellem hver kontakt]. [Hvordan holder du kontakten med
din ven i Nordjylland?] Telefon. Han kommer også her. Jeg har også været dér
og besøgt ham. ”
(Zyan)

Transporttiden bliver særligt afgørende, hvis interviewpersonens tid begynder at blive fyldt
ud af skole og job. Det gør det sværere for dem at lave aftaler med hinanden.
# Eksempelvis har Safi tidligere været med i en ugentlig dansegruppe og en
ugentlig musikgruppe i Aarhus, men har nu fravalgt begge på grund af tidsmangel
i forbindelse med, at hun er flyttet til Vejle.

En af de måder som interviewpersonerne håndterer langdistanceudfordringen ved
venskaberne, er ved at holde skriftlig eller telefonisk kontakt. Enkelte fortæller også, at dette
gør, at de er blevet bedre til at skrive dansk, særligt når det er danskere, de skriver med.
” Man savner dem, man møder gennem DFUNK – og det er lang tid siden, jeg
har set dem. Man kan godt skrive til dem på Facebook, men man vil ikke sådan
forstyrre dem med at ringe for eksempel. Jeg ved ikke, hvad man kan gøre
bedre. DFUNK gør så meget, de kan. De laver altid aktiviteter, hvor folk kan
komme. ”
(Fouad)

Lokale gentagne aktiviteter fastholder venskaber
Ved lokale, gentagende og faste aktiviteter – Madmekka (en ugentlig madklub i forskellige
byer), Ung-til-ung, Ung i Danmark, mv. – er det overordnet set lettere for
interviewpersonerne at holde på og udvikle venskaberne.
” Når du har ferie eller har fri fra skole, så har du noget fælles i Ung-til-ung.
Gennem Ung-til-ung lærer du hinanden at kende bedre. ”
(Faustin)
” Jeg likede Madmekka på Facebook og så deltog jeg. Først sammen med nogle
og så kom jeg alene også. De fleste venner er fra Madmekka. Der går der ikke
så lang tid – det er hver mandag. ”
(Bereket)
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Særlig svært at fastholde venskaber med danske unge
Hovedparten oplever, at er særligt svært at holde kontakten med og vedligeholde de nye
relationer til danskere, når de sammenligner med at holde kontakten med unge, der har
flygtningebaggrund.
” Dem der kommer til sommercamp [med dansk baggrund], det er nogle, der vil
lave noget frivilligt, eller være sammen med andre mennesker og have det sjovt,
men man kommer ikke for at finde venner. ”
(Damhat)

Interviewpersonerne opnår dog i flere tilfælde at blive venner og holde kontakten med
danske unge. Særligt er der eksempler på, at forudgående venskaber eller bekendtskaber har
udviklet sig gennem DFUNK.
# Det er Idiris’ venskab med Søren et tydeligt eksempel på. Idiris’ har taget sin
ven Søren med til interviewet. De kender hinanden fra Røde Kors lektiecafé, hvor
Søren er frivillig. De har været på sommercamp sammen, hvor de begge har haft
en personlig udvikling og en udvikling af deres venskab. Nu skal de afsted igen
sammen, men denne gang som frivillige.

Frivillige har bedre muligheder for at udvikle og fastholde venskaber, også med danske
unge
Der er en tendens til, at dem, der også bliver frivillige, oplever en større kontinuitet i
netværket og venskaberne, sammenlignet med dem, der blot forbliver deltagere, fordi
frivillige er en del af forberedelses- og læringsforløb sammen, og udgør et team under
afvikling af aktiviteterne.
” I DFUNK man arbejder sammen bare tre weekender – og så går man til
sommercamp. Det er en rigtig god mulighed: Man bliver gode venner, fordi man
har det sjovt sammen. I DFUNK det er mere socialt, mere åbent – de kan godt
lide at snakke med folk. Så det er mere socialt end på skolen. ”
(Jankin)

Det at være frivillig er samtidig en mulighed for at indgå i mere ligeværdige relationer med
danske unge.
# Eksempelvis har det betydet rigtig meget for Nour at være frivillig. Da Nour
trådte ind i rummet til planlægningsmøderne i København, regnede hun med, at
det ville blive udfordrende, da alle de andre frivillige piger var danskere. Men da
hun oplevede, hvordan de inddrog hende, turde hun tro på, at hun havde noget
at bidrage med. Frivilliggruppen på 11 mennesker blev nogle, som hun nu
opfatter som venner – især de fire, der er piger. Fordi de både arbejdede,
hyggede sig sammen, spiste sammen og sov sammen, følte Nour sig ikke som en
fremmed udlænding, men som en del af gruppen.

Vi har altså i dette kapitel set, hvordan DFUNK er det afgørende arnested for venskaber for
målgruppen, og at venskaberne opstår gennem sociale, familiære og nye aktiviteter. Vi kan
dog også se, at fastholdelsen af venskaber er udfordrende, men at lokale og gentagne
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aktiviteter kan være med til at afhjælpe dette. Det samme kan rollen som frivillig, fordi du
netop som frivillig er del af fx forberedende – og dermed flere – aktiviteter.
Næste kapitel handler om, hvad det at få positive sociale oplevelser har betydet for
interviewpersonerne og deres liv, og hvordan de har fået disse oplevelser gennem DFUNK.
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#2
Stærke positive sociale oplevelser for alle

” For mig, sommercamp var en vild oplevelse. De første to-tre dage, det var
ligesom en anden verden. Det var en verden, hvor der kun var unge folk. Der
var folk fra Norge, fra Syrien, og fra rundt omkring i Danmark. Man er meget
tæt på hinanden, og ingen kigger på, hvilken nationalitet man har. Jeg
tænkte ’det er her, jeg hører hjemme’. […] Jeg tænkte, ’det er sådan
ungdommen er i Danmark og i Europa’. Jeg følte mig hjemme, jeg føler mig
lidt tryg – der er folk, der er smilende og laver sjov med dig. Det var ikke det
falske smil – det var de ægte smil. ”
(Haris)
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Når interviewpersonerne fortæller om DFUNK, så lægger de alle vægt på de stærke positive
sociale oplevelser, som de har haft, herunder særligt:
•
•
•
•
•
•

Et stærkt afbræk fra negativitet i det personlige liv og i samfundslivet
En stemning der er inkluderende, ungdommelig og tryg
Et sted at møde nye mennesker, også danskere
Aktiviteter, hvor man prøver nye ting sammen med andre
Et fællesskab med kulturudveksling på kryds og tværs
Erfaringerne som frivillig

De to øverste oplevelser er de stærkeste oplevelser, og dem kan du læse mere om herunder.
De fire nederste oplevelser er beskrevet andre steder rapporten.

ET AFBRÆK FRA NEGATIVITET I DET PERSONLIGE LIV OG I SAMFUNDSLIVET

Den oplevelse i DFUNK, som interviewpersonerne i særlig grad har taget med sig videre i
livet, er oplevelsen af et tydeligt følelsesmæssigt afbræk fra negative oplevelser i deres
personlige liv og i det danske samfund, de trækkes med i kraft af deres flygtningebaggrund.
Denne følelse af afbræk stammer en række begivenheder, et positivt i fællesskab og
venskaber gennem DFUNK.
” Det er min begyndelse – i mit liv. Jeg startede forfra. ”
(Abdulrahman)
” Hvis vi kigger på traditionen her i Danmark, så plejer danskerne at tage på
ferie – til Paris, London og har det sjovt. Men vi har ikke mulighederne, så vi
mødes i sommercamp, og det bliver for os ferie uden for hjemmet. Man får ikke
den der ensomme følelse af ikke at passe ind og være anderledes. Man får
chancen for at komme ud og mødes. Hvis du ikke har noget i ferien, du keder
dig ihjel [...] Hvad du har af stress om skole og familier, det bliver væk dér, og du
får mulighed for at holde ferie. ”
(Faustin)

Kontrast til ensomhed og kedsomhed i det personlige liv
Interviewpersonernes personlige livssituationer er før deres engagement i DFUNK langt hen
ad vejen præget af en uønsket isolation (se afnisttet ’Venskaberne har mindsket ensomhed’).
” DFUNK var det vigtigste, som er sket her i Danmark for mig! De første par
måneder var en katastrofe, måske det var blevet ved sådan uden DFUNK. Det
var trist, og det var forfærdeligt: Ingen venner, ingen at snakke med, ingen at
hjælpe dig med at snakke og lære sprog. I DFUNK fik jeg mulighed for at snakke
med danskere. ”
(Safi)
For næsten alle interviewpersoner repræsenterer mødet med DFUNK et lyspunkt i et ellers kedeligt
liv i Danmark. Særligt Ung-til-ung og udsigten til den kommende sommercamp har været et
spændende og opmuntrende holde- og lyspunkt i en hverdag, der for manges vedkommende ellers
kun bestod af skole og/eller arbejde og så hjem.
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” Det var de her projekter, der gav mig håb og gav mig overskud til at stå op om
morgenen og gå på arbejde. ”
(Damhat)
” Hvis jeg ikke havde været i DFUNK, jeg ville ikke have nogle venner. Så ville det
bare være skole, hjem og arbejde. ”
(Osama)
# Amir beskriver sig selv som asocial, og fortæller, at det er derfor, han ikke har
fået nogle venner gennem DFUNK. Det har dog betydet meget for ham, at han
kunne komme ud og lave nogle ting hos DFUNK, der brød med hans hverdag med
uddannelse og arbejde. I sin tid i Ung-til-Ung-gruppen, følte Amir, at det var
’dejligt at komme ud i samfundet’. Han kunne ellers godt føle sig isoleret i sin
hverdag. Han synes, det var dejligt at komme ud og lære nogen at kende og
snakke med nogen.

Kontrast til negativitet i samfundslivet
Når interviewpersonerne fortæller om, hvad DFUNK er, sætter næsten samtlige af dem
DFUNK i en kontrast til den øvrige samfundsvirkelighed, som medierne og politikere
præsenterer dem for, og som de i nogen grad selv genfinder i deres hverdag i samfundet.
DFUNK bliver omtalt som ‘en anden verden’ (Faustin), praktisk og politisk. Det er ’en
anderledes verden end hverdagsverdenen’ (Sabrena), ’et sundt parallelsamfund’ (Damhat)
eller en ’ny verden’ (Fiana), hvor en ny normaltilstand indfinder sig.
” Når man kommer til landet, man mødes kun med trælse mennesker. Man får
lyst til at lave noget, man ikke har ret til. […] Jeg slår ikke, men min lillebror han
er aggressiv. Hvis man kommer til DFUNK, er det helt anderledes. De folk, man
tror ikke, de er fra Danmark. De er søde, de snakker med dig, selvom du ikke
snakker sproget. De snakker engelsk og langsomt. Lærer dig noget. De laver
sjov med dig. Du kommer tæt på. Du lærer noget om kultur, og du kommer tæt
på danskere. ”
(Jankin)
” Jeg har begrænsede muligheder. Det er også en del af livet som flygtning.
Man er altid begrænset. Vi er excluded, fordi vi kan ikke selv tale om vores
problemer. De [samfundsdebattører] udnytter, at vi ikke har en stemme. ”
(Zyan)

EN MULIGHED FOR AT VÆRE UNGDOMMELIG OG FØLE SIG FRI

Særligt sommercamps repræsenterer for interviewpersonerne en mulighed for at praktisere et ideelt
ungdomsliv – et ubekymret og socialt ungdomsliv præget af umiddelbarhed, frihed og fællesskab.
” Jeg fik den følelse, at jeg var meget fri. At jeg selv kan bestemme. ”
(Nina)

I denne oplevelse er det en væsentlig faktor, at DFUNK er et faciliteret fællesskab målrettet
unge mennesker. Et fællesskab, hvor du bliver inddraget gennem tilrettelagte fælles sociale
aktiviteter, hvor du kan finde fællespunkter på tværs af forskelligheder.
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” Det er klart, at når man er ung, vil man gerne være sammen med unge. Jeg
var 18 år – de andre var også unge. Vi havde mange kræfter – meget energi. Og
fælles interesser som fodbold. […] For mig DFUNK er bare for hygge og være
sammen med andre. Arbejde er vigtigere. Familie er vigtigere. Og skole var også
vigtigere. ”
(Nawid)
” Klokken elleve om aftenen vi spillede volleyball! [...] Man fik energi af det
sociale! ”
(Nour)

