24.10.14

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Mandag d. 20. oktober 2014
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Ikke mødt
Afbud
Afbud
Mødt
Afbud
Mødt
Mødt
Ikke mødt
Afbud
Mødt

Medlemmer:
Natali K. Brodersen
Josaph Francis Ragunathan
Betina Afif Issa Nielsen
Payman Al Kole
Taner Dogan
Golaley Karimi
Trine Miller Sunesen
Bettina Klara Uhrbrand
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Richardt Møller (O)

Mødt

Repræsentanter for forvaltningen:
Kurt B. Hansen, Integrationskoordinator, Arbejdsmarked

Mødt

Øvrige:
Camilla Alarcon og Elly Hagenstjerne, Krisecentret, deltager under
punkt 4.
Aase Bach, Integrationsnet, deltager under punkterne 4-5.

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

Mødt

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 18/8-14.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer og velkommen til de nye medlemmer: Payman og Richardt.
Trine blev valgt til ordstyrer. Der blev budt velkommen til de 2 nye medlemmer.
4. Oplæg fra Krisecentret ”Æresrelaterede konflikter/vold” v/Camilla Alarcon og
Elly Hagenstjerne, herefter dialog om emnet.
Det er et 4-årigt projekt, hvor i alt 9 Krisecentre er med, og hvor der uddannes
ressourcepersoner fra. I Holstebro ses mange tvangsægteskaber for de unge piger.
Der blev omdelt en case over et tvangsægteskab (vedhæftet som bilag).
Payman påpegede at mange tyrkiske piger de sidste 5 år, selv har valgt deres
ægtemænd, hvilket Camilla og Elly udtrykte glæde over at høre.
Der blev efterfølgende drøftet hvad Integrationsrådet kan tilbyde af hjælp og gode
ideer til Krisecentret. Dette emne tages op ved næste møde, hvorefter Krisecentret får
besked.
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Kurt fortalte i forlængelse af emnet, at han skal til en Temadag med workshop i
Odense om social kontrol, som Etnisk Ung har arrangeret.
5. Orientering fra Integrationsnet om ”Projekt 500”, der drejer sig om at få ledige
ægtefælleforsørgede Nydanskere ind i arbejdsstyrken v/Aase Bach.
Aase fra Integrationsnet, under Dansk Flygtningehjælp, fortalte at projektet kører i 2
1/2 år mere og har til formål at skabe bedre integration og give et løft til familien og
samfundet. 6 kommuner er med, 3 i Jylland og 3 på Sjælland.
Målgruppen kan ikke søges frem på nogen liste, da de er ægtefælleforsørgede, derfor
opfordrer Aase til at fortælle om tiltaget, hvis man løber på nogen der kunne have
interesse i at starte arbejde. Der bliver tilbudt skolegang og praktik, med henblik på at
komme i arbejde senere. Payman og Golaley vil gerne fortælle kvinderne det til
Kvindeaften i Trivselshuset om onsdagen og fik materialer på forskellige sprog med.
Aase kan kontaktes, hvis hun skal komme med et oplæg (bilag vedhæftet).
6. Kommunal status lige nu v/Kurt B. Hansen.
Fra i 2007 at have en kommunekvote på 9 flygtninge til Holstebro kommuner, vil tallet
for 2014 være 70 – 100. Et tal der hele tiden stiger, grundet situationen specielt i
Syrien. Hertil skal ligges de mange familiesammenførings modtagelser, som for
indeværende år allerede udgør ca.100 personer.
Dette har sat kommunen på hårdt arbejde med bl.a. at finde egnede boliger.
Hvis der er børn i de modtagende familier, får familien tilbudt en integrationsvejleder,
der kommer i hjemmet, og de enlige får tilbudt en mentor.
De frivillige og de etniske foreninger skal medinddrages mere i modtagelsen af de nye
borgere, og der er indledt en dialog med disse om deres muligheder for at være med til
at løfte kommunens opgaver for en god integration.
Da modtagerklassen for de nye tilflyttende børn foregår på Rolf Krake skolen, er det
vanskeligt at huse familierne i Vinderup, Ulfborg,Vemb og Staby, da det er besværligt
at få børnene ind til skolen i Holstebro. Det vil også samtidig give en opsplittet dag
med skole og kammerater (hjemmemiljø) 2 steder. Det ville være godt hvis der også
kunne tilbydes modtagerundervisning på de andre skoler, så kunne der være en større
spredning i bolig anvisningerne.
7. Status på Facebook side v/Trine.
Der er lidt usikkerhed om status på Facebook side, da det var Malak der skulle ordne
det, men nu er udtrådt af Rådet. Derfor drøftes på et senere møde, hvad der skal
gøres.
Status på frivillige fra etniske foreninger til lektiecafé v/Trine og Bettina m.fl.
Trine har haft en snak med sin skoleleder, og der var en positiv udmelding om at det
på Sct. Jørgens Skole kunne være et godt supplement at frivillige kan gå til hånde i
lektiecaféen.
Trine påpegede, at det er den eneste skole, med mange etniske børn, der ikke har en
skole/hjem vejleder ansat.
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Bydelsmødrene kan på nuværende tidspunkt ikke tilbyde frivillig hjælp på skolerne, da
der mangles uddannede Bydelsmødre.
De øvrige der skulle melde tilbage, var ikke repræsenteret på mødet, hvorfor resten
af punktet udsættes til næste møde (tilbagemelding fra de etniske foreninger om der
er frivillige til en evt. ordning på skolerne og tilbagemelding fra skolebestyrelserne).
Status på folder med info v/arbejdsgruppen.
Punktet udsat pga. tidsnød.
8. Vagtplan i Trivselshuset (den første torsdag i hver måned): d. 6/11 og 4/12.
Her blev første vagt d. 6/11: Trine.
Vagten d. 4/12 aftales ved næste møde.
9. Gode ideér (fast punkt).
Punktet blev ikke nået.
10. Evt.
Sidste møde i år, er d. 1/12, og er med spisning (julefrokost).
Det blev aftalt, at starte kl. 17 med en dagsorden på ca. 1 time, hvorefter der spises,
slut ca. kl. 20.
Aftaler vedr. maden aftales pr. mail, da flere af medlemmerne var forhindret i at
komme til dette møde.
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