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Høring om lntegrationsprogrammet - Integrationsrådet Helsingør

Integrationsrådet i Helsingør glæder sig over muligheden for at bidrage til Rådet for Etniske
Minoriteters anbefalinger til udlændinge-, integrations- og boligministeren i anledning af
regeringens forhandlinger om integrationsprogrammet.

Integrationsrådet har flere medlemmer med flygtningebaggrund og havde desuden til deres møde
den 28. oktober inviteret en lille gruppe flygtninge til at bidrage til debatten om
opmærksomhedspunkter og mulige forbedringer af integrationsprogrammet og modtagelsen i
kommunerne.

Følgende emner blev rejst:

Unge uledsagede flygtninge

• Det er svært at blive placeret alene eller sammen med en anden ung i en lejlighed når man

er kommet alene til Danmark. De unge har derfor brug for, at kommunerne skaber rammer

for netværk og mødet med andre unge — både andre uledsagede unge eller unge fra

flygtningefamilier og danske unge. Det er afgørende for de unge, at de har en god

støttekontaktperson. De unge kan også opleve stor tryghed ved, at

støttekontaktpersonerne bringer de unge sammen til fælles oplevelser, madaftner,

foreningsbesøg mv.

• De unge vil gerne i kontakt med frivillige. De oplever stor forståelse og imødekommenhed

blandt især ældre danskere, hvorimod det er svært at møde de unge danskere.

• De unge oplever selv, at tilegnelse af dansk er vigtigt. Derfor er et tilbud på Ungdomsskolen

(Internationale Ungdomsklasser i Helsingør) en god vej, da de unge her har et fuldt uge-

skema med undervisning.

• Mødet med de ordinære ungdomsuddannelser — fx på erhvervsskolerne — er ofte meget

vanskeligt. Det kan være svært at blive en del af det danske ungdomsmiljø og skoleliv. De

unge har brug for en ‘hånd i ryggen’ på skolen, fx en lærer som mentor. Praktikpladser er

en stor udfordring for denne gruppe af unge, der kan have brug for ekstra hjælp til at

opsøge virksomheder, skrive ansøgninger mv.

Unge flygtninge over 18 år

• Unge flygtninge, der gerne vil i gang med en videregående oplever i nogle tilfælde, at ‘det

går alt for langsomt’. Dette gælder fx unge, der taler engelsk, og unge, der har afbrudt deres

uddannelse i udlandet. En række af de unge ønsker mulighed for en hurtig start på en



videregående uddannelse, fx en engelsksproget uddannelse, på lige fod med andre

udenlandske studerende.

• De unge voksne har brug for netværk under deres studier. Når de unge forlader

integrationsprogrammet og fx er i gang med en ordinær uddannelse er de i høj grad

overladt til sig selv. De unge har ikke nødvendigvis opbygget et lokalt netværk, og vil fortsat

stå i en anden situation end de fleste danske studerende. Det kan fx være svært at få

økonomien til at slå til, finde studiejob mv.

Mere danskundervisning

• Mange flygtninge ønsker mere danskundervisning end de fx 12 timers undervisning, mange

kommuner tilbyder.

Godendelse af uddannelse

• Det skal være hurtigt at få vurderet sin uddannelse og/eller erhvervserfaring og få mulighed

for en ‘tillægsuddannelse’, ligesom det i en årrække har været muligt for læger og

sygeplejersker at supplere deres uddannelser.

Fa mii iesa mm e nfØri ng

• Familiesammenføring med børn og ægtefæller er det vigtigste for alle flygtninge.

Ansøgningsproceduren er ikke en kommunal opgave, men da det er flygtningenes første

prioritet at få deres familiemedlemmer til Danmark så hurtigt som muligt, skygger en

besværlig ansøgningsproces for andre indsatser. Processen bør startes allerede i

asylcenteret, flygtningene skal have adgang til kvalificeret rådgivning — herunder den

praktiske del af arbejdet med at udfylde og ansøgningsskemaer, oversættelser mv.