Nogle af de interviewede nævner, at de som unge nytilkomne flygtninge i Danmark ofte er
omgivet af frivillige personer og familier, som er markant ældre end dem selv. Det betyder,
at de ikke kan udfolde sig selv som ungt menneske på samme måde, som man kan med andre
unge. Denne ungdommelige mulighed er særligt spændende for de unge, der i en tidlig alder
har måttet påtage sig voksne roller og beslutninger fx som følge af deres flygtningebaggrund.
” Når jeg er med dem, der er ældre, så synes jeg, at jeg er mere voksen [...] Jeg
har oplevet så mange ting. Faktisk der er mange, der kalder mig en lille mor,
fordi jeg passede på børnene [...] Når jeg er med dem på min egen alder, så
virker jeg mere som dén pige, jeg er – så snakker jeg som en 20-årig pige. ”
(Dana)

Graden er ungdommelighed i nogle aktiviteter virker til at være meget høj, men omvendt
kan det have en pointe i forhold til at ryste deltagerne sammen, give dem aha-oplevelser,
positive følelser, sprogtræning mv. Det kan dog også blive for meget for enkelte. For de ældre
unge og for dem, der har medvirket som deltager mere end én gange i eksempelvis
sommercamp, kan programmet blive for barnligt, konceptuelt og med for lidt praktisk læring,
der peger direkte videre i livet.
Næste kapitel handler om den store følelsesmæssige udvikling, som interviewpersoner har
gennemgået i kraft af deres engagement i DFUNK, og hvad udviklingen har betydet for dem,
samt hvad der har sat skub i denne udvikling.
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#3
Stor personlig udvikling for alle

” Uden DFUNK kunne jeg ikke gøre det... Stå dér
og fortælle [underholdende, improviserende og
oplysende i tre kvarter til et publikum på 30
mennesker i Røde Kors]. Det har fået mig til at
tænke ’jeg kan, selvom jeg ikke taler flydende’. ”
(Idiris)
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Alle har haft succesoplevelser
Samtlige interviewpersoner fortæller om og fremhæver succesoplevelser i DFUNK. Det
spænder over at få og løfte et ansvar, blive mere udadvendt, give beskeder til en stor gruppe
mennesker, eller at blive bekræftet i at søge en højere uddannelse.
Succesoplevelserne har medført en personlig udvikling for interviewpersonerne, der fx har
givet dem mere mod og ansvarlighed samt mindre generthed og tilbageholdenhed, og cirka
halvdelen peger selv direkte på, at de har fået mere selvtillid eller selvværd gennem DFUNK.
Der hersker en særlig tryg og inkluderende stemning, som gør det muligt for den enkelte at
overskride personlige grænser og få nye erfaringer – det føles mindre farligt for
interviewpersonerne at byde ind, kaste sig ud i noget, prøve noget nyt og fejle. Dette skyldes
ifølge interviewene, at de frivillige personer, de møder i DFUNK, er meget åbne,
imødekommende og ikke mindst opmuntrende og opfordrende.
” De mennesker, man møder i DFUNK, er ikke som alle dem, man ellers kan
møde – i DFUNK det er mere trygt ”
(Fiana)
” DFUNK for mig er et sted, når jeg kommer til, så bliver jeg meget glad. Jeg
bliver stærk, modig, jeg tør, jeg er ikke bange. Jeg er meget fri. Derhjemme og
med mine veninder, er jeg mere genert, men med DFUNK er det noget andet. ”
(Dana)

Alle interviewpersonerne fremhæver de frivilliges arbejde og evne til at få alle med som
meget eksemplarisk. Næsten alle har følt sig meget velkomne og har oplevet, at frivillige og
‘rutinerede’ deltagere gør meget for at inddrage nye deltagere i fællesskabet. Tre fjerdedele
nævner, at man bliver opmuntret til aktiv og udadvendt deltagelse.
” Det er meget imødekommende. De giver plads til hinanden. Man føler sig
ligeværdig. De er gode til at inddrage de mennesker, der føler sig udenfor. Da
jeg var frivillig, der var mange der følte sig udenfor, og jeg tænkte, jeg skal
tjekke dem ind [i fællesskabet] eller snakke med dem. Det var alle frivillige, der
var opmærksomme på det. ”
(Zyan)
” De frivillige var gode – de ved godt, vi ikke taler så godt dansk – at vi er
generte. At vi ikke bare kan komme og sige ‘hej’... Så de hjælper. ”
(Nour)

Denne særlige tolerance, tryghed og åbenhed, som de fleste på forskellige måder beskriver,
repræsenterer for dem et alternativ til det større samfund, hvor de oplever barrierer i forhold
til at indgå, udtrykke sig og vise, hvem de er som personer. Oplevelse af tolerance og
tålmodigheden til at blive forstået, trods begrænsede danskkundskaber, gør, at
interviewpersonerne sænker paraderne og siger, hvad de tænker.
“ You don’t have to adjust yourself in DFUNK. Because they are more tolerant! ”
(Juan)
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” I DFUNK man har lært, at der er plads til alle. Selvom der sker en konflikt, er
det vigtigt. Der er plads til alle. Man kigger ikke på, hvilket land man kommer
fra eller hvilken religion, tror du på. Når man kommer, skal man ikke tænke
over, at man er kurder. […] Nogle gange [andre steder end DFUNK] tænker man,
der er plads til alle, men så er der nogen, der siger: ’stop, du skal ikke sige din
mening’. Sådan er det ikke i DFUNK. Man har haft en lille konflikt, men der er
plads til, at alle kan sige deres mening. Alle er søde og høflige. Vi bliver nogle
gange uenige, men det er helt okay også. ”
(Jankin)

At interviewpersonerne prøver for dem nye ting i DFUNK, forstærker deres
grænseoverskridende og udviklende oplevelser. Her har vi at gøre med endnu et
identitetstræk ved DFUNK, da cirka halvdelen fortæller om, at det er et sted, hvor man prøver
og lærer ’nye ting’ eller ’nyt’. Denne oplevelse af at prøve noget nyt er koncentreret om –
men ikke begrænset til – sommercamps.
” Man prøver altid noget nyt i DFUNK. Jeg lærte at ro kajak og spille volley. Jeg
kunne fortsætte i en volleyklub bagefter. Nu spiller jeg fodbold i en klub. Jeg har
også været frivillig i fodboldturnering i DFUNK. ”
(Nawid)

Fået en lederrolle og så løftet ansvaret
Den konkrete succesoplevelse, som næsten alle frivillige fremhæver, er oplevelsen af at
skulle give en besked på sommercamps. Den mere overordnede succesoplevelse, som
næsten alle fortæller om på forskellig vis, er oplevelsen af at blive tildelt ansvar og så faktisk
løfte det. Det er koncentreret omkring, men ikke begrænset til, det at være frivillig.
# Eksempelvis har Haris uden at være frivillig oplevet, at han begyndte at få mere
ansvar til DFUNK Rollemodeller og Ung-til-ung. Han kunne fx få ansvar for, at alle
deltagere kom med den samme bus, når de skulle på tur.

Særligt de personer, der har været frivillige, fremhæver succesoplevelser med at få og løfte
ansvar, se sig selv i en lederrolle samt bidrage med egne ideer i beslutningsprocesser.
” De to camps jeg var frivillig til – man har fornemmelse af, at man har et stort
ansvar som leder [...] Man tænker ’okay, jeg skal gøre det rigtigt – så andre
bliver tilfredse, og man selv bliver tilfreds’. Man føler, ’det er godt som voksen,
at man laver noget, hvor man føler et ansvar, som man mærker. Det er godt –
det er positivt’. Så tænker man, det bliver ikke så svært med andre ting også.
Hvis man aldrig har arbejdet før, får man et chok, når man pludselig får et
arbejde efter universitetet. ”
(Fouad)

Det at være frivillig i DFUNK handler for interviewpersonerne ikke blot om at engagere sig
for deltagernes skyld. Det er i ligeså høj grad en gave eller læring, interviewpersonerne giver
til sig selv.
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” Det vigtigste, jeg lærte, var at samle folk. At spille rollen som leder – hvor
andre kan følge dig, de andre kigger på dig og tror, du har løsningen eller
svaret; ‘kan du fortælle om det og det?’. Jeg følte mig på en side nervøs, men på
den anden side også meget stolt. Fordi jeg kunne svare. ”
(Safi)

Opdaget eller udfoldet personlige styrker
De personlige evner, ressourcer og interesser, der er blevet sat i spil, spænder bredt – fra
organisering, socialt initiativ og hjælpsomhed til madlavning, kunst og dans. Omtrent
halvdelen – både deltagere og især frivillige – har opdaget nye, eller fået udfoldet kendte,
sider af selv.
” Jeg kunne godt lide at tegne, så da jeg kom til sommercamp, jeg kom til at
blive mere interesseret. Tage det meget seriøst – ’det kan jeg godt’. Jeg
begyndte at tage til kursus. Også uden for DFUNK – 8 gange. ”
(Sabrena)
“ I had skills that allowed me to part of it; social skills, good with cooking, an
initiative person – so streetfood was a good opportunity for me to organize. ”
(Juan)
” Mine billeder havde ingen værdi, heller ikke for mig selv [...] Men så gennem
DFUNK og sommercamp var der mange, der godt kunne lide det, jeg lavede. De
sagde, jeg var kunstner. Efter jeg var deltager, de ringede til mig og spurgte, om
jeg ville være leder på sommercamp. Wauw, det ville jeg gerne! [...] Jeg
begyndte at sætte mine billeder på Facebook. Og så begyndte jeg også at få
bestillinger. Så nu tjener jeg penge på det også. Det giver mig en god følelse.
[...] Det har hjulpet med min selvtillid. ”
(Nina)

En af Ninas tegninger.
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” I slutningen af Sommercampen, vi laver fest, og der inviterede vi også
musikere til at spille til. Og dengang der jeg dansede rigtig meget, og da jeg
dansede, jeg startede at græde! Musikeren kom og krammede mig og spørger,
‘hvad er der sket’? Jeg siger, ‘jeg føler bare godt, jeg er hjemme, jeg tænker ikke
jeg er flygtning eller i Danmark, jeg tænker bare, jeg er hjemme nu!’ Det var
specielt for mig [...] Da jeg kom hjem efter Sommercampen, jeg tænkte på en
anden måde. Da jeg kom til campen, tænkte jeg, at jeg kan ikke noget, men så
dansede jeg med andre, og de blev interesserede i mig. Da jeg kom hjem, jeg fik
min lillebror til at starte med at danse! Jeg siger til de andre [lillebrødre], ‘kom i
gang, ikke være genert, selvom du har gennemgået mange svære ting, ja, men
brug dansen til at komme videre!’ Og han [lillebroren] spiller også musik nu
[peger på trommesættet i stuen]. Her i byen blev vi kendt på den måde.
Gennem dans og gennem min lillebror, der er meget god til at spille og danse.
Normalt vi plejede bare sidde hjemme. Men vi viser, hvem vi er – de starter med
at invitere os nu. [...] Efter jeg kom derind [i DFUNK], jeg gav de yngre [brødre]
end mig muligheder også. Jeg vejleder dem om, hvad for veje de kan gå.
Lærerne kalder dem nu talentbørn. ‘Hvordan har I lært alt det’, de spørger. Nu,
mine brødre, nu de inviterer mig! Det er sådan det skal være. ”
(Faustin)

