Vedrørende: Referat fra møde i Integrationsrådet d. 12.12.2017
Dato:

Mandag d. 12.12.2017 18.00-20.00

Sted:

Ny Kaffestue, Rådhuset

Deltagere

Ivan Fogtmann
Marie-Louise Peschardt Jørgensen
Nina Thøgersen
Pascale Florentsen
Fadi Alghazali
Rauf Hasanzadeh
Peter Sejr Kruse

Afbud:

Kashif Ahmad
Maria Durhuus
Susanne Dahl

1. Godkendelse af referat fra møde d. 23.10.2017
Referatet blev godkendt.
2. Marie-Louise: Orientering om arrangement omhandlende
forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede
konflikter
Marie-Louise orienterede om sine indtryk fra et arbejdsrelateret
arrangement, omhandlende forebyggelse af negativ social kontrol og
æresrelaterede konflikter.
Marie-Louise pegede på, at erfaringer viser, at den sociale kontrol ofte
foregår gennem familie i udlandet, hvor et familiemedlem kan sidde og styre
en hel familie i Danmark.
I Danmark foregår den sociale kontrol ofte ved at børn ikke få lov til at deltage
i sociale arrangementer i skole og institutioner på lige fod med andre børn.
Budskabet er, at skoler skal tage teten på det her område ved at fortælle
børnene, at de har deres frie valg til at deltage eller lade være.
Derudover skal man fokusere på et styrket forældresamarbejde, og man skal
turde have en dialog om potentielle tabubelagte emner. Skal piger f.eks. gå
med tørklæde i en ung alder. Derudover skal der være fokus på at hjælpe
udstødte familiemedlemmer.
Det blev også påpeget, at kommunen og myndigheder skal være mere
opsøgende i forhold til at afhjælpe problemer i familien, da familierne ellers
blot selv vil klare deres mellemværender.
Efterfølgende nævnte Ivan, at der også er tale om en muslimsk kultur, der
møder en dansk kultur, og som i udgangspunktet er mere streng end den
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danske. I den forbindelse talte Ivan for at man som indvandrer til Danmark
må indordne sig under de regler og værdier, der eksisterer i det land man
bor i. Det gælder både værdimæssigt og sprogligt.
Nina pegede på at der også sommetider er tale om mennesker, der kommer
til Danmark med noget i bagagen, og som har brug for hjælp eller støtte fra
tværgående, civile netværk, frem for kommunen, der kan virke
skræmmende.
3. Årsberetning for 2017
Det blev foreslået af følgende punkter skal indgå i årsberetningen for 2017:
-

Velkomstmødet
Integrationsrådsprisen
Bydelsmødre
Kultur- og fritidsmessen
o Özlem Cekic
Valgannonce i Hvidovre Avis
Frivillighedsportal i forhold til integration ude i foreningerne.
Det Spiselige Hvidovre

Nina vil bidrage med tekst til årsberetningen, og Peter vil koordinere og
sammensætte beretningen i sidste ende.
4. Valg til Integrationsrådet - Henvendelse fra Wassim Nourallah
Det blev diskuteret hvordan valget til Integrationsrådet foregår. Konklusionen
var at det nye Integrationsråd, bestående af de tre nye KB-repræsentanter,
vil tage stilling til planlægning af valg på deres konstituerende møde.
Derudover tager Peter kontakt til de enkelte organisationer, der skal udpege
en repræsentant til det nye Integrationsråd.
5. Bydelsmødre
Integrationsrådets medlemmer har oplevet at projektet med bydelsmødre har
været svært at gennemføre. Man håber, at det nye Integrationsråd vil forsøge
at føre idéen videre.
6. Det Spiselige Hvidovre
Nina orienterede om Det Spiselige Hvidovre. Hun har været til møde i
projektet, hvilket gik godt.
Der er møde igen i februar, og Integrationsrådet håber at det nye råd vil føre
projektet videre.
Nina Håber
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7. Evaluering af Kultur&Fritidsmessen
Nina orienterede om at Kultur&Fritidsmessen havde været en succes. Dagen
var god og Integrationsrådets stand var flot.
Der var lidt færre foreninger end sidste år.
Rauf optog en video til messen som han vil forsøge at klippe ned til en kortere
video, der eventuelt kan bruges på Integrationsrådets facebookside.
8. Eventuelt
Ivan påpegede, at økonomi
Integrationsrådsmøde.
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Rauf foreslog, at et andet dagsordenspunkt kunne være ”Næste møde”.
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