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Til stede: Søren Paulsen, Lene Lonnov, Stig Larsen,  Nebi Deveci , Sadiq Beg,  Britta Schneider-
Jørgensen, Chresten Larsen, Tülay Sarikaya, Niels Frederiksen,  Knud Dahn, Nebi Deveci, Karen 
Tobisch, Jan Eriksen og sekretær Mette Duekilde. Som oplægsholder Mustafa Gezen, Dialogforum. 

Afbud:  Gertrud Gelting,  Rukhsana Ali, Claus Ramussen , Yasin Yorulmaz, Mohamad Hasan, 
Mohammad Moumou, Michael Melchert, Nurene Ahmed.  
 
 

1. Dagsorden og referat godkendt. Søren Paulsen er indtrådt som nyt medlem udpeget af 
Skolerådet. Nalen Yasin har meddelt at hun er trådt ud. 

2. Udvikling af kulturtilbud til at rumme mange slags borgere.  
Mustafa Gezen, formand for Dialogforum, var inviteret som oplægsholder. Dialogforum er 
en forening, der laver kulturelle aktiviteter, baseret på dialog mellem kulturer og religioner, 
bl.a. arrangementer med religiøse repræsentanter for muslimer, kristen og jøder. Link: 
dialogin.dk 
 
Først orienterede Mette dog om tiltag for at nå et bredere publikum fra Albertslunds 
kulturtilbud. 
En del kulturtilbud, f.eks. børnefestugen og Vikingelandsbyen, henvender sig til børn og unge 
via institutioner og skoler. Den vej rundt er der ikke udfordring med at få en bred deltagelse, 
men hvordan får man familier til at opsøge kulturtilbud i deres fritid? 
Vestegnens Kulturuge havde sidste år et tyrkisk band på programmet, men oplevede ikke at 
det tiltrak tyrkisk publikum. I år vil Kulturugen satse på en børneaktivitet med et kendt navn 
fra børne-tv som trækplaster.  Det er håbet, at børnene så kan trække deres forældre til 
kulturuge. 
Vikingelandsbyen har udviklet et projekt om at bygge en vikingevej og har sat et mål om at 
række ud til alle målgrupper i lokalsamfundet. Som metoder er der foreslået deltagelse via 
sprogskoler og lommepengeprojekter, kontakt til målgruppen gennem boligområder eller 
gennem ambassadører (personer i målgruppen). Det forventes at gammelt håndværk, 
madlavning og kulturmøder fra vikingetiden er af interesse for et publikum med anden 
etnisk baggrund. 
 
Mustafa talte om at tage udgangspunkt i mennesket i sig selv, ikke som repræsentant for en 
kultur. Gå i dialog med borgerne om hvad de gerne vil engagere sig i, lyt til deres ideer og 
pas på at kommunens/politikernes egne holdninger ikke står i vejen for der bliver arbejdet 
med. Den ældre generation har sit fokus og tilhørsforhold i det oprindelige hjemland, men 
børnefamilierne har fokus i Danmark, det er målgruppen. Børnefamilierne skal ikke ses som 
”indvandrere”. 
Udgangspunktet for engagement er tilhørsforhold. Mød borgerne der hvor de selv kommer i 
en forening eller boligområde, inviter dem på kaffe og hav en åben dagsorden: hvad rører 
der sig hos jer, hvad vil I gerne være med til. At være en aktiv medborger er at være aktiv der 
hvor man bor, det kan man godt være uden at føle sig dansk, hvis man har tilhørsforhold til 
et lokalt fællesskab. 
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Diskussion: 
Se på hvad der interesserer familierne i forvejen. Aktiviteter, hvor deres egne børn er 
engagerede, kommer forældre til. Vikingelandsbyen kunne lave rollespil/teater med børn, 
hvor forældre inviteres til en forestilling. Det skal ikke være for abstrakt, men konkrete 
aktiviteter man kan deltage i. 
Naturcentrets bålhytter er et sted der bliver brugt til grillhygge. Tage fat i familierne der og 
lav naturformidling og andre aktiviteter. 
Brug boligområderne som indgang til målgruppen. 
Vikingetidens kontakt med den arabiske verden kan man godt tage udgangspunkt i. 
Genkendelse i forhold til vore dage og egen kultur/religion. Skal der ikke også være et 
arabisk hus i Vikingelandsbyen?  
Inkluder familierne via foreningerne og få dem til selv at være med til at arrangere. Det kan 
være f.eks. via fodboldklub, som familien er i berøring med via deres børns deltagelse eller 
som samarbejde mellem (kultur) foreninger og andre foreninger. 
Hvorfor er der opdelte fodboldklubber (AIF og FC Albertslund)? Foreningskulturen betyder 
noget for samværet, man ændrer ikke lige foreningskulturen i en etableret klub. Nogle følte 
sig ikke velkomne i AIF og dannede deres egen klub. Nu er der to gode klubber og det kan 
være en fordel for interkulturalitet at der er to jævnbyrdige klubber, der kan samarbejde. 
Manglende deltagelse i kulturtilbud er også et problem den anden vej rundt. Der kommer 
heller ikke mange udenforstående deltagere, når Tyrkisk Kulturforening inviterer til et 
arrangement. 
Det er vigtigt at man føler sig velkommen, hvis man skal deltage i forældresamarbejde i 
skolen eller kommer i en forening. Inkluder nye i fællesskabet, sæt jer sammen, besøg 
hinanden hjemme. Hvem tager det første skridt? Prøv at lave blandede grupper f.eks. ud fra 
legeaftaler i skolen eller madlavningsgrupper til forældremøder. Gruppen kan så også gå 
sammen til et børnekulturarrangement. 