Særligt frivillige får evnen til at tale foran forsamlinger
For mange af de frivillige sker der en stor udvikling. Mange af dem tør nu tale foran en
forsamling – noget de fleste knapt tænkte, var muligt for dem. Før var de fx generte, nervøse
for at lave sproglige fejl og bange for at blive til grin.
En særlig tryg stemning i DFUNK, kombineret med vejledning i præsentationsteknik og forberedelse fra frivillige, og et moderat pres for at springe ud i det, samt selve det at tale
flere gange foran en forsamling, er en væsentlig forklaring på, hvorfor så mange udvikler sig
på dette punkt.
” Første gang kunne jeg ikke stå foran folk og snakke. Jeg blev nervøs og genert
– det bliver væk i DFUNK. Pludselig er det helt normalt at stå dér. Man udvikler
sig – ligesom man er i en anden verden. Første gang jeg stod foran folk og talte,
vi lavede noget teater. Jeg tænkte ’åh nej, men okay’. Efter anden gang blev det
helt normalt. ”
(Faustin)
” Jeg har udviklet mig i forhold til selvtillid og selvværd. At være ikke bange. Det
er jeg jo stadigvæk… men i mit hjemland, kunne jeg ikke stå foran mennesker.
Så ryster jeg og glemmer, hvad jeg skal sige. Det var jeg også i starten i
Danmark. Men når man kommer ud og prøver det 1, 2 og 3 gange, så kan man
se forskellen […] Til sommercamp var vi 50 mennesker eller sådan noget. Jeg
lærte at forberede mig – at blive klar. Du skal gøre det kort og præcis – og
forståeligt. Så det har jeg lært gennem den frivillige planlægning [...] Hvis jeg
gjorde det endnu mere, så tænker, jeg kan blive endnu bedre. ”
(Bereket)

Denne udvikling, hvor mange frivillige får mod på at deltage og indtage scenen, også i større
sociale sammenhænge, har ikke kun perspektiver for dem i arbejds- og
uddannelsessammenhænge, men kan også være af stor betydning på et grundlæggende
følelsesmæssigt plan fx i forhold til selvtillid, selvværd og ensomhed.
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Udviklingen på dette område er heller ikke begrænset til de frivillige. Særligt evnen til at tale
i forsamlinger udvikles også hos nogle af deltagerne.
“ Man står én-til-én, begynder snakke, to-og-to, tre-og-tre og så flere og flere.
Jeg bliver ikke så meget genert nu og snakker som stod der ingen foran mig.
Selvfølgelig de første fem minutter er måske svært – men du skal begynde. […]
Jeg har ikke fået job gennem DFUNK. Men det vigtigste, jeg har fået, er at være
selvstændig og turde tage beslutninger. Du bliver mere selvstændig. Stoler mere
på dig selv. Du begynder at vide, hvordan folk tænker. Du bliver bedre til
kommunikation. Det kan jeg bruge på arbejdet – også på min arbejdsplads, jeg
bliver ansvarlig. “
(Abdulrahman)

‘Flygtninge fortæller’ har været en stærkt udfordrende, lærerig og blandet oplevelse
For de seks, der har været med i Flygtninge Fortæller (herunder Fortællinger på Flugt), har
det været en særdeles stærk og terapeutisk oplevelse, som på en måde er kulminationen på
deres rejse i DFUNK-sammenhænge. Forberedelses- og præsentationsteknikkerne har de alle
seks kunnet bruge i andre sammenhænge, også den ene blandt dem, som valgte ikke at
gennemføre af sproglige grunde. Generelt gælder det for dem, at de ikke mener, at de kunne
have delt deres historier til forskellige events, uden deres forudgående evner, oplevelser og
personlige udvikling fra DFUNK. Det er konceptet i Flygtninge Fortæller, hvor sigtet er på at
sætte personlige perspektiver på debatten om flygtninge og integration i Danmark.
” Jeg følte, at jeg var et helt anderledes menneske før ‘Flygtninge Fortæller’, end
jeg var efter. Det føles som fire års terapi. ”
(Damhat)
” Før turde jeg ikke fortælle min historie til andre. Det gør jeg nu. Det har jeg
gjort i DFUNK. Jeg har aldrig før fortalt min historie foran en masse mennesker.
Første gang var i ‘Ung i Danmark’. Der fortalte jeg 2-3 gange. Jeg tænkte første
gang, at det var lidt svært. Senere fortalte jeg også i ‘Flygtninge fortæller’. Jeg
tror, det var de andre, der motiverede mig – de sagde ’bare gør det – fortæl din
historie.’ ”
(Fouad)
” Hvis jeg ikke havde været frivillig i sommercamp, jeg tror ikke, jeg havde været
med i ‘Flygtninge Fortæller’. Fordi når man er frivillig, man skal stå foran
mennesker og sige noget. Jeg havde oplevet, at jeg kunne godt stå foran andre.
Så jeg bliver stolt. ”
(Nour)
” Det hjælper også i forhold til mine oplæg på universitetet og andre ting. Jeg
stadig bruger den metode, når jeg skal holde et oplæg. Hvordan man skal
fremlægge og opbygge sin fremlæggelse. Så jeg har stadig det med, det
kursus.”
(Amir)

Oplevelsen har som nævnt været meget stærk. Det gælder positivt for alle, men også negativt
for tre af de seks, som på den måde har haft en ambivalens i oplevelsen. To synes deres sprog
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var for dårligt, også dårligere end de selv havde forventet. En følte sig som et offer i sin egen
historie. En anden så det som en succes, at få lov til at være en stemme for flygtninge for et
publikum uden for DFUNK, men at publikum alligevel var ‘dem, der er enige med os’.
” Når man står på en scene og fortæller sin historie, man føler sig som et offer
eller en helt. Og jeg føler mig som et offer. ”
(Amir)

Næste kapitel handler om, hvad det har betydet for interviewpersonerne og deres liv, at de
er blevet bedre til at tale dansk gennem DFUNK, og hvordan det er gået til.
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#4
Næsten alle er blevet markant bedre til at
tale dansk

” Jeg har lært dansk i skolen – og snakket det i DFUNK. ”
(Fiana)
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Næsten alle interviewpersoner har enten lært at tale dansk eller er blevet markant bedre til
det, hvilket næsten alle også selv direkte påpeger i interviewene. De fleste interviewpersoner
virker til at have haft forudgående færdigheder i det danske sprog, som de fx har fået på en
sprogskole. Men ved at engagere sig i DFUNK har de alle opnået kompetencen til at tale med
andre, dvs. bruge deres færdigheder. Der er altså sket et stort kvalitativt løfte på deres
sprogkundskaber fra færdighed til kompetence, forstået som evnen til at tale dansk i en social
situation.
Ikke alene graden af denne læring er stor – fra ét læringsniveau til et højere – men også
anvendeligheden er stor. At tale dansk er i mange sammenhænge i Danmark forudsætningen
for social og kulturel inklusion og for at få læring ud af uddannelsesinstitutionerne.
” Da jeg kom tilbage til skole efter sommercamp – min lærer sagde: ’Du er
blevet bedre til dansk! Du er ikke så genert mere. Og mere social.’ Da hun sagde
det… jeg blev glad! ”
(Nour)
” Nu er jeg blevet lidt modig til at tale dansk. Selvom man kommer fra et helt
andet land, kan man godt være en del af kulturen – ved at blive bedre til sprog
og komme tæt på danskere. ”
(Sabrena)
Evnen til at tale dansk og at bruge denne evne forstærker også interviewpersonernes forståelse af,
hvad andre dansktalende siger.
” Før 2017 måske kunne jeg forstå i danske TV-nyheder måske 10 procent eller
mindre [...] Og nu, hver aften sidder jeg og hygger med TV-avisen, og ser hvad
der sker i Danmark [...] Jeg forstår det godt. Og før 2017 var det umuligt. ”
(Idiris)

EVNEN OPSTÅR I ET DANSKTALENDE, INKLUDERENDE OG UNGT MILJØ
I DFUNK lærer man at tale dansk over tid gennem socialt samvær, aktiviteter og venskaber. I
DFUNK lærer interviewpersonerne at turde tale trods sproglige fejl, da det ikke er korrekt
sprog, men nærmere det personlige og sociale der er i fokus. Den sproglige udvikling opleves
derfor som mere naturlig og automatisk end på studier, kurser og sprogskoler.
” Det eneste sted for mig, jeg kunne udvikle mit sprog, var DFUNK. [...] Da jeg
kom til Danmark, i klassen jeg turde ikke helt at sige noget, hvis det nu var
forkert [...] Men da jeg var med i DFUNK – jeg prøver, fordi de andre prøver at
forstå, det jeg mener. Fx ord med ’ø, æ, å’ [...] Jeg turde mere i DFUNK. ”
(Foad)
” Det er sjovt og hyggeligt at lave aktivitet, og så er det, det med at møde nye
mennesker og lære dansk – for vi snakker alle sammen dansk i DFUNK. Hvis der
er nogen der ikke forstår, snakker man langsomt. ”
(Lilian)

Det sociale og sproglige spring, der sker for interviewpersonerne, er i høj grad katalyseret af
det mod til at springe ud i noget, som interviewpersonerne fortæller, de også har fået
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gennem DFUNK. Oplevelsen af, at alle taler med alle på en interesseret og tålmodig måde,
forstærker modet til at tale trods sproglige fejl.
” For eksempel jeg kan godt sidde med en dansker og snakke én eller to timer.
Før tænkte jeg på, hvordan jeg skal sige dét og dét ord. Men i DFUNK har jeg
lært bare at snakke uden at tænke på grammatik. [...] Jeg kunne før DFUNK ikke
sige ’jeg forstår ikke, kan du sige det igen?’. [...] Man er ikke dum, når man siger
det, fordi det er jo et helt nyt sprog. ”
(Nour)
” Dengang var jeg bange for at sige noget forkert – men nu jeg tolker og
oversætter også, selvom jeg ikke kan flydende dansk [...] Jeg ville ikke sige noget
nyt før, hvis det var nyt for mig, fordi de andre måske griner af mig. Men nu, jeg
har mødt mange der ikke kunne tale rigtigt godt dansk – og det har givet mig
mere mod ved at være frivillig [...] Jeg tror mere på mig selv. ”
(Dana)

Interviewpersonerne bliver så at sige udsat for og afkrævet dansk tale og samtale over tid,
både komprimeret på sommercamps samt i en frekvens over tid gennem aktiviteter som
Madmekka eller Ung-til-ung – eller gennem planlægningen, forberedelsen og afviklingen af
aktiviteter, hvis man er frivillig. DFUNK har givet interviewpersonernes danskfærdigheder en
slags eksponeringsbehandling ved at udsætte dem for at skulle tale og lære dansk for at være
mere med i det sociale. Langt de fleste påpeger dog netop på dette systematiske element
som vigtigt for, at de har kunne vedligeholde og træne deres dansksproglige kompetencer.
” Man snakker bare dansk – det er ikke et kursus. […] I starten, jeg kunne ikke
tale dansk – jeg kunne lidt engelsk. Jeg følte mig lidt udenfor, for jeg kunne ikke
følge med i samtalen. Så derfor, jeg hev nogle venner med. Og jeg blev bedre til
dansk – så blev det nemmere. ”
(Nawid)
” Selvom du blev træt på sommercamp, der var hele tiden dansk. Du lærer,
hvordan du skal udtale det. Og til dans, der er noget dansesprog, du skal lære,
fx gå frem tilbage, hoppe, osv. Vende jer og alt det der [...] Og jeg er blevet
meget bedre til at skrive dansk. ”
(Safi)
I starten kan det derfor være hårdt at blive udsat for dansk, og indtil man kommer ud over tærsklen,
kan man blive skuffet over egne evner.
” Vi havde tolk [til et arrangement i Aarhus], men man kan ikke række hånden
op hver gang og spørge ’hvad betyder det? Hvad betyder det?’ ”
(Jankin)
Den slags sprog, som interviewpersonerne er blevet udsat for, har kastet sig ud i og lært at bruge, er
også et andet og mere hverdagsagtigt og ungt sprog end det, de har lært på fx kurser.
” Engang de snakkede om, at det var ’en voldsom god marmelade’. Wow,
’Voldsom’!? [..]. Så jeg har lært, at voldsom betyder utrolig. ”
(Zyan)
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” DFUNK er ikke danskundervisning, men dansk kommer gennem de venner, du
finder hos DFUNK. Og det, jeg lærer på sprogskolen, er anderledes fra det, vi
snakker på gaden. Hos DFUNK jeg lærer, at jeg kan sige for eksempel ’fedt!’ ”
(Nina)

Danske frivillige og venskaber er kerneelementer i sproglæringsmiljøet
DFUNK samler unge med mange forskellige flygtningebaggrunde, men lykkes alligevel med
at have dansk som primærsprog, fordi der er mange frivillige danske unge og unge frivillige
med flygtningebaggrund, der nu taler dansk.
” Det er en rigtig god ting, at det ikke kun er flygtninge i DFUNK. Det, at der er
danske unge, betyder, at man snakker sproget og lærer dansk. ”
(Yusra)

