
ROLLEMODELLER
FREMME 
AF FÆLLES 
VÆRDIER

Erasmus+



?

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
> Rollemodellerne deltager på frivillig basis

>  De nationale Erasmus+-agenturer kan tilpasse 
initiativet, så det passer til nationale forhold

>  De nationale Erasmus+-agenturer kan anvende 
midler fra Erasmus+ til at dække rejseudgifter 
og organisatoriske omkostninger i forbindelse 
med arrangementer knyttet til dette initiativ

>  Rollemodeller kan også være med i 
gennemførelsen af samarbejdsprojekter 
støttet af Erasmus+-programmet, herunder i 
forbindelse med ansøgninger indsendt under 
indkaldelse af forslag til Erasmus+ (ec.europa.
eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/
calls_da)

Kontakt dit nationale Erasmus+-agentur for at få oplysninger om de 
forskellige muligheder: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
contact/national-agencies_da

>  Hvis du er lærer eller socialarbejder og 
har lyst til at afholde et arrangement med en 
rollemodel fra dit lokalsamfund

>  Hvis du har lyst til at deltage som rollemodel 

>  Eller hvis du allerede har foranstaltet et lignende 
initiativ...

GØR EN INDSATS!



?

I Grækenland er initiativet blevet 
afprøvet på ugunstigt stillede 
regioner, og der er afholdt lokale 
arrangementer i Komotini og 
Ioannina i september 2017, hvor 
lærere på folkeskoleniveau og 
lærere på erhvervsuddannelser 
samt kommende rollemodeller 
modtog undervisning.

I Tjekkiet har 
man udvalgt "De Fantastiske 
Syv" - syv rollemodeller, som 
fortæller deres historier på 
de sociale medier og ved en 
række arrangementer. 

Initiativer 
støttet af 
Erasmus+

I Frankrig i slutningen af 
2017 blev der igangsat et 
forsøg i Bordeaux, hvor 
Erasmus+-ambassadører 
for medborgerskab blev 
udvalgt og undervist 
i brug af innovativ 
og deltagerbaseret 
undervisning til at gå i 
dialog med børn og unge 
samt med medlemmer 
af foreninger og 
sportsklubber. 
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>  en person, man kan 
se op til

>  en person, som går 
foran med et godt 
eksempel

>  en person, hvis 
historie kan 
inspirere unge, 
der har behov for 
vejledning

En rollemodel er… ROLLEMODELLER 
kommer fra alle samfundslag og 
erhvervsmæssige baggrunde. Nogle 
gange har de ikke taget den lige vej til 
at finde deres rette hylde. De har ofte 
overvundet store forhindringer, som har 
været med til at udvikle dem og gøre 
dem robuste.

Rollemodellernes erfaringer kan tjene 
som eksempler for unge, der kæmper 
med at finde en plads i samfundet eller 
er fristet til at springe over, hvor gærdet 
er lavest. 

Ved at tale med hinanden

>  inspirerer rollemodeller andre 
mennesker til at udvikle sig, tage 
kontrol over sit eget liv og er derved 
med til at forme andre mennesker

>  opmuntrer rollemodeller andre til at 
engagere sig i samfundet og til at få en 
anden opfattelse af sig selv og deres 
plads i samfundet

I et Europa med voksende ulighed og 
truslen om voldelig ekstremisme er det af 
afgørende betydning at fremhæve de fælles 

europæiske værdier såsom demokrati, solidaritet og respekt 
for menneskerettigheder. Dette initiativ styrker social inklusion, 
interkulturel forståelse og kritisk tænkning. Inspirerende 
eksempler, som gør vores fælles værdier til en del af hverdagen, 
kan være med til at skabe velstående, tolerante og inkluderende 
samfund i Europa.

Hvorfor et 
initiativ med 
rollemodeller?



Et italiensk initiativ 
med titlen "En 
drømmemodel", iværksat 
i april 2017, fokuserer 
på metoder til at undgå 
social udstødelse 
blandt unge for at 
forhindre, at de bliver 
radikaliset. De unge 
sættes i forbindelse 
med rollemodeller, som 
kan være med til at 
inspirere dem og gøre 
deres håb til virkelighed. 
Der blev afholdt to 
arrangementer i 2017 
- et i Puglia (med fokus 
på bekæmpelse af 
angst) og et i Milano 
(med fokus på risikoen 
for at blive udsat for 
vold og radikalisering på 
internettet).

I sommeren 2017 fortalte rollemodeller 
i det østlige Litauen (i byerne Visaginas 
og Šalčininkai) om nogle af de mest 
udfordrende øjeblikke i deres ungdom - om 
at vælge en karriere og om betydningen af 
litauisk og europæisk medborgerskab.

Initiativer 
støttet af 
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I PRAKSIS...
Europa-Kommissionen har etableret et 
netværk, støttet af Erasmus+, som giver 
lokale interessenter mulighed for at invitere 
rollemodeller til at dele deres erfaringer med 
unge mennesker og på den måde motivere 
dem til at klare de udfordringer, de møder i 
hverdagen.

De nationale Erasmus+-agenturer i de lande, 
der deltager i Erasmus+, iværksætter initiativet 
- enten selv eller i samarbejde med lokale 
partnere.

Formålet med initiativet er at få flere 
rollemodeller til at gå i dialog med forskellige 
målgrupper i diverse situationer - uden 
finansielle og administrative hindringer for de 
deltagende grupper.
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