
European Asylum Support Office

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO’s 
uddannelses
katalog

2018



Manuskript afsluttet i juli 2018.

Hverken Det Europæiske Asylstøttekontor eller personer, der handler på vegne af Det Europæiske 
Asylstøttekontor, påtager sig noget ansvar for, hvorledes oplysningerne i denne publikation 
anvendes.

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2018

© EASO, Det Europæiske Asylstøttekontor, 2018

Gengivelse tilladt med kildeangivelse.
Ved enhver anvendelse eller gengivelse af fotos eller andet materiale, der ikke er omfattet af 
ophavsret tilhørende EASO, skal der indhentes tilladelse direkte fra indehaverne af ophavsretten.

Print ISBN 978-92-9476-166-8 doi:10.2847/240534 BZ-03-18-078-DA-C
PDF ISBN 978-92-9476-186-6 doi:10.2847/461053 BZ-03-18-078-DA-N
HTML ISBN 978-92-9476-229-0 doi:10.2847/819713 BZ-03-18-078-DA-Q



European Asylum Support Office

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO’s 
uddannelses
katalog

2018





EASO’S UDDANNELSES kATALOG — 5

Introduktion til EASO’s uddannelsesprogram ................................................7
Hvad er EASO’s uddannelses program? ...............................................................8
Hvem kan gøre brug af EASO’s uddannelsesprogram? .......................................9
Certificering ........................................................................................................ 9
Hvordan kan jeg få flere oplysninger om EASO’s uddannelsesprogram? ...........9
Modulerne i EASO’s uddannelsesprogram .......................................................11

Hvem er omfattet af beskyttelsen? ............................................................ 12
Interviewteknikker ...................................................................................... 14
Vurdering af dokumentation ...................................................................... 16
Interview af sårbare personer .................................................................... 18
Interview af børn ........................................................................................ 20
køn, kønsidentitet og seksuel orientering .................................................. 22
Menneskehandel ........................................................................................ 24
Modul for viderekomne om, hvem der er omfattet af beskyttelsen .......... 26
Modtagelse ................................................................................................. 28
Dublin III-forordningen ............................................................................... 30
Direktivet om asylprocedurer ..................................................................... 32
Oplysninger om oprindelseslande .............................................................. 34
Udelukkelse ................................................................................................ 36
Beskyttelsens ophør ................................................................................... 38
Genbosættelse ............................................................................................ 39
Tolkning i asylsammenhæng ....................................................................... 41
Modul for ledere ......................................................................................... 43
Grundlæggende rettigheder og international beskyttelse i EU .................. 44
Det fælles europæiske asylsystem .............................................................. 46
Introduktion til international beskyttelse ................................................... 48
Introduktion til undervisning ...................................................................... 50

Indholdsfortegnelse



6 —  EASO’S UDDANNELSES kATALOG

Operationel EASO-uddannelse ....................................................................52
1. Operationel uddannelse for udstationerede eksperter fra EASO ...............54
2. Omfattende uddannelsesprogram for yngre sagsbehandlere ....................55
3. Omfattende uddannelsesprogram for sårbarhedseksperter ......................56
4. Operationel uddannelse i adgang til asylproceduren .................................57
5. Operationel uddannelse i registrering af ansøgninger 

om international beskyttelse ......................................................................58
6. Operationel uddannelse i Dublin III-forordningen ......................................59
7. Operationel uddannelse i modtagelse ........................................................60
8. Operationel uddannelse for holdledere .....................................................60
9. Operationel uddannelse i tolkning i asylsammenhæng ..............................61
10. Operationel uddannelse i coaching ............................................................61
11. Anden operationel EASO-uddannelse (skræddersyede 

uddannelsessessioner) ...............................................................................62
NOTER ...............................................................................................................63



EASO’S UDDANNELSES kATALOG — 7

Introduktion til EASO’s 
uddannelsesprogram

Støtte til medlemsstater
nes nationale myndighe
der og nationale tjenester 
med ansvar for asylspørgs
mål gennem udarbejdelse 
og gennemførelse af ud
dannelse er en af EASO’s 
forpligtelser som defineret 
i artikel 6 i forordning (EU) 
nr. 439/2010 (herefter 
»EASO-forordningen«). 
Siden kontorets oprettel
se i 2012 har EASO’s ud
dannelsesprogram leveret 
uddannelsesmateriale af 
høj kvalitet til medlemsstaterne og til sagsbehandlere, modtagelsesmedarbej
dere og andre medarbejdere inden for asyl- og migrationsområdet. Vi kan med 
stolthed nævne, at mere end 23 000 medarbejdere hidtil har fulgt EASO’s ud
dannelsesprogram både i og uden for EU. Dette tal afspejler den vellykkede 
implementering af EASO’s uddannelses- og læringsstrategi.

EASO’s uddannelsesprogram vil fortsat reagere på de nationale myndigheders 
behov og vil dermed fortsat støtte de nationale myndigheder i at opnå en 
fælles forståelse og harmoniseret anvendelse af EU’s standarder inden for 
international beskyttelse. Gennem uddannelse, læring og udvikling vil vi fortsat 
støtte den praktiske gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem og 
styrkelse af kvalitetsstandarderne.

©
 EASO
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Hvad er EASO’s 
uddannelses
program?

Et fælles uddannelsessy
stem udformet med hen
blik på sagsbehandlere og  
modtagelsesmedarbejdere 
samt andre fagfolk på 
asylområdet i alle EU’s 
medlemsstater, Norge og 
Schweiz (EU+-stater).

Et uddannelsessystem bestående af en række interaktive moduler, der dækker 
hele området international beskyttelse. Det er udviklet inden for rammerne 
af flygtningekonventionen fra 1951 og protokollen hertil fra 1967, retsakterne 
vedrørende det fælles europæiske asylsystem samt anden relevant international 
ret og EU-ret.

Udviklet af kyndige og erfarne teams af eksperter fra medlemsstaterne og 
grundigt gennemgået af en EASO-referencegruppe, hvis medlemmer kommer 
fra Europa-kommissionen og andre EU-institutioner samt fra internationale 
organisationer, universitetsmiljøet og civilsamfundet.

Det er baseret på en blandet læringsmetode, der omfatter både et online 
e-læringsformat og fysiske kurser. Denne tilgang giver mulighed for optimal 
formidling både af uddannelsens teoretiske og praktiske aspekter.

Der er indført en metode til uddannelse af undervisere med henblik på at støtte 
udviklingen af færdigheder, viden og kompetencer blandt underviserne, som 
efter afslutning af et uddannelsesmodul vil være i stand til at uddanne personale 
hos de nationale administrationer, så der skabes en multiplikatorvirkning.

Uddannelsesprogrammet er udarbejdet på engelsk med mulighed for at 
oversætte materialet til nationale sprog. De oversatte versioner giver mulighed 
for at gennemføre det bedre på nationalt plan.

Uddannelsesprogrammet anvendes desuden som grundlag for operationel 
uddannelse samt til at øge og udvikle kapacitet i tredjelande.

©
 EASO
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Hvem kan gøre brug af EASO’s uddannelsesprogram?

Uddannelsesprogrammet anvendes i hele EU som et permanent støtteværktøj. 
Det kan dog yderligere anvendes i nødsituationer eller til særlig støtte som 
reaktion på bestemte situationer eller operationer.

Uddannelsesprogrammet kan også bruges som et kapacitetsopbyggende 
redskab inden for rammerne af den eksterne dimension.

Programmet retter sig mod asyl- og modtagelsesmyndigheder i EU+-staterne. 
Andre interessenter, der arbejder inden for international beskyttelse og 
migration, kan også have fordel af programmet.

Certificering

EASO arbejder også fortsat med en europæisk certificeringsproces. Et certificeret 
EASO-uddannelsesprogram vil sikre, at personale med ansvar for asyl- og 
modtagelsesspørgsmål uddannes i overensstemmelse med EU’s lovrammer 
og har tilstrækkelig viden og tilstrækkelige færdigheder og kompetencer til at 
udføre deres opgaver.

