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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 19. september 2018
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Afbud
Mødt
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. 29. august.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Bo blev valgt til ordstyrer.
4. Evaluering af vores dialogmøde med Bydelsmødrene omkring social kontrol.
Godt arrangement, med en svær start, men den sidste halve time gav noget. Der
manglede tillid hos kvinderne, for at kunne åbne op for dialog med Rådet. Vi vil gerne
vide noget mere, for at blive klogere, så 2 af Rådets medlemmer vil forsøge, at skabe
mere åbning, ved at interviewe kvinderne alene og på arabisk inden næste møde i
Rådet. Her bliver der også tale om andre kvinder, end dem vi havde inviteret til
dialogmødet. Resultat af dette, samles der op på ved næste møde.
5. Disposition og indhold ref. vores anbefalinger til Arbejdsmarkedsudvalget.
Der var en god drøftelse af opgaven. Hvilken informationsvej er bedst for at få kvinder
og også mænd i tale? En Info-kampagne, et oplysende arrangement og undervisning
på skoler med ”Børns trivsel” var blot nogle af forslagene under debatten.
6. Kvinder i job.
Også her var der en god debat, der mundede ud i, at der er et stort
dilemma. Kvinder som har været her i 8-15 år, har der aldrig været stillet krav til før nu,
om at komme på arbejdsmarkedet. Mange af de ny ankomne, kan derfor ikke forstå,
hvorfor de kvinder der har været her i mange år, kan få lov at gå hjemme uden at skulle
i praktik hver 6. uge, som der stilles krav til dem om. En konsekvent linje, hvor alle
behandles ens, er mere motiverende for at komme på/blive på arbejdsmarkedet.

1

26.09.18

Ingen skal kunne undslå sig at yde en indsats, hvis man vil have en ydelse fra
kommunen.
7. Næste mødedato og indhold.
Næste møde er: onsdag d. 3/10 kl. 16-18. Vi arbejder videre med vores emner og
samler op på dialogmøderne. Derudover arrangement om Social Kontrol (jf. punkt 8).
8. Evt.
Sekretariatet er blevet kontaktet af Rådet for Etniske Minoriteter vedr. opfordring til at
søge i puljen til afholdelse af arrangement om Social Kontrol. For at få flere
Integrationsråd til at søge, har man udvidet puljen til også at omfatte honorar til
eksterne oplægsholdere.
Emnet sættes på dagsordenen til næste møde.
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