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Høringssvar vedr. integrationspolitikken 2011-14 
 
Overordnet 
Amager Vest Lokaludvalg er enig med det overordnede budskab i 
rapporten Bland dig i byen – medborgerskab og inklusion. Det er 
vigtigt at give alle borgere en god start på livet, at fremme 
mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet, at hjælpe de udsatte 
og udvikle København som en levende og inddragende by. Alligevel 
har lokaludvalget en række forbehold overfor rapportens grundlag og 
handleplaner og vil gerne understrege, at integrationsproblematikken 
efter vores opfattelse breder sig over et langt større og mere 
kompliceret område end beskrevet.  
 
Desuden er det beklageligt, at rapporten ikke med ét ord nævner, 
hvilken rolle lokaludvalgene skal udfylde, og på den måde udelader en 
vigtig aktør i den samlede integrationsindsats. 
 
Rapportens form 
Integration handler bl.a. om inklusion og om at nedbryde barrierer, 
hvilket kræver gensidig forståelse og god kommunikation. Derfor 
undrer lokaludvalget sig over det sprog, der er anvendt i rapporten. 
Både modeord og akademiske termer er strøet med rund hånd og gør 
teksten svær at afkode - især for læsere med anden etnisk baggrund 
end dansk. Netop i denne sammenhæng kunne der være god grund til 
at stramme op på kommunikationen og brede sproget ud, så alle kan 
være med – uanset baggrund. 
 
Desuden springer rapporten fra den ene problematik til den anden, 
hvilket svækker muligheden for overblik. De forskellige aspekter er 
relevante hver for sig, men skal vi skabe en overordnet strategi på 
integrationsområdet, er der brug for en rød tråd. Fx kunne man 
benytte sig af livets forløb fra fødsel til død og undersøge, hvilke 
udfordringer der eksisterer de første år, i folkeskolen, i teenageårene 
osv. På den måde får vi afdækket, hvordan de forskellige 
problematikker påvirker hinanden og udvikler sig over tid. 
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Gode intentioner 
Som sagt støtter Amager Vest Lokaludvalg op omkring rapportens 
visioner og mål for fremtidens København, men der er brug for andet 
end hensigtserklæringer, hvis opgaven skal løftes. Kort sagt efterlyser 
vi flere konkrete løsningsforslag og færre farverige festtaler. 
 
Efter lokaludvalgets opfattelse mangler rapporten bl.a. en mere tydelig 
beskrivelse af, hvilke udfordringer København står overfor på 
integrationsområdet. Hvilke problemer har vi? Hvorfor er de opstået? 
Hvilke målgrupper er involveret? Osv. Først når problematikken er 
klart defineret, kan vi finde de rette løsninger. 
 
Kulturen 
Som rapporten nævner, er det vigtigt, at de svageste folkeskoleelever 
bliver styrket fagligt, men ønsker vi vellykket integration, er det også 
nødvendigt at løfte både børn, unge og gamle kulturelt. Det er derfor 
en stor mangel, at rapporten ikke opstiller konkrete mål for, hvordan 
vi styrker den kulturelle indsats. Kultur- og fritidsområdet har et stort 
potentiale i forhold til at nedbryde barrierer og fremme gode 
oplevelser og livskvalitet og skal i høj grad tænkes med i 
integrationsindsatsen. Amager Vest Lokaludvalg er derfor skuffet over 
de bemærkninger, Kultur- og Fritidsforvaltningen har til 
integrationspolitikken og ønsker, at Københavns Kommune som 
helhed udarbejder handlingsplaner med henblik på at give alle, uanset 
etnisk, kulturel og social baggrund, mulighed for at benytte 
kulturinstitutioner, fritidsklubber, sportsforeninger osv. 
 
Sociale problemer 
En af de største forhindringer for vellykket integration er sociale 
problemer. Ressourcesvage borgere har automatisk sværere ved at 
blive integreret end andre. Derfor er det afgørende, at Københavns 
Kommune sætter ind på beskæftigelsesområdet. Men lokaludvalget 
savner konkrete løsningsforslag, der fx kan hjælpe de unge fra 
folkeskolen videre til en lære- eller elevplads. Hensigterne i rapporten 
er gode, men håndgribelige tiltag bedre. 
 