 

3. Midtvejsevaluering 
Halvdelen af Integrationsrådets valgperiode er nu gået. Der er en del medlemmer, der er 
stoppet. De politisk udpegede bliver erstattet, men det gælder ikke de personligt valgte, 
hvor der ikke er flere stedfortrædere.  Der er i øjeblikket 4-5 ledige pladser til personligt 
valgte (ud af ni). Det blev besluttet at gennemføre et suppleringsvalg. Muligheden for at 
stille som kandidat vil blive annonceret i AP til august og ved personlige kontakter i 
foreninger og boligområder skal de nuværende integrationsrådsmedlemmer opfordre 
egnede kandidater til at stille op. Som materiale til mulige nye medlemmer kan bruges en 
pjece, som vedlægges referatet og integrationsrådets hjemmeside 
http://albertslund.dk/politik/raad-og-naevn/interne-raad-og-naevn/integrationsraadet/ 
 
Til nogle møder har der manglet en del af de aktive medlemmer. Det er ikke til at se noget 
mønster i hvilke emner, der samler mange. Der var ikke utilfredshed til mødernes form og 
indhold, men kommer der flere mødedeltagere bør en del af mødet gennemføres som 
gruppediskussion, så flere kan komme til orde. Det blev vedtaget at holde flere møder 
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udenfor Rådhuset. Konkret vil det blive forsøgt at aftale et møde i boligområdet Albertslund 
Nord i efteråret. 

4. Medborgerskabspolitik 
Karen har holdt møde med borgemester Steen Christiansen om ønsker til et 
handlingsrelateret  indhold i medborgerskabspolitikken. Karens bud var at tage 
udgangspunkt i hverdagslivet og hvordan den aktive deltagelse kan øges på konkrete 
områder, f.eks. vuggestue, skole, foreninger osv. 
Der er stadig ikke noget udkast til medborgerskabspolitik klar fra forvaltningens side. 

5. Høringssvar om klubstruktur 
Forslaget til ny klubstruktur er på dagsorden i kommunalbestyrelsesmødet i juni. 
Integrationsrådet har sendt et høringssvar. Det blev bemærket, at København har lavet en 
undersøgelse af at der ikke er kommet færre børn i frivillige fritidstilbud på trods af 
skolereformen. Kunne en tilsvarende undersøgelse blive lavet i Albertslund? 

6. Meddelelser 
- Rådet for Etniske Minoriteter: Der var repræsentantskabsmøde 28. maj. Nebi var tilmeldt, 
men måtte desværre melde fra p.gr.a. sygdom i familien. 
-Ældrerådet: Britta har medvirket til en artikel i 60+ om ældre etniske minoriteters 
plejehjemsbehov med titlen ”De ældre skal lære at flytte hjemmefra”. Projektet, som Britta 
og Lars Messel har stået for  med interview af ældre indvandrerkvinder er nu resulteret i 12 
færdige interview, som Britta søger gode råd til at få udgivet. 
Forebyggende besøg til 75-årige er nu i lovgivningen sat op til at starte ved 80 år, men det er 
besluttet i Albertslund at tilbyde etniske minoriteter besøget fra 65 år. Desuden bør 
tilbuddet formidles anderledes, ikke blot ved et brev. 

7. Evt. 
Stig fortalte, at Enhedslisten har stillet forslag om at forældre ved opskrivning til 
daginstitution spørges hvilket sprog der tales i hjemmet, i stedet for hvad modersmålet er. 
Baggrunden er at Lindegården i Hedemarken mangler børn, fordi de ikke kan tage alle de 
lokale børn der søger den ind, fordi disse alle kategoriseres som tosprogede uanset om børn 
og forældre taler dansk (også). Det har ført til at Lindegården har tomme pladser, mens 
andre institutioner har merindskrivning. 


