
• Alle aktører involveret (borgere, myndigheder, flygtninge 
og organisationer) skal have lige mulighed for ejerskab af 
modellen samt adgang til udvikling og evaluering af den. 

• Modellen skal bygge på ikke-diskrimination, så flygtninge 
sikres lige adgang til basale fornødenheder og samme 
sociale og økonomiske støtte uanset værtsgruppe. 
 

• Modellen skal indarbejde monitorerings- og evaluerings-
mekanismer fra start. 

• Værtsgrupper skal modtage den nødvendige træning og 
uddannelse i at modtage flygtninge både før, under og efter 
en værtsperiode.
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Kræver opbakning og støtte  
fra alle samfundsaktører
 
Regeringen, myndigheder, civilsamfundet, den private sektor og private per-
soner har alle en vigtig rolle at spille for at sikre, at modellen bliver en succes 
for både den nyankomne flygtning og lokalsamfundet. Modellen kræver derfor 
opbakning og støtte fra alle samt en gennemarbejdet rammeaftale.   

Det er ingen 
one-size-fits-all model 
 
Canadiske borgere har sponsoreret over 300.000 flygtninge igennem de sidste 
40 år ved hjælp af denne model. Nu har lande som New Zealand, Australien, 
Argentina, England, Tyskland, Irland, Spanien og Portugal udviklet lignende 
nationale modeller. Ingen model er den samme; de er alle udviklet på baggrund 
af landenes nationale kontekst. 
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Giver en sikker fremtid 
til flere flygtninge 
Modellen er et supplement til statens genbosættelsesprogram (kvoteflygtninge- 
program). Du kan som borger eller organisation danne en værtsgruppe, hvor du 
forpligter dig til at give social, følelsesmæssig og økonomisk støtte til en eller 
flere flygtninge igennem den første tid i landet. For eksempel ved at finde et hus til 
dem, tage imod dem i lufthavnen og hjælpe dem ind i det danske uddannelses- 
system og jobmarked. Borgere og civilsamfundet samarbejder derfor med staten 
om at give flere flygtninge en tryg hverdag samt den bedst mulige integration.
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Letter flygtningepresset 
fra nærområderne
 
85 procent af verdens flygtninge befinder sig i nærområder til konfliktramte 
lande. Det lægger et massivt pres på lande som Libanon og Jordan. 1.4  
millioner flygtninge har akut brug for at blive genbosat i et sikkert land. Kun 
55.600 flygtninge fik denne mulighed i 2018. Det er derfor ikke nok at sende 
penge til nærområderne – Danmark skal også tilbyde genbosætning til et pas-
sende antal flygtninge, så nærområderne ikke kollapser og sender mennesker 
på flugt igen.

En del af FN’s globale     
flygtningeaftale 
 
FN’s globale flygtningeaftale nævner specifikt community sponsorship pro-
grammer, som en af løsningerne på den nuværende flygtningesituation. Dan-
mark har underskrevet aftalen, hvilket forpligter os til at tænke i nye løsninger, 
samarbejder og muligheder for at hjælpe verdens flygtninge. En national 
community sponsorship-model vil give Danmark mulighed for at markere sig 
internationalt og skabe bedre integration for flere flygtninge.   

Styrker integrationen og skaber 
større sammenhængskraft lokalt 
 
Internationale erfaringer viser, at en stærk relation mellem lokale borgere og 
nyankomne flygtninge øger chancen for, at den nyankomne hurtigere integre-
res og kommer i arbejde. Samtidig får du som sponsor en større forståelse for 
flygtninges baggrund og den konflikt, han/hun er flygtet fra. Det styrker sam-
menhængskraften i lokalsamfundet og sikrer en effektiv to vejs integration. 