Fritidspas til voksne
• Foreningslivet vil generelt gerne åbne dørene for flygtninge, men mange voksne fravælger

foreningslivet på grund af økonomi. Mange kommuner har fritidspas-ordninger for børn og

unge. Derimod kan voksne typisk ikke få dækket udgifter til kontingent og fx basalt

sportsudstyr. Mulighed for at få dækket udgifter — via fx refusion —til forenings- kontingent

i en begrænset periode kan bidrage til at få flere voksne flygtninge tidligt ud i foreningslivet.

Rådet for Etniske Minoriteter er velkomne til at kontakte os, hvis I vil have synspunkter uddybet
eller hvis I vii have lejlighed til at besøge Helsingør Kommune:

• Tawfiki. Tawfik, formand for Integrationsrådet, tawfik nerway@hotmail.com

• Kit Jørgensen, strategisk konsulent, kio25helsingor.dk, mobil: 25 31 32 16

Venlig hilsen
Integrationsrådet Helsingør



Andrea Usbeck

Fra: Katrine Rytter <kaje3@mariagerfjord.dk>
Sendt: 23. oktober 2015 10:06
Til: Andrea Usbeck
Emne: Input til forbedringer af Integrationsprogrammet

Hej Andrea
Jeg sender hermed input fra Integrationsrådet i Mariagerfjord Kommune:

Integrationsrådet Mariagerfjord har udarbejdet følgende input tilforbedringer af Ifl tegrationsprogrammet:
Integrationsrådet mener ikke, at det tjener noget integrationsmæssigt formål at motivere til højere sociale ydelser
via danskundervisning og sprogtests, da det ikke nødvendigvis er sprogtest, der sikrer en vellykket integration og
adgang til arbejdsmarkedet. For nogle flygtninge kan det give god mening at tage megen danskundervisning og
tests, men andre flygtninge, fx dem med manglende boglige forudsætninger, lærer bedre dansk på arbejdspladsen
end på skolebænken. Integrationsrådet mener, at integrationsindsatsen bør tilrettelægges udfra den enkeltes
forudsætninger.
Det er endvidere Integrationsrådes holdning, at “dansk på arbejdspladsen” er et vigtigt og nyttigt værktøj til
integration. En tidlig kontakt til en arbejdsplads betyder, at borgeren hurtigt lærer kulturen at kende ogfårsociale
relationer og øget faglig og personligt selvværd. En forudsætning er dog - uanset om borgeren skal ud på en
arbejdsplads og lærer dansk, eller om det sker på sprogskolen - at borgeren kan indfri de forventninger, der stilles.
Mange flygtninge er så påvirkede af de oplevelser, de har med sig i rygsækken, at de ikke kan leve op til de krav, der
stilles i den danske lovgivning- det er Integrationsrådes holdning, at der i højere grad bør tages hensyn til denne
målgruppe.
Afslutningsvist er det Integrationsrådes holdning, at jobs med en midlertidig indslusningsløn som kompensation for
sproglige udfordringer, kan være et godt værktøj som døråbnerforfxflygtninge. Ved en evt. indførsel af
indslusningsløn, skal man dog være meget opmærksom på at undgå følger som social dumping og
konkurrenceforvridning.

Venlig hilsen

Katrine Rytter
Fagkonsulent

Mariagerfjord
KO M M U N E

Arbejdsmarked - Sekretariat - Politiker - og Ledelsesservice
Korsgade 2
9500 Hobro
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113518

mail: kaje3@mariagerfiord.dk

www.mariagerfjord.d k

Sikker mail til kommunen
sikkerpost@mariagerfiord.dk

Som myndighed må vi kun sende personfølsomme oplysninger pr. mail, hvis det sker til en sikker e-mailadresse.

Hvis du ikke har en sikker mail, kan du bruge din digitale postkasse på www.borger.dk
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Andrea Usbeck

Fra: integrationsraad@frederiksberg.dk
Sendt: 23. oktober 2015 10:12
Til: Andrea Usbeck
Cc: ‘Sharam Mirza; Amo Vedel; ‘admeki@yahoo.dk; fam.endersen@email.dk’;

‘faruk58-2000@hotmail.com’; ghauridanish@gmail.com’; hhl@kit-danmark.dk’; ‘m
a-c-87@hotmail.com’; saddmaria@hotmail.com’; ‘sma02@hotmail.com’;
celli@shenar.dk; rosemarie1904@gmail.com’; Daniel Bujandric

Emne: SV: Anmodning til input til integratiopnsprogrammet

Kære REM/Andrea

Frederiksberg Integrationsrd takker for REMS’s anmodning om at komme med input i relation til
Regeringens forhandlinger om integrationsprogrammet med henblik p at komme med anbefalinger til
ministeren om, hvordan integrationsprogrammet kan optimeres.

