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Mødedato: 21.3.13. 

 

Til stede: Wannisa Buakhan, Britta Schneider-Jørgensen, Frede Vestergard , Lene Lonnov, 

Nebi Deveci,  Karen Tobisch og sekretær Mette Nielsen Duekilde. Under pkt. 3 Asger 

Villemoes Nielsen, fungerende direktør i Børne og Ungeforvaltningen og under pkt. 3.a 

billedkunster Jens Galschiøt og Troels Busk og Ole Kristensen fra Albertslund 

Kunstforening. 

Afbud: Hakima Lasham Lakhrissi,  Per Hvidtved , Billal Zahoor,  Anjam Bashir, Johnny 

Chiang Kejs, Madeeha Hussain, Paw Østergard Jensen, Faouzia Johannsen, Sahin Tirpan, 

Claus Rasmussen 
 

1. Dagsorden er ændret i forhold til den oprindeligt udsendte dagsorden. Punkt 3 om 

medborgerskab er udsat til næste møde og erstattet af nyt punkt 3 om situationen med 

brande i Albertslund og punkt 3.a om udstilling af værket Fundamentalism af Jens 

Galschiøt på Birkelundgård. 

2. Referat af sidste møde godkendt. 

3. Asger Villemoes orienterede om brandene i Albertslund. Siden september 2012 har 

der været 99 brande, langt de fleste små brande i containere. Frihjulet brændte tirsdag 

den 12.3. og er den alvorligste. En 19-årig er blevet varetægtsfænglset i 4 uger. En 16-

årig har været afhørt, men er løsladt. Strafferammen for disse brande er på 10 år.  

Kommunen tror at dem der anstifter brande ikke ved hvor alvorligt det er. Asger er på 

rundtur til foreninger og moskeerne i Morbærhaven og på Holsbjergvej, hvor han 

fortæller om det forebyggende arbejde, der bliver gjort og opfordrer til at melde hvad 

man ved eller ser. Men brandene sker mellem kl. 2 og 4 om morgenen, så der er ikke 

så mange der har set noget. Formålet er at sprede budskabet om at det er en dårlig idé 

at brænde af og at forældrene skal vide mere om hvad deres børn gør. 

Der er forskel på politiets opklarende arbejde og kommunens indsats.  Kommunen 

arbejder med den forebyggende indsats. Samtidig med brandene har der været 

stigende uro med store grupper unge på biblioteket og i Nord. Kommunen vil gerne 

snakke med de unge om hvordan man skal opføre sig for at skabe et godt samfund,  

hvor alle kan være der. Personaleressourcerne fra Frihjulet bliver brugt på 

gadeplansarbejde. 

Diskussion: 

Karen: Det er trist at der er unge mennesker i kommunen som synes de har det så 

dårligt, at de må protestere på denne måde. Der går også unge rundt og ved hvem det 

er, men som ikke siger noget. De har det også dårligt. 

Britta: Forældrene er bange for, at det er deres børn der har gjort det. Deres sønner er 

vrede og får ikke nogen uddannelse. 

Karen: Skal vi lave møder på VUC eller Gymnasiet? De unge, der ikke har gjort det 

skal lære nogle af gademedarbejderne at kende, så det er mere trygt at give 

oplysninger. 

Nebi: Det handler om at de ikke føler sig respekteret, de vil brænde af for at få 
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opmærksomhed. Det er ikke de forældre der kommer i moskeen, hvis børn gør det. 

Lene: Det starter i skolen, hvor de unge klarer sig dårligt og ikke får respekt. 

Næste initiativ fra kommunen er at lave en informationsskrivelse som oversættes til 

tyrkisk, urdu og arabisk og uddeles i Kanalens Kvt. Skrivelsen skal være med til at 

skabe den dårlige historie om at brænde af: det er ikke sejt og giver problemer for den 

enkelte. 

Bodil: Det er vigtigt at der også står i skrivelsen at vi er bekymrede for at situationen 

vil grave grøfter i befolkningen. 

3a. Billedhugger Jens Galschiøt fortalte om sin udstilling fra 24. maj til 24. juni i hele 

Albertslund og især Birkelundgård. Værket Fundamentalism bliver sat op i laden på 

Birkelundgård. Værket beskriver de monoteistiske religioner (kristendom, jødedom, 

islam). 

Jens Galschiøt laver debatskabende udstillinger i hele verden. Det skal ikke være en 

diskussion om muslimer, men om fundamentalisme. Han har også lavet et projekt 

vendt mod katolsk fundamentalisme. Bogstaverne er lavet af hhv. bibler, koraner og 

thoraer. Ved foden bliver der lavet skærme med citater fra de tre hellige bøger. Det er 

positive citater om kærlighed på ydersiden og negative citater om undertrykkelse på 

indersiden. Alle tre religioner kan både danne grundlag for et godt og et dårligt 

samfund. Diskussionen skal handle om at det positive og negative er i alle tre 

religioner. Det er et farligt emne, men det er meningen at det ikke skal være en 

diskussion, hvor muslimer føler sig stødt. Faktisk har flere kristne være stødt over 

projektet. 

Kun tre bogstaver er klar til Albertslund. Jens vil gerne lave en prøvedebat ved værket  

i sammenhæng med international medborgerdag 25. maj.  