Også på boligområdet er der store udfordringer. Det er vigtigt at 
bygge flere almene boliger, så alle sociale lag har mulighed for at bo i 
København. Samtidig skal vi dog undgå social og etnisk 
ghettodannelse og bør sprede de almene boliger ud over større 
områder. Derfor ser lokaludvalget med kritiske øjne på planerne om at 
bygge endnu flere almene boliger i Remisevænget (Solvang Centret) 
på Amager, hvor koncentrationen i forvejen er høj. Samme kritik har 
vi overfor almenbyggeriet på Sundholm Syd, hvor kommunen 
desuden tillader, at byggeprocenten øges fra 110 til 120. 
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Gode tiltag 
Som sagt savner lokaludvalget konkrete løsningsforslag, der skal 
fremme integrationen. Både på kultur-, beskæftigelses- og 
boligområdet.  
 
Et eksempel på et lille tiltag, der kan gøre en stor forskel, i områder 
med almene boliger, er oprettelse af beboerhaver. Her kan borgerne 
mødes om at få grøntsager, blomster osv. til at gro og dermed indgå i 
et frugtbart fællesskab. Et meget enkelt greb der modvirker isolation 
og lokker borgere til, som måske ikke deltager i politiske foreninger, 
sportsklubber osv. Vi har gode erfaringer fra Hørgården og ser fx, at 
kvinder, med anden etnisk baggrund end dansk, her finder et 
mødested. 
 
I det hele taget er det en god idé at gøre en indsats i områder med 
almene boliger. Fx kan beboerfester skabe grobund for 
netværksdannelse og fællesskab. Andre tiltag kunne være at ansætte 
gadeplansmedarbejdere, at afsætte lokaler til ungdomsklubber, at 
opstarte lommepengeprojekter, hvor teenagere får mulighed for at 
udføre et stykke arbejde og tjene penge, at sørge for billige 
ungdomsboliger, der gør det nemmere at flytte hjemmefra osv. 
Mulighederne er mange, hvis man bakker de gode intentioner op med 
vilje og penge. 
 
Gensidig respekt 
Under indsatsområdet Den inddragende by opstiller rapporten som 
mål, at andelen af etniske minoriteter, der oplever diskrimination, skal 
falde. Amager Vest Lokaludvalg er naturligvis enig. København skal 
være en mangfoldig og rummelig by. Al racisme og anden 
diskriminerende adfærd bør bekæmpes – både på arbejdsmarkedet, i 
nattelivet, i den offentlige debat osv. – og alle folkeslag og religioner 
har krav på respekt.  
 
I samme ombæring vil lokaludvalget dog understrege, at respekten går 
begge veje. Borgere med nordisk baggrund skal anerkende de etniske 
minoriteter – ligesom etniske minoriteter skal anerkende borgere med 
nordisk baggrund. På samme måde bør minoriteterne også respektere 
hinanden. Målet må derfor være, at andelen af alle borgere, der føler 
sig diskrimineret, skal falde – både jøder, muslimer, homoseksuelle 
osv. 
 
Evaluering 
For at sikre, at kræfterne bliver lagt de rigtige steder, bør 
integrationsprojekter, i lighed med alle andre støttede projekter, 
offentliggøres og kigges efter i sømmene ved kritisk revision. Derved 
får vi klarlagt, hvilke tiltag, der gavner integrationen, og hvilke der 
evt. skal genovervejes eller indstilles. Målet må være at sætte ind de 
steder, hvor vi opnår de bedste resultater. 
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Med dette høringssvar ønsker Amager Vest Lokaludvalg at give et 
positivt indspark til den videre behandling af integrationspolitikken 
2011-14 og ser frem til det endelige resultat.  
 
Venlig hilsen 
 
Lars Rimfalk Jensen 
Formand for Amager Vest Lokaludvalg 
 


