
Bridge building and integration in diverse societies 
 

Kære deltager, 
 
Tak fordi du understøtter vores forskning og vil hjælpe os med at finde positive eksempler på samarbejde mellem stater og etnisk diverse grupper og andre 
mindretalssamfund (inkluderende sproglige, religiøse, kulturelle, osv.)!  
Denne fil er i pdf form,  som du kan udfylde på din computer. Det vil være til stor hjælp, hvis du vil prøve at udfylde så mange sektioner som muligt.  Det skal 
dog ikke holde dig fra at returnere spørgeskemaet hvis ikke du kan svare på alle punkter. Vi vil bede dig om at sende det udfyldte skema til 
bridgebuilding@ecmi.de inden den 15. april 2016. Hvis du har spørgsmål angående dette spørgeskema eller vores forskning kan du kontakte os på samme 
mailadresse.  
På dokumentets sidste side spørger vi om din organisations kontaktinformation, da vi muligvis vil kontakte dig angående yderlige informationer.  
Det indsamlede data vil blive behandlet fortroligt og kun blive brugt i forskningsrelaterede sammenhæng.  
Vi vil være glade for at dele vores endelig rapport med dig i slutningen af året. Denne rapport vil blive udarbejdet på engelsk. 
 
INSTITUTIONEL PROFIL  

1. Hvad er dit kontors navn?  

2. I hvilket land har I sæde?  

3. I hvilken kommune?  

4. Hvordan er regionens/kommunens 
etniske sammensætning? 
• Hvis muligt, sæt tal på. 
• Hvis data mangler, beskriv 

situationen så godt som du kan. 

 

5. Er kontoret del af …. 
Markér hvad der bedst beskriver din 
organisations situation. 

   ☐ central regering  
   ☐ regional regering 
   ☐ lokal regering 
   ☐ lokalt selvstyre/kulturel autonomi  
   ☐ mindretals parlament 
   ☐ anden institution/organisation  
   vær så venlig at uddybe: 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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Etniske grupper og/eller mindretal former ofte en form for organisation som repræsenterer deres interesser og virker som et knudepunkt for deres 
kommunikation med lokale myndigheder og flertalsbefolkningen. Den slags organisationer kunne for eksempel være en kulturel forening, et politisk parti, skole 
forening eller sports klubber.  
 

1. Er etniske eller mindretalsorganisationer aktive i din kommune?  JA ☐ NEJ ☐ 
Hvis JA, vær så venlig at give os nogen yderlige informationer: 

Organisation Mindretal Område 
Initiativets navn og en kort beskrivelse Fx det danske 

mindretal 
Fx uddannelse, 
kultur, medier, 
økonomi 
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2. Interkulturel kommunikation 

I nogen kommuner indgår lokale myndigheder i grænseoverskridende samarbejde med nabolandet eller andre lande med etniske grupper og midnretal 
omkring kulturelle spørgsmål. For eksempel fælles koncerter eller andre kulturelle begivenheder, interkulturelle udvalg eller råd eller kulturelle 
udvekslingsprogrammer. 

a. Kender du til lignende projekter i din kommune? JA ☐ NEJ ☐ 

Hvis NEJ, fortsæt med spørgsmål 3. 

b. Hvis JA: Er dit kontor eller kommune involveret i nogen af disse projekter eller initiativer? JA ☐  NEJ ☐ 
c. Hvis JA, vær så venlig og giv os nogen flere informationer: 

Aktivitet Type Niveau Hvem har indledt 
samarbejdet. 

