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FORORD
SUPEER – bæredygtig integration gennem ung-til-ung-support – er et europæisk
projekt, der støttes af EU-Kommissionen inden for programmet Erasmus+ for
strategiske partnerskaber. Partnerorganisationer fra 6 europæiske lande samarbejder i
SUPEER-projektet udfra det fælles mål at støtte opbygningen af samfund,
empowerment, social kapital og aktivt medborgerskab blandt unge fra både mindretalsog majoritetsmiljøer. Et andet mål er at bane vejen for en bæredygtig integrationsproces
blandt unge flygtninge og nytilkomne gennem et innovativt og ung-til-ung-baseret
koncept, hvor unge med forskellige baggrunde etablerer ligesindede, anerkendende og
stabile forbindelser gennem et fælles lærings-og netværksprogram.
Ung-til-ung-læring er således omdrejningspunktet for den pædagogiske og
metodologiske tilgang i SUPEER-projektet. Ung-til-ung-læringsprogrammet
er
imidlertid nært knyttet til 3 GRUNDBEGREBER, som hver især udgør det teoretiske og
begrebsmæssige grundlag for projektets mål, mål og aktiviteter:
•
•
•

EMPOWERMENT
SOCIAL KAPITAL
MEDBORGERSKAB

Disse begreber beskrives og anvendes særskilt på grund af deres forankring i forskellige
teoretiske og begrebsmæssige traditioner. Til forskel fra andre traditioner er unges
trivsel, deltagelse, samarbejde og gensidige læring i centrum i SUPEER-projektet – de
3 koncepter udgør en samlet, sammenhængende og holistisk konceptuel ramme for
planlægning og gennemførelse af alle læringsaktiviteter. Denne fremgangsmåde er
baseret på følgende idéer:
•

Ved at bygge bro mellem de adskilte koncepter kan vi i praksis vise, hvordan
empowerment, social kapital og aktivt medborgerskab gensidigt støtter hinanden som
grundlæggende elementer i unges sociale, kulturelle, relationelle og personlige vækst
samt deres trivsel og erfaring med et positivt tilhørsforhold til det omgivende samfund.
Dette gælder for unge, der er født og opvokset i dette samfund, samt for unge
nyankomne.

•

Ved at bruge den holistiske konceptuelle ramme kan vi definere praksis såsom
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integration, inklusion og tilhørsforhold fra et positivt og opfindsomt perspektiv, hvor
det interkulturelle møde mellem unge med forskellige baggrunde og erfaringer lærer
fra hinanden gennem et samarbejde, hvor alle respekteres for deres særlige bidrag.

•

Når unge mennesker er styrket gennem en fælles læringsproces og fælles aktiviteter,
styrker de deres sociale og kulturelle kapital, hvilket generelt vil styrke deres
motivation for et aktivt og deltagelsesbaseret medborgerskab.

Derfor bliver ung-til-ung-læring omdrejningspunktet, hvor de konceptuelle holisme
omsættes til en ligeværdig læringspraksis for unge jævnaldrende på tværs af
mindretals-og flertals-miljøer. Ved at gøre empowerment, social kapital og aktivt
medborgerskab til nøglebegreber i den fælles læringsproces skaber vi også en ny og
ressourcebaseret ramme for unges gensidige integrationsproces:

Som en introduktion til den konceptuelle tilgang og ramme for de videregående ung-tilung-læringsaktiviteter har vi udarbejdet 4 hæfter, der kort illustrerer, hvordan vi opfatter
projektets nøglebegreber, og hvordan vi kan omsætte dem til praktiske ung-til-ungbaserede læringssituationer. Hvert hæfte forsynes med henvisninger til relevant
litteratur og andre anvendte links. SUPEER HÆFTESAMLING OM BEGREBER OG
METODER omfatter:
HÆFTE 1: Ung-til-ung-læring i ungdomsarbejde og integration
HÆFTE 2: Empowerment af ung-til-ung-læring og integration
HÆFTE 3: Social kapital i ung-til-ung-læring og integration
HÆFTE 4: Medborgerskab i ung-til-ung-læring og integration
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1.