Til dette formål er 13 EASO-uddannelsesmoduler i den engelske sprogversion 
blevet akkrediteret og certificeret af Middlesex University i henhold til de 
nationale kvalifikationsrammer i England og Wales.

Hvordan kan jeg få flere oplysninger om EASO’s 
uddannelsesprogram?

Hvis du vil vide mere om EASO’s uddannelsesprogram, er du velkommen til at 
kontakte training@easo.europa.eu

mailto:training@easo.europa.eu
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Modulerne i EASO’s uddannelsesprogram

Indgående viden
• Modul for viderekomne om, 

hvem der er omfattet af 
beskyttelsen

• Modtagelse
• Dublin III-forordningen
• Direktivet om asylprocedurer
• Oplysninger om oprindelseslande
• Udelukkelse
• Beskyttelsens ophør
• Grundlæggende rettigheder og 

international beskyttelse i EU
• Genbosættelse

Til bestemte målgrupper
• Tolke
• Ledere

#EASOtraining

Centrale moduler
• Hvem er omfattet af beskyttelsen?
• Interviewteknikker
• Vurdering af dokumentation

Indledende moduler
• CEAS
• Introduktion til international beskyttelse

Fokus på personer med særlige behov
• Interview af sårbare personer
• Interview af børn
• køn, kønsidentitet og seksuel orientering
• Menneskehandel
• Modtagelse for sårbare personer

©
 iStock.com
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Modulerne i EASO’s uddannelsesprogram

• Hvem er omfattet af beskyttelsen?
• Interviewteknikker
• Vurdering af dokumentation
• Interview af sårbare personer
• Interview af børn
• køn, kønsidentitet og seksuel orientering
• Menneskehandel
• Modul for viderekomne om, hvem der er omfattet af beskyttelsen
• Modtagelse
• Dublin III-forordningen
• Direktivet om asylprocedurer
• Oplysninger om oprindelseslande
• Udelukkelse
• Beskyttelsens ophør
• Genbosættelse
• Tolke
• Ledere
• Grundlæggende rettigheder og international beskyttelse i EU
• Det fælles europæiske asylsystem
• Introduktion til international beskyttelse
• Introduktion til undervisning.

Modulerne i EASO’s uddannelsesprogram suppleres af en undervisningsmanual 
og en uddannelseshåndbog. Undervisningsmanualen skal bistå underviserne 
med at gennemføre forløb med uddannelse af undervisere og nationale 
uddannelsesforløb. Uddannelseshåndbogen fungerer som et opslagsværk og 
ledsager underviserne i deres daglige arbejde ved at give en sammenfatning af 
hovedelementerne i uddannelsesmaterialet.
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Primær 
målgruppe

Sagsbehandlere på asylområdet.

Oversigt over 
indholdet

I modulet Hvem er omfattet af beskyttelsen? indgår uddannelse 
i fortolkning og anvendelse af Genèvekonventionen fra 1951 
og dens sammenhæng med EU’s kvalifikationsdirektiv. I dette 
modul præsenteres gennem en struktureret og interaktiv metode 
flygtningedefinitionen og grundene til subsidiær beskyttelse. 
Heri forklares endvidere udtryk som forfølgelse, både i relation 
til håndbogen fra FN’s Højkommissariat for Flygtninge og 
kvalifikationsdirektivet, konventionens grunde, dvs. race, religion, 
nationalitet, politiske anskuelser og tilhørsforhold til en bestemt social 
gruppe, sammenhængen mellem forfølgelse (velbegrundet frygt) 
og konventionens grunde, det grundlæggende non-refoulement
princip og andre vigtige elementer i opnåelse af flygtningestatus eller 
subsidiær beskyttelsesstatus.

Modulet Hvem er omfattet af beskyttelsen? er et af de centrale 
moduler for sagsbehandlere på asylområdet. Sammen med 
modulerne Interviewteknikker og Vurdering af dokumentation danner 
det grundlaget for den viden og de færdigheder og kompetencer, der 
behøves til opgaverne som sagsbehandler.

1. Hvem er omfattet af beskyttelsen?

©
 iStock.com
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• fastlægge, hvem der bør være omfattet af asylproceduren

• analysere en ansøgers sag med henblik på at afgøre, hvilken 
beskyttelsesstatus der bør gives

• forklare deres afgørelse med henvisning til den relevante 
lovgivning og praksis.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Tilgængelige 
sprogversioner

Bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, 
kroatisk, lettisk, litauisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, 
slovakisk, slovensk, spansk, tjekkisk, tysk, ungarsk, norsk, tyrkisk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: før 2011
Seneste opgradering: 2013
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Primær 
målgruppe

Nye sagsbehandlere på asylområdet med grundlæggende kendskab 
til asyllovgivningen og kriterierne for international beskyttelse.

Erfarne sagsbehandlere på asylområdet, der gerne vil opfriske 
deres viden og videreudbygge deres færdigheder og kompetencer 
i forbindelse med interview af ansøgere om international 
beskyttelse.

Oversigt over 
indholdet

Modulet Interviewteknikker introducerer deltagerne til den 
viden og de færdigheder, de behøver for at kunne gennemføre et 
professionelt personligt interview.

I dette modul benævnes den strukturerede interviewprotokol, 
der foreslås af EASO til gennemførelse af det personlige interview, 
»asylinterviewmetoden« eller AIM. AIM bygger på forskning 
og erfaring fra andre strukturerede interviewprotokoller og 
inkorporerer relevant forskning fra psykologi, retsvidenskab og 
socialvidenskab. Samtidig er den tilpasset de særlige forhold ved 
det personlige interview og asylproceduren.

Deltagerne vil lære at bruge AIM, som, når den anvendes korrekt, vil 
hjælpe dem med at indsamle tilstrækkelige, relevante og pålidelige 
oplysninger til at undersøge ansøgningen om international 
beskyttelse.

2. Interviewteknikker

©
 iStock.com

/Steve Debenport



EASO’S UDDANNELSES kATALOG — 15

Modulet Interviewteknikker er et af de centrale moduler for sags-
behandlere på asylområdet. Sammen med modulerne Vurdering af 
dokumentation og Hvem er omfattet af beskyttelsen? danner det 
grundlaget for den viden og de færdigheder og kompetencer, der 
behøves til opgaverne som sagsbehandler.

Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• gennemføre et effektivt interview med en ansøger om 
international beskyttelse ved brug af en interviewteknik, 
som er egnet til at få tilstrækkelige, detaljerede og pålidelige 
oplysninger, der behøves til at vurdere ansøgningen

• udvise en professionel tilgang i samtalesituationen.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

25-30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Tilgængelige 
sprogversioner

Bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, 
kroatisk, lettisk, litauisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, 
slovakisk, slovensk, spansk, tjekkisk, tysk, ungarsk, norsk, tyrkisk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: før 2011
Seneste opgradering: 2017
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Primær 
målgruppe

Sagsbehandlere på asylområdet.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul fokuserer på dokumentationsvurderingsprocessen. 
Det undersøger, hvordan de faktiske omstændigheder i en enkeltsag 
fastlægges gennem processen bestående i indsamling, undersøgelse 
og sammenholdelse af tilgængelig dokumentation.

Modulet er opbygget med det udgangspunkt, at sager, der ligner 
hinanden, skal behandles ens, rimeligt, retfærdigt og konsekvent. 
Modulet bibringer deltagerne den viden og de færdigheder og 
indstillinger, der er nødvendige for at kunne anvende en struktureret 
fremgangsmåde til vurdering af dokumentation. Denne form for 
tilgang kan minimere risikoen for subjektivitet i de enkelte tilfælde.

