Akademikernes 10 forslag til en hurtigere og succesfuld integration:
Integration via arbejdsmarkedet
1. Arbejdsmarkedsfokus for højtuddannede flygtninge fra dag 1:
Akademikerne foreslår, at flygtninge umiddelbart efter ankomsten til
Danmark får afklaret deres kompetencer og udarbejdet en integrationsplan i forhold til arbejdsmarkedet.
2. En national aktør, fx Akademikerkampagnen, skal udgøre én
indgang for højtuddannede flygtninge: Der skal være én samlet
landsdækkende indsats for højtuddannede flygtninge med udredning
af kompetencer og matchning med virksomhederne.
3. Flygtninge optages i faglige organisationer: En række akademikerorganisationer optager flygtninge som medlemmer uden eller for
et symbolsk kontingent. Dermed får flygtningene adgang til relevante medlemsydelser. Denne praksis kan udbredes.
4. De akademiske organisationers bidrag til integrationsplanen:
Organisationerne tilbyder særlige faglige netværk og mentorordninger for flygtninge, der aktivt understøtter den nationale aktørs arbejde for at flygtningene får brugt deres kompetencer i erhvervslivet.
5. Højtuddannede flygtninge bør placeres, hvor deres kompetencer efterspørges: Flygtninge med akademisk baggrund udgør
en ret lille gruppe, og de bør samles og placeres i kommuner, hvor
der potentielt er efterspørgsel efter deres arbejdskraft.
6. Flygtninge skal bidrage til at levere egne serviceydelser: En
række af de opgaver og services som kommunerne skal levere til
flygtningene bør kunne leveres af flygtningene selv – enten via ansættelser og som frivilligt arbejde.
7. En hjemmeserviceordning 2.0, som kan lette flygtninges adgang til arbejdsmarkedet. Akademikerne foreslår, at der indføres
en ny hjemmeserviceordning, som kan lette adgangen til arbejdsmarkedet for flygtninge med lidt eller ingen uddannelse og samtidig
øge udbuddet af arbejdskraft.
8. Generelle aftaler om integration på det offentlige område: Der
findes allerede aftaler om integration og oplæring på det offentlige
område, hvor lønnen reduceres og der er fokus på uddannelse i en
periode. Akademikerne er indstillet på at tilpasse disse aftaler, så der

skabes de bedst mulige løsninger for hurtig beskæftigelse af flygtninge.
Integration via uddannelse
9. Flygtninge skal have adgang til uddannelse på særlige vilkår:
Akademikerne støtter Købehavns Universitets forslag om, at flygtninge skal have adgang til uddannelse på særlige vilkår. Det er særligt rettet mod de syriske flygtninge, men bør gælde alle flygtninge,
og indsatsen bør omfatte erhvervsuddannelserne, de øvrige videregående uddannelser, samt ungdomsuddannelserne.
10. Et fast-track for vurdering af udenlandske kompetencer: Akademikerne foreslår, at der bliver mulighed for en hurtigere vurdering
af flygtninges uddannelser og kompetencer. Det kræver et bedre videngrundlag om uddannelserne i de lande, som vi særligt modtager
flygtninge fra, som fx Vejledningen om det syriske uddannelsessystem, er eksempel på.
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