Madmekka fremhæves som et ideelt sted at lære dansk, særligt fordi man sidder tæt og kan
snakke i længere tid ad gangen med danskere der.
” Jeg har lært mest sprog i Madmekka [sammenlignet med skøjtebane, café,
afrikansk arrangement, kulturnat, bowling, mv.]. [...] Når man sidder ved siden
af hinanden, dér ved bordet, rigtig tæt, hvis jeg ikke siger så meget, så spørger
de én [...] Der er rigtigt mange danskere dér til Madmekka, så man kan snakke
med dem. Vi snakker om uddannelse, job, livet og alt muligt. ”
(Fiana)

Flere beskriver også, at venskaberne, særligt med danskere, er en af vejene til at få motiveret,
udviklet og vedligeholdt sit danske talesprog.
” Venner! Uden vennerne kunne jeg ikke snakke dansk, som jeg kan nu! Stor
hjælp. ”
(Safi)
” Jeg kan huske, da jeg kom til sprogskole, jeg kan huske, hvor svært det var,
man blev nervøs. Man ville sige rigtig meget – man ville gerne, man kunne ikke.
Jeg kunne ikke! Men DFUNK gav mig motivation til at udvikle mig rigtigt meget.
Selvom det er stadig svært, jeg giver ikke op. Fordi man har i DFUNK danske
venner, man kan snakke med dem […] ” Jo flere venner man har, jo bedre bliver
man til sproget. Fordi når man har danske venner, så kan man blive bedre til
sproget! ”
(Fouad)

Næste kapitel analyserer henholdsvis, hvad det har betydet for interviewpersonerne og
deres liv, at de har fået sociale nøglekompetencer, og hvordan det er gået til. Selvom de
sociale kompetencer er ikke er blandt dét, interviewpersonerne nævner, når man spørger
dem ’hvad tænker du på, når jeg siger DFUNK?’, så er de sociale kompetencer, som de har
fået blandt andet til at skabe kontakt og indlede samtaler, meget vigtige at have med sig på
deres rejse ind i samfundslivet.
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#5
Sociale nøglekompetencer

” Når jeg ser mig selv i Danmark, DFUNK var en del af min udvikling, da jeg kom
til Danmark – den måde jeg kunne blive god til sproget og komme i gang med
skolen. [...] Hvis man er social, så kender man nogen, der kan hjælpe og vise –
og så er det lidt lettere. Det kan jeg mærke. Når jeg ser på den tid, vi har boet i
Danmark… Jeg er tilfreds med mit niveau i dansk – for jeg kan se nogle, som
har boet her længe og ikke er så gode. ”
(Bereket)
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Størstedelen af interviewpersonerne fortæller, at de er blevet bedre til at indgå i sociale
sammenhænge i Danmark, og enkelte fortæller, at de er blevet det mere generelt, typisk
fordi de har fået mindsket stor social nervøsitet, generthed og tilbageholdenhed.
Når de skal sætte ord på, hvad det så er, de er blevet bedre til i sociale sammenhænge,
nævner interviewpersonerne eksempler såsom at være blevet mere deltagende, punktlig,
rettet mod omverdenen, talende, bedre til smalltalk og villig til at tage imod sociale
invitationer. De øgede sociale evner og vaner har stor betydning for, at de kan opnå et
tilfredsstillende socialt liv, men også deres evner til at indgå succesfuldt i uddannelses- og
jobsammenhænge.
” Jeg startede med at arbejde i pizzeria, da jeg var 18 år. Man skulle være
udadvendt for at få jobbet, og jeg tænkte ’hvorfor skal jeg ikke bruge det, jeg
har lært’ […] Det, jeg har lært, er, at her i Danmark øjenkontakt er vigtigt. Det
var noget, jeg lærte i DFUNK. Der var én, der siger, at det kan være et problem
for dig, at du kigger rundt hele tiden, mens du taler ”
(Faustin)
” Fx på mit job, når vi skal spise frokost, så begynder jeg at snakke med dem i
stedet for bare at spise stille. ”
(Lilian)
” Inden 2017, når jeg blev inviteret til mine danske venner til øl eller kaffe, altid
tænkte jeg to eller tre gange, om jeg skulle sige ’ja’. Det gør jeg ikke nu. For nu
er jeg blevet meget åben. ”
(Idiris)
# Eksempelvis har Andrew gennem DFUNK lært, at det er vigtigt at komme til
tiden i Danmark, fordi han lærte, at man selv må betale sin busbillet og finde vej,
hvis man kommer for sent til sommercamp.

Lært at starte samtaler med nye mennesker
En tredjedel lægger særlig vægt på, at de er blevet bedre til at møde nye mennesker, fordi
de har lært at tage den første kontakt og starte samtalen. Sammen med
interviewpersonernes interkulturelle og sproglige læringer samt deres selvtillidsboost
bringer det dem i mere og bedre kontakt med de mennesker, de møder i deres dagligdag.
Evnerne og vanerne kan de fx opnå ved at omgive sig med og spejle andre i DFUNK. Det kan
være noget så enkelt som at sige ’hej’ – men dette lille ’hej’ kan have en særdeles forløsende
virkning, når man, som interviewpersonerne, ønsker at møde nye mennesker.
” Jeg har lært, hvordan jeg skal møde nye venner. Fordi hver dag [hver mandag i
Madmekka] jeg kommer til DFUNK, der er nye mennesker, og de siger alle
sammen ’hej’. Første gang jeg kom, kunne jeg ikke sige: ’Hej, jeg hedder…’ Jeg
så, at alle mennesker hilste på hinanden. Så jeg spurgte nogle ’hvorfor går de
rundt og hilser?’. Og de sagde: ’Ja selvfølgelig! Når du møder nye mennesker,
skal du sige ’hej’ og sige ’jeg hedder…’ ”
(Yusra)
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Evnen til at tage kontakt ved at sige de første ord, svare tydeligt tilbage eller åbne en samtale
med et spørgsmål har mange interviewpersoner taget med ud i deres dagligdag. Evnerne til
at tage kontakt er med til at accelerere deres daglige integration i de miljøer, de færdes i, og
som kan føles lukkede om sig selv (trappeopgangen, boligområdet, bussen, frokostpausen,
mv.). At interviewpersonerne tør træde i karakter og invitere til social kontakt, er med til at
ændre deres oplevelse af dem selv og det omgivende samfund i en langt mere positiv retning.
” Jeg synes, efter at have været i DFUNK, jeg er blevet virkelig god til at møde
nye mennesker, og det er så vigtigt – så man kan ikke bare blive alene. Jeg tror,
jeg havde været mere alene og ensom, hvis ikke jeg havde været med i DFUNK
[…] De mennesker jeg møder både i skolen og på arbejde, kan jeg snakke med.
[…] DFUNK betød, at mit netværk blev større. ”
(Lilian)
” Efter DFUNK blev jeg mere social. I andre sammenhænge også mere social.
Jeg troede mere på mig selv og mit sprog. Jeg kunne godt snakke med andre –
også selv. [...] ” Jeg kunne godt prøve at snakke med folk i skolen og på job –
det er blevet nemmere at tage kontakt [blandt andet fordi hun tager initiativ til
det første smil]. ”
(Fiana)

Næste kapitel handler om en mulighed for at blive frivillig, som alle har haft – og de fleste
men ikke alle benyttet sig af. Kapitlet analyserer, hvad der driver deltagere til at blive
frivillige, og hvad der kan afholde dem fra det. Kapitlet handler også om de erfaringer, som
de frivillige har fået i kraft af at være frivillige. Det påpeger nogle erfaringer, som de har fået
i forhold til samarbejde, ledelse og frivillighed, og hvad disse erfaringer har betydet for dem,
samt hvordan de er kommet i besiddelse af dem.
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#6
Muligheden for og erfaringen med at
være frivillig

” Det var første gang i mit liv, jeg planlagde noget og gav min mening.
Det er godt for én – indeni – at man ikke bare sådan deltager, men at
man gør noget for andre. Jeg har fx givet min tid til at komme til
planlægningsmøder. Hjælpe med noget. Jeg havde ansvar indeni i mig
selv – jeg har gjort noget! ”
(Fiana)
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MULIGHEDEN FOR AT BLIVE FRIVILLIG

Om interviewpersonerne er blevet frivillige eller ej, virker i høj grad til at være blevet afgjort
af om anledningen, motivationen og særligt forudsætningerne har været til stede hos den
enkelte.
Der er grundlæggende tre måder, hvorpå interviewpersonerne har besluttet sig for at blive
frivillige:
• De er blevet opfordret af sekretariatet eller af frivillige
• De har meldt sig selv
• En blanding
Over halvdelen af de frivillige er blevet opfordret, og det har haft en stor vægt for dem i deres
beslutning. Opfordringerne har forstærket den motivationen, der allerede har været til stede
hos langt hovedparten. Motivationen er skabt af et forskelligt mix af en række positive
oplevelser i kraft af DFUNK, eksempelvis:
• at man spejler sig i de andre frivillige, herunder ser op til eller ser sig selv i
• at man har oplevet at flytte sine egne grænser som deltager på en positiv måde
• at man ønsker at gøre noget for andre med flygtningebaggrund, særligt ud fra et ønsket
om at give tilbage i forhold til de positive oplevelser og redskaber, som man selv har
fået. Det kan også være for at få en rolle, som er mere end en modtager af hjælp
• at den personlige anerkendelse af at blive set og opfordret kan forstærke og gøre, at
man får øje på sin egen motivation
• at man ønsker at få endnu flere venner og dyrke fællesskabet i DFUNK endnu mere
Mange af dem, der ikke er blevet frivillige, har også haft en motivationen, som er blevet
forstærket og har fået en anledning til at blive udlevet gennem opfordringer. Så om en
interviewperson er blevet frivillig eller ej, har i meget høj grad været afgjort af, hvorvidt de
havde forudsætningerne. Ifølge de interviewpersoner, der er forblevet deltagere, har
forhindringerne været:
• At have for travlt på grund af job, uddannelse eller familieproblemer til at turde forpligte
sig på ansvaret, særligt forberedelsesforløbet til sommercamp
• At der ikke foregår noget tæt nok på ens bopæl, som man kan være frivillig i

Meget få fremhæver udfordringer i overgangen fra deltager til frivillig
De frivillige blandt interviewpersonerne er blevet spurgt til, hvilke udfordringer de har haft i
overgangen fra deltager til frivillig. Der er fremkommet meget få eksempler på, at
overgangen fra deltager til frivillig har givet anledning til store udfordringer. Foruden
eksemplerne fra Flygtninge Fortæller (se afsnittet ’Flygtninge fortæller har været en stærkt
udfordrende, lærerig og blandet oplevelse’), er der ét klokkeklart eksempel, som handler om
at føle sig utilstrækkelig i den første tid som frivillig i forhold til at løfte det ansvar, som man
har fået:
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” Fantastisk oplevelse at være med til at planlægge [på Sommer Akademiet].
Stor oplevelse af få så meget ansvar: Man skal holde sine aftaler og lave aftaler
med nogle, der skulle komme og undervise. Første år jeg klarede det ikke så
godt, fordi [...] turde ikke skrive til nogle og spørge, om de ville være
undervisere. Så jeg sagde ’undskyld’ til min gruppe, fordi jeg ikke kunne det.
Men de sagde, at jeg havde høj energi og var åben til alle og sagde velkommen
til alle deltagerne. Så det var ikke nede med begge dele [de andre fremhæver
andre styrker for Osama, som han har i forhold til at håndtere sin generthed].
[...] Jeg skammer mig, når jeg husker det. Jeg har ikke gjort det godt. Jeg tog
ikke lige så stort ansvar, som de andre har taget. Det var bare på grund af min
generthed. Jeg turde ikke. ”
(Osama)

Deltagerne ser generelt det at være frivillig som en arbejdserfaring, der er udfordrende
intens – særligt i starten. Arbejdsbyrden kan til tider være for stor og for svær – men omvendt
er arbejdet sjovt, socialt og sker i et fællesskab, hvor frivillige støtter hinanden.
” Man arbejder for meget – det er frivilligt, jo! Vi bruger en hel dag fra kl 8-18,
hvor vi snakker dansk, og jeg blev meget træt til sidst. ”
(Safi)
” Jeg tager DFUNK som et arbejde. Jeg får ikke nogle penge, men jeg får
erfaring. ”
(Jeremie)
” Det er svært første dag [som frivillig], hvordan man skal lære hinanden at
kende. Det er svært, fordi folk er forskellige. Vi er forskellige typer. […] DFUNK er
sjovt. Man møder en masse søde folk. Man laver en masse aktiviteter sammen.
Man arbejder sammen. Man tager en beslutning: ’Hvad skal vi lave? Skal vi tage
til stranden, pool, danse?’ Ja, man arbejder. ”
(Jankin)

ERFARING MED FRIVILLIGHED
Lidt over to tredjedele af interviewpersonerne har fået erfaring med frivillighed. Som frivillig
får man nogle erfaringer, der specifikt stammer fra det at være frivillig. Heriblandt fremhæver
interviewpersonerne selv:
•
•
•
•
•
•
•
•

At samarbejde i grupper om forberedelsen til aktiviteter
At have en ledende rolle under afviklingen af aktiviteter
At håndtere konflikter, herunder at få forudgående viden om det
At få frivilligerfaring på CV’et
Selve med at melde sig til og være frivillig
At få og løfte ansvar
At give beskeder eller instrukser
At forberede og fremlægge præsentationer

De specifikke erfaringer som frivillige kan være anvendelige for interviewpersonerne i job- og
uddannelsessammenhænge. De fire nederste frivilligerfaringer på listen er beskrevet andre steder i
rapporten, mens du kan læse om de fire øverste i resten af dette kapitel. Du kan blandt andet læse
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om, hvordan interviewpersonerne har kunnet overføre erfaringerne til deres øvrige personlige og
samfundsmæssige liv.

