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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 13. juni 2018
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Afbud
Mødt
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.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 30. maj.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Bo blev valgt til ordstyrer.
4. Vores definition af social kontrol (bilag: se andres definitioner via links nederst)
 Hvordan forebygger vi social kontrol?
Der var en god snak om det vi havde læst (bilag) og hørt om social kontrol, samt
egne erfaringer. Ghassan havde inden mødet sendt et oplæg ud til Rådets
medlemmer om sine egne synspunkter om social kontrol, og dette dokument bliver
udgangspunkt for det notat, vi aftalte ved sidste møde, skal være fælles at skrive i.


Forhindrer social kontrol kvinder i at komme på arbejdsmarkedet?
Her var også en god snak om egne erfaringer og hvad vi havde læst og hørt fra
andre. Kan kulturchok være årsagen, massive misforståelser, bekymringer for
kvindens ære eller er det helt andre ting der spiller ind, når kvinder har svært ved at
komme på arbejdsmarkedet og også bliver forhindret i det af deres mænd.
For at komme yderligere til bunds i problematikkerne, besluttede Rådet sig for, at
indbyde 5-6 kvinder med forskellig nationalitet, gerne fra Syrien, Somalia, Eritrea og
Sri Lanka til næste møde, og stille en masse uddybende spørgsmål til dem, så vi
kan få belyst emnerne fra endnu flere vinkler.

5. Næste mødedato og indhold.
Næste møde: 29/8 kl. 16-18 i Trivselshuset, med indbudte personer til spørgsmål om
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vores emner: Social kontrol og Kvinder i job.
6. Evt.
Intet.
Bilag der blev anvendt:
http://www.lokk.dk/viden-om-vold/
https://etniskkonsulentteam.kk.dk/indhold/forside
http://uim.dk/nyheder/2018-05/nye-sikkerhedskonsulenter-skal-bekaempeaeresrelaterede-konflikter-og-social-kontrol
http://red-safehouse.dk/
https://www.integrationsviden.dk/familie-sundhed
https://medalrespekt.dk/til-fagpersoner/raad_og_vejledning/
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