Deltagerne vil lære om de teoretiske aspekter og den relevante 
lovgivning ud fra en praktisk synsvinkel. De vil også have mulighed for 
at lære ved at anvende disse i scenarier i konkrete sager. Vurdering 
af dokumentation er et af de centrale moduler for sagsbehandlere 
på asylområdet. Sammen med modulerne Interviewteknikker og 
Hvem er omfattet af beskyttelsen? danner det grundlaget for den 
viden og de færdigheder og kompetencer, der behøves til opgaverne 
som sagsbehandler.

3. Vurdering af dokumentation

©
 iStock.com
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• anvende en struktureret metode til vurdering af 
dokumentation og demonstrere dette i en velbegrundet skriftlig 
troværdighedsvurdering

• tage hensyn til faktorer, der kan føre til fordrejning.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

20-30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Tilgængelige 
sprogversioner

Bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, 
lettisk, litauisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, 
slovensk, spansk, tjekkisk, tysk, ungarsk, norsk, russisk, tyrkisk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: før 2011
Seneste opgradering: 2015
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Primær 
målgruppe

Sagsbehandlere på asylområdet.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul tager sigte på at udvikle de færdigheder, den viden og de 
kompetencer, der behøves til tidlig identifikation og tidligt interview 
af sårbare personer. Modulet giver information om sårbarheder, 
psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, sygdomstilstande og 
traumatiske erfaringer samt råd om, hvordan man håndterer 
vanskelige situationer og tager hensyn til interviewerens egne 
behov. Disse faktorer kan have en betydelig indflydelse på mængden 
og kvaliteten af de oplysninger, som ansøgeren er i stand til at give 
under interviewet. Det er derfor afgørende, at sagsbehandlerne er 
i besiddelse af den viden og de færdigheder og indstillinger, der er 
nødvendige for at kunne kortlægge og tackle sådanne ansøgeres 
særlige behov hvad angår sagsbehandlingen.

Dette avancerede modul bygger på modulet Interviewteknikker. Det 
følger den samme strukturerede interviewramme og fremhæver 
de specifikke elementer, der skal tages i betragtning, når man 
interviewer en ansøger med særlige behov.

4. Interview af sårbare personer

©
 iStock.com

/kupicoo



EASO’S UDDANNELSES kATALOG — 19

Læringsresultater 
(generelle)

Ved vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne erhverve 
følgende viden, færdigheder og kompetencer:

• placere interviewet med en sårbar person i den juridiske, 
proceduremæssige og sociale sammenhæng, som ansøgeren 
og intervieweren befinder sig i

• fastlægge særlige proceduremæssige behov og deres mulige 
betydning for ansøgningen om international beskyttelse

• anvende en hensigtsmæssig tilgang til at udarbejde rapport, 
gennemføre interviews med og lettere få oplysninger fra en 
sårbar ansøger.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

30-40 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: før 2011
Seneste opgradering: april 2018
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Primær 
målgruppe

Sagsbehandlere med erfaring i at interviewe ansøgere om 
international beskyttelse.

Oversigt over 
indholdet

Børn er grundlæggende sårbare på grund af deres umodenhed, 
afhængighed og udviklingsbehov. Formålet med EASO-modulet 
Interview af børn er at hjælpe deltagerne med at erhverve den 
viden og de færdigheder og indstillinger, der vil sætte dem i stand til 
at gennemføre et professionelt og effektivt interview af et barn, der 
har ansøgt om international beskyttelse.

Gennem dette modul vil deltagerne lære om børns udviklingsstadier, 
retlige og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrøren-
de børn i proceduren for international beskyttelse samt særlige 
interviewteknikker for børn. Deltagerne vil også lære at vurdere 
barnets modenhed før og under interviewet for at tilpasse 
interviewet efter barnets modenhed og særlige situation.

I hele modulet tages der særligt hensyn til princippet om barnets 
tarv.

5. Interview af børn

©
 iStock.com
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• gennemføre et effektivt interview med et barn i international 
beskyttelsessammenhæng under hensyntagen til barnets tarv

• vurdere barnets modenhed både før og under interviewet

• tilpasse interviewet til barnets modenhed og særlige situation.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

25-30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: før 2011
Seneste opgradering: april 2018
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Primær 
målgruppe

Erfarne sagsbehandlere.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul har til formål at øge viden og bevidsthed om spørgsmål 
relateret til køn, kønsidentitet og seksuel orientering. Deltagerne 
vil lære at anvende de færdigheder, der er udviklet gennem dette 
modul, til at tage hensyn til sådanne forhold ved behandling af 
relaterede påberåbte krav.

Modulet giver et overblik over, hvordan normer udvikles, 
og undersøger, hvordan disse normer påvirker både 
sagsbehandlere og ansøgere, når sager vurderes med henblik på 
international beskyttelse. Deltagerne vil lære om krænkelser af 
menneskerettighederne relateret til køn, kønsidentitet og seksuel 
orientering. Den juridiske ramme for behandling af en påstand, 
der er relateret til køn, kønsidentitet og/eller seksuel orientering, 
fremlægges også.

Desuden sigter modulet mod at give en praktisk tilgang, der giver 
deltagerne mulighed for at lære at tilrettelægge og gennemføre et 
interview, som understøtter belysning af spørgsmål vedrørende køn, 
kønsidentitet og seksuel orientering.

Endelig fastlægger modulet en ramme for at foretage en vurdering 
af dokumentation med behørigt hensyn til særlige forhold 
i forbindelse med fremførte krav relateret til køn og/eller seksuel 
orientering og kønsidentitet.

6. køn, kønsidentitet og seksuel 
orientering
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• redegøre for, hvordan erfaringer med og indstillinger til køn, 
kønsidentitet og seksuel orientering påvirker den måde, hvorpå 
påberåbelse af international beskyttelse behandles

• identificere faktorer vedrørende køn, kønsidentitet og seksuel 
orientering i forbindelse med behandling af påberåbelse af 
international beskyttelse

• anvende en hensigtsmæssig tilgang til køn, kønsidentitet og 
seksuel orientering i forbindelse med behandling af påberåbelse 
af international beskyttelse.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

20-30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk, finsk, slovensk, tysk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: 2015
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Primær 
målgruppe

Alle relevante medarbejdere, der kan komme i kontakt med ofre 
eller potentielle ofre for menneskehandel.

Oversigt over 
indholdet

Modulet Menneskehandel består af to niveauer.

Det første niveau har til formål at skabe større bevidsthed om 
problemet hos medarbejdere, som kan komme i kontakt med 
ofre eller potentielle ofre for menneskehandel. Dets mål er at give 
deltagerne den viden og de færdigheder, de behøver for at kunne 
identificere potentielle ofre for menneskehandel og være i stand til 
at håndtere det første møde.

Det andet niveau har fokus på ofre for menneskehandel, som 
kan have behov for international beskyttelse. Det forklarer, 
hvordan et asylinterview med et offer eller et potentielt offer 
for menneskehandel forberedes og gennemføres, og hvordan 
beslutningstagningen gribes an i forbindelse med påberåbelse af 
beskyttelse, der omfatter sådanne personer.

I henhold til direktivet om bekæmpelse af menneskehandel 
(direktiv 2011/36/EU) skal medlemsstaterne fremme rutinemæssig 
uddannelse af embedsmænd, der forventes at komme i kontakt 
med ofre eller potentielle ofre for menneskehandel. Dette modul 
tilsigter desuden at støtte medlemsstaterne i at opfylde deres 
retlige forpligtelser i denne henseende.