Frivilligere får erfaring med at samarbejde i grupper
Halvdelen af de frivillige fremhæver selve det, at de har prøvet og lært at samarbejde i
grupper, eksempelvis når de har skullet planlægge og organisere aktiviteter. De ser
samarbejde, særligt i grupper, som en vigtig erfaring og læring i DFUNK. Nogle siger direkte,
at denne erfaring og læring har gjort enten skolen eller uddannelsen nemmere for dem.
” Jeg er blevet bedre til dansk og til gruppearbejde. Det hjælper også i skolen i
forhold til at lære og arbejde i grupper. Det har hjulpet mig rigtigt meget. ”
(Bereket)
” Man får meget tit fremlæggelser og sådan noget på gymnasiet, så det er
godt, jeg havde lært det [blandt andet teknikker til at fremlægge og evaluere]. ”
(Dana)

For nogle er erfaringen med en beslutningsproces som gruppearbejde helt ny, hvilket må
være én af grundene til, at denne erfaring meget ofte fremhæves:
” Sommercamp er 4 dage, der er planlagt, men man skal også hjælpe til, lave
mad til de andre. For eksempel, man lærer at lave samarbejde. Det kendte jeg
ikke fra hjemland – ikke gruppearbejde. Her på VUC, da vi skulle være i gruppe
og arbejde sammen – det kendte jeg fra DFUNK! ”
(Nour)
” Det var første gang, jeg arbejdede sammen med en gruppe. Vi sidder fire-fem
ved et bord, vi snakker – ’hvad skal vi gøre?’. Jeg siger min mening. Vi lytter på
hinanden og tager en beslutning sammen. Vi bliver enige til sidst. Dér, hvor jeg
kommer fra, kan du godt sige din mening, men chefen bestemmer, om vi skal
gøre det, du mener. [... modsat i DFUNK:] Jeg bliver fyldt af positiv energi, jeg vil
bare give et kram. ”
(Jankin)

Over halvdelen af de interviewpersoner, som har været frivillige, sætter stor pris på at have
fået lov til at arrangere noget i fællesskab med andre og synes, det var fedt at få mulighed
for selv at komme med inputs i beslutningsprocesserne.

Frivillige får erfaring med ledelse
Cirka halvdelen fortæller om, at de har fået en generel viden om og en erfaring med temaer
som lederskab, facilitering, koordination, organisering og at give feedback ved at være frivillig
i DFUNK. Viden har de særligt fået ved at deltage på Sommer Akademi, mens erfaringen
kommer fra flere steder i deres virke som frivillige. Flere fortæller, at du har kunnet bruge
dette til fx at have bedre samtaler i uddannelsessammenhænge eller arbejde bedre sammen
med chefen og kollegaer.
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” Jeg har arbejdet i på lageret i et supermarked. Jeg var den, der forklarede de
andre – de nye og vikare – hvordan man gør. Det havde jeg ikke gjort, hvis ikke
jeg havde været [særligt frivillig] i DFUNK. […] Jeg var meget overrasket over
mig selv [over at melde sig til og over at være frivillig]. Næsten hele mit liv
havde jeg ikke gjort de der ting [givet instrukser til andre. Jeg blev meget glad
og stolt, fordi de [deltagerne] var jo glade. Jeg tør mere – og i skolen og på
arbejde – turde jeg at tale! Når man har gjort det én gang, så kan man! Jeg
tror, jeg klarer det bedre i klassen, og jeg kan stille spørgsmål til læreren uden
at få stress. Og jeg kan tale uden at blive bange for, hvad de andre tænker. ”
(Safi)
” Jeg har lært meget på Sommer Akademiet: Hvordan man kan være
selvstændig. F.eks. hvis man skal være chef, hvordan kan man være en god chef.
Det har jeg lært. Og hvis man fx er koordinator, hvordan man kan koordinere sin
gruppe, for at komme længere frem i det projekt, man har. ”
(Mansoor)

Frivillige får erfaring med konflikthåndtering
En tredjedel af de frivillige fortæller om, at de ved at være frivillige har fået, en for dem
væsentlig viden om og erfaring med håndtering af konflikter og uventede situationer, som
blandt andet opstår fordi DFUNK samler personer med mange forskellige baggrunde. Det kan
fx være uenigheder under forberedelserne eller misforståelser blandt deltagere fx på
sommercamps, som de frivillige fx har løst sammen ved at være observerende og
planlæggende i forhold til, hvordan de kan bryde ind og dæmpe konflikten på en rolig og
effektiv måde.
” Der er altid konflikter. Det er små konflikter. Engang til sommercamp […], så
kom der en pige og sagde, at der var en dreng [fra et andet land], der kom og
rørte meget på hende. […] Inden vi snakker med drengen, vi sagde hun skulle
tage ind til festen igen og så kiggede vi, om det var rigtigt. Og vi så, at han
mente det ikke, han ville bare danse. Så vi tog hende og ham og snakkede med
dem og løste det på den måde. ”
(Osama)
” For eksempel, vi blev ikke enige om en aktivitet [under forberedelser til
sommercamp]. [...] Jeg tænker ’I er to der siger ja, vi er fire der siger nej –
hvorfor skal vi lave parkour?’. Vi ender med at lave to aktiviteter på samme tid,
som deltagerne kan vælge imellem. ”
(Jankin)
” Når det er voksne, det er grænseoverskridende at skulle gå over og sige noget.
Man kan [ved at være tålmodig og observerende] godt finde en vej, hvor man
kan kommunikere, uden at han føler skam over det, han har gjort. Jeg har ikke
sagt til dem, at det ikke er sådan, man gør det… Man finder en anden vej, sidder
og snakker. ”
(Mansoor)
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” Så jeg har forklaret [en der medbragte alkohol], at han må gerne være her,
men han må ikke drikke her. Og han var sød og han sagde: ’Okay, jeg skal nok
gå hjem og sove’. Så det var lidt uden for vores plan [for håndtering af
situationen, som Ablelom havde forberedt sammen med en anden]. ”
(Ablelom)

Frivilligerfaring – også på CV’et
Det at være frivillig i DFUNK giver noget arbejdserfaring, der som beskrevet ovenfor, i nogle
tilfælde kan overføres som en kompetence til brug i job- og uddannelsesmæssige
sammenhænge. Et mere materielt udbytte af den samme erfaring er et nyt punkt til CV’et,
hvor frivilligerfaringen og tilhørende kompetencer kan beskrives.
’Frivilligerfaring’ er efterspurgt i bestemte typer af jobs, fx med ledelse og inspiration af
frivillige, men CV-punktet kan også være gavnligt at have i forbindelse med at søge optag på
specifikke uddannelser, fx pædagoguddannelsen hvor to interviewpersoner faktisk er
kommet ind på kvote to ved hjælp af deres frivilligerfaring.
” Jeg er rigtig glad for, at jeg snart har fire års erfaring som frivillig – det
hjælper rigtigt meget! Mens jeg var frivillig, tænkte jeg bare på at få venner og
udvikle mit sprog – det var dét, der var vigtigt for mig dengang. Og det er jeg
stadig glad for. Men noget tid senere tænkte jeg, at det også er en del af mit
CV, de erfaringer som jeg har oplevet med DFUNK. Jeg tænker faktisk i
fremtiden – at min drøm bliver til virkelighed [...] Når man læser til pædagog, så
kræver det erfaring som frivillig. ”
(Fouad)

Næste kapitel viser, at og hvordan interviewpersonerne har fået viden, hjælp og inspiration til at
søge uddannelse og job og til at indgå socialt med andre i sådanne sammenhænge.
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#7
Hjælp og inspiration til uddannelse og job

” Da jeg startede, var jeg ikke så god til dansk [...] Jeg tænkte, jeg
skal læse noget nemt og så slutte og arbejde. Men jeg tænker
’nej, jeg skal fortsætte [med en højere uddannelse]!’ (..) Jeg
tænker nu, at jeg kan godt. Jeg tænker, at jeg kan mere. ”
(Nour)
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En blanding af uformel og formel hjælp
For så vidt angår det at søge uddannelse har lidt over halvdelen har fået viden, hjælp eller
inspiration gennem DFUNK. Heraf virker det til, at uddannelse har været et aktuelt tema for
cirka halvdelen at beskæftige sig med i regi af DFUNK.
Den opnåede viden, hjælp og inspiration til uddannelse og job har både været igennem
workshops, som eksplicit havde til formål at vejlede om uddannelse og arbejdsmarkedet
(jobansøgning, CV, A-kasse, fagforening, mv.) samt gennem mere uformel snak med frivillige
og deltagere omkring konkrete uddannelser samt jobs og overvejelser.
” Jeg lærte først DFUNK at kende efter grundforløbet på uddannelsen. Jeg
kendte ikke systemet, ingen vejledning eller noget hjælp. Efter DFUNK det blev
meget anderledes for mig. Først netværk – du bygger det. Det er stadigvæk
svært. Fordi, hvis jeg kunne have vidst, hvordan vejen var, havde jeg måske haft
en uddannelse færdig nu. ”
(Abdulrahman)
” Det betød meget i forhold til den uddannelse, jeg valgte. Jeg har aldrig tænkt,
jeg kom til at arbejde med mennesker, altså arbejde i en social kontekst [...] Jeg
ville gerne kunne læse videre til socialpædagog eller socialrådgiver og kunne
arbejde videre med flygtninge. Jeg vil gerne være et symbol til kvinder, der bor i
Danmark fra andre lande, og vise at man kan ændre sin livsvej, og blive social
og aktiv, og få uddannelse, og så videre. ”
(Nina)
” Jeg spurgte de frivillige i DFUNK om, hvordan man bliver tømrer. De fortæller,
du skal blive færdig med sprogskole, du skal tage 10. klasse. De fortæller om SU.
De siger, du skal gå på 9. klasse på VUC. Jeg har gjort, som de siger. Jeg har
taget 9. klasse. De har fortalt, at tømrer er et hårdt job – man tjener gode
penge. Man skal tage en læreplads. ”
(Jankin)

Adgang til muligheder for job og praktik

Desuden kan det nævnes, at den markante udvidelse af interviewpersonernes netværk, som der er
sket gennem DFUNK, også har givet adgang muligheder for job eller praktik, som nogle enkelte af
interviewpersonerne (4 i alt) er lykkedes med at få.

