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Formålet med EMBRACE projektet er at afdække
mulighederne for at få adgang til det europæiske
arbejdsmarked for ny ankomne indvandrere fra lande uden
for EU. Indvandrere ankommer ofte uden dokumentation
for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Hvis de kan
dokumentere deres uddannelse, findes der ikke i EU de
nødvendige værktøjer, der kan hjælpe med at validere og
certificere de uddannelser og kompetencer indvandrerne
kommer med. Det gør det svært og hindrer integration på
arbejdsmarkedet.
Desuden tager de værktøjer der bruges i dag ikke hensyn
til de personlige historier, kultur og professionelle
erfaringer, opnået i arbejdsforhold som er forskellige fra
forhold i Europa.

For at udbedre dette vil EMBRACE udvikle:
- Et katalog som angiver professionelle profiler og kompetencer vi mangler i
EU i sektoren for landbrug- og fødevarer.
- Værktøjer til at afsøge kompetencer og certificere uddannelser og erfaringer
fra indvandrere fra 3. lande. Værktøjet er testet på studier af 33 sager i
sektoren for landbrug- og fødevarer og kan overføres til andre brancher.
- Et værktøj til rådgivere og certificeringskonsulenter i form af en ”step by
step” guide så de kan hjælpe indvandrerne i deres søgning af et nyt eller et
bedre job. Hvilket bliver muligt gennem denne identifikation og certificering
af deres uformelle kompetencer og færdigheder.
EMBRACE fokuserer på sektoren for landbrug- og fødevarer (produktion,
udvikling og distribution) fordi, det både er et hovedområde, som varetages af
indvandrerne i deres hjemlande og desuden også er den arbejdsstyrke man
mangler i EU, da den ikke altid kan dækkes af lokal arbejdskraft. Selv om det
er præget af teknologiske forskelle, er det en sektor som er til stede både i
hjemlandet og i de øvrige EU-lande.
Det forventede resultat af projektet er oprettelsen af en tværnational metode
til afdækning af formelle og uformelle kompetencer hos indvandrere. Det vil
hjælpe indvandrere til at få anerkendelse for deres kompetencer og samtidig
kunne indgå i en europæisk plan og bidrage til opbygningen af en fælles
referenceramme.
Projektet løber fra 1. september 2016 til 31. august 2019
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