INTRODUKTION TIL MEDBORGERSKAB

"... mange mennesker, især de unge, spiller en aktiv rolle i opbygningen og skabelsen af
dette Europa, de er engagerede i det europæiske ideal og et åbent, inkluderende og
socialt sammenhængende samfund. For dem handler Europa om respekt for
menneskerettighedernes grundlæggende værdier og retsstatsprincippet og et sted for øget
mobilitet, hvor de bor, arbejder, studerer og rejser... " (Schild, Hanjo, Schild, Pererva, Yulia
& Stockwell, Nathalie in European Citizenship – in the process of construction, 2009).

Begrebet medborgerskab ses generelt som en grundlæggende forudsætning for
demokratiets funktion. Således er medborgerskab forbundet med befolkningens
engagement og involvering i politiske beslutninger og institutioner gennem stemmeret,
høringer og andre beslutningskanaler. Uden individers, civile organisationers og
netværkers holdninger og deltagelse kan den grundlæggende idé om demokrati som
folkestyre svækkes.
SUPEER-projektet har et stærkt og naturligt fokus på begrebet medborgerskab. Ung-tilung-tilgangen i sig selv indebærer et ligeværdigt og aktivt forhold mellem de unge
deltagere i projektets læringsprogrammer. På samme måde viser integrationen i
SUPEER-projektet, at de unge udgør et fællesskab, hvor integration betyder gensidig
anerkendelse og lighed med hensyn til forskelle og ligheder i livserfaringer og evner.
På denne baggrund fokuserer dette hæfte i SUPEER hæftesamlingen på begrebet
medborgerskab og dets relevans for unges fællesskaber med jævnaldrende rundt om i
Europa. For det første vil vi kort introducere vores opfattelse af medborgerskab, og
derefter forklarer vi, hvorfor og hvordan medborgerskab er et vigtigt begreb i en kontekst,
hvor unge i samspil med jævnaldrende er en del af en fælles skabelse af
læringsaktiviteter, netværk og samfundsarbejde. Endelig giver vi eksempler på, hvordan
man omsætter begrebet medborgerskab til konkrete pædagogiske-metodologiske
øvelser og læringsmaterialer. Til sidst præsenterer vi en liste over europæiske links og
litteratur for yderligere inspiration.

“Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation er ikke udtryk for støtte af indholdet, som
kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for enhver brug, der måtte
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2. HVORDAN FORTOLKER VI BEGREBET
MEDBORGERSKAB?
"Medborgerskab kan opfattes som en kombination af status og identitet. Den enkelte har
rettigheder som borger i samfundet, men skal også føle loyalitet over for samfundet og være
i stand til at identificere sig med sine grundlæggende værdier. Medborgerskab handler også
om den opfattelse af den anden/de andre, som vi er trænet i og socialiseret til at udføre.
Hvem ser vi som medborgere? Hvordan bliver individet en del af samfundet og anerkendt
som en aktiv borger? ..." (Korsgaard, Ove, Sigurdsson, Lakshmi og Skovmand, Keld i an-

tologien “Citizenship, a new educational ideal?”, 2007).
I bund og grund handler medborgerskab om at kende sine rettigheder og pligter - og at
bruge sine rettigheder i et samfund, hvor man føler sig anerkendt samt er engageret og
forpligtet til at bidrage til det fælles bedste.