Karen foreslår at der i programmet til medborgerdagen står at værket er der og vi 

opfordrer folk til at se den. Derefter skrive integrationsrådet et indlæg i AP om hvad 

vi synes om den. Evt. holde integrationsrådet holde møde den 28. maj deroppe og tage 

en debat i rådet om skulpturen.  

Britta efterspørger hjælp (tolkning) til at forstå citaterne, da det er svært at diskutere 

store spørgsmål med et begrænset dansk. Mette foreslår til medborgerdagen at bruge 

unge medlemmer fra de deltagende foreninger som guider ved værket. De kunne tage 

diskussionen, også med de ældre. De unge skal forberedes med en gennemgang af 

nogle af de citater som vises. 

Nebi: Respekt er kodeordet. 

Karen: I programmet til medborgerdagen kan vi lægge et indstik om udstillingen på 1-

4 sider. Det er i orden at Albertslund Kunstforening skriver de samarbejder med 

Integrationsrådet. 

4. Kommunalbestyrelsens behandling af Integrationsrådets rapport. Børne- og 

Undervisningsforvaltningen har lavet et positivt svar. Sundheds- og 
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Socialforvaltningens svar bærer præg af at de ikke forstår hvad integrationsrådet vil 

med sundhedsformidlerne. Karen har aftalt besøg i Forebyggelsescenter Nørrebro 

30.4. kl. 17-19 for at udbrede nogle af de tanker rådet har hørt om fra København. 

Integrationsråd, kommunalbestyrelse, partiforeninger og forvaltningen vil blive 

inviteret. Der er en grænse på 20 deltagere. 

I kommunalbestyrelsens behandling var der ros til integrationsrådet over at vi laver 

arrangementer. 

5. Netværkshuset 

Der er lavet et godt notat, som nævner behovet for lønnet arbejdskraft. Det skal 

integrationsrådet minde om når vi nærmer os budgettet. 

Britta: Bare det at komme hjemmefra og gå lidt og være sammen med andre er vigtigt 

og en del af mestring af eget liv. Mette uddelte en ny folder for huset og Udenfor 

kategori fra Albertslund Boligsociale Center med en artikel om brugerne af 

Netværkshuset.  

Netværkshuset har aftalt at borgmesteren kommer på besøg den 9.4. 

6. Integrationsrådets projekter 

International Dag: Der er nedsat en styregruppe med Britta, Karen, Hakima og to af 

de deltagende foreninger. Bodil vil også gerne være med. Der er sendt invitationer ud 

og foreløbig har ca. 12 meldt tilbage med ønske om bod eller optræden. Det er en 

blanding af danske og etniske foreninger.  

Karen har søgt om tilladelser og er ved at afklare bevilling fra kommunen. Der er søgt 

om 57.500. 

Kogebogsprojekt: Der er ikke sket noget siden sidst. 

Skolerådspjece: Arbejdsgruppen bestående af Lene, Anjam, Madeeha og Mehmet 

Kücükkakin har ikke mødtes endnu. Planen er at holde et brainstormmøde, derefter 

skrive ideerne sammen og så godkende det på et afsluttende møde. 

7. Meddelelser: 

Forslag fra forvaltningen om at indgå i Undervisningsministeriets projekt om 

modersmålsbaseret undervisning er blevet nedstemt i kommunalbestyrelsen. Forsøget 

ville have bestået af 6 forskellige indsatser, med lodtrækning om hvilken den enkelte 

skole fik. Noget af indsatsen er målrettet elever med tyrkisk eller arabisk modersmål. 

Formålet med forsøget er at få viden om effekt af modersmålsbaseret undervisning. 

Men Albertslund skal altså ikke deltage. 

Besøg hos Høje-Taastrup Integrationsråd 

Mette har været på besøg hos Høje-Taastrup integrationsråd, hvor der samtidig var 

besøg fra Roskilde. Høje-Taastrup har sidste år fået ny Integrations – og 

Medborgerpolitik. Roskilde Integrationsråde arbejder meget med aktiviteter: de har 

stået for et aktiveringsprojekt og kører en årlig fodboldturnering, integrationscup. 

Wannisa har deltaget i demokrativærksted om grønne områder og om centret.  

Det lokale beskæftigelsesråd:  Beskæftigelseplanen er revideret med mål for unges 

uddannelsesgrad. Graden måles som den del af året unge, der har fået kontanthjælp, 

har været under uddannelse i forhold til den del af året, de har fået offentlig 
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forsørgelse. SU regnes også som offentlig forsørgelse. Uddannelsesgraden var 23,9% 

i 2011 og målet er at den når 28,9& i 2013. 

Ægteskab med omhu: Der er den 14.3. afholdt en velbesøgt konference om 

tvangsægteskaber med oplæg fra en herboende imam og en marokkansk jurist. Karen 

og Britta deltog, men der var få danskere, men ellers en meget blandet flok i forhold 

til alder og køn. Budskabet var at tvang i ægteskabet er forbudt i islam og i loven, selv 

i Saudi-Arabien. 

 

8. Kommende møder: 

Næste møde vil omhandle medborgerskab, forhåbentlig med et oplæg fra Ishøj 

Kommune. 

Karen gør opmærksom på Aydin Sohel, som har skrevet bogen Vrede unge mænd, der 

måske kunne være interessant at høre i forbindelse med brandene. Nebi foreslår 

Ahmet Demir. Bodil vil gerne arbejde med Medborgerskab. 