7. Menneskehandel
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

Niveau 1

• konstatere eventuelle tegn på menneskehandel under deres 
daglige arbejde

• redegøre for, hvordan man håndterer det første møde med et 
offer eller potentielt offer for menneskehandel

Niveau 2

• redegøre for, hvordan man forbereder og gennemfører 
et asylinterview med et offer eller potentielt offer for 
menneskehandel

• redegøre for, hvilken tilgang man skal anvende 
i beslutningsprocessen vedrørende påberåbelse af beskyttelse, 
der involverer et offer eller potentielt offer for menneskehandel.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

Niveau 1: 8-10 timer
Niveau 2: 8-10 timer

Varighed af fysisk 
kursus

Niveau 1: 1 dag
Niveau 2: 1 dag

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: 2017
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Primær 
målgruppe

Erfarne sagsbehandlere og beslutningstagere.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul er en opfølgning af modulet Hvem er omfattet af 
beskyttelsen?. Det har fokus på de mere komplekse aspekter af 
opfyldelse af kriterierne for international beskyttelse vedrørende 
forfølgelse, grunde til forfølgelse, alvorlig overlast (subsidiær 
beskyttelse) og beskyttelse mod forfølgelse eller alvorlig overlast.

Deltagerne skal kritisk vurdere deres eget arbejde på baggrund 
af medlemsstaternes praksis og retspraksis i relation til det fælles 
europæiske asylsystem (CEAS) og anvende konklusioner baseret på 
arbejde, der er foretaget af Den Europæiske Unions Domstol (EU-
Domstolen) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Derudover vil deltagerne lære at anvende en metode til at fortolke 
EU-lovgivningen og lovgivningen om international beskyttelse, hvis 
der ikke foreligger vejledning fra EU-Domstolen, når de står over for 
komplekse fortolkningsspørgsmål i forbindelse med kvalifikation til 
international beskyttelse.

Når deltagerne har afsluttet modulet, skal de være i stand til at 
give kolleger en detaljeret, struktureret vejledning om komplekse 
fortolkningsmæssige spørgsmål vedrørende mulighederne for at 
opnå international beskyttelse.

8. Modul for viderekomne om, hvem 
der er omfattet af beskyttelsen
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• kritisk vurdere deres eget arbejde i sammenhæng med 
forskellige medlemsstaters praksis og retspraksis relateret til 
det fælles europæiske asylsystem

• i deres eget arbejde anvende konklusioner draget på grundlag 
af europæisk retspraksis — primært fra Den Europæiske 
Unions Domstols retspraksis og fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis

• løse komplekse fortolkningsspørgsmål i forbindelse 
med mulighederne for at opnå international beskyttelse 
i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols 
fortolkning af EU-lovgivningen, hvis der ikke foreligger direkte 
vejledning fra Den Europæiske Unions Domstol

• give kolleger en detaljeret, struktureret vejledning om 
komplekse fortolkningsmæssige spørgsmål vedrørende 
mulighederne for at opnå international beskyttelse.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2-2,5 dage (kan tilpasses)

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk, tysk, russisk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: 2017
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Primær 
målgruppe

Fagfolk på asylområdet, som i modtagelsessammenhæng er 
i direkte kontakt med ansøgere om international beskyttelse.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul sigter mod at dække den nødvendige grundlæggende 
uddannelse for modtagelsesmyndigheder som omhandlet 
i direktivet om modtagelsesforhold.

I dette uddannelsesmodul vil deltagerne lære om den internationale 
og europæiske historiske udvikling og den retlige sammenhæng, 
som de nuværende modtagelsesforhold bygger på. Deltagerne vil 
blive introduceret til de forskellige faser af modtagelsesprocessen, 
herunder fastlæggelse af eventuelle særlige modtagelsesbehov hos 
ansøgere om international beskyttelse, arbejde med sårbare grupper 
og spørgsmålet om psykisk helbred i modtagelsessammenhæng. 
Endelig introducerer modulet modtagelsesmedarbejderens rolle 
samt en bred vifte af færdigheder, der kan hjælpe i det daglige 
arbejde. Disse færdigheder består i at sætte faglige grænser, 
kommunikere i et interkulturelt miljø, være i kontakt med 
interessenter og styre konflikter.

9. Modtagelse
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• forstå og redegøre for de juridiske og organisatoriske rammer 
for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse 
(forståelse, praktiske færdigheder)

• anvende modtagelsesdirektivet i praksis (viden, praktiske 
færdigheder)

• fastlægge både særlige modtagelsesbehov og behov for 
psykosocial støtte i modtagelsesprocessen og give passende 
svar (viden, forståelse, tænkning og praktiske færdigheder).

Nødvendig tid til 
onlinelæring

15-20 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk, græsk, slovakisk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: 2015
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Primær 
målgruppe

Medarbejdere i Dublinenheder.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul giver deltagerne de færdigheder og den viden, der 
kræves til at anvende Dublin III-forordningen i overensstemmelse 
med EU’s asylret og i fuld overensstemmelse med de internationale 
retlige instrumenter på menneskerettighedsområdet. Deltagerne 
vil desuden få mulighed for at gøre sig fortrolige med Eurodac-
systemet og det elektroniske net DubliNet.

Da modulet om Dublin III-forordningen er et avanceret lærings-
modul, anbefales deltagerne først at følge modulet Det fælles 
europæiske asylsystem (CEAS) og modulet Grundlæggende 
rettigheder og international beskyttelse i EU (FRIPEU).

10. Dublin III-forordningen
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• forstå og redegøre for Dublinsystemets grundlæggende 
funktion og dækningsområde

• forstå og anvende Dublin III-regler og -procedurer

• forstå og anvende de tilgængelige Dublin III-værktøjer (f.eks. 
Eurodac, VIS, DubliNET).

Nødvendig tid til 
onlinelæring

20-25 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk, rumænsk, tysk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: før 2011
Seneste opgradering: juni 2016
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Primær 
målgruppe

Sagsbehandlere og politikmedarbejdere.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul indeholder et kort, som alle asylmedarbejdere kan 
følge. Det giver deltagerne viden om og praktiske eksempler på 
de fælles principper, garantier og forpligtelser for både ansøgere 
og nationale myndigheder. I dette modul vil deltagerne få en 
udførlig gennemgang af spørgsmål såsom adgang til proceduren, 
ansøgningers antagelighed, ret til retshjælp og repræsentation, 
beslutningstagning, effektive retsmidler og særlige procedurer.

11. Direktivet om asylprocedurer
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• beskrive den sammenhæng, hvori asylproceduredirektivet er 
vedtaget, dets anvendelsesområde og mål

• identificere og skelne mellem de forskellige involverede 
myndigheder og deres roller

• identificere og redegøre for de forskellige procedurer, der er 
involveret

• anvende direktivets bestemmelser på alle ansøgere, også dem, 
der har forskellige behov.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

25-30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

1 dag

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: før 2011
Seneste opgradering: 2015
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12. Oplysninger om oprindelseslande

Primær 
målgruppe

Undersøgere af oplysninger om oprindelseslande.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul redegør for oplysninger om oprindelsesland (COI) 
i internationale beskyttelsesprocedurer og kvalitetsstandarder for 
denne type undersøgelser. Det giver information om, hvordan man 
opruller sager i forbindelse med kendskab til og vurdering af kilder, 
praktiske undersøgelsesfærdigheder og afsluttende fremlæggelse af 
undersøgelsesresultater.

Med COI menes oplysninger om ansøgerens oprindelsesland, 
transitland eller tidligere opholdssted. Ud fra disse oplysninger 
afgøres det, om en ansøger er berettiget til flygtningestatus eller 
subsidiær beskyttelse. Det omfatter en bred vifte af oplysninger, 
såsom retlige rammer, menneskerettighedssituationen, kulturelle 
og samfundsmæssige holdninger, politisk sammenhæng, geografi, 
humanitære forhold og sikkerhedssituationen. Oplysninger 
om oprindelsesland kan også anvendes som grundlag for 
politikudvikling.

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Bosnia and Herzegovina 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Albania 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Montenegro 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Turkey 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016

 

SUPPORT IS OUR MISSION

EASO Country of 
Origin Information 
Report
The former Yugoslav 
Republic of Macedonia

Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016



EASO’S UDDANNELSES kATALOG — 35

Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• finde og vurdere relevante, præcise og afbalancerede 
oplysninger om oprindelseslande fra pålidelige kilder

• fremlægge oplysningerne på en gennemsigtig og sporbar måde

• foretage kvalitetskontrol efter kvalitetskriterierne.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

20-30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk, italiensk, ungarsk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: før 2011
Seneste opgradering: 2014, ny opgradering skal foretages i 2019
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Primær 
målgruppe

Sagsbehandlere.

