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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Mandag d. 4. september 2017
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Afbud
Mødt
Afbud
Ikke mødt
Ikke mødt
Afbud
Ikke mødt
Mødt
Afbud
Ikke mødt

Medlemmer:
Natali K. Brodersen
Josaph Francis Ragunathan
Betina Afif Issa Nielsen
Payman Al Kole
Golaley Karimi
Bettina Klara Uhrbrand
Seyamnd Sino
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Richardt Møller (O)
Mette Marie Thomsen (V)

Mødt

Repræsentanter for forvaltningen:
Bo Henriksen, Integrationskoordinator, Arbejdsmarked

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra I-rådsmøde d. 22. maj.
Der var kun 2 medlemmer mødt frem, så punktet er udsat til næste møde.
3.

4.

Valg af ordstyrer.
Tiahes var ordstyrer.
Kultur på Tværs d. 20. – 22. september:
Der skulle findes festlige kulturindslag til åbningen d. 20/9 kl. 17.15. Tiahes og Vilja
Itkonen optræder med dans og musik. Derudover manglede vi et indslag. Derfor blev
Opele Timu kontaktet. Han havde været i Kultur & Frivillighuset tidligere på året for at
spørge om han kunne hjælpe med nogle kulturarrangementer og beviste ved den
lejlighed, at han er eminent til at spille på trommer og selv har bygget sine trommer.
Han var lidt ked af at spille alene, og spurgte om han måtte tilkalde sin gruppe. Der var
bare lige den hage ved det, at de bor i Ghana på et palads, og har Kongen af Ghana:
Naa Abubakari M. Awal med i truppen som danser! Alt vil gruppen selv betale, fly,
ophold m.v. men betingelsen for at komme er, at Kongen af Ghana meget gerne vil
møde og snakke med Borgmester H.C. Østerby. Det vil Borgmesteren heldigvis gerne,
så nu er der sendt en officiel invitation fra Integrationsrådet til gruppen og den danske
Ambassade i Ghana (stor tak for hjælp til Anette Colding Brun) så gruppen kan få
visum i tide til at kunne optræde ved åbningen. Det skal nok blive festligt! (bilag
vedhæftet).


Vagtplan for rådets medlemmer
Da der ikke var mødt mere end 2 medlemmer op til mødet, kunne vagtplanen ikke
udarbejdes. Tiahes og Alice laver en vagtplan og sender rundt pr. mail. Alle vagter
der ikke kan tages, sørger man selv for at få byttet med et andet medlem.
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5.



Praktiske aftaler – hvem gør hvad
Tiahes og Alice har haft et møde med Biblioteket, for at få lavet aftaler omkring
arrangementet. Biblioteket har efterfølgende lavet en oversigt over hvem der gør
hvad på Bibliotektet og i Rådhusforhallen. (Se vedhæftet bilag).



Flyers
Biblioteket laver program, der kan bruges til omdeling i gågaden, ved Kvickly og
lignende (bliver tilsendt når det er færdigt).



PR – uddeling af flyers, mails, facebook m.v.
Invitationer med program sendes til Sprogskolen, Ungdomsskolen, Folkeskoler,
Arbejdsmarkedsudvalget, Arbejdsmarkedsforvaltningen, Trivselshuset, Odin Teatret
VIA, VUC, alle deltagere osv. Plakater hænges op på Bibliotekerne i Holstebro,
Ulfborg og Vinderup. Dagbladet kontaktes for en artikel om rådet og Kultur på
Tværs. Holstebro Kommunes kommunikationsafdeling kontaktes med henblik på en
pressemeddelelse til hjemmeside og facebook.
Rådets medlemmer sender ud til alle i deres netværk.

Arrangement om Social kontrol m/Dialogkorpset i oktober.
Integrationsrådet har søgt midler hjem ved Rådet for Etniske Minoriteter til et
arrangement d. 5. oktober i Trivselshuset. Målgruppen er beboerne i Trekantsområdet,
faglige medarbejdere på skolerne, elevernes forældre samt frivillige i området. Der er
mulighed for tolkning og børnepasning.
Det afholdes i samarbejde med Trivselshuset og Dialogkorpset. Rådet for Etniske
Minoriteter stiller materialer til rådighed.
Dialogkorpset er et korps af unge og forældre, der selv har haft social kontrol,
tvangsægteskab eller lignende æresrelaterede konflikter tæt inde på livet og som
sætter gang i dialog om emnerne blandt andre unge og forældre.
Korpset rejser normalt rundt i Danmark på bl.a. skoler og i klubber og sætter gang i
dialogen om ligestilling mellem kønnene, ære, omdømme, social kontrol,
familiekonflikter, tvangsægteskab osv.
Ved at gå i dialog med deltagerne er korpset med til at fremme holdningsændringer i
forhold til ligestilling, ægteskab, individuelle rettigheder osv. Korpset arbejder desuden
med at styrke unge og forældre i, at kunne håndtere konflikter mellem dem og deres
familier.
Dialogkorpset er uddannet i dialogisk og anerkendende kommunikation med formålet,
at skabe en øget bevidsthed og refleksion over deltagernes egne sociale og kulturelle
normer: ”at tænke over hvorfor man gør, som man gør” og blive præsenteret for
alternative opdragelses- og kommunikationsstrategier.
Derfor gøres brug af refleksionskort, dilemmaøvelser, cases fra det virkelige liv samt
en særlig dialogmetode ”Sharaf og monopolet”, hvor deltagerne i grupper drøfter
dilemmaer og problemstillinger ud fra virkelige cases. Deltagerne får mulighed for at
diskutere egne holdninger og skal selv bidrage med mulige løsninger.

6.

Arrangement om Valgdeltagelse i november.
Integrationsrådet har søgt midler hjem ved Rådet for Etniske Minoriteter til et
arrangement d. 6. november i Trivselshuset. Målgruppen er beboerne i
Trekantsområdet, for at få så mange som muligt til at stemme ved kommunalvalget d.
21. november. Det afholdes i samarbejde med Trivselshuset. Der er mulighed for
tolkning og børnepasning.
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Der startes med oplæg fra de lokale politikere, herefter går politikerne ned til bordene,
og efter lidt tid, flytter de rundt, så deltagerne kan stille spørgsmål til dem alle.
Ved afslutning, vil der blive fortalt specifikt til dem der ikke har prøvet at stemme før,
hvordan det foregår helt konkret.
Integrationsrådets medlemmer skal dele trykte materialer ud til deltagerne
omhandlende valg, som kommer fra Rådet for Etniske Minoriteter.
7.

Næste mødedato.
Da der således er 3 store arrangementer i september, oktober og november, holdes
der først møde igen: torsdag d. 30. november m/julefrokost (møde kl. 16-17 og
derefter spisning og afsked med Integrationsrådets medlemmer kl. 18-ca. 20).

8.

Evt.
Der var en kort drøftelse af de 4 forslag Arbejdsmarkedsudvalget skal tage stilling til
på deres møde d. 6. september, som mulige forslag til Integrationsrådets
sammensætning fra 2018.
Derudover en orientering fra Bo om de udfordringer, der stødes på i hverdagen i
Integrationsteamet.

