Ringe, den 27. november 2017

Pressemeddelelse

Faaborg-Midtfyn og Røde Kors går sammen om at
hjælpe flygtninge tættere på beskæftigelse
Sproget er ofte den største hindring, når flygtninge skal etablere sig på arbejdsmarkedet.
Det er dog ikke det basale danske, men fagsproget, der volder problemer.
Ord og vendinger som ”kundepleje”, ”kassebånd”, ”at trimme butikken”, ”at opfylde
varer”,”kasseapparat”, ”scanner” og ”stregkoder”, kender vi fra detailhandlen. Men ordene kan
være svære at forstå, hvis modersmålet ikke er dansk. Også selvom ens basale sprogfærdigheder
er i orden.
Derfor er Faaborg-Midtfyn Kommune og Røde Kors Midtfyn gået sammen om at gøre det svære
fagsprog en smule lettere.
En levende parlør
Vi har i fællesskab udarbejdet et projekt, hvor frivillige sprogmentorer kobles på en flygtning og
følger ham/hende på arbejdspladsen eller praktikstedet. Den frivillige følger med på
arbejdspladsen og kan så løbende hjælpe med at forklare fagsproglige ord.
Projektet starter op i januar 2018 og giver flygtningen en mulighed for oplæring i det sprog, der er
relevant på virksomheden. Samtidig frigiver det nogle ressourcer ved arbejdsgiveren, hvilket
forhåbentlig vil føre til, at flere virksomheder åbner dørene for flygtningene.
Formanden for Røde Kors Midtfyn, Egon Schlosser, siger:
”Både Faaborg-Midtfyn Kommune og os som humanitær organisation ønsker, at vores nye
medborgere bliver en del af arbejdslivet på lige vilkår med danske borgere. Det er dét, der på sigt
giver den bedste integration, og bringer flygtninge tættere på lokalsamfundet. Og netop dét vil
vores nye samarbejde bidrage til.”
Bringer borgerne tættere på hinanden
Inger Thorø Pedersen, der er afdelingsleder for Job & Uddannelse i koncernområdet
Arbejdsmarked i Faaborg-Midtfyn Kommune, siger:
”Vi er rigtig glade for det nye samarbejde med Røde Kors, som vi er sikre på vil hjælpe vores nye
medborgere med at få fodfæste på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet. Når civile aktører som
Røde Kors træder til, løfter de nemlig ikke kun en helt konkret opgave. De hjælper også vores
integrationsborgere ind i det lokale fællesskab, og det er med til at bringe borgerne i FaaborgMidtfyn tættere på hinanden.”
Yderligere oplysninger
Hvis du er interesseret i at være frivillig, eller hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte:
Julie Dyre Aagard, konsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune, på jaaga@fmk.dk / telefon 72 53 75 86.
Egon Schlosser, formand for Røde Kors Midtfyn, på egonschlosser@live.dk / telefon 40 16 32. 32.