Det fremgår af jeres brev, at Rådet er interesseret i at modtage bemærkninger fra personer, der har
været igennem integrationsprogrammet og derfor har personlige erfaringer med programmet.

Hertil bemærkes, at det kan give nogle udfordringer, at I har valgt at indskrænke høringsskrivelsen til
denne specificerede mlgruppe, idet

• I dermed ekskluderer personer med kommentarer og bemærkninger, som dog ikke har
personlige oplevelser med programmet

• der er en sandsynlighed for, at de, som har gennemgået programmet, ikke har de fornødne
“redskaber” til at svare p en høringsskrivelse og/eller

• høringsskrivelsen ikke nr frem til mlgruppen.

Integrationsrdet har følgende generelle bemærkninger:

Formalet med Integrationsprogrammet er at sikre, at nytilkomne flygtninge og familiesammenførte
hurtigst muligt og mest hensigtsmæssigt bliver integreret i det danske samfund. Dette skal ske ved at
støtte den omtalte persongruppe i at tilegne sig de sproglige, kulturelle, faglige og øvrige
forudsætninger, der er nødvendige for at kunne deltage i samfundslivet p lige fod med andre borgere
i samfundet.

Det er i den forbindelse afgørende, at integrationsprogrammet til stadighed formår at facilitere en
helhedsorienteret og målrettet indsats, der kan tilgodese, at alle ovennævnte forudsætninger bliver
inddraget i arbejdet med at f persongruppen integreret i det danske samfund, og ved aktivt at skabe
dialog og konsensus mellem henholdsvis nytilkomne flygtninge og familiesammenførte og den øvrige
del af den danske befolkning.

Venlig hilsen

Annette Beenfeldt Jensen F R E E R I IC S B E R G
sekretær

K 0 M M U N E

_____

Integrationsrdet
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
Telefon: +45 3821 2112
Mobil: +45 2898 2112
Fax: +45 3821 2980
www.frederiksberci .dk/ir
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Integrationsrådets erfaringer

Indenfor de sidste 4-5 år har kommunen udviklet sit integrationsprogram til et

niveau, som rådet finder acceptabelt. Begrænsningerne har været bestemt af

stramningen i resurser og personalestramninger. Der er blevet etableret et

modtageprogram, der modvirker mange af de problemer, vi tidligere har set, og der

gennemføres fortløbende en undersøgelse af migranternes oplevelse af den støtte,

de får. Det er Integrationsrådets indtryk, at der måske er behov for en opfølgende

indsats fordi der er en del vanskeligheder der først erkendes, når man har levet i

Danmark et stykke tid (se rapport).

Der er specielt to områder, der falder i øjnene:

Etableringen af permanente boliger vanskeliggøres af meget sene meddelelser om

de tilflyttende familier.

Mange tilflyttere sørger for at skaffe sig arbejde hurtigt (i overensstemmelse med

regeringens ønsker), får dermed ikke tid til at følge undervisningen i det danske

sprog indenfor den stipulerede tidsramme. Man kunne ønske at tilbuddet om

undervisning kunne fungere som en slags klippekortsystem, så man også kunne

frekventere sprogskolerne flere år efter, man var ankommet til Danmark.

Det er i øvrigt rådets opfattelse, at samarbejdet med byrådet fungerer godt. Vi

oplever god lydhørhed og interesse for at fremme integrationen samtidig med, at vi

er opmærksomme på, at det også kræver en aktiv indsats fra borgerne.