Oversigt over 
indholdet

I løbet af dette modul får sagsbehandlerne mulighed for at 
specialisere sig i at vurdere og anvende udelukkelsesbestemmelserne 
i artikel 1, afsnit D, E og F, i Genèvekonventionen fra 1951, hvilket 
også er afspejlet i EU’s kvalifikationsdirektiv.

Deltagerne lærer også, hvordan anvendelsen af udelukkelses-
bestemmelsen yderligere påvirkes af international ret, national 
lovgivning, politikker og operationel praksis, national eller 
international retspraksis som f.eks. EU-Domstolens og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis, retningslinjer 
fra FN’s Højkommissariat for Flygtninge og retningslinjer fra andre 
vigtige organisationer eller kilder.

Deltagerne erhverver viden og færdigheder, så de kan anvende 
bestemmelserne til punkt og prikke, idet der tages hensyn til den 
relevante bevisbyrde og bevisstyrke i sager om udelukkelse.

13. Udelukkelse
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• identificere sager, som det er berettiget at udelukke, og 
håndtere dem på en passende måde

• identificere de to typer personer, der kan udelukkes, fordi 
de allerede er omfattet af eller berettiget til international 
beskyttelse

• identificere, hvilke personer der ikke fortjener beskyttelse

• finde og fortolke de relevante internationale juridiske 
instrumenter og anvende dem korrekt.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

20-30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk, tysk, russisk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: før 2011
Seneste opgradering: 2014
Ny opgradering foretages i 2019
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14. Beskyttelsens ophør

Primær 
målgruppe

Sagsbehandlere.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul giver sagsbehandlere mulighed for at specialisere 
sig i at anvende klausulerne om tilbagekaldelse og ophør samt 
de proceduremæssige beskyttelsesforanstaltninger. Deltagerne 
lærer også, hvordan de skal fortolke de betingelser, der fører til 
beskyttelsens ophør, jf. kvalifikationsdirektivet. Efter gennemgang af 
dette modul vil deltagerne have den teoretiske og praktiske viden, 
der er nødvendig for at udarbejde en skriftlig afgørelse om emnet.

Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• identificere sager, hvori det er berettiget at udelukke, og håndtere dem 
på en passende måde

• anvende de relevante procedurer til ophør af beskyttelse.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

20-30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

1 dag

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: før 2011
Seneste opgradering: september 2018
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15. Genbosættelse

Primær 
målgruppe

1. Sagsbehandlere på asylområdet (erfarne) og genbosættelses
medarbejdere (yngre og erfarne).

2. Medarbejdere vedrørende kulturel orientering.

3. Chefer for udvælgelsesmissioner/missioner vedrørende kulturel 
orientering.

Oversigt over 
indholdet

I de seneste år har medlemsstaterne i stigende grad anvendt 
genbosættelse som en af de varige løsninger på langtrukne 
flygtningesituationer. Formålet med dette modul er at øge 
deltagernes kendskab til, hvordan de forskellige faser af 
genbosættelsesprocessen kan forvaltes med et godt resultat. For 
at nå dette mål omfatter modulet centrale aspekter af processen. 
Sådanne aspekter er genbosættelsesprogrammets udformning og 
planlægning, arrangementer vedrørende udvælgelse og før afrejse 
og ydelse af tjenester ved overførsel og efter ankomst.
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• redegøre for, hvordan en vellykket genbosættelsesproces 
gennemføres

• identificere udfordringer i genbosættelsesprocessen

• udforme velfungerende genbosættelsesaktiviteter.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

20-30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: 2018
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Primær 
målgruppe

Tolke, der arbejder for nationale asylmyndigheder.

I undtagelsestilfælde kan modulet desuden være åbent for andre 
interessenter, der er involveret i tolkning eller sprogtolkning i de 
nationale asylprocesser.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul sigter mod at støtte tolke i udførelsen af deres opgaver, 
hovedsagelig for at lette kommunikationsprocessen mellem 
ansøgere om international beskyttelse og nationale myndigheder 
og andre relevante interessenter gennem hele asylproceduren.

I betragtning af den forskelligartede baggrund hos de tolke, 
der er involveret i asylprocessen (fra kvalificerede fagfolk uden 
asylbaggrund til tidligere asylansøgere, der er ansat på grund af 
deres kendskab til mindre udbredte sprog), dækker modulet de 
forskellige behov for læring. Det giver både et generelt overblik 
over asylsammenhængen fra tolkenes synsvinkel og de vigtigste 
tolketeknikker, der behøves i asylprocesserne.

Dette uddannelsesmodul består kun af en onlinekomponent. Der kan 
dog arrangeres et fysisk kursus på anmodning fra medlemsstaterne.

16. Tolkning i asylsammenhæng
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• beskrive og redegøre for den generelle asylsammenhæng og de 
generelle procedurer

• redegøre for tolkens rolle i almindelighed såvel som 
i asylproceduren

• belyse, hvordan man anvender tolkeprincipperne og de 
nødvendige tolkefærdigheder generelt og i asylsammenhæng.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

20-25 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage (på anmodning fra medlemsstaterne)

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: 2018
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Primær 
målgruppe

Ledere med ansvar for personale, der beskæftiger sig med asylrelaterede 
anliggender.

Oversigt over 
indholdet

Modul for ledere omfatter forskellige aspekter af de daglige pligter 
for en leder, som arbejder med international beskyttelse. Dette 
modul, der omfatter såvel teoretisk som praktisk viden, har til 
formål at hjælpe deltagerne med at udvikle kompetencer, der vil 
bistå dem i at sikre, at deres respektive afdelinger frembringer god 
kvalitet effektivt og i overensstemmelse med internationale retlige 
krav og EU’s retlige krav.

Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne være udstyret 
med værktøjer til at møde de forvaltningsmæssige og ledelsesmæssige 
udfordringer inden for international beskyttelse.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

15-20 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk, tysk, russisk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: 2014

Skal opgraderes i 2019

17. Modul for ledere
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Primær 
målgruppe

Dette modul er rettet mod udøvere i asylprocessen og på 
modtagelsesområdet. Modulet er også nyttigt for grænsevagter 
og politiske beslutningstagere. Både erfarne og nyansatte 
medarbejdere kan have fordel af modulet.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul ser på grundlæggende rettigheder i forbindelse med 
asylproceduren. EU’s charter om grundlæggende rettigheder er et 
centralt element i dette kursus. kursisterne får en indføring i og 
gennemgang af de relevante bestemmelser i chartret i forbindelse 
med de på hinanden følgende faser af asylprocessen og 
modtagelsesprocessen. Bestemmelserne præsenteres ud fra både 
et juridisk og praktisk synspunkt med klart fokus på den seneste 
udvikling, f.eks. den, der påvirkes af EU-Domstolens gældende 
retspraksis. Modulet er udviklet i tæt samarbejde med EASO, FRA 
og Frontex og anvendes af alle tre agenturer i fællesskab.

18. Grundlæggende rettigheder og 
international beskyttelse i EU
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• beskrive og redegøre for grundlæggende rettigheder og 
principper og deres relevans i forbindelse med international 
beskyttelse i EU

• redegøre for begrebet international beskyttelse

• redegøre for de centrale internationale og europæiske 
instrumenter vedrørende grundlæggende rettigheder og 
international beskyttelse med særligt fokus på EU’s charter

• redegøre for den praktiske relevans af EU’s charter om 
grundlæggende rettigheder og dets sammenhæng med andre 
menneskerettighedsinstrumenter

• anvende principperne og instrumenterne for grundlæggende 
rettigheder og international beskyttelse hvad angår adgang 
til territoriet, asylproceduren, indholdet af international 
beskyttelse og tilbagevenden

• anvende EU’s charter på personer, der måtte have eller kan 
være fundet at have brug for international beskyttelse, samt på 
personer i tilbagesendelsesprocedurer

• lette og fremme gennemførelsen af grundlæggende 
rettigheder i asylprocessen (herunder adgang til territoriet) og 
tilbagesendelsesproceduren.

