Nørrebro Lokaludvalg har med stor interesse læst Københavns Kommunes udkast til en ny
integrationspolitik for 2011 – 14, ’Bland dig i byen’.
Generelle kommentarer:
Nørrebro Lokaludvalg er i udgangspunktet meget positive overfor det rettighedsbaserede
idégrundlaget for integrationspolitikken, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets
grundantagelser omkring integration og inklusion, og det er tydeligt, at disse antagelser går igennem
vision, principper, indsatsområder og mål for integrationspolitikken. NLU vil gerne påpege, når
man har et princip om ’mangfoldighed som ressource’ og at man vil sikre kulturelle rettigheder og
ligebehandling – ikke ensbehandling – bør man være opmærksom på de basale religiøse/kulturelt
baserede forskelligheder, og i hvert fald i eget regi, indføre ikke-denomineringsbaserede rum for
kontemplation og bøn, og i kostpolitik være opmærksom på at have tilbud der er ’fordøjelige’ for
alle kulturelle og religiøse eller areligiøse grupper.
I det følgende vil NLU kommentere på de fire indsatsområder og de 7 opstillede mål herunder.
Indsatsområde 1. Alle unge skal have en god start på livet
Mål 1: De faglige resultater skal forbedres for de 25 procent svageste tosprogede elever.
Kommentar: NLU ser med tilfredshed, at der arbejdes på at finde modeller, der skaber en bedre
fordeling af byens børn i daginstitutioner og skoler. NLU støtter fortsat Københavnermodellen og
noterer sig med stor tilfredshed, at der i budget 2011 er sat midler af til skolebyggeri og at der
fortsat er midler til morgenåbning, i lyset af, at fordeling af børn i kommunen og børnenes faglighed
er prioriterede områder.
Et andet prioriteret område er, at styrke børn og unges fritidsinteresser. NLU støtter fuldt op om
dette delmål, og vil gerne påpege brugen af kontingentfritagelse og kontingentnedsættelse, som
afgørende redskaber i at opnå dette delmål, ikke mindst i lyset af de åbenlyse sociale- og
fattigdomsproblematikker, der knytter sig til emnet, hvilket kommunen gennem projektet
KulturGuider da også er opmærksom på. Netop de forskellige guideprojekter KulturGuider og
Foreningsguider er afgørende for at øge børn og unges foreningsdeltagelse, og NLU mener, at
Københavns Kommune fortsat bør udbygge og styrke samarbejdet med frivillige idrætsforeninger
og facilitatorer mellem børnene og deres familier og foreningerne. Nørrebro Lokaludvalg er

generelt af den opfattelse, at det frivillige foreningsliv og det frivillige sociale arbejde, bør spille en
aktiv og fremtrædende rolle i integrationsarbejdet, som det til dels allerede er tilfældet i dag. I den
forbindelse vil lokaludvalgene være oplagte fora for netværksdannelse og erfaringsudveksling for
aktører på dette område. Det kan blandt andet tænkes, at lokaludvalgene kan være vært for
’Kontaktudvalget i Københavns Kommunes’ lokale fora, og formidle kontakten mellem frivillige
organisationer og forvaltning.
Et tredje prioriteret område, er ’at sikre en bedre overgang fra skole til ungdomsuddannelse’, og der
særligt fokus på dette, som del af fyrtårnsprojektet på området. NLU er for så vidt enig i dette
delmål, men mener, at man i endnu højere grad bør fokusere på tidligere ’overgange’. Med dette
menes overgang fra børneinstitution til indskoling, fra indskoling til mellemskole, og fra
mellemskole til udskoling. Fundamentet for en god skoleuddannelse lægges allerede i de tidlige år,
og da særligt drengene falder fra/tilbage allerede omkring 5. klasse, er det påkrævet, at sætte ind
med særlig støtte og målrettede tiltag, ikke mindst for drenge allerede senest på dette tidspunkt. Der
behøver ikke at være tale om meget ressourcekrævende tiltag, særligt ikke hvis man sætter tidligt
ind, men signalværdien i, at man tager drengene og deres uddannelse alvorligt på et tidligt
tidspunkt, og finder metoder, som passer til drengene, herunder metoder der forholder sig til, at
drenge typisk er meget taktile og kropslige, er afgørende. Der er derfor ikke noget i vejen for, at
man opretter turbodanskforløb med læseeksperter i udskolingen, men det bør være et
overgangsfænomen, og i fremtiden forhåbentlig forbeholdt sent ankomne.
Indsatsområde 2: Mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet
Mål 2. Overledigheden blandt etniske minoriteter skal nedbringes
Kommentar: NLU har ingen yderligere kommentarer
Mål 3: Kommunens medarbejder- og ledersammensætning skal afspejle arbejdsstyrken i forhold til
etnicitet og uddannelsesmønster
Kommentar: NLU har ingen yderligere kommentarer
Indsatsområde 3: En særlig hånd til de udsatte grupper og områder
Mål 4: Etniske minoriteters brug af kommunale tilbud skal stige (daginstitutioner, sociale tilbud og
fritidsfaciliteter)