CV og ansøgninger samt lektier og eksamen
En tredjedel nævner, at de har fået hjælp til at skrive CV. Nogle har også fået hjælp til
ansøgninger, og stort set alle ved, at man kan få hjælpen formelt eller uformelt. Hjælpen har
både været til workshops, men en del har også fået hjælp af en ven fra DFUNK.
” Jeg har lært at skrive mit CV i Jobnet for eksempel og skrive nye ting på det. ”
(Yusra)

Knap hver femte har fået lektiehjælp eller hjælp til eksamen i kraft af DFUNK. Som med CV
og ansøgninger har dette både været gennem etablerede lektiecaféer og af en mere uformel
karakter fra frivillige og venner fra DFUNK.
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Makkerordning på vej
3 ud af de 27 interviewpersoner har haft noget at gøre med en forholdsvis ny Makkerordning
(en slags mentorordning med fokus på job og uddannelse). De omtaler ordningen som noget,
der kan være en direkte hjælp til at finde sin uddannelsesvej gennem sparring, støtte og
vejledning.
” Min drøm er jo at tage en uddannelse. Det er det, vi er i gang med. Vi kommer
til at besøge nogle uddannelsessteder. Hvis jeg stod alene til det, kunne det
måske blive lidt svært [...] Men hun [makkeren] er jo dansker og har selv taget
uddannelse og ved, hvordan man gør.”
(Bereket)
” Jeg skal mødes med min makker første gang i morgen. Der skal vi kigge på
noget Åbent Hus på universitet og snakke med dem om måske at komme i
praktik. Lige nu jeg kunne måske godt tænke mig farmaceut og bioanalytiker –
én af de to. Så kan min makker hjælpe med at ansøge og måske lave aftale om
praktik. ”
(Dana)

Næste kapitel handler om interviewpersonernes syn på fremtiden i Danmark og om deres
refleksioner om, hvad DFUNK har betydet i den sammenhæng.
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#8
Mere nuanceret syn på Danmark og
danskerne

” Det ville blive så dejligt, hvis alle unge flygtninge kunne komme
gennem DFUNK på en aktivitet bare én gang i deres liv, så de kommer
til at kende folk og møder danskere – så de kan se, at danskere – og at
verden – er anderledes end det, de viser i fjernsynet. ”
(Nina)
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En tredjedel peger på, at de har fået et mere håb for fremtiden i Danmark gennem DFUNK.
Håbet stammer blandt andet fra den inspiration, de har fået til job og uddannelse, og fra at
lidt over halvdelen har kunnet se nogle af de frivillige som en slags rollemodeller. Dette
spænder over at blive inspireret af de frivilliges positive energi og hjælpsomhed, til at ville
have en høj uddannelse, og i forhold til at man gerne må sige fra som kvinde.
Interviewpersonerne har svært ved at svare på, om DFUNK har givet dem mere mod på livet
i Danmark.
DFUNKs rolle i deres mod på, og også håb for, fremtiden i Danmark er svært for
interviewpersonerne helt at afgøre, fordi det er påvirket af andre stærke faktorer end
DFUNKs aktiviteter. Det er med andre ord uden for DFUNKs kontrol. Det er dog inden for
DFUNKs indflydelse, da der er ingen tvivl om, at DFUNK har givet deltagerne mere gåpåmod,
og at dette mod er med til at fremme deres livsudfoldelse og deltagelse i det danske samfund.
” Efter jeg blev deltager, så blev jeg frivillig i forskellige organisationer – fx Røde
Kors [...] Jeg er selv medlem af en madklub hver uge med tre forskellige danske
familier. Vi har selv arrangeret det. Og nu hjælper jeg andre, som også gerne vil
være i en madklub. [...] jeg prøver at sætte dem i kontakt med nogle, jeg kender
[...] Jeg tænker, ’jeg kan noget, jeg kan noget’. ”
(Idiris)

Flere positive nuancer i oplevelsen af Danmark og danskerne
I refleksionen over hvorvidt DFUNK har givet dem et andet syn på Danmark, fremhæver
interviewpersonerne selv mødet med danskere – og vel at mærke nogle de finder søde og
imødekommende. Mødet har nuanceret deres forudgående opfattelse af Danmark og
danskerne, der har været præget af en negativ udlændingedebat, kedsomhed og ensomhed
i Danmark. Disse følelser har DFUNK ikke fjernet, men brudt op og nuanceret, således at tre
fjerdedele føler sig mere velkomne og mindre alene i Danmark på grund af DFUNK (se citat
på kapitlets forside og eksemplet herunder).
# DFUNK har givet Mahmoud et nyt syn på danskere ved at præsentere ham for
en anden type danskere, end dem han normalt mødte – han troede før han kom
til DFUNK, at alle danskere var lukkede og utilgængelige, men gennem DFUNK
har Mahmoud mødt danskere, der var åbne og imødekommende over for ham.

Det er ikke kun det at møde meget inkluderende danskere, men også følgende forhold der
medvirker til at ændre interviewpersonernes forudgående opfattelse af Danmark og
danskerne:
• DFUNK som en dansk organisation, der samler og hjælper flygtninge (se fx citat med
Juan herunder)
• DFUNK-oplevelserne, der fortrænger fordomme om danskerne (se fx citat fra Safi
herunder)
• DFUNKs politiske kampagner, markeringer og events, som omtrent en fjerdedel nævner
betyder noget for dem (se fx citat fra Zyan og Jankin samt eksemplet fra Haris herunder)
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“DFUNK was a door opening to me. It was very important, actually. It was a bit
hard life we were living, so it was good to see Danish people supporting us. And
also, to meet other refugees because we don’t have places and events to meet.
DFUNK was gathering us! ”
(Juan)
” Når du kommer til DFUNK-arrangement, du glemmer alt det, medierne skriver
om flygtninge, og alt det had. Du ser noget andet end det, du hører, og det der
foregår på sociale medier, og end racistiske politikere. Og når du bare sidder
hjemme – så sidder du og tænker, ’ja, hvorfor er jeg her?’ Det hjælper på det at
være her og føle sig som en del af samfundet. For der er nogle, der respekterer
dig og er interesserede og vil hjælpe ”
(Safi)
” Jeg tænker, at en positiv ting er, at de [DFUNK] har et klart mål om at
integrere de her mennesker. Man føler sig velkommen. ”
(Zyan)
” Jeg har læst til tømrer lige nu i fem år. Hvis jeg blev sendt hjem, det ville
være... [uforstående mimik]. DFUNK kæmper for os, jeg tænker, ’DFUNK står
lige bag mig. De kan hjælpe mig, mine venner og familie. De står lige bag os’.
Det er vigtigt, at der står nogle bag os, kæmper for os, og hjælper. ”
(Jankin)
# Det første møde, Haris oplevede med DFUNK var, da han stadig boede på
asylcenter. Her blev han inviteret med til et møde i Folketinget, hvor han fik
mulighed for at fortælle om, hvordan det var at være flygtning i Danmark og
spørge politikerne om Danmark. Han fortæller, at oplevelsen fik ham til at føle
sig som et rigtigt menneske, der var en del af samfundet – noget han ellers ikke
følte på asylcenteret.

Cirka halvdelen af interviewpersonerne peger på, at det betyder noget for dem, at de møder
andre med flygtningebaggrund i DFUNK. Det skyldes især muligheden for at dele oplevelser
om at være ny i det danske samfund. Det giver mange af interviewpersonerne en følelse af
at være mindre alene i Danmark.
Næste kapitel handler om interviewpersonernes læring om Danmark og de kulturelle
redskaber, som de har fået til at indgå i det danske samfund. Det handler også om, hvad
denne læring har betydet for dem, og hvordan de har opnået læringen.
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#9
Alle har fået kulturel læring om Danmark

”Jeg havde ikke tænkt, at jeg kunne have en dansk
kæreste før, men det tænker jeg nu. Nu har jeg en
dansk kæreste – vi er faktisk forlovede [hun smiler].”
(Safi)
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Når interviewpersonerne er blevet spurgt til, om de har fået mere viden om dansk kultur
gennem DFUNK, så fortæller de for det meste om, at de har lært danske højtider og
madtraditioner at kende. Det er dog tydeligt for dem selv og gennem deres øvrige svar, at de
også har lært meget mere om den måde, som danskerne gør tingene på, dvs. kultur i en
bredere forstand. Den danske kultur, de har fået kendskab til, omhandler altså både ting som
højtider, traditioner og mad, men også mere hverdagslige omgangsformer og hilsner som at
give et kram, når man ses, og at piger og drenge kan være venner eller kærester som i citatet
på kapitelforsiden. Omgangsformerne har de lært om ved at observere og blive opfordret af
de andre deltagere og frivillige i DFUNK.
Ligestilling i bred forstand
Læring om dansk lighed eller ligestilling i bred forstand er noget af det, som flere
interviewpersoner fortæller om, har haft en betydning for deres liv i samfundet og deres
personlige liv.
” Man lærte på DFUNK, at kvinder, mænd, børn og ældre er det samme. Der er
ligestilling i Danmark. I DFUNK man kan se, alle er lige. Det er min erfaring. I
Danmark jeg kan godt sidde ved siden af en pige. Man kan godt snakke og sige
hej. Det har jeg lært i DFUNK. Det bliver fortalt, men noget har jeg også set. De
snakker meget om ligestilling, når de giver beskeder [i DFUNK]. Du har ret til at
gå i skole, du har ret til at gå på sygehuset, du har ret til penge, når du læser. ”
(Jankin)

Dansk planlægningskultur
Den beskrevne erfaring, som særligt de frivillige interviewpersonerne har fået med at
planlægge, og herunder at planlægge og diskutere planerne i grupper, forbinder flere med
dansk kultur.
” Der er en dansk planlægningskultur. Man skal planlægge hele tiden. Jeg
kommer fra en mere spontan kultur. Der er planer hele tiden, og tiden er en
ticking bomb [i DFUNK). ”
(Zyan)

Kulturelle redskaber
Den kulturelle læring har også givet nogle af interviewpersonerne nogle redskaber til at tilgå
dansk kultur ved at søge mere øjenkontakt eller ved at smile – eller ved læring om adfærd,
og hvordan man kan passe ind, som i citaterne herunder.
” Når jeg sidder på klassen, der er næsten 1000 kursister og kun 50 kommer fra
udlandet. De andre [udlændige] snakker ikke særlige meget med danskere. Men
jeg har masser af erfaring. Jeg ved, hvordan de [danskerne] tænker, hvad man
skal sige til dem om morgenen. Man lærer fra de frivillige, når de står op om
morgenen, de har lidt svært ved at kontakte folk. Når de kommer i klassen, de
[danskerne] skal bare sidde og drikke kaffe. Efter en time kan man godt snakke
med dem. På skolen tager det lang tid at få en ven... ”
(Jankin)
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“I starten tænkte jeg, at jeg skulle vise min kultur. Men man skal også gemme
kulturen væk. Hvis man gerne vil være med, skal man være interesseret i at
lære. Tilpasse sig lidt – møde folk på den måde også. Og så vise hvem man er. ”
(Faustin)

Højtider og traditionel mad
Den kulturelle læring, som langt de fleste nævner, er kendskab til højtider og traditionel mad
(fx påske og æggepustning, julearrangement, pakkeleg og slå katten af tønden).
Højtider har interviewpersonerne typisk lært om, fordi de har været med til at fejre dem i
DFUNK, mens de typisk har lært om maden til måltiderne på sommercamps og til Madmekka.
Her lykkes DFUNK med at demonstrere fænomenerne, uden at man er alene om at være ny
og fremmed overfor fænomenet, fordi der er mange tilstede med flygtningebaggrund og
fordi, der er kulturudveksling på kryds og tværs (se næste afsnit). Læringerne om højtider og
madtraditioner har ikke haft stor indvirkning på interviewpersonernes liv, men har dog haft
en forståelsesmæssig betydning.
” Det er altid godt at vide, hvilket samfund man bor i, og hvordan mennesker
tænker, spiser og bor. Så kan man nemmere invitere nogle hjem – eller hvis man
spiser hos nogle, så ved man, hvad det er. Jeg har fået brun sovs… Og så, min
mor fandt en opskrift og lavede det bagefter – så fik vi brun sovs med kylling
herhjemme ”
(Fiana)