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk

Varighed af 
onlinelæring

25-30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: 2016
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19. Det fælles europæiske asylsystem

Primær 
målgruppe

Alle fagfolk på asylområdet.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul giver deltagerne et overblik over det fælles europæiske 
asylsystem, hvordan det har udviklet og ændret sig samt 
perspektiverne for dets fremtidige udvikling. Det undersøger de 
mål, der har ført til eksistensen af det fælles europæiske asylsystem, 
og hvordan sådanne mål har styret dets gennemførelse. Modulet 
undersøger de pågældende juridiske instrumenter, retspraksis, 
redskaber og ressourcer, som praktikere på asylområdet vil finde 
nyttige i deres daglige arbejde. Ved at øge bevidstheden hos fagfolk 
på asylområdet har det til formål at bane vej for en fælles forståelse 
af deres rolle som centrale aktører i gennemførelsen af det fælles 
europæiske asylsystem.
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• definere målene og værdierne bag udviklingen af det fælles 
europæiske asylsystem

• henvise til relevante juridiske instrumenter, retspraksis, 
værktøjer og ressourcer til gennemførelse af det fælles 
europæiske asylsystem

• redegøre for behovet for at reformere det fælles europæiske 
asylsystem.

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk

Varighed af 
onlinelæring

25-30 timer

Varighed af fysisk 
kursus

2 dage

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: 2016/opdateret: 2018
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20. Introduktion til international 
beskyttelse

Primær 
målgruppe

Nyansatte asylmedarbejdere.

Oversigt over 
indholdet

Dette modul tjener som introduktion til området international 
beskyttelse. Modulet om kursusmateriale opridser de centrale 
asylrelaterede retlige instrumenter og den relevante terminologi 
og giver et kort overblik over de vigtigste trin i asylprocessen. 
Deltagere, der følger dette modul, vil i sidste ende erhverve den 
grundlæggende viden, der er nødvendig for at arbejde inden for 
international beskyttelse.

Dette er imidlertid et indledende modul, og der er behov for 
yderligere uddannelse, for at medlemsstaterne kan efterleve 
kravene i EU’s asyllovgivning til uddannelse, navnlig de centrale 
EASO-moduler, der er identificeret for målgruppen.
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• forstå betydningen af retten til asyl og princippet om non-
refoulement

• redegøre for begrebet international beskyttelse baseret på EU-
retten

• redegøre for de vigtigste faser af asylproceduren og definere 
asylmedarbejderens rolle i proceduren

• demonstrere grundlæggende indsigt i støtteberettigelses-
kriterierne og grundlæggende indsigt i vurderingen af 
dokumentation

• redegøre for foreliggende EASOuddannelsesmateriale og 
praktiske vejledninger til løbende uddannelse.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

8-10 timer

Varighed af fysisk 
kursus

1 dag

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

Oprettet: 2016
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21. Introduktion til undervisning
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Primær 
målgruppe

kommende undervisere i EASO-uddannelsesmoduler.

Oversigt over 
indholdet

Hensigten med dette modul er at forberede deltagerne i EASO’s 
undervisning af undervisere på at anvende EASO-modulerne i de 
nationale uddannelsesforløb. De forventede læringsresultater af 
onlinedelen er, at deltagerne bliver i stand til 1) at brugertilpasse 
undervisningen ved hjælp af forskellige metodologier og principper 
og 2) at anvende passende metoder til at imødegå specifikke 
udfordringer i løbet af undervisningen. Programmet med de fysiske 
kurser vil fokusere på praktisk undervisning, hvor deltagerne får 
lejlighed til at arbejde i praksis med et bestemt emne i modulet.
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Læringsresultater 
(generelle)

Efter vellykket gennemførelse af dette modul vil deltagerne kunne:

• guide deltagerne effektivt gennem e-læringsfasen af et EASO-
modul

• arrangere det fysiske kursus i et EASOmodul

• udpege strategier til håndtering af de forskellige udfordringer, 
man kan komme ud for som underviser.

Nødvendig tid til 
onlinelæring

7-12 timer

Varighed af fysisk 
kursus

1 dag

Tilgængelige 
sprogversioner

Engelsk, russisk

Oprettelse/
seneste 
opgradering/
opdatering

2016
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Operationel EASO-uddannelse

Den operationelle EASO-uddannelse har retsgrundlag i EASO-forordningens (1) 
artikel 6 (Støtte til uddannelse) i form af specialuddannelse til eksperter, der 
tilhører asylindsatsreserven. Som beskrevet i artikel 6 skal uddannelsen være 
relateret til eksperternes opgaver og funktioner. Uddannelse indgår også som 
en af foranstaltningerne i EASO’s operationsplaner, der undertegnes med 
medlemsstater, som udsættes for særligt pres på deres asylsystem.

EASO’s operationelle uddannelse — som i første omgang blev gennemført 
som en form for støtte inden for rammerne af EU’s hotspottilgang og EU’s 
genbosættelsesordning under den europæiske dagsorden for migration i maj 
2015 (2) — er under konstant udvikling og tilpasning, der afhænger af behovene 
på stedet og de skiftende operationelle omstændigheder.

På grund af kursernes operationelle karakter består de operationelle 
uddannelser mest af fysiske kurser og fokuserer i vid udstrækning på praktiske 
øvelser. Varigheden af de fysiske kurser er fra en til fem dage (i gennemsnit), og 

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk 
asylstøttekontor.

(2)  Meddelelse fra kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget: En europæisk dagsorden for migration, Bruxelles, COM(2015) 240 final af 13. maj 2015.
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sessionerne gives af EASO’s interne undervisere, medlemsstaternes eksperter 
og eksterne eksperter med omfattende ekspertise inden for de specifikke 
emner. De fysiske kurser afholdes samme sted som EASO-operationerne. 
Repræsentanterne for de nationale myndigheder og for de internationale 
organer/EU-organer, der er involveret i operationen, deltager ofte i operationelle 
uddannelsessessioner som undervisere eller talere. E-læringselementet indgår 
også i de omfattende uddannelsesprogrammer.

Den operationelle uddannelse er hidtil blevet givet i form af et specifikt 
uddannelsesprogram eller som en skræddersyet uddannelsessession, der 
vedrører en bestemt anmodning.

EASO har udviklet en række uddannelsesprogrammer som reaktion på visse 
gentagne uddannelsesbehov på stedet såvel som i forbindelse med særlige 
operationer. Disse uddannelsesprogrammer gives inden for rammerne af 
EASO’s operationer, men kan også gives efter individuelle anmodninger fra 
medlemsstater, der ikke har undertegnet en operationsplan sammen med 
EASO.

EASO’s operationelle uddannelsesprogrammer består af tematiske uddannelser 
relateret til opgaver, der skal udføres på stedet såvel som i den operationelle 
sammenhæng. Uddannelsesprogrammerne suppleres sædvanligvis af et 
sæt uddannelsesmateriale såsom uddannelsesmanualen og -håndbogen. 
Uddannelsesmaterialet udarbejdes af medlemsstaternes repræsentanter 
samt af eksterne eksperter med omfattende viden og erfaring vedrørende de 
pågældende emner.

Nedenfor ses de EASO-uddannelsesprogrammer, der på nuværende tidspunkt 
er gennemført:

• Operationel uddannelse for udstationerede eksperter fra EASO
• Omfattende uddannelsesprogram for yngre sagsbehandlere
• Omfattende uddannelsesprogram for sårbarhedseksperter
• Operationel uddannelse i adgang til asylproceduren
• Operationel uddannelse i registrering af ansøgninger om international 

beskyttelse
• Operationel uddannelse i Dublin III-forordningen
• Operationel uddannelse i modtagelse
• Operationel uddannelse for holdledere
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• Operationel uddannelse i tolkning i asylsammenhæng
• Operationel uddannelse i coaching
• Anden operationel EASO-uddannelse (skræddersyede uddannelsessessioner).

