14.12.18

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 12. december 2018
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Afbud
Afbud
Mødt
Mødt
Mødt

Medlemmer:
Ghassan Rahmi
Sabrina Martello
Dieu-Benit Moki Bombimbo
Josaph Francis Ragunathan
Bo Henriksen
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Mette Marie Thomsen (V)

Referent:

Alice Flink

1. Godkendelse af dagsorden.
Ghassan havde en tilføjelse til dagsordenen pga. Regeringens Finanslovsforslag,
herefter blev dagsorden godkendt.
Der er en stor gruppe flygtninge, der går rundt med usikkerhed om en evt.
hjemsendelse.
Mange er frustreret, og ved ikke hvad der skal ske. De voksnes usikkerhed går ud over
børnene. Flere er begyndt at snakke om, om det kan betale sig at gå på arbejde og
sende børnene i skole, når de måske ikke kan få lov at blive i Danmark. Det er
bekymrende adfærd, hvilket mundede ud i, at formand og næstformand i
Integrationsrådet, der får mange personlige henvendelser vedr. hjemsendelse, vil
bede Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget Lars Stampe, om et møde så
hurtigt som muligt.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 28. november.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Valgt blev Ghassan.
4. Orientering fra arrangement med Dialogkorpset d. 29. november, om negativ
social kontrol v/Tiahes.
Tiahes fortalte, at der havde været en rigtig god workshop, hvor Dialogkorpset kom
med deres bud på hvordan man kan forebygge negativ social kontrol ude i
kommunerne, og om hvor vigtig det er, at være aktiv lyttende og at respektere andres
meninger, hvilket ikke er det samme som at acceptere dem.
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5. Fortsat udarbejdelse af Idekatalog til Arbejdsmarkedsudvalget vedr. Social
kontrol og Kvinder i job.
Der blev arbejdet med endnu et nyt afsnit til Idekataloget. Der arbejdes videre tirsdag d.
18. december, hvor der holdes et arbejdsgruppe møde.
6. Fortsat planlægning af Seminar med workshop om Social kontrol d. 27. februar.
Aydin Soei, har sagt ja til at være oplægsholder. Han kan derimod ikke være med til
workshoppen, da han skal med toget til København kl. 19.20. Der blev talt om hvem
der kan lede workshoppen, Tiahes spørger Jonna Rud om hun vil.
Tiahes vil gerne planlægge de praktiske ting til Seminaret, og vil også gerne inddrage
Bydelsmødrene.
En forhåndsmelding til skolerne om dato for Seminar vil være godt, Tiahes spørger
Jonna Rud om det er muligt, at få ud før jul.
Invitationens indhold, drøftes på næste ordinære møde.
7. Næste mødedato og indhold.
Arbejdsgruppe møde: Tirsdag d. 18. december kl. 12.30.
Næste ordinære møde er: Onsdag d. 9. januar kl. 16.00
8. Evt.
Intet.
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