SAMSPILLET
MELLEM
MEDBORGERSKABET

RETTIGHEDER

OG

PLIGTER

I

Udfra dette overordnede perspektiv er det afgørende punkt at være borger og bevidst
om det konstante samspil mellem rettigheder og forpligtelser overfor fællesskaber og
samfund i bredere forstand. I dette lys er der en lige linje tilbage til oprindelsen af
begrebet medborgerskab i 1700-tallet og tidspunktet for den franske revolution.
Begrebet rettigheder og pligter hænger sammen med oplysningstidens alder og idéerne
om universelle menneskerettigheder, individuel selvbestemmelse, lighed, men også
solidaritet og ansvar over for samfundet.
Men historien viser os, at idealerne om rettigheder og forpligtelser over for de fælles
varer skal revurderes og genoprettes fra tid til anden, selv i moderne demokratier. Nu
om dage er spørgsmål om demokratisk uddannelse, aktivt medborgerskab, folks
deltagelse samt tilhørsforhold og gensidigt ansvar centrale for stærke og lidenskabelige
debatter i hele Europa. Disse debatter er endda blevet skærpet og intensiveret i
kølvandet på flygtningestrømmen i de seneste år. Det nye fokus på, hvem der er borger,
og hvem der ikke er, afspejler det faktum, at ikke alle europæiske borgere og politikere
var parate til at overveje og modtage flygtninge som borgere med behov for hjælp.
“Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation er ikke udtryk for støtte af indholdet, som
kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for enhver brug, der måtte
blive gjort af de deri indeholdte oplysninger."
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SONDRINGEN
MELLEM
MEDBORGERSKAB

FORMELT

OG

UFORMELT

Udfra den seneste situation i Europa bliver vi således klar over, at der er en forskel
mellem borgere og borgene. Vi indser vigtigheden af at skelne mellem det formelle og
det aktive medborgerskab. Kun ved at præcisere de forskellige betydninger af begrebet
medborgerskab kan vi støtte unge i at definere, hvad de anser for at være et godt og
ansvarligt medborgerskab:
•

Det formelle medborgerskab refererer til et juridisk aspekt, der er forbundet med
en formel nationalitet og juridisk status, og som indebærer forskellige rettigheder og
politiske forpligtelser i forhold til staten og samfundet. Derfor er det formelle juridiske
medborgerskab en status, der skal tildeles eller fødes.

•

Det uformelle medborgerskab refererer til et identitets aspekt og er forbundet med
en holdningsmæssig og relationel status, der indebærer erfaring med sammenhæng,
samhørighed, handling og solidaritet med andre mennesker i samfund og politiske
sammenhænge osv. Derfor er det uformelle medborgerskab en status, der skal
opleves og demonstreres gennem praksis.

•

EU-borgerskabet henviser desuden til en formel juridisk ret, der er nært beslægtet
med det formelle nationale medborgerskab. EU-borgerskabet blev indført med
Maastricht-traktaten i 1993 og erklærer, at enhver formel borger fra en EUmedlemsstat har et EU-medborgerskab som et supplement til deres nationale
medborgerskab. EU-borgerskabet giver en række rettigheder, herunder retten til at
slå sig ned og arbejde i alle EU-lande.

"I betragtning af vores tids stadigt mere grænseoverskridende udfordringer beder langt
størstedelen af europæerne om fælles EU-tiltag for at løse deres store problemer såsom
forvaltning af migration, håndtering af sikkerhedstrusler og sikring af den overordnede
sikkerhed. Frem for alt ønsker de europæiske borgere fortsat at være i stand til frit, sikkert og
nemt at rejse, arbejde, gøre forretninger og studere overalt i EU... " (Dimitris Avramopoulos,
EU-kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab i EUKommissionens rapport om unionsborgerskab 2017).

“Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation er ikke udtryk for støtte af indholdet, som
kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for enhver brug, der måtte
blive gjort af de deri indeholdte oplysninger."

