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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 3. oktober 2018
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Afbud
Mødt
Afbud
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.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 19. september.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Bo blev valgt til ordstyrer.
4. Opsamling af yderligere Dialogmøder med kvinder om social kontrol.
Ghassan havde lavet en meningsmåling på arabisk for syriske kvinder på Facebook
(fra hele landet). I alt 72 havde responderet. Her har 2 svaret, at deres mand ikke vil
have at de arbejder og at manden ikke tager ansvar i hjemmet, men anser det for
kvindens arbejde. Kvinderne selv vil gerne på arbejdsmarkedet, hvilket kan give en
øget indtjening.
I alt har 12 svaret ja til at der ligger social kontrol til baggrund for at de ikke arbejder,
mens 60 har svaret nej til dette.
Tiahes har snakket med kvinder, der mener, at de vil miste boligstøtte og andre
ydelser, og kun tjener 500 kr. ekstra, hvis de kommer i arbejde, hvilket de synes er
alt for lidt. Derfor går mange på VUC i stedet, da de kan beholde ydelserne imens. 2
kvinder udtrykte, at deres børn havde fået dem til at få et arbejde, da de syntes det var
pinligt at mor gik hjemme, modsat klassekammeraternes mødre.
5. Forberedelse af Dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget d. 10. oktober.


Præsentation af ideer til hvordan Holstebro Kommune kan lykkes
endnu bedre med integration – med særlig fokus på de to temaer:
Flere kvinder i job og udfordringer med social kontrol.
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Integrationsråd, foreninger, medborgere, kommunen, politikere,
virksomheder m.fl. tænkes ind, der kan have del i nye løsninger.

Der var en god drøftelse af oplægget til Dialogmødet med Arbejdsmarkedsudvalget.
Der holdes et arbejdsgruppe møde tirsdag d. 9. oktober kl. 10, til færdigførelse af
oplægget.
6. Skal der afholdes en Temaaften om Social kontrol?
Punktet udsat til næste møde.
7. Næste mødedato og indhold.
Næste møde bliver: Onsdag d. 17. oktober kl. 16-18. Vi arbejder videre med vores
emner og om et evt. arrangement om Social Kontrol.
8. Evt.
Intet.