Ressourcer/Finansiering 

Initiativets navn og en kort beskrivelse  fx. fælles 
udvalg, kort 
sigtede 
projekter, 
bilaterale 
aftaler 

Fx. Lokalt, statslig, 
grænseoverskridende, 
“kin-state” 

Fx.  mindretal, 
lokale 
myndigheder, 
ekstern aktør 
 

Fx. Bevillinger, 
institutionel 
finansiering, ikke 
kontante bidrag. 
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3. Sundhed og sociale services 

Nogen kommuner indgår i grænseoverskridende samarbejde med nabolande eller andre lande med etniske grupper og mindretal omkring sundhed og sociale 
services for at lette adgangen til medicinsk og sociale tjenester for mindretals samfundet. Eksempler kunne være fælles træning for læger og sygeplejersker, 
reserverede universitetspladser for mindretalsmedlemmer som ønsker at læse medicin eller understøttelse til sygehuse, plejehjem og tilbud til andre sociale 
tjenester. 

a. Kender du til lignende projekter i din kommune? JA ☐ NEJ ☐ 

Hvis NEJ, fortsæt med spørgsmål 3. 

b. Hvis JA: Er dit kontor eller kommune involveret i nogen af disse projekter eller initiativer? JA ☐  NEJ ☐ 
c. Hvis JA, vær så venlig og giv os nogen flere informationer: 

Aktivitet Type Niveau Hvem har indledt 
samarbejdet. 

Ressourcer/Finansiering 

Initiativets navn og en kort beskrivelse  fx. fælles 
udvalg, kort 
sigtede 
projekter, 
bilaterale 
aftaler 

Fx. Lokalt, statslig, 
grænseoverskridende, 
“kin-state” 

Fx.  mindretal, 
lokale 
myndigheder, 
ekstern aktør 
 

Fx. Bevillinger, 
institutionel 
finansiering, ikke 
kontante bidrag. 
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4. Education 

Nogen kommuner indgår i grænseoverskridende samarbejde  med nabolande og andre lande omkring uddannelse for etniske grupper og mindretal. Der kan 
være tale om lærer og elev udveksling, fælles udvikling af undervisningsmateriale, fælles studieprogrammer på universitetet, osv. 

a. Kender du til lignende projekter i din kommune?  JA ☐ NEJ ☐ 

Hvis NEJ, fortsæt med spørgsmål 3. 

b. Hvis JA: Er dit kontor eller kommune involveret i nogen af disse projekter eller initiativer?  JA ☐  NEJ ☐ 
c. Hvis JA, vær så venlig og giv os nogen flere informationer: 

Aktivitet Type Niveau Hvem har indledt 
samarbejdet. 

Ressourcer/Finansiering 

Initiativets navn og en kort beskrivelse  fx. fælles 
udvalg, kort 
sigtede 
projekter, 
bilaterale 
aftaler 

Fx. Lokalt, statslig, 
grænseoverskridende, 
“kin-state” 

Fx.  mindretal, 
lokale 
myndigheder, 
ekstern aktør 
 

Fx. Bevillinger, 
institutionel 
finansiering, ikke 
kontante bidrag. 
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5. Media 

Nogen kommuner indgår i grænseoverskridende samarbejde med nabolande eller andre lande omkring medier, i hvilke etniske grupper eller mindretal er 
involverede. Der kunne for eksempel være tale om fælles medieråd, nyhedsudveksling eller fælles træning af journalister. 

a. Kender du til lignende projekter i din kommune?  JA ☐ NEJ ☐ 

Hvis NEJ, fortsæt med spørgsmål 3. 

b. Hvis JA: Er dit kontor eller kommune involveret i nogen af disse projekter eller initiativer?  JA ☐  NEJ ☐ 
c. Hvis JA, vær så venlig og giv os nogen flere informationer: 

Aktivitet Type Niveau Hvem har indledt 
samarbejdet. 

Ressourcer/Finansiering 

Initiativets navn og en kort beskrivelse  fx. fælles 
udvalg, kort 
sigtede 
projekter, 
bilaterale 
aftaler 

Fx. Lokalt, statslig, 
grænseoverskridende, 
“kin-state” 

Fx.  mindretal, 
lokale 
myndigheder, 
ekstern aktør 
 

Fx. Bevillinger, 
institutionel 
finansiering, ikke 
kontante bidrag. 
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6. Økonomi (Handel, Turisme, Beskæftigelse) 

Nogen kommuner indgår i grænseoverskridende samarbejde med nabolande eller andre lande angående samfundsøkonomiske spørgsmål, som for eksempel 
handel, turisme, eller beskæftigelse, hvor lokale etniske grupper og/eller mindretal er involverede. Det kunne for eksempel være fælles turismeråd, fora for 
entreprenører, informationscentre for grænsependlere eller fælles træningscentre for entreprenører og ansatte.  