1. Operationel uddannelse for udstationerede eksperter fra 
EASO

EASO’s operationelle ud
dannelse for udstationere
de eksperter er rettet mod 
medarbejdere i EU+-med
lemsstater, der er udsta
tioneret i EASO-opera
tioner. Afhængigt af de 
udstationerede eksperters 
opgaver indeholder den 
operationelle uddannelse 
tematiske fysiske kurser, 
herunder praktiske case
studier. Sessionerne varie
rer afhængigt af det arbej

de, der skal udføres af de udstationerede eksperter, og kan omfatte emner som:

• opfriskningskurser i Hvem er omfattet af beskyttelsen?, Interviewteknikker og 
Vurdering af dokumentation (som opfriskningskurser i de centrale moduler 
i EASO’s uddannelsesprogram)

• nationale asylprocedurer og -processer
• operationelle standardprocedurer og skabeloner, der skal anvendes 

i operationen
• sårbarhedsvurdering
• Dublinproceduren
• oplysninger om oprindelseslande
• udelukkelse
• menneskehandel.
Varigheden af disse kurser er to til tre dage.
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2. Omfattende uddannelsesprogram for yngre sagsbehandlere

Dette omfattende uddan
nelsesprogram er udviklet 
for at forberede yngre sags
behandlere, som vil blive 
udstationeret til støtte for 
de nationale myndigheder, 
der gennemfører asylproce
duren.

Uddannelsen består af 
forskellige faser:

• Fase 1 — centrale modu-
ler i EASO’s uddannelses-
program (online + fysisk, samlet varighed af tre uger)
Yngre sagsbehandlere følger de tre centrale moduler i EASO’s 
uddannelsesprogram: Hvem er omfattet af beskyttelsen?, Interviewteknikker 
og Vurdering af dokumentation. Disse moduler er udpeget som 
grundlæggende, for at en sagsbehandler kan fungere og udføre sine opgaver 
i overensstemmelse med EU-reglerne for asyl. Hvert modul består af en 
onlinedel og et fysisk kursus. For hvert modul har deltagerne tre dages 
onlinelæring (ca. 20-25 timer) og to dages fysisk kursus.

• Fase 2 — operationel uddannelse (fysisk kursus, varighed af tre dage)
Den operationelle uddannelse for yngre sagsbehandlere består af fysiske 
kurser om specifikke emner. Disse udvælges ud fra arten af EASO-støtte til 
de nationale myndigheder og ud fra sagsbehandlernes opgaver. Sessionerne 
kan omfatte emner som identifikation af sårbare ansøgere, menneskehandel, 
identifikation af potentielle Dublinsager, oplysninger om oprindelsesland 
og udelukkelse. De tematiske sessioner omfatter praktiske øvelser som 
casestudier og besøg på jobbet. Den operationelle uddannelse for yngre 
sagsbehandlere omfatter også sessioner om den nationale kontekst for 
indsættelse af sagsbehandlerne samt om de værktøjer og skabeloner, der 
anvendes i operationerne. Disse særlige sessioner gives hovedsagelig af 
EASO, af nationale myndigheder og af andre interessenter, der er involveret 
i samme operation.
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• Fase 3 — coaching på jobbet (valgfrit, varighed af to uger)
Coaching på jobbet, der fortrinsvis udføres på udsendelsesstedet, foregår 
i følgende faser:
— Den yngre sagsbehandler er »føl« hos erfarne sagsbehandlere på 

asylområdet, mens disse udfører deres opgaver, og begynder efterhånden 
selv at udføre opgaverne med støtte fra de erfarne eksperter.

— De nyudstationerede/nyansatte sagsbehandleres arbejde gennemgås og 
drøftes med EASO-coachene. Denne fase omfatter også peer review.

3. Omfattende uddannelsesprogram for sårbarhedseksperter

Dette uddannelsesprogram 
er rettet mod eksperter, som 
er udstationeret i EASO-ope
rationer og har ansvar for at 
foretage sårbarhedsvurderin
ger. De giver også vejledning 
til EASO-interviewerne om 
identificering af sårbarheder.

Uddannelsesprogrammet be
står af følgende faser:

• Fase 1 — moduler i EASO’s uddannelsesprogrammer om interview 
af sårbare ansøgere og køn, kønsidentitet og seksuel orientering  
(online + fysisk, samlet varighed af to uger)
EASO’s udstationerede eksperter følger EASO-uddannelsesprogrammets 
moduler Interview af sårbare personer og Køn, kønsidentitet og seksuel 
orientering. Modulet om interview af sårbare ansøgere giver deltagerne de 
konkrete elementer, der skal tages i betragtning ved et interview med en 
ansøger med særlige behov, og giver dem avanceret viden om sårbarhed, 
psykiske og fysiske handicap. Det giver også deltagerne råd om at håndtere 
vanskelige situationer. Modulet Køn, kønsidentitet og seksuel orientering øger 
praktikanternes bevidsthed og giver den nødvendige viden og de nødvendige 
færdigheder til at håndtere og vurdere en ansøgning baseret på køn og/eller 
spørgsmål vedrørende køn, seksuel identitet og seksuel orientering. For hvert 
modul har deltagerne tre dages onlinelæring (omkring 20-25 timer) og et 
todages fysisk kursus.
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• Fase 2 — operationel uddannelse (fysisk kursus, varighed af fire til fem dage)
Den operationelle uddannelse for eksperter i sårbarhed består af fysiske kurser 
om specifikke emner, der vælges ud fra typen af EASO-støtte til de nationale 
myndigheder og ud fra eksperternes opgaver, såsom interview af børn og 
menneskehandel. Den operationelle uddannelse for eksperter i sårbarhed 
indeholder desuden sessioner om den nationale sårbarhedsprocedure samt 
om de værktøjer og skabeloner, der anvendes i operationen.

• Fase 3 — coaching på jobbet (varighed af seks dage)
Dette er på nuværende tidspunkt implementeret på græske hotspots og 
består af:
— At arbejde som »føl« hos erfarne sagsbehandlere på asylområdet, der 

udfører deres opgaver i forbindelse med sårbarhedsvurdering, for 
derefter efterhånden selv at begynde at udføre disse opgaver med støtte 
fra de erfarne eksperter.

— Det udførte arbejde revideres af sårbarhedseksperter og drøftes med 
EASO’s coaches. Denne fase omfatter også peer review.

4. Operationel uddannelse i adgang til asylproceduren

Denne operationelle ud
dannelse er rettet mod 
de myndighedspersoner, 
der har den første kontakt, 
herunder politi, grænse
vagter, indvandringsmyn
digheder og personale 
i tilbageholdelsesfacilite
ter, og som spiller en vigtig 
rolle i at sikre adgang til 
international beskyttelse. 
Varigheden af uddannel
sen er 1-2 dage.

Den operationelle uddan
nelse giver en introduktion til international beskyttelse ud fra de myndigheds
personers perspektiv, der har den første kontakt, herunder grundlæggende 
rettigheder direkte relateret til adgangen til asylproceduren (såsom ret til liv, 
non-refoulement, ret til asyl, forbud mod kollektive udvisninger) og EU’s retlige 
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rammer for international beskyttelse, med fokus på adgangen til asylprocedu
ren. Uddannelsen omfatter tematiske sessioner med praktiske øvelser med fo
kus på udpegelse af personer, der kan have behov for international beskyttelse, 
identifikation af indikatorer for sårbarhed, menneskehandel samt teknikker til 
kommunikation om, hvordan man giver information til personer, der kan have 
behov for international beskyttelse. Uddannelsesprogrammet har endelig til 
formål at forberede myndighedspersoner, der har den første kontakt, på at an
vende de nødvendige mekanismer til at henvise de personer, der måtte have 
behov for international beskyttelse, til den kompetente nationale asylmyndig
hed.

