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Oplever din by problemer, der er et resultat af integrationspolitikker eller mange 

migrantsamfund? 

Interesserer du dig for emner såsom forebyggelse, forberedelse og modstandskraft ift. 

katastrofer?? 

Amare-eu projektet er stolt over, at lancere denne invitation til at støtte 

europæiske byer, som vil implementere innovative værktøjer der er billige i drift, 

for at styrke urban resiliens i et multikulturelt og inkluderende perspektiv. 
 

 

 

 

AMARE-EU PROJEKTET 
Europæiske byer har i løbet af de sidste årtier været udsat for betydelige bølger af migration, hvilket 
har resulteret i større multikulturelle samfund og ekspansionen af anden etniske samfund. Samtidig 
er bevidstheden om det vigtige i, at investere i en modstandsdygtigt infrastruktur i byerne vokset – 
både på det sociale og fysiske plan. Denne øgede bevidsthed har sine rødder i erkendelsen af, at 
det er essentielt at sørge for et tilpasningsdygtigt miljø for alle borgere, for bedre at stå imod de 
forestående risici fra både naturlige og menneskeskabte katastrofer. Processen med at fremme 
modstandsdygtighed sker også på et administrativt niveau, hvor der må laves regulerende 
foranstaltninger, for at understøtte forbindelsen mellem de sociale og fysiske områder, således at 
der kan etableres politikker for at gøre byer mere modstandsdygtige over for katastrofer på kort, 
mellemlang og lang sigt.  

 

 Når man beskæftiger sig med at fremme og udvikle en aktiv, bemyndigende diskurs om at være 
forberedt på katastrofer (både naturlige og menneskeskabte) er bevidsthed og viden de vigtigste 
elementer. I en situation, der involverer multikulturelle aktører, bliver både bevidsthed og viden 
forhindret og utilgængelig på mere end en måde, og derfor skal dette integreres i selve systemet, 
der søger at gøre sig modstandsdygtig, for at styrke alt der er involveret i processen med at fremme 
modstandsdygtighed i byen. Denne bevidsthed er ofte forhindret og mange gange umuliggjort, når 
den person, der er i fare, har en anden kulturel oprindelse end den by, hvor han eller hun befinder 
sig. For at byer skal kunne være virkelig modstandsdygtige i lyset af en forestående katastrofe, skal 
byer anerkende alle deres borgere som vigtige aktører. 

 

AMARE-EU er et 2-årigt projekt finansieret af EU's direktorat for civilbeskyttelse og humanitær 
bistand. Vi begyndte vores arbejde i april 2018 og er fokuseret på udviklingen af et innovativt 
værktøjssæt der er billigt i drift, som vil øge risikobevidstheden og fremme en forebyggelseskultur 
ift. migrantsamfund, som normalt udsættes for højere risiko i tilfælde af katastrofer. 

 

Takket være et stærkt, multisektoralt og multikompetent partnerskab, der omfatter 
organisationer, der er aktive inden for katastrofehåndtering, kulturelt samarbejde, intelligente og 
robuste politikker, bykoordinering og støtte til migranter og integration, er et dedikeret værktøjssæt 
til at fremme bevidstgørelse og en relateret kommunikations kampagne ved at blive udviklet til 
dette og vil blive implementeret. For mere information besøg venligst den officielle hjemmeside 
www.amareproject.eu. 

https://twitter.com/AmareProjectEU
https://www.facebook.com/amareproject/
http://www.amareproject.eu/
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HVAD KAN PILOTBYER FORVENTE AF PROJEKTET? 
 

AMARE-EU projektet vil udvælge fire europæiske byer til en foreløbig implementering af AMARE-EU 

værktøjssættet, som inkluderer best practices og feltstudier om, hvordan man mest effektiv 

kommunikerer forebyggelse af farer og opbygger modstandsdygtighed gennem integration af 

migrantsamfund.  

 

Udvalgte byer vil modtage støtte fra førende eksperter inden for mangfoldighed og inklusion, 

forebyggelse af katastrofer og risikohåndtering og vil blive en del af en dynamisk proces 

målrettet mod at styrke urban resilens gennem følgende trin:  

✓ Vurdering af by prioriteringer og udfordringer i forbindelse med modstandsdygtighed og 

beskyttelsesforbedring gennem inddragelse af migrantsamfund. 

✓ Identifikation af nøgleaktører og oprettelse af en byarbejdsgruppe for at blive involveret i 

integrationen af migrantsamfund. 

✓ Udvikling af en lokal handlingsplan for at øge bevidstheden om risikohåndtering og 

modstandsdygtighed blandt migrantsamfund. 

✓ Gennemføre pilotaktiviteter til støtte for implementeringen af den lokale handlingsplan. 
 

Deltagende byer vil få: 

- Træningssessioner i at bruge værktøjerne, engagement af vigtige interessenter og 

forbedring af resiliente by strategier gennem en multikulturel tilgang. Et værktøjssæt til at 

øge byens modstandsdygtighed baseret på en inklusiv tilgang, tilpasset efter hver bys 

behov og krav. 

- Et inkluderende og specielt tilpasset værktøjssæt til urban resiliens, skræddersyet til 

hver enkelt by. 

- Vejledning og eksperthjælp, både gennem besøg på stedet og i form af fjernhjælp. 

- Dedikerede sessioner til profilering af hver by, dens prioriteter og udfordringer. Dette vil 

blive gjort for at udvikle og gennemføre en lokal handlingsplan for effektiv integration af 

migrantsamfund i byens resiliensstrategi. 