På vegne af Integrationsrådet i Skanderborg kommune

Formand Erik Håkonsson



Fra: Andrea Usbeck [maiIto:andusim.dk]
Sendt: 7. oktober 2015 15:58
Til: Rådet f etniske minoriteter; integrationsraadetalbertslund.dk; mbl@balk.dk; mern@furesoe.dk;
konta ktintegrationgentofte.dk; Intecirationsradetqladsaxe.dk; inteqrationsraadet@helsingor.dk; kga@hvidovre.dk;
runefl@htk.dk; bjc©ishoj.dk; socialindsats@ltk.dk; intecirationsraadet@rk.dk; annhmholb.dk;
Socia l.Arbeldsma rked@Holstebro.dk; Rasmus.salbocj@silkeborg.dk; flansmose@skanderborcj.dk;
liki@skivekommune.dk; gbu©viborg.dk; medborgerskab©aarhus.dk; sundhed.kultur@aalborg.dk;
Lene.d .faber©99454545.dk; amffrederikshavn.dk; plp@jammerbuqt.dk; ka1e3ma riacierfiord.dk;
karen©tobisch.info; milia@live.dk; nesdi@furesoe.dk; Isabella.ml@ofir.dk; tawfik nerwaychotmaiI.com;
kva@hvidovre.dk; sedishoi.dk; gittelivingcommunication.dk; act@holb.dk; mswia@hotmail.com; ashill@farokh.dk;
873©remal000.dk; abri@varde.dk; tiaheswervgmail.com; sevim marchotmail.com; m.iaIili.uni@gmail.com;
madsenzhanar@gmail.com; Rita.borqgaardcmail.com; peterduetoft.dk; yacarudersdaI.dk; Iidle@gmail.com;
bayram i 1live.dk; betina rhd dk; boja na romic@yahoo.com; intecirationsraad@frederiksberq.dk;
2desalecint©gmail .com; elinefeldman@hotmail.com; Azad tokmakhotmail.com; Iagi©diju .dk;
M daoud4@hotmail.com; m.jalili.uni@gmail.com; natalhariri©gmail.com; tiaheswery@qmail.com; muhtu@veile.dk
Cc: Karin Ingemann; Anne Katrine Lundsfryd Heide-Jørgensen; Mette Søndergaard
Emne: Anmodning til input til integratiopnsprogrammet

Kære netværk,

Vedhæftet er et brev som vi håber i vil se på i jeres integrationsråd eller tilsvarende.
Desto flere svar vi modtager, jo bedre vil vi også kunne komme med anbefalinger, så vi håber at høre fra så mange
som muligt.

Venlig hilsen

Andrea Usbeck
Praktikant

Rådet for Etniske Minoriteter
Direkte telefon: +45 41851389
E-mail: andu@sim.dk

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration Gammel Mønt 4, 2. sal
1117 København K
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Andrea Usbeck

Fra: Kirsten Wendell <Kirsten.Wendell@brk.dk>
Sendt: 21. oktober 2015 08:32
Til: Rådet f etniske minoriteter
Emne: høringsvar Etniske minorieteter

Hej
Hurtigt fortalt. Jeg har siden 29.01-2004 dagligt været i kontakt med de burmesiske flygtninge som kom til Bornholm
fra Burma. Der kom først 4 familier og derefter er der år efter år kommet mange.

Det var igennem Baptistkirken Bornholm jeg og min mand påtog os opgaven at være flygtning koordinator.
Vi startede venskabsfamilier, hvor vi valgte en bornholmsk familie til at være flygtninges nye familier. Det er den
bedste integration, man kan få. Det havde været godt, om man kunne støtte op med et beløb til den danske
støttefamilie. Det ville gøre gavn her. Så det var muligt, uden en stor udgift, at have oplevelser sammen. Komme i
biografen, tage i Landia, svømmehal. Sport, uden det var en dyr og ofte for dyr oplevelse for flygtninge familien og
den danske familie. Holde børnefødselsdage og jul. Der er meget der koster. Her kunne man med få midler, få utroligt
meget.