5. Operationel uddannelse i registrering af ansøgninger 
om international beskyttelse

Denne operationelle ud
dannelse er rettet mod 
myndighedspersoner, der 
arbejder med registrering 
af ansøgninger om inter
national beskyttelse, og 
består af tematiske fysiske 
kurser med praktiske øvel
ser. Afhængigt af behovet 
på stedet er uddannelsen 
tilrettelagt til at være af en 
eller to dages varighed.

Uddannelsens formål er for det første at give registreringsansvarlige relevante 
oplysninger vedrørende EU’s retlige rammer, dvs. en oversigt over det 
fælles europæiske asylsystem med fokus på adgang til asylproceduren og 
på relevansen af de grundlæggende rettigheder (navnlig non-refoulement 
og retten til asyl) i registreringsprocessen. For det andet indeholder 
uddannelsesprogrammet tematiske sessioner med praktiske øvelser for at 
forberede registreringsansvarlige bedst muligt på deres opgaver og sikre 
overholdelse af alle rettigheder og forpligtelser for en ansøger om international 
beskyttelse. Disse sessioner fokuserer på emner som kommunikationsteknikker, 
identifikation af sårbare ansøgere (herunder uledsagede mindreårige og ofre 
for menneskehandel), identifikation af mulige Dublinsager og oplysninger 
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om oprindelsesland. Endelig indeholder uddannelsesprogrammet en session 
om den nationale procedure for registrering af ansøgninger om international 
beskyttelse samt praktiske øvelser med de værktøjer, skabeloner og platforme, 
der på nationalt plan anvendes til registrering af ansøgninger om international 
beskyttelse.

6. Operationel uddannelse i Dublin III-forordningen

Den operationelle uddan
nelse, der er baseret på 
EASO’s uddannelsesmo
dul vedrørende Dublin 
III-forordningen, er rettet 
mod nationale myndig
heder, der er involveret 
i Dublinprocedurerne 
med forskellige udgangs
punkter — f.eks. medar
bejdere i Dublinenheder, 
registreringsansvarlige, sags-
behandlere, modtagelses
medarbejdere, repræsen
tanter for lokale institutioner (f.eks. kommuner) — der kan tænkes at have med 
ansøgere om international beskyttelse at gøre.

Alt efter behovet både hos målgruppen og på stedet er den operationelle 
uddannelse i Dublin III-forordningen tilrettelagt med henblik på at dække enten 
en bestemt del af Dublinproceduren såsom identifikation af mulige Dublinsager 
(a) eller hele proceduren som defineret i Dublin III-forordningen (b).

a) Den operationelle uddannelse i identifikation af mulige Dublinsager (fysisk 
kursus af en dags varighed) omfatter sessioner med praktiske øvelser 
vedrørende det generelle overblik over Dublinsystemet (procedure og 
praktisk gennemførelse, former og tidsfrister), indikatorer for identifikation 
af mulige Dublinsager (baseret på Dublinkriterierne for ansvarsfastlæggelse), 
og Dublin-henvisningsmekanismen på nationalt plan.

b) Den operationelle uddannelse vedrørende Dublin III-forordningen 
(fysisk kursus af to dages varighed) giver praktikanterne et overblik 
over Dublinproceduren fra identifikationen til overførselstrinnene og 
består af sessioner om identifikation af de potentielle Dublinsager og 
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henvisningsmekanismen, anvendelse af ansvarskriterier, procedureregler 
og værktøjer. Den operationelle uddannelse omfatter desuden sessioner 
om den nationale lokale praksis vedrørende anvendelsen af Dublin III-
forordningen (henvisningsmekanismer, skabeloner).

7. Operationel uddannelse i modtagelse

Den operationelle uddan
nelse i Modtagelse bygger 
på EASO-uddannelsespro
grammet om modtagelse 
og er hovedsagelig rettet 
mod modtagelsesmedar
bejdere samt social- og 
sundhedsarbejdere, der 
beskæftiger sig med an
søgere om international 
beskyttelse. Programmet 
giver praktikanterne et 
overblik over EU’s asylpro
cedure og EU’s standarder 
for modtagelse af ansø

gere om international beskyttelse. Der er desuden tematiske sessioner med 
praktiske øvelser vedrørende særlige modtagelsesbehov, psykisk sundhed og 
sårbarhed, professionel indstilling, adfærdskodeks og tværkulturel kommuni
kation.

8. Operationel uddannelse for holdledere

Der er udviklet en særlig operationel uddannelse for EASO-eksperter, der er 
udstationeret som teamledere, hovedsagelig inden for rammerne af EASO’s 
operationer i Grækenland. Denne operationelle uddannelse består af et 
ca. todages fysisk kursus med teori og praktiske øvelser. Visse segmenter 
berøres gentagne gange under uddannelserne og udgør hovedstammen i det 
operationelle uddannelsesprogram for teamledere, såsom sessioner om 
ledelse, feedback om kvalitets- og proceduremæssige problemer i henhold til 
standardprocedurer. Indholdet af disse segmenter tilpasses efter behovene 
på stedet, feedback fra deltagere og de seneste rapporter med feedback om 
kvalitet. Andre segmenter kan medtages i uddannelsen baseret på løbende 
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behovsvurderinger. Disse variable komponenter omfatter f.eks. sessioner om 
interviewteknikker, vurdering af dokumentation, sårbarhed og udelukkelse.

9. Operationel uddannelse i tolkning i asylsammenhæng

EASO’s operationelle uddannelse vedrørende tolkning i asylsammenhæng har til 
formål at støtte tolke, der er udstationeret i EASO-operationer, med at varetage 
deres rolle i asylproceduren, dvs. at lette kommunikationsprocessen mellem 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse og de nationale myndighedspersoner/
eksperter udstationeret af EASO i overensstemmelse med EU’s asylretlige 
standarder. Uddannelsen gives i form af et 1-1,5-dags fysisk kursus med 
praktiske øvelser. Uddannelsen omfatter følgende emner:

• EU’s asylretlige rammer
• generelle og specifikke aspekter af tolkning i asylsammenhæng
• tolkens rolle og adfærdskodeks i asylproceduren
• tolkning eller sprogtolkning i specifikke asylscenarier (personligt interview, 

levering af information, tolkning for personer med særlige behov, 
gruppetolkning).

10. Operationel uddannelse i coaching

På grund af behovet for at coache eksperter, der arbejder på stedet, er 
EASO i færd med at udvikle et uddannelsesprogram for coaching. For at give 
underviserne maksimal fleksibilitet i udformningen og afholdelsen af deres 
sessioner er det ikke hensigten med uddannelsen at give underviserne en 
fast coachingmodel. I stedet er hensigten at give underviserne teknikker og 
værktøjer, som de kan bruge efter behov. Uddannelsen omfatter elementer 
som:

• Sådan etableres der et forhold med deltagerne.
• Produktive feedbackteknikker.
• Sådan reagerer man på »vanskelige« coachingsituationer.
• Sådan fremmer man en gruppediskussion.
• Sådan fremmer man peer reviews.
• Sådan opbygger man en coachingstrategi mv.
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11. Anden operationel EASO-uddannelse (skræddersyede 
uddannelsessessioner)

Operationel uddannelse kan også arrangeres ad hoc og omhandle et bestemt 
behov på stedet, som ikke kan imødekommes inden for rammerne af de 
eksisterende uddannelsesprogrammer. Sådanne sessioner er baseret på de 
eksisterende operationelle uddannelsesmaterialer og på modulerne i EASO’s 
uddannelsesprogram. De er meget ofte specifikke for medlemsstaterne. Som 
eksempler på sådanne uddannelser kan nævnes uddannelse i modtagelse af 
uledsagede mindreårige og uddannelse af frivillige værger; begge gives i Italien.
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