a. Kender du til lignende projekter i din kommune? JA ☐ NEJ ☐ 

Hvis NEJ, fortsæt med spørgsmål 3. 

b. Hvis JA: Er dit kontor eller kommune involveret i nogen af disse projekter eller initiativer? JA ☐  NEJ ☐ 
c. Hvis JA, vær så venlig og giv os nogen flere informationer: 

Aktivitet Type Niveau Hvem har indledt 
samarbejdet. 

Ressourcer/Finansiering 

Initiativets navn og en kort beskrivelse  fx. fælles 
udvalg, kort 
sigtede 
projekter, 
bilaterale 
aftaler 

Fx. Lokalt, statslig, 
grænseoverskridende, 
“kin-state” 

Fx.  mindretal, 
lokale 
myndigheder, 
ekstern aktør 
 

Fx. Bevillinger, 
institutionel 
finansiering, ikke 
kontante bidrag. 

     



Bridge building and integration in diverse societies 
 

7. Politisk deltagelse 

Nogen kommuner og regioner har implementeret mekanismer som garanterer etniske grupper og mindretal politisk deltagelse i deres nærområde, som for 
eksempel en repræsentant i kommunalbestyrelsen og lokale parlamenter, ministerier eller råd eller en rolle som konsulent for lovændringer og politiske 
beslutninger, stående udvalg eller et vist antal sæder i det lokale parlament. 

a. Kender du til lignende mekanismer i din organisation i din kommune? JA ☐ NEJ ☐ 

Hvis NEJ, fortsæt med spørgsmål 8. 

b. Hvis JA, vær så venlig og giv os nogen flere informationer: 

Aktivitet Type Niveau Hvem har indledt 
samarbejdet. 

Ressourcer/Finansiering 

Initiativets navn og en kort beskrivelse  fx. fælles 
udvalg, kort 
sigtede 
projekter, 
bilaterale 
aftaler 

Fx. Lokalt, statslig, 
grænseoverskridende, 
“kin-state” 

Fx.  mindretal, 
lokale 
myndigheder, 
ekstern aktør 
 

Fx. Bevillinger, 
institutionel 
finansiering, ikke 
kontante bidrag. 
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8. Institutioner 

Nogen kommuner har institutioner der samler deres samarbejde med mindretal i deres område, som for eksempel en minister eller ministerie ansvarlig for 
etniske grupper og mindretals spørgsmål, stående udvalg til specifikke problemstillinger eller mindretalsråd.  

a. Kender du til lignende tiltag i din organisation eller i din kommune? JA ☐ NEJ ☐ 

Hvis NEJ, fortsæt med spørgsmål 9. 

b. Hvis JA, vær så venlig og giv os nogen flere informationer: 

Aktivitet Type Niveau Hvem har indledt 
samarbejdet. 

Ressourcer/Finansiering 

Initiativets navn og en kort beskrivelse  fx. fælles 
udvalg, kort 
sigtede 
projekter, 
bilaterale 
aftaler 

Fx. Lokalt, statslig, 
grænseoverskridende, 
“kin-state” 

Fx.  mindretal, 
lokale 
myndigheder, 
ekstern aktør 
 

Fx. Bevillinger, 
institutionel 
finansiering, ikke 
kontante bidrag. 
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9. Er der et kooperations initiativ, en institution eller et projekt i din kommune som involverer en eller flere etniske grupper/mindretal, som du vil 
kunne beskrive som en succes eller et eksempel på god praksis? Fortæl os om det! 

 

Tak for at støtte vores forskning!  

I forhold til vores forskningsprojekt kan blive nød til at kontakte jer for yderlige informationer eller afklarende spørgsmål. Hvis du vil give os lov til at kontakte 
jer, vil vi bede dig om at oplyse kontakt informationen i nedenstående boks. 
 

Kontaktperson 

Navn 
 

 

Position 
 

 

E-mail 
 

 

Telefon  
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