Et fællesskab med kulturudvikling på kryds og tværs
Bortset fra enkelte interviewpersoner, så ser interviewpersonerne det som en positiv ting, at
der er unge med så mange forskellige baggrunde i DFUNK. I den store kulturudveksling bliver
kultur i Danmark én blandt flere kulturer, hvorved forskelligheden, nysgerrigheden og
samarbejdsevnen på tværs af kulturer for de fleste bliver en samlende kraft i det store
DFUNK-fællesskab.
Interviewpersonerne har fået mest læring om dansk kultur, men fortæller i det hele taget om
en berigende, afmystificerende og samlende kulturudveksling, både med danskere og
flygtninge fra samme og andre lande. Mange nævner fx, at de har lært noget om syrisk,
eritreansk eller arabisk kultur, og at de har fået afkræftet nogle fordomme om folk fra
bestemte lande.Kulturudvekslingen sker eksempelvis ved, at man får lov til at fortælle om sin
kultur og fx lave traditionel mad og fejre nationale eller religiøse højtider sammen med
andre.
” DFUNK viser, at det er dejligt, at vi kommer – og at der er lyst til at lære os at
kende og vores kulturer. ‘Kan I fortælle os om der, hvor I er fra?’ siger de. De
viser interesse. ”
(Safi)
” Man siger altid her [i DFUNK], at vi skal samarbejde på tværs [...] Uanset
hvilken baggrund man har, om man er sort eller hvid, så vi arbejder på tværs.
Det siger vi altid. Lige meget hvilket sprog man taler. ”
(Fouad)
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Udvekslingen af kultur – og personlighed – sker også på et mere praktisk plan, særligt for
frivillige der skal planlægge, facilitere og tage ansvar sammen med nogle, der har en
anderledes baggrund end dem selv. Det er forskelligt blandt de frivillige, om de i
frivilligsammenhæng har oplevet de kulturelle og personlige forskelle som en styrke, hvor
man bidrager med noget forskelligt, eller en konflikt, hvor man vil noget forskelligt.
Næste rapportdel handler om den langvarige tilknytning, som interviewpersoner har til
DFUNK, mentalt og aktivitetsmæssigt, og om hvorfor deres aktivitetsniveau i DFUNK falder
efter nogle år. Det handler også om at konkludere på, hvilket udbytte interviewpersonerne
generelt og i særlig høj grad har taget med sig videre i deres personlige og samfundsmæssige
liv, for nu er vi kommet til rapportens afslutning.
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DEL III
AFSLUTNING
Denne del afrunder rapporten ved i sit første kapitel at opstille
forklaringer på, hvorfor interviewpersonernes aktivitetsniveau i DFUNK
falder efter nogle år, og hvorfor dette kan ses som et led i en positiv
udvikling. I det efterfølgende kapitel konkluderes der på, hvilken
langsigtet effekt det generelt og i særlig høj grad har for henholdsvis
deres personlige liv og deres samfundsliv, at unge med
flygtningebaggrund over en årrække engagerer sig i DFUNKs frivillige
sociale aktiviteter.
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# 10
Lavere engagementsniveau i DFUNK efter
nogle år

” De arbejder med at skabe et fællesskab og skabe sociale
aktiviteter. [...] Det er ikke noget, man kan overleve af
permanent. Det er godt, når man starter, men når man går
videre og udvikler sig, så er der nogle andre behov. ”
(Damhat)
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Set over lang tid er der en interessant udvikling, nemlig at engagementsniveauet i DFUNK
falder. Lidt over tre fjerdedele af de 15 interviewpersoner, som er startet i DFUNK for 3-4 år
siden, er i færd med at udfase DFUNK delvist eller helt.
Forklaringerne kan være mange, men den mest nærliggende er – når man analyserer
interviewene er samlet set – og som Damhat også siger det i citatet på kapitelforsiden, at
‘man går videre og udvikler sig, så er der nogle andre behov’. Hovedforklaringen er kort sagt,
at størstedelen af disse interviewpersoner ophører – eller ønsker at ophøre – med at være
unge nytilkomne flygtninge, der skal hjælpes i gang i Danmark. Mere præcist er der tre
forklaringer at hente i interviewene på faldet i engagement:
• Hovedforklaringen handler om, at karakteren af de indsatser, som DFUNK har tilbudt
indtil nu, mister relevans
• den anden handler om, at DFUNK er for unge mennesker, og at interviewpersonerne
bliver ældre
• den tredje handler om, at DFUNKs primære målgruppe er flygtninge, og at
interviewpersonerne over tid får – eller i højere grad ønsker at få – andre og mere
fremtrædende identiteter
I tillæg til disse tre forklaringer skal det dog understreges, at fordi vi i undersøgelsen har
udforsket langtidseffekten, så har interviewpersonerne deltaget i aktiviteter, som har været
målrettet unge nytilkomne med flygtningebaggrund. De fleste har dermed (endnu) ikke
deltaget i DFUNKs nye tilbud, som er udviklet mere til det næste skridt i
integrationsprocessen
–
fx
Makkerpar-ordningen
i
FremtidsBygger
eller
demokratiaktiviteter, hvor unge med flygtningebaggrund bliver klædt på til ikke blot at
fortælle deres historie, men at debattere politiske emner.
De tre forklaringer på listen ovenover, kan du læse om i de tre næste afsnit.

Andre behov og en livsudvikling, der tager tiden og energien
Den første forklaring, som er hovedforklaringen på det fald i engagement i DFUNK, der kan
opstå efter nogle år, er, at interviewpersonernes tid bliver fyldt ud med uddannelse, job,
familie og venner. At aktivitetsniveauet efter nogle år falder i DFUNK, er altså langt hen ad
vejen, fordi interviewpersonernes liv bliver mere succesfuldt på de punkter, hvor DFUNK har
kunnet hjælpe dem på vej. DFUNKs hjælp mister derfor sin relevans, nu hvor målene dermed
i højere grad er nået.
For mange af dem, hvis engagementsniveau falder, er der således sket en positiv udvikling i
deres liv, som optager noget af den plads, tids- og behovsmæssigt set, som DFUNK har
optaget i deres liv. For dem har DFUNK repræsenteret ’en bro’, ’en dør’, ’en familie’ eller et
’fællesskab’, der har virket som en første stedfortræder eller mulighed for et socialt rigt liv i
Danmark eller et ’fast track’ i Danmark til disse og andre livsmål (fx personlig og sproglig
udvikling, inspiration, økonomi, mv.).
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” Hvis jeg kendte ikke DFUNK, jeg havde ikke haft, de venner jeg har, den
erfaring jeg har, og mit dansk ikke havde været så godt. Og jeg havde ikke haft
selvtillid til at læse pædagog – jeg havde ikke haft mod til at ændre mit fag fra
arkitektur til pædagog som 25-årig. DFUNK gjorde mig meget modig. ”
(Nina)

Dansk Flygtningehjælp Ungdom – trediveårsgrænsen i DFUNK
Den anden forklaring på det faldende engagement er, at nogle få af interviewpersonerne
hæfter sig ved, at DFUNK er målrettet unge, indtil de kommer i trediveårsalderen.
” De fleste af mine veninder i DFUNK – vi har mange fælles ting, også selvom jeg
er 30 år. Jeg er i gang med uddannelse – som unge er i gang [samme sted i livet
som nogle, der er yngre aldersmæssigt. Derfor er det en hård tanke, som hun
har, at man man ikke kan være med mere, når man er 30 år]. […] Man bliver
meget frustreret og ked af det – skubbet væk. Selvom man i virkeligheden i
fælles ting og tankegang er samme alder. Pludselig bare sidde med nogle meget
ældre, der er et andet sted i livet. ”
(Sabrena)
# Eksempelvis kom Nawid hurtigt med til DFUNK-arrangementer, efter han
ankom til Danmark. Derfor har han DFUNK-minder fra de sidste 7 år, og det lader
til at være en helt naturlig del af hans verden, som i hans hukommelse fletter sig
sammen med øvrige mindre fra andre vigtige aspekter i hans liv: Skole, familie,
arbejde og venner. Venskaberne har udviklet sig og er blevet vedligeholdt i
DFUNK. Han fortæller med vemod i stemmen, at han jo er 28 år og snart ikke kan
være med i DFUNK mere. Det ville han ellers gerne!

Dansk Flygtningehjælp Ungdom – uønsket flygtningeidentitet

Den tredje forklaring på det faldende engagement, som gælder enkelte, handler om en uønsket
flygtningeidentitet, som de ikke kan slippe helt for i DFUNK, fordi DFUNK med sit navn, sin
målgruppe og sine aktiviteter er rettet mod at gavne flygtninge. Det kan være en uønsket identitet at
fremhæve og holde fast i frem for andre identiteter, som man opbygger over tid.
” Det eneste jeg ikke kunne lide i DFUNK, det var noget, der kom efterhånden:
Man bliver peget på hele tiden – som flygtning. Og jeg hader det. Det er derfor,
jeg ikke kommer til aktiviteter. Kun til sommercamp: Der kommer jeg som leder.
Jeg er så træt af at pege på mig selv som flygtning – jeg er et menneske. Jeg er
et ungt menneske. Dem som jeg kender nu, de kigger ikke på mig som flygtning,
men som veninde eller menneske. Og jeg kan lide rollen som underviser. Der
bruger jeg mine færdigheder til at hjælpe andre. […] [DFUNK] kæmper hårdt, og
de ønsker ikke, at jeg får den her følelse – at blive peget på som flygtning. Men
det er også noget, der er i deres navn – Dansk Flygtningehjælp. DFUNK er en
god bro til at komme ind i samfundet, at få netværk, og så komme videre. ”
(Nina)
” Det var en god ting ved DFUNK, at de brugte ordet nydansker i stedet for
flygtninge. Det var en god ting. Når man kommer hertil som flygtninge eller
indvandrer eller fremmed, så vil man vise, at man vil noget nyt med sit liv, så vil
man ikke kalde sig flygtning mere [Mahmoud har forinden fortalt, at DFUNK
stadig brugte ordet ’Flygtning’, da han startede, men at det blev ændret]. ”
(Mahmoud)
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# 11
Konklusion på effekten over år
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Hvad er de største generelle og langsigtede betydninger, som det har for henholdsvis deres
personlige liv og deres samfundsliv, at unge med flygtningebaggrund over en årrække
engagerer sig i DFUNKs frivillige sociale aktiviteter?
Hovedkonklusionen er, at unge med flygtningebaggrund samlet set opnår en positiv og varig
forandring – følelsesmæssigt, socialt og sprogligt – gennem længerevarende engagement i
DFUNKs frivillige sociale aktiviteter. Resultatet er, at deres positive livsudvikling og
integrationen i Danmark går hurtigere.
For deltagerne og særligt for dem, der dernæst er blevet frivillige, har DFUNK haft en meget
markant og meget stor betydning for deres personlige og samfundsmæssige liv. I hovedsagen
er denne betydning:
• For deres personlige liv: DFUNK har øget kvantiteten og kvaliteten gevaldigt af deres
sociale relationer. Disse relationer bliver samstemmende kaldt ’familie’. Foruden et
brud med ensomheden, lykkes DFUNK med at bryde med en negativitet, som præger
målgruppens liv qua deres flygtningebaggrund og fremmedhed i Danmark. Det sker
gennem socialt, ungdommeligt og inspirerende samvær med frivillige danske unge og
unge med flygtningebaggrund. Samværet foregår i et faciliteret og dansktalende
fællesskab, som involverer en række tilrettelagte aktiviteter og oplevelser. Herigennem
har de unge succes med at overskride personlige grænser og med at afprøve nye
personlige styrker og måder at være til på. Gennem venner og årelangt engagement
opbygger de selvtillid og gåpåmod, får evnen til at tage kontakt og starte samtaler samt
får ibrugtaget og vedligeholdt en vane med at tale dansk trods sproglige fejl.
• For deres samfundsliv: Den personlige forandring gennem DFUNK tager de med ud i
deres individuelle samfundsliv, hvor de omsætter deres positive følelser, sociale evner
og sproglige redskaber til en øget aktiv deltagelse i skolen, på uddannelsen, på jobbet, i
foreningslivet eller i andre lokale miljøer. Deres aktive deltagelse i disse miljøer har
målgruppen også fået direkte hjælp og inspiration til (fx CV-, ansøgnings-, lektie- og
eksamenshjælp). I disse lokale miljøer bliver de unges livsrejser forskellige, men
tværgående er det en rimelig antagelse at gøre sig, at deres positive rejse ind i, og
opfattelse af, det danske samfund accelereres, sammenlignet med andre unge med
flygtningebaggrund, der ikke har været engageret i DFUNK.
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Figur 1
Figuren 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.