Ved at deltage i afprøvningen af AMARE-EUs værktøjskasse og valideringsproces vil byen nyde godt 

af: 

En styrkelse i deres evne til at forebygge risici for at øge byens modstandskraft og beskyttelse af 
dens borgere, deriblandt migranter.    
Interaktion med eksperter inden for risikostyring og flerkulturel forvaltning, med særlig vægt på, 
hvordan man effektivt informerer og involverer migrantsamfund, organiserer kampagner for at øge 
bevidstheden, kommunikerer om risiko mv.   
Interaktion med kollegaer fra lignende og forskellige sektorer, der muliggør udveksling af ideer og 
partnerskabsmuligheder og bliver en aktiv del af et europæisk netværk af resiliente byer.  

Udvalgte byer vil blive inviteret til at deltage i en officiel prisceremoni i Bonn i juni 2019 under ICLEI 

Resilient Cities – Global Forum on Urban Resilience and Adaptation  

  

https://twitter.com/AmareProjectEU
https://www.facebook.com/amareproject/
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HVAD FORVENTES DER AF PILOTBYERNE? 
 

De 4 udvalgte pilotbyer, og især de vigtigste aktører, der er involveret i projektet (dvs. repræsentanter 
fra lokale myndigheder, civilbeskyttelse, migrantorganisationer, kulturmedlemmer, civilsamfundet 
mv.) skal kollektivt forpligte sig til test og validering af AMARE-EU-værktøjssættet i deres by, og 
redegøre for dets resultater. Dette omfatter:  

✓ At se modstandsdygtighed og klimaændringer som en prioritet, der skal løses gennem et 
inklusivt og multikulturelt perspektiv.  

✓ At deltage aktivt i træningsforløb, møder og diskussioner.   
✓ At stille tilgængelige oplysninger og data til rådighed for at implementere handlingsplanen 

(byplaner, initiativer, kontakter osv.)  
✓ At tage fuldt ejerskab over processen og drive deltagelsesprocessen fremad gennem 

forbindelser med lokale interessenter og gennem aktivt samarbejde om udvikling og 
implementering af pilotaktiviteterne.  

✓ At yde støtte til projekternes gennemførelse på byniveau i form af personaletid, lokaler 
og teknisk ekspertise hos kommunen og andre involverede interessentorganisationer 
(universiteter, ngo'er / CBO'er, virksomheder mv.).  

✓ At bidrage til at øge synligheden af AMARE-EU-projektresultaterne, være involveret i 
projektkommunikations- og formidlingsinitiativer og fremme AMARE-EU-målsætningerne 
gennem byens nationale og internationale netværk, nabosamfund og -institutioner. 

 

HVEM KAN ANSØGE OG HVORDAN? 
For at ansøge skal byen:   

- Være en del af den Europæiske Union.   
- Have mindst 30.000 indbyggere.  
- Forpligte sig til at udvikle og gennemføre en lokal handlingsplan vedrørende øget 

modstandsdygtighed og beskyttelse gennem inddragelse af migrantsamfund.   
- Have et levende civilsamfund, herunder organiserede samfund, ngo'er eller lokale 

virksomheder, der er interesserede i urban resiliens, civilbeskyttelse, multikulturalisme, 
integration og politik.  

- Have personale som kan tale engelsk og/eller et af partnerskabets sprog for at deltage i 
projektaktiviteter (sprogene er dansk, fransk, tysk og italiensk).  

  

https://twitter.com/AmareProjectEU
https://www.facebook.com/amareproject/


 
 

  

  
 

Amare- EU 

 

Amare - A Multicultural Approach to Resilience 
www.amareproject.eu 4/4 

 

Funded by 
European Union  
Civil Protection 

 

INDSENDELSE AF ANSØGNING OG TIDSLINJE 
 
Hvem: Den komplette ansøgningspakke kan indgives af byrepræsentanter, dvs. borgmesteren, en 

kommunalansat eller enhver anden person, der er autoriseret til at forpligte sig til at deltage i 

pilotaktiviteterne på byens vegne. 

  

Hvordan: Alle ansøgninger sendes til info@amareproject.eu, med følgende i emnebeskrivelsen: 

“AMARE-EU Call for Interest [Name of the City], [Country]”.  

Noter venligst at ovenstående modtager kun kan modtage filer med en størrelse på op til 10 MB. 

Hvis din ansøgningspakke er større end dette (f.eks. hvis du sender mange tilføjelser) brug da 

venligst  https://wetransfer.com, som er gratis.   

 

Hvad: Ansøgningspakken skal indeholde følgende dokumenter for at være gyldig og sendes til 

ovenstående e-mail:  

 

I. Ansøgningsskabelon 

II. Erklæring om forpligtigelse   

III. Fortrolighedsgodkendelse  

IV. Svar fra AMARE-EUs selvevaluringsværktøj    

 

Hvornår: Ansøgningens deadline er 31. januar 2019, men tidligere indsendelser tilskyndes.  

 

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren kan man skrive til: info@amareproject.eu.   

 

TIDSLINJE  

Lancering af AMARE-EU Invitation til deltagelse  30. november 2018  

Ansøgningsdeadline  31. januar 2019  

Meddelelse om de 4 udvalgte byer  28. februar 2019  

Første møde med de udvalgte byer (Vejle, DK) 2.-3- april 2019 

Byprofiliering og forberedelse af den lokale handlingsplan April-juni 2019 

Prisceremoni i Bonn under ICLEI Resilient Cities – Global Forum on 

Urban Resilience and Adaptation  

Plus international træning (Bonn, D) 

26-27-28. juni 2019  

Implementering af AMARE-EU pilot aktiviteter.   Juli-december 2019  

 

https://twitter.com/AmareProjectEU
https://www.facebook.com/amareproject/
mailto:info@amareproject.eu
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