Det vil også være godt med et tættere samarbejde med kommunen og støttefamilierne. Kommunen skal støtte op og
se hvor meget gavn sådan en støttefamilie gør for integrationen.
En ting vi har holdt fast i er at etniske grupper alle uanset tro, skal kunne være sammen, og de skal deltage i de
forskellige gruppers fester. Det er lykkes i stor grad fra gruppen fra Burma. Krigen fra hjemlandet skal ikke tages med.
Det erjo det man er flygtet fra.
Der skal sættes ind med hverdagsdansk med det samme. Sprogskolen skal starte med at undervise i dansk og det
skal være om vores liv og normer i Danmark, ikke fra en lærebog, hvor der er så meget man ikke forstår.
Det er samfundet man skal leve i, der skal startes med. Politiet skal fortælle om regler og lov. Der skal noget om
færdsel. Vold. Børneopdragelse, hvad gør man når man ikke må slå sin kone og børn. Fagforening, arbejdsmarked,
skat. Regler for at leve sammen i en lejet bolig. Jeg kan blive ved. Hospital, hvordan opfører man sig, når man er
indlagt. Lægebesøg.

Der skal også sættes krav, I Danmark arbejder man, det forventer vi også af de nye.
Der skal være respekt om kulturen, man som flygning kommer med, men den skal ikke stå i vejen for integrationen.
Jeg tror det er rigtigt, at man belønner for at møde op til undervisning. Jeg tror også det er rigtigt, at man ikke får de
ydelser, som man får som dansker. Det er hård, men det er uforståeligt for de fleste flygtninge, at når de kommer i
arbejde, er der mindre penge til dem selv. Det erjo også det der sker for danske kontantmodtager.
Flygtninge kommer ofte fra lande, hvor man ikke har haft ret mange penge. Det er uforståeligt for dem, at staten går
ind og giver dem flere penge, når de ikke arbejder, og at vi så fortæller, at de skal arbejde. Her skal det hænge
sammen.
For mig er der alt for mange flygtningeforældre, der ikke lærer godt nok dansk, til at følge med og forstå deres børns
danske sprog. Det bliver en stor udfordring på Bornholm de næste mange år.
Børn og forældre kan ikke tale sammen, hvis forældre ikke lærer dansk.
Det er meget vigtigt, at man ikke bruger børnene som tolk. Børnene skal ikke ind og være med i den voksne verden
som tolk for forældre. Det rokker så utroligt meget ved forældrerollen. Så ingen børnetolke.
Vi startede med vores flygtninge, uden et sprog. De kunne ikke engels og vi kunne ikke burmesisk.
Det skal man ikke være så bange for. En tur til stranden, et knus kan man godt foretage sig uden sprog.
Det var lidt af mine input. Det vil glæde mig, hvis I kan bruge noget af det.

Venlig hilsen
Kirsten Wendell

Næstformand Intergrationsrådet på Bornholm

Frivillig flygtninge koordinator igennem 12 år

Medlem af flygtningevenner Bornholm
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Andrea Usbeck

Fra: Derya Karatas <derya_2635@hotmail.com>
Sendt: 2].. oktober 2015 17:33
Til: Rådet f etniske minoriteter
Emne: Vedr. Input til regeringens integrationsprogram

Hej,

Jeg vil som sagsbehandler i en kommune komme med bemærkninger til integrationsprogrammet. Jeg laver pt årlig
opfølgning på integrationskontrakter og ser en del mangler, selvom man er over den tre årige integrationsperiode.
Jeg ser man ikke har oprettet praktikker sideløbende med sprogundervisning samt etableret løntilskud uden at
forsøge at lade dem blive i virksomheden. Jeg møder tit borgere, som har brug for hjælp til jobsøgning, men ikke får
rette hjælp og støtte grundet de fremgår som selvforsørgende/uden ydelse. Jeg møder rigtig mange, som har brug
for hjælp til ansøgning og job som supplerende indtægt til deres SU. De fleste integrationsborgere er igang med en
uddannelse idet de ikke kan finde et job.
Endnu mere ser jeg at man pga manglende ressourcer på området har lavet en mangelfuld sagsbehandling. Desuden
er det tydeligt, at man ikke kan arbejde indenfor området i mange år at gangen pga. stor ansvarsområde.

Håber man kan gøre noget ved sagsbehandlingsdelen, da det er meget tydeligt at integrationsborgere ikke får rette

støtte ift. Integration.

Venlig hilsen

Derya Karatas
Socialrådgiver

Sendt fra min iPhone
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