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Indledning
Integrationsrådet er nedsat af kommunalbestyrelse og har til formål at
medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og
sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.
I medfør af forretningsorden for integrationsrådet, skal rådet hvert år
udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed, samt afgive en
vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen.
Integrationsrådets udtalelse om kommunens integrationsindsats
I forhold til de oplæg Integrationsrådet har fået fra de forskellige
forvaltninger, omkring integration af flygtninge kan vi med tilfredshed
konstatere at Hvidovre kommune gør en stor indsats for at tilgodese
flygtningenes behov.
Integrationsrådet ved at der er udfordringer ift. at skaffe boliger og job, og
vil gerne opfordre til at man uddanner mentorer (f.eks. seniorjobordning) i
eget regi og laver virksomhedspraktik med efterfølgende
uddannelse/ansættelse f.eks på Materialegården og evt. indgår samarbejde
med Boligselskaber om praktikpladser, så vi kan få flere yngre uddannede
folk på områder, hvor gennemsnitalderen er høj.
Bruge de kompetencer de har med sig i et længere praktikforløb med
sprogundervisning, så de ikke ”glemmer ” deres egne faglige kompetencer.
Evt. gøre brug af et screeningsværktøj til afdækning af kompetencer hos de
tilkomne flygtninge, der måske ikke har papirer med sig, der kan
dokumentere de faglige uddannelser og erfaring de måtte have med sig fra
hjemlandet.
Det er dejligt at kommunen sørger for at der bliver taget sig godt af de børn,
der kommer hertil med traumer og andet, helt fra daginstitutioner til
modtageklasser i skolen. Integrationsrådet vil gerne være med til at bevare
modtageklasserne med differentieret udskoling til normalklasserne i
Hvidovre.
En optimal inddragelse af forældrene gennem hele skoleforløbet er i høj
grad vigtig for forståelsen af barnets sproglige og sociale udvikling ift. til
den kulturforandring der vil ske fremadrettet.
Vedr. de sprogmæssige barrierer, vi ser hos ældre indvandrere, der kan
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have brug for en daghjemsplads eller plejehjemplads, kunne
Integrationsrådet godt se en fordel i at gøre brug af de sundhedsformidlere,
der er uddannet til at fortælle om kommunens tilbud på sundhedsområdet.
Integrationsrådet mener at det vil være et god idé, hvis
sundhedsformidlerne kom ud på plejehjemmene/centrene til hjælp for
personalet, der skal tage imod den nye beboer og til de pårørende, og
kunne fortælle om daghjem/centers og plejehjem/centres funktion, for
udlændinge, der ikke kender ret meget til hvordan et plejehjem fungerer.
Evt. fungere som tolk ved nyindflytning af ældre indvandrere.
Integrationsrådet anerkender at det er svært for Hvidovre kommune at
skaffe boliger eller midlertidige opholdssteder til de flygtninge der kommer
hertil, men håber at der er lys forude mht. til at anvise en passende bolig til
de flygtninge vi får i 2016.
Det er et ønske fra flertallet i Integrationsrådet at de politikere der bliver
udpeget til rådet også er positivt indstillet til rådets arbejde og vil arbejde for
en ordentlig integrationsindsats, da det ellers kan blive svært at bevare
troen på at Kommunalbestyrelsen vil tage Integrationsrådets indsats
alvorligt. Vi har også drøftet om det overhovedet er nødvendigt at der
sidder 3 politikere i rådet.
Integrationsrådets virksomhed
Rådet har i 2015 afholdt følgende møder:
21. januar
26. februar
18. maj
24. august
28. september
8. december
På møderne har rådet beskæftiget sig med:
 Kulturarrangement i forbindelse med Vestegnens kulturuge
september 2015. Arrangementet blev ikke afholdt da der ikke blev
bevilliget penge til arrangementet.
 Udarbejdelse af høringssvar på Kultur- og Fritidspolitikken.
 Udarbejdelse af høringssvar på Beskæftigelsesplan 2016.
 Evaluering af rådets deltagelse på Kultur- og Fritidsmessen afholdt
september 2014.
 Deltagelse i bedømmelsesudvalg i forbindelse med uddeling af
integrationspris 2015.
 Planlægning og gennemførelse af informationsbod i forbindelse
med Kræmmermarked på rådhuspladsen.
 Høring af kommunens forvaltninger over en række specifikke
integrationsindsatser.
 Mulighed for uddannelse af bydelsmødre
Integrationsrådet har arbejdet og vil fortsat arbejde for at Hvidovre
Kommune får uddannet bydelsmødre.
Bydelsmødrene er et landsdækkende netværk af frivillige, ressourcestærke
kvinder, de fleste med etnisk minoritetsbaggrund. Bydelsmødrene har
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gennemgået og bestået en grunduddannelse med fokus på fire temaer:
Familien, sundhed, samfundet og Bydelsmødrenes metoder
Bydelsmødrene er en del af dem, de hjælper ‐ flygtninge og familiesammenførte.
Bydelsmødrene har stået med de samme udfordringer. Det er meget lettere for os
sprogligt at hjælpe, og der er mere tillid end til myndighederne… Det er vigtigt at
vise, at vi er glade for at være her og at vi bidrager også” (Bydelsmor, 2012)
Bydelsmødrenes indsats er unik, idet de har mulighed for at få kontakt med
kvinder, som andre har svært ved at nå. Bydelsmødrene har særlige
forudsætninger for at nå de kvinder, idet der kan flere sprog, de er ultrafleksible og de er ultra-lokale. Ved at Bydelsmødrene bruger eget
modersmål og trækker på egne erfaringer etableres en tillidsfuld og
ligeværdig relation, hvori kvinderne genkender sig selv. Bydelsmødrenes
metoder er derfor bygget op omkring en opsøgende indsats. De er tilstede i
lokalområdet og gennem grunduddannelsen øver de metoder, så de kan
kontakte kvinder, tale med dem, bygge bro for dem og skabe netværk.
(Kilde: http://bydelsmor.dk/Om-Bydelsmoedre/Hvem-kan-blive-Bydelsmor)
Integrationsrådets sammensætning
Integrationsrådets sammensætning er fastlagt i forretningsordenen. Som
det fremgår af nedenstående oversigt, har det ikke været muligt at besætte
samtlige pladser i rådet. Rådet arbejder på at hverve nye medlemmer.
Forretningsordenens bestemmelse
om sammensætning

Rådets aktuelle medlemmer

3 medlemmer af KB

Kashif Ahmad, formand
Maria Duurhus
Ivan Fogtmann

4 repr. for flygtninge og indvandrere,
bopæl i kommunen

Eren Karatas
Susanne Dahl
Rauf Hasanzadeh
Fadi Alghazali

2 repr. for almene boligorganisationer

Marie-louise P. Jørgensen,
næstformand
Vakant

1 repr. for kultur- og idrætsforeninger

Vakant

1 repr. for LO Hvidovre

Nina Thøgersen

1 repr. for Hvidovre
Erhvervskontaktudvalg

Vakant

1 repr. for skolekontaktrådet i
Hvidovre

Pascale Florentsen
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