Konklusionerne ovenfor kan tillægges stor troværdighed og gyldighed for DFUNKs målgruppe
generelt, da undersøgelsen bygger på et – i kvalitative sammenhænge – særdeles solidt
datagrundlag med hele 27 individuelle interviews af halvanden times varighed. Dertil skal
lægges den systematik, der har været i udvælgelsen af interviewpersoner, i form af en lang
række kriterier og en tilfældighed i den konkrete udvælgelse af interviewpersoner.
Da den bagvedliggende undersøgelse har været særlig nysgerrig på, hvad de unge selv
oplever, erfarer og fortæller om betydningen af deres engagement på længere sigt, er det
kun passende at give en af de unge med flygtningebaggrund det sidste ord. Her udtrykker
Bereket hovedpointen:

” Jeg kan sammenligne med nogle i min klasse, som ikke har været med i
DFUNK. De ved ikke, hvordan man kan bruge de muligheder, man har. De har
ikke været sociale og har måske været alene – så tager det længere tid [at opnå
det, man har brug for som ung med flygtningebaggrund]. ”
(Bereket)
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BILAG
A Samlet beskrivelse af undersøgelsens
metode og proces
Actant har som antropologisk analysebureau stået for effektundersøgelsen og gennemført
den som en antropologisk kvalitativ undersøgelse. At undersøgelsen er kvalitativ, vil lidt
forenklet sige, at den går mere i dybden end i bredden, og at vi derigennem opnår et
vidensgrundlag med den tyngde og de nuancer som mere kvantitative og lukkede
undersøgelsesformer (fx spørgeskema) ikke indfanger på samme vis. Ved hjælp af samtale
kommer vi nemlig helt tæt på de unge med flygtningebaggrund, og får adgang til deres, viden,
erfaringer og refleksioner. Derfor er en semistruktureret interviewundersøgelse, hvor vi
spørger ind til og rundt om de svar, som deltagerne giver, den bedste måde at spore sig ind
på de betydninger, som DFUNK har haft for målgruppen.
I effektundersøgelsen har dataindsamlingsmetoden været fysiske interviews på cirka
halvanden time med hver af de 27 personer fra målgruppen. Alle interviews er gennemført
af en af de to interviewere, som DFUNK har ansat, og som har erfaring med at gennemføre
netop kvalitative interviews. Med et datagrundlag på 27 individuelle interviews har vi i en
kvalitativ sammenhæng at gøre med et usædvanligt solidt fundament for de analytiske
indsigter. Det betyder, at analysens konklusioner i høj grad forventes at afspejle hvad der er
på spil for den brede målgruppe for DFUNKs indsatser og ikke blot for dem, vi har interviewet.
I interviewene har samtalen overordnet set handlet om ‘DFUNKs betydning for dig og i dit
liv’ og taget udgangspunkt i fire hovedtemaer:
•
•
•
•

Engagement & evt. frivillighed
Viden, læring & evner
Minder, tanker & selvtillid
Venskab, netværk & fællesskab

Undersøgelsesdeltagerne er blevet spurgt ind til både positive og negative oplevelser og
betydninger, for at kunne tegne så retvisende et billede af DFUNKs betydning som muligt.
Det vil sige at deltagerne fx også er blevet spurgt ind til, hvad der har været svært ved at
være med i DFUNK, og om de har følt sig udenfor fællesskabet mv. De fleste deltagere har
dog nævnt positive ting, men der har også været negative oplevelser, som kommer løbende
i rapporten. De er dog ikke en del af det store mønster, da de ikke er repræsenteret bredt
blandt interviewpersonerne.

En grundig undersøgelsesproces
Når vi undersøger antropologisk, gør vi det både systematisk, eksplorativt og iterativt. At vi
undersøger systematisk, vil sige, at vi sørger for konsekvens i vores metodevalg på tværs af
undersøgelsen, hvilket gør det muligt for os at analysere på tværs af datamaterialet. At vi
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undersøger eksplorativt, vil sige, at vi – inden for systematikkens rammer – spørger åbent ind
til og rundt om de svar, som undersøgelsens deltagere giver os. Vi er med andre ord åbne for
at lade undersøgelsens deltagere og deres viden bringe os nye veje og til ny erkendelser, som
gør at vi kan stille endnu bedre spørgsmål undervejs i undersøgelsen, deri ligger den iterative
lærende tilgang.
Konkret har vi til effektundersøgelsen udarbejdet en interviewguide, som består af de temaer
og spørgsmål, som der ønskes belyst for at blive klogere på den langsigtede effekt for
målgruppen. Interviewguiden har fungeret som en støttende guide, som interviewerne har
’lænet sig op ad’ under et interview. Kvalitative interviewere er nemlig eksperter i at målrette
deres opmærksomhed og stille lige præcis de spørgsmål, som er bedst i den specifikke
kontekst og med de specifikke personer som deltager. Mennesker er forskellige, og vejen til
indsigter ligger i at afkode disse forskelle og omsætte dem til lige præcis de spørgsmål, som
giver indblik og indsigt. Interviewguiden er derfor den ramme som antropologen eller
etnologen undersøger og improviserer ud fra, og som sikrer, at vi når omkring alle aspekter
af det, vi undersøger. Det er ikke en slavisk drejebog.
DFUNK og Actant har på en workshop og via efterfølgende korrespondance defineret det
fokus og de temaer, som effektundersøgelsen skulle belyse. Det har i den proces været vigtigt
at træde et skridt tilbage og blive helt skarp på, hvad DFUNKs overordnede og dernæst
FællesSkabers specifikke formål er – for derefter at kunne stille skarpt på dét, som er relevant
at undersøge nærmere, når fokus skal være på den langvarige effekt for målgruppen.
På den baggrund har Actant produceret undersøgelsens interviewguide, som DFUNK har
kommenteret på, inden den er blevet gjort helt klar til interviewerne og de blev instrueret i,
hvordan de præcist skulle bruge den. Actant har også lavet en guide til, hvordan
interviewerne har afrapporteret. Det vil sige, hvordan de tager noter undervejs i og efter et
interview, og hvordan de spotter pointer i det enkelte interview samt tendenser og mønstre
på tværs af dem.
Herefter er de 27 interviews blevet gennemført på interviewpersonernes ’hjemmebane’. Det
vil sige, at vi har mødt interviewpersonerne på steder, hvor de er trygge og tilpasse (fx i
hjemmet, på skoler mv.), hvilket giver et godt afsæt for en god og ærlig samtale. Efter
interviewene har interviewerne lavet en såkaldt foranalyse, hvor de har spottet og noteret
de tværgående mønstre og pointer, som er trådt frem i datamaterialet. Der er produceret et
datamateriale på i alt cirka 100 sider primært med citater samt pointer fra foranalysen.
Datamaterialet, mønstre og pointer er blevet diskuteret, efterprøvet, udfordret og detaljeret
på en analyseworkshop hos Actant.
Herefter er analysen blevet færdiggjort af Actant, som i første omgang har listet
undersøgelsens hovedindsigter og sendt listen til DFUNK, for at sikre at undersøgelsens
temaer blev dækket tilstrækkeligt i analysen. Actant har herefter disponeret indsigterne,
gennemgået datamaterialet og færdigskrevet samt opsat nærværende rapport, som både
interviewerne og DFUNK har haft til efterfølgende gennemsyn for at spotte og rette
eventuelle fejl.
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B Kort beskrivelse af de største projekter
og indsatsområder i DFUNK
Nogle projekter kan have skiftet navn siden projektets begyndelse, men essensen er den
samme. Listen er ikke udtømmende – der har været mange forskellige aktiviteter i årenes løb
– men disse er de største. Nedenfor kan du læse DFUNKs korte beskrivelse af dem.

SOCIALE AKTIVITETER
Ung-til-ung
Ung-til-ung er omkring 25 lokale grupper rundt omkring i Danmark, der laver sociale
aktiviteter 1-2 gange om måneden. Det kan være alt fra bowling og spilleaftener til udflugter.
Her kan du få netværk i dit lokalområde og lære sprog. Man kan både være med som deltager
eller som frivillig. Dette er et af de ældste projekter i DFUNK og er sammen med de årlige
sommercamps oftest her, hvor mange først stifter bekendtskab med organisationen.
Madmekka
Madmekka er et samlingssted for unge flygtninge og andre unge danskere. Det er frivillige,
der laver maden – og alle er velkomne til et gratis måltid! Tanken er, at mad – hvad enten
man laver det, spiser det, eller begge dele – samler folk på tværs af sprog og kultur. Det giver
god mulighed for at snakke sammen, også selvom alle ikke har samme modersmål. Der er
Madmekka i København og Aarhus. Det er desuden netop startet op i Odense og på vej i
Aalborg.
Habibi Street Food
Habibi tager til forskellige events, hvor formålet er at bygge bro mellem mennesker gennem
mad og madlavning. Kører fortsat i Århus, men pt. ikke nogen aktiv gruppe i København.
DFUNK Sport
Sportsturneringer, såsom fodboldturnering, volleyturnering og danseturneringer, hvor Ungtil-ung grupperne samles og konkurrerer. Der findes sportshold forskellige steder i landet,
såsom fodboldhold, dansehold for kvinder og løbehold.
DFUNK Outdoor
Outdoor-ture arrangeret af frivillige for unge med og uden flygtningebaggrund i weekender
om foråret og efteråret.
Sommercamps (nb. nu projekt FællesSkaber)
En uge hver sommer med fokus på workshops, undervisning, sociale aktiviteter såsom
udflugter, bål, sport og spil. Vi har tidligere haft en sommerhøjskole, en naturcamp og
sommercamps med fokus på workshops. Unge fra hele verden mødes og får et fællesskab,
og halvdelen af de frivillige er selv kommet til Danmark som flygtninge og agerer derfor
rollemodeller. De frivillige har forinden gennemgået et uddannelses- og planlægningsforløb
på 3 weekender kaldet Sommer Akademiet.
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Ung asyl / Fritid for flygtninge (nb. eksisterer ikke længere)
Med Ung Asyl tilbyder vi fritidsaktiviteter på centrene, såvel som udflugter og arrangementer
uden for centrene. På den måde vil vi både bidrage til et bedre miljø på asylcentrene, give
asylansøgerne mulighed for luftforandring og for at opleve noget af det omkringliggende
samfund.

OPLYSNING, DEBAT OG STORYTELLING
Flygtninge Fortæller / Historiefortæller
Et projekt både for dem, der er kommet til Danmark som flygtninge, og som gerne vil dele
deres historie til forskellige events. Men også for dem, der har lyst til at planlægge disse
events lokalt i hele landet. Tanken er at give et personligt perspektiv på debatten om
flygtninge og integration. Som en del af projektet afholdt vi en danmarksturne på teatre i
17/18 kaldet ’Fortællinger på Flugt’, og vi har også udgivet en podcast-serie.
Outreach
Outreach er en gruppe frivillige, der tager ud til unge på gymnasier, efterskoler, højskoler
mm. i hele landet, og holder foredrag om flygtningesituationen. Foredragene rummer både
personlige flugthistorier, tal og statistikker og masser af plads til dialog og debat med de
unge.
Flugttanker
Flugttanker er et film- og debatprojekt, som kombinerer svære og komplekse emner om
flygtninge med fællesskab og samvær i hyggelige omgivelser. Filmene, der fremvises, er
typisk dokumentarfilm og omhandler altid emner, der relaterer sig til
flygtningeproblematikker

JOB OG UDDANNELSE
Fremtidsbygger (nb. helt nyt projekt)
Projektet støtter unge med flygtningebaggrund i deres vej mod uddannelse og job i Danmark.
Projektet består af to primære dele: 1) En makker-par-ordning, hvor to unge mødes, to gange
om måneden og får nye perspektiver på livet. Den ene er ’på vej’, den anden ’viser vej’. 2)
Lokale workshops, hvor vi rykker ud i forskellige kommuner og sætter fokus på unge
flygtninges muligheder for uddannelse, job og iværksætteri.
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