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Vesterbro Lokaludvalg har med interesse læst udkastet til en ny
Integrationspolitik og er meget tilfredse med, at den kommende
implementering sker på tværs af forvaltninger. Endvidere kan vi også
bakke op om Integrationspolitikkens 5 pejlemærker.
Det er glædeligt, at indsatsen, med at unge gennemfører en
ungdomsuddannelse, øges, samt at unges muligheder for at skaffe sig
et fritidsjob forbedres. I den forbindelse er det vigtigt at indtænke
civilsamfundsorganisationernes arbejde med at agere brobyggere i
forhold til arbejdsmarkedet. For mange unge er de kommunale
indsatser forbundet med forbehold, og derfor bør de lokaler indsatser
prioriteres højere.
Vi bemærker, at diskrimination og social kontrol er væsentlige
faktorer. At 40 % føler sig diskriminerende er et meget stort tal, ikke
mindst i en international storby som København. Vi er derfor også
enige i, at kultur- og fritidslivet skal medvirke til at styrke
fællesskaber på tværs samt den sociale sammenhængskraft i vores
bydele, og bidrage til, at alle føler, de hører til.
Desværre mener vi, at Integrationspolitikken flere steder bærer præg
af manglende anerkendelse af borgere med anden etnisk baggrund
som værende ligeværdige borgere. Eksempelvis indledes
Integrationspolitikken med et visionsafsnit, hvor det 4. afsnit bør
skrives helt ud. Afsnittet afspejler en ”Vi og De” holdning, som ikke
bør fremkomme i en kommunal integrationspolitik … ”De skal tage et
aktivt medansvar for deres børns skolegang, men også for at de selv
bliver en del af arbejdsfællesskabet.”. – Dette 4. afsnit har i øvrigt
ingen betydning for integrationspolitikkens 5 pejlemærker. Generelt
mener vi, at den populistiske tilgang i integrationspolitikken med de
mange eksempler om familien Ahmed, Fatima og Malik ikke virker
inkluderende.
Som vesterbroere kan vi ikke undgå at bemærke, at boligprisernes
himmelflugt medvirker til at skabe kløfter i vores by. Det gør det
svært at realisere integrationspolitikkens målsætning om, at flere
københavnere med forskellig baggrund skal bo side om side. Vi vil
derfor opfordre til, at boligpolitikken kommer til at spille en mere
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fremtrædende plads i indsatsen mod den opdelte by, herunder ikke
mindst kampen for billige almene boliger.
Vi bakker en Integrationspolitik op, som baserer sig på tydelige og
gennemsigtige mål samt handlinger og imødeser årligt
forvaltningernes evalueringer.
Med venlig hilsen
Thomas Egholm
Formand for Vesterbro Lokaludvalg
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