Kommentar: NLU har ingen yderligere kommentarer, se dog svar om
kontingentfritagelse/nedsættelse i forbindelse med mål 1.
Mål 5: Trygheden skal stige i udsatte områder, som i Tryghedsindekset 2010 er markeret med
behov for en markant tryghedsskabende indsats
Kommentar: NLU støtter til fulde op om såvel målsætning, fremgangsmåde og fyrtårnsprojekt.
Lokaludvalget vil dog gerne i denne forbindelse gøre opmærksom på, at der kan opstå store
tryghedsmæssige udfordringer i lokalområderne, hvis ikke der allerede i projekt og
implementeringsfasen af projekter som Hotspot, helhedsplaner og bydelsmødre, indtænkes
forankringsstrategier. Ofte er disse tryghedsskabende og boligsociale indsatser projektbaserede og
af midlertidig karakter. Derfor er det af flere grunde afgørende, at beboerinddragelse indtænkes.
Inddragelse af beboere og frivillige er nødvendig for at skabe forståelse for problemstillingernes
karakter, skabe relationer mellem forvaltning, projektledelse og beboere og for dermed at skabe
forankring. Evalueringer af tidligere projekter viser, at en succesfuld beboerinddragelse og
inddragelse af frivillige har bevirket at lokale ressourcer i områderne blev mobiliseret
(Erfaringsopsamling af boligsociale programmer fra 1994 – 2004. Center for boligsocial udvikling
2004:44). Inddragelse af beboere og frivillige imødegår også ’klientgørelse’ af beboere i områder,
som er mål for områdebaserede indsatser. Ikke desto mindre bør man være opmærksom på, at der,
på trods af generel (moderat) fremgang i flere kvarterer på Nørrebro, fortsat er tale om store
udfordringer, og at man med fordel kan arbejde med meget langsigtede løsninger og programmer.
Indsatsområde 4: Den inddragende by
Mål 6: Andelen af etniske minoriteter, der føler sig inkluderet, skal stige
Kommentarer: Se nedenfor
Mål 7: Andelen af minoriteter, der oplever diskrimination, skal falde
Kommentarer: Se nedenfor
Kommentarer til indsatsområde og mål:
NLU noterer sig, at der, med ’Bland dig i byen’ er lagt op til at organisationer, foreninger og
borgere skal deltage aktivt i integrationsindsatsen. NLU støtter denne holdning, og opfordrer

kraftigt borgerrepræsentationen til også at inddrage lokaludvalgene i denne proces. NLU finder, at
metoderne til at nå målene og fyrtårnsprojektet på indsatsområdet er lidt svagt beskrevet, men
støtter for så vidt både intention og aktiviteter. Med ’Vi KBH*R*’ har man i de senere år forsøgt at
styrke en fælles identitet, som ikke har været etnisk, kulturel eller socialt betinget, men som dog har
haft fokus på kulturelle og religiøse forskelle. Dette initiativ, som ’Bland dig i byen’ delvis ses som
en forlængelse af, støtter NLU op om, men mener tillige, at man også skal satse på at styrke andre
identiteter, herunder område-, kvarter-, og bydelsbaserede identiteter, tillige med etniske identiteter.
Det sidste noterer NLU, at der er lagt op til med kapacitetsopbygning af etniske
minoritetsforeninger. Lokaludvalgene kan være en fantastisk medspiller i styrkelse af alle disse
identiteter