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mindre byer
Lise Herslund, IGN

En flygtning er
også en tilflytter!



”I en tid, hvor 
lokalområder affolkes, 
kan de nye indbyggere 
være med til at skabe liv i 
de små samfund. 
Hvis vi gør vores arbejde 
godt med at hjælpe 
flygtningene godt på vej, 
kan vi fremover få stor 
glæde af de nye borgere”
Søren Laulund, Varde kommune

”De kan i første 
omgang koste penge 
at modtage, men i 
anden omgang kan de 
vise sig at være noget 
af det bedste, der er 
sket for områdets 
yderkommuner”  
Guldborgsund og Lolland 
kommunes bormestre



Flygtninge i mindre byer – hvordan kan vi 
få jer til at blive?

• Flygtninge; Hvordan er det at blive placeret i en 
mindre by, hvordan bruger i byen og hvad er vigtigt 
for om I bliver? 

• Frivillige og lokalsamfunds rolle og aktiviteter; Hvad 
gør I, hvad virker, hvilke udfordringer og muligheder 
ser I? 

• Kommuner og NGO’er; Hvad gør I for at støtte op?
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Flygtningenes perspektiv

Hverdagslivsperspektiv: Forankring i hele hverdagslivet

Lokal forankring/Stedstilknytning: Erfaringer, brug, 
funktionalitet, sociale relationer og diskurser? 

Arbejdslivet Fritidslivet Hjemmelivet Lokalområdet



Lokalsamfundets rolle og muligheder
Lokalsamfundets evne til at mobilisere og organisere
sig

Flere niveauer i lokalsamfunds kapacitet

Pop-up og facebook-frivillighed

Mindre byer og marginaliserede grupper?



Metode
3 kommuner hvor placerer flygtninge i mindre byer

7 mindre byer hvor startet aktiviteter for flygtninge – 600-3000 
indbyggere

Flygtninge: 
Interviews: 15 familier og 5 enlige mænd
Gruppeinterviews: 4 – på nedlagt plejehjem og arrangementer
som lektiecafe og fællesspisning. 

Lokalsamfund: 21 frivillige involveret i aktiviteter i byerne

Andre aktører: kommune, Ngo’er, frivillignetværk osv.
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Et udstrakt hverdagsliv   
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Stedet; den mindre by

Arbejdslivet

Hjemmet
Fritidslivet



8

”Der er ingen mennesker på gaden så det ser 
mærkeligt ud hvis vi bare går rundt. Hvor er 
folk?”

“Vi ville gerne
have en
almindelig bolig
som andre her i
byen. Vi har
fundet en
lejlighed i Ølgod”



Mellem byliv og foreningsliv   
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Vant til mere udendørs uformelt byliv

“Jeg kan stadig dufte det nybagte brød som blev
solgt nedenfor vores vinduer og alle lydene”

Få offentlige rum – hvor kan vi gå hen?

Fritids- og foreningslivet er nyt – alle er i hallen eller i
klubhuse

”Vi drikker kaffe med danskerne hver tredje uge på 
socialcafeen”

”Her kan jeg spørge om hvad som helst og vi finder 
en løsning. Det ved de ikke alle dem som ikke 
kommer her. De ser bare at der ikke er liv på gaden 
og så er der kedeligt i byen”



Lokale aktiviteter   
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Ildsjæle

Multispektret
indsats og

sparring med 
eksterne

Forenings-
livet

Cafeer for 
social kontakt

Ad hoc 
frivillighed

“De nye”

Integrationsarbejdets forankring i lokalsamfundet

Frivillige og lokalsamfund



Ny viden og sparring – hvordan?
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Top-down
“Hvordan finder jeg de lokale frivillige?”

Civilsamfund
“De kan hjælpe med alt; fra love og regler til
det helt dagligdags. Og det kan også sige når
der kommer nogle”

Bottom-up
“Da vi begyndte at se fremmede ved
busstoppestedet, ringede vi til nogle frivillige
i en anden by som vi havde læst om i
lokalavisen”

Oplægsholder
Præsentationsnoter




- strukturelt; boliger og transport
- identitet og baggrund
- lokale relationer og mødesteder

Lokale aktiviteter for forankring
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Lokal forankring – kompleks størrelse

- - Sociale projekter – ikke de strukturelle
udfordringer og ikke en del af
udviklingsstrategierne!

- Hjælp til hverdagslivet og at komme på vej
- Nye netværker – ny viden nødvendig

Opsamling



Flygtninge – de samme udfordringer som os andre med 
bosted i mindre byer – men så på flygtningeydelse!

Hvor meget kan lokalsamfundet gøre?

Hjælp til hverdagslivet og blive en del af byens liv men 
strukturelle udfordringer? – midlertidighed?

Nævnt af borgmestre men ikke længere nede i
forvaltningen

Samskabelse – kontakt, koordinering og vidensdeling
mellem lokalsamfund og kommune

Hvem planlægger vi for – mindre byer og andre grupper?

En flygtning er også en tilflytter?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
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