7

MEDBORGERSKAB I PRAKSIS
Med hensyn til medborgerskabets praksis har forskere, socialdebatører og udøvere
defineret konceptet forskelligt. F.eks. kan der skelnes mellem det almindelige, det aktive
og det aktivistiske medborgerskab:
Det almindelige medborgerskab refererer til en dagligdagspraksis i det nære miljø, hvor
mennesker – borgere – yder omsorg for slægtninge, naboer og venner i samfundet.
Denne form for medborgerskab bidrager til at sikre samfundets samhørighed og den
indbyrdes forbundne inddragelse af borgerne i samfundet. Dette "stille engagement"
finder sted i uformelle netværk og omfatter både økonomisk, social og praktisk hjælp og
håndtering. Det er ofte beskrevet som "den lim, der holder os sammen".
Det aktive medborgerskab refererer til den enkeltes deltagelse i forskellige
organiserede aktiviteter i det offentlige rum. Dette handler generelt om en bredere
tilgang til ønskede ændringer i folks levevilkår.
Det aktive medborgerskab og deltagelse foregår
i formaliserede rammer såsom frivilligt arbejde i
fagforeninger, organisationer, skolebestyrelser,
daginstitutioner eller boligforeninger, og det
bidrager til et mere sammenhængende og
solidarisk samfund.
Det aktivistiske medborgerskab refererer til den
praksis, hvor borgerne ikke kun handler indenfor
de aftalte rammer og forordninger. De aktivistiske
borgere
formulerer
også
aktivt
nye
rammebetingelser for at omdanne de givne
økonomiske, sociale og politiske betingelser for det sociale liv, og især livsbetingelserne
for visse udsatte grupper. Således bygger det aktivistiske medborgerskab på
aktionsformer, der har tendens til at nedbryde traditionelle regler og strukturer, og under
berettigelse af de grundlæggende medborgerskabsværdier såsom solidaritet, lighed,
tolerance osv.
Det demokratiske medborgerskab blev lanceret af Europarådet og henviser til det
uddannelsesmæssige aspekt af et medborgerskab. Tilgangen er, at demokratisk
medborgerskab ikke er begrænset til den juridiske status og stemmeret. I stedet
“Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation er ikke udtryk for støtte af indholdet, som
kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for enhver brug, der måtte
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omfatter det demokratiske medborgerskab alle aspekter af livet i et demokratisk
samfund, som således vedrører mange forskellige slags emner og især er knyttet til
bevidstheden om menneskerettigheder, ansvar og pligter. Det demokratiske
medborgerskab har også til formål at gøre borgerne klar over, hvordan de kan spille en
aktiv og effektiv rolle i deres samfund.
Sammenfattende er det værd at bemærke, at disse definitioner kan knyttes til både
formelt og uformelt medborgerskab. Der er aktionsformer, der stammer fra
civilsamfundet, hvor formelle rettigheder samtidig spiller en vigtig rolle, for eksempel den
aktive kamp for håndhævelsen af ældres ret til ordentlig pleje i overensstemmelse med
de retslige rammer.
Ud fra dette perspektiv interagerer det formelle og uformelle medborgerskab tæt i
mange aktive sammenhænge.

DET GLOBALE MEDBORGERSKAB OG VERDENSBORGER
"At leve i globaliseringens tidsalder kræver praksis allerede på lokalt plan med hensyn til at
leve sammen og med hensyn til forståelse af et fællesskab, hvor man både lokalt og globalt
respekterer forskelle i tradition, sprog, religion, vaner og måde at leve livet i almindelighed,
og hvor du, på trods af disse forskelle, er parat til at løse fælles problemer... " (Den danske
filosof Peter Kemp i ”Verdensborger. Pædagogisk og politisk ideal for de 21. århundrede ",
2013.

Siden den franske revolution, i mere end 200 år, har idéen om ligesindede borgere været
knyttet til den nationale stat. Men den europæiske integration viser, at begrebet
medborgerskab er blevet flerdimensionelt som udtrykt af nogle forskere. Denne udvikling
peger på behovet for en global definition af medborgerskab, der er afledt af nye former
for borgerbaserede aktiviteter for at fremme solidariteten ud fra et globalt perspektiv. I
dag er det globale medborgerskab endda et emne på læseplanen i nogle skoler og
uddannelsesmæssige sammenhænge, med det formål at styrke elevernes kompetencer
til at forstå og engagere sig i samspillet mellem lokale, nationale og globale anliggender.
Som et eksempel definerer UNESCO uddannelse i globalt medborgerskab som en
kapacitetsopbygning for at udvikle samfund og samhørighed på tværs af grænserne.

“Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation er ikke udtryk for støtte af indholdet, som
kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for enhver brug, der måtte
blive gjort af de deri indeholdte oplysninger."
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Udtrykket borger i verden går faktisk tilbage til
det antikke Grækenland og Rom, hvor
verdensborgere var mennesker, der betragtede
sig selv som borgere i både en by stat og
borgere i verden. I dag omfatter begrebet
globalt medborgerskab følelsen af at tilhøre et
større samfund om en fælles menneskelighed.
Udtrykket
understreger
den
politiske,
økonomiske, kulturelle og sociale gensidige
afhængighed og indbyrdes forbundethed
mellem det lokale, det nationale og det globale
niveau.
Nye former for marginalisering og forskelle i medborgerskabsstatus, borgerlige
rettigheder og forpligtelser i de enkelte stater rejser spørgsmålet, hvis vi har brug for at
udvikle et "postnationalt medborgerskabs"-koncept, der kan sikre menneskerettigheder
og borgerlige rettigheder for borgere, der praktiserer det borgerlige medborgerskab
uden at have adgang til rettigheder for det formelle medborgerskab og EU-borgerskab.
Unge flygtninge og nytilkomne i de europæiske lande vil generelt være karakteriseret
ved manglende adgang.

BEGREBET SELV-INKLUDERENDE MEDBORGERSKAB
I de seneste år har nogle forskere og udøvere understreget, at manglen på formelt
medborgerskab styrker behovet for at praktisere det civile medborgerskab. Det har ført
til en indførelse af et nyt koncept: selv-inkluderende medborgerskab. Dette koncept
beskriver processen med at praktisere et positivt, aktivt og ligeværdigt medborgerskab,
selv om man stadig kan stå over for negative formodninger og fordomme i det
omgivende samfund. Nogle gange er det nødvendigt at bane vejen for ens egne
inklusionsmekanismer gennem en praksis, der visualiserer og demonstrerer ressourcer,
værdier og aktiv adfærd for at gøre en forskel i at tjene det fælles bedste.

“Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation er ikke udtryk for støtte af indholdet, som
kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for enhver brug, der måtte
blive gjort af de deri indeholdte oplysninger."
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Som illustreret i figuren herover går det selv-inkluderende medborgerskab naturligt hånd
i hånd med de centrale begreber om empowerment og social kapital ved at forene
individets ansvarlighed og initiativ med den samfundsmæssige anerkendelse og lighed.
Disse komponenter betragtes som de vigtigste byggesten i opbygningen af social kapital
og empowerment.
Men det selv-inkluderende medborgerskab kan også være tæt forbundet med begrebet
ung-til-ung-læring, fordi forandringsperspektivet og ligestillingstilgangen til
medborgerskab ofte vil blive knyttet til samskabende og medproduktive aktiviteter af
hensyn til samfundet og udsatte grupper osv.

3.

HVORFOR ER MEDBORGERSKAB ET
CENTRALT BEGREB FOR UNG-TIL-UNGLÆRING OG INTEGRATION?

“Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation er ikke udtryk for støtte af indholdet, som
kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for enhver brug, der måtte
blive gjort af de deri indeholdte oplysninger."
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"Medborgerskab handler om deltagelse og engagement. Borgerne er ”os sammen med
andre”, når vi forholder os til det samfund, vi lever i – når vi tager stilling til politiske
spørgsmål – og når vi handler for at foretage ændringer og udvikling... " (Sigurdsson &
Skovmand i "Medborgerskab på spil", 2013).

Begrebet selv-inkluderende medborgerskab er et godt eksempel på, hvordan og hvorfor
begrebet medborgerskab er relevant for ung-til-ung-læring og ungdomsarbejde i
almindelighed - og integration af unge migranter og flygtninge i særdeleshed. Selve
idéen om at medtage sig selv gennem en praksis til gavn for det almene gode er baseret
på anerkendelsen af, at unge nytilkomne har ressourcer, kompetencer og potentialer af
høj værdi for samfundet. Ovennævnte begreber om aktivt og demokratisk
medborgerskab støtter den selv-inkluderende tilgang i den måde, at de understreger
behovet for at bidrage til det fælles bedste i et fællesskab med andre. Selve konceptet
for det aktive og demokratiske medborgerskab er sammen med idéen om medborgeren
baseret på den forudsætning, at du er en del af en større helhed. Således afspejler
selvinklusion sig selv i det faktum, at andre borgere støtter og fremmer din inklusion og
dine bidrag til det fælles bedste.
Formålet med SUPEER-projektet er at støtte og muliggøre skabelsen af ung-til-ungbaserede læringsfællesskaber blandt unge med forskellige etniske og kulturele
baggrunde. Mange af de unge deltagere vil være nytilkomne i de europæiske lande, og
i SUPEER-projektet skal de samarbejde og udveksle erfaringer på lige fod med unge,
der er født og opvokset i disse lande.

Ung-til-ung-tilgangen som nøglen til gensidig inklusion, anerkendelse
og samskabelse
Med ung-til-ung-tilgangen bygger dette fællesskab og samspillet på en forudsætning om,
at de unge møder hinanden på lige fod i det fælles arbejde med at løse opgaver og
aktiviteter til gavn for samfundet. På denne måde bliver de unge deltagere på tværs af
deres mangfoldighed hinandens mentorer, som gensidigt kan dele den viden og de
færdigheder, der kan være nødvendige for de fælles læringsopgaver - og dermed for
den fælles erfaring med øget selvbevidsthed, selvværd og empowerment til at være
aktive borgere til det fælles bedste. Bemærk, at ingen af de unge er blevet udnævnt til
“Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation er ikke udtryk for støtte af indholdet, som
kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for enhver brug, der måtte
blive gjort af de deri indeholdte oplysninger."
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henholdsvis mentorer og mentees. Disse roller er flydende og ændrer sig i
overensstemmelse med deres viden, færdigheder og bidrag til de fælles
læringsopgaver.
Ud fra denne synsvinkel vil SUPEER-projektet sætte scenen for medskabelsen af unge
aktive borgere, som gensidigt medtager og anerkender hinanden gennem et
meningsfuldt samarbejde til det fælles bedste.

4. HVORDAN BRUGER VI BEGREBET
MEDBORGERSKAB I SUPEERs UNG-TILUNGPROGRAM?
Ud fra denne fremgangsmåde er det indlysende at indføre begrebet og praksis for
medborgerskab som et grundlæggende og fælles grundlag for det ung-til-ung-baserede
læringsprogram i SUPEER-projektet. På grund af de forskellige formelle og uformelle
facetter af konceptet kan medborgerskabs-øvelser og -opgaver være velegnet til
diskussioner om de unge deltageres opfattelse af rettigheder og pligter - samt deres
identifikation med det aktive selv-inkluderende medborgerskab, set i lyset af deres
forskellige livserfaringer. Temaet medborgerskab kan for eksempel involvere følgende
øvelse:
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Kilde: Thomsen & Hjorth, 2015

5. KONKLUSION
Afslutningsvis vil vi gerne understrege, at begrebet medborgerskab spiller en vigtig rolle i
forbindelse med ungdomsarbejde i almindelighed – og især når vi fokuserer på
ungdomsarbejde for unge migranter og flygtninge som led i en integrationsproces.
Ved at undersøge de mangesidede dimensioner af begrebet medborgerskab vil de unge
have mulighed for at reflektere over betydningen af formelle rettigheder samt
betydningen af at forpligte sig som borgere til lokalsamfundene. Desuden kan begrebet
medborgerskab også bygge bro til kritiske diskussioner om samfundets samhørighed
og muligheden for at imødekomme behovene hos sårbare borgere. Dette indebærer
også at være opmærksomme på betydningen af gennem konkrete handlinger at
demonstrere, hvad det betyder at arbejde for det fælles bedste, og hvad det vil sige at
etablere og opretholde samhørigheden i praksis.
Sammenfattende er målet at sikre, at SUPEER-projektet gennem læringstemaet
medborgerskab vil give en god praksis med hensyn til eksemplarisk læring og praksis
blandt unge, der er karakteriseret ved mangfoldighed og forskelle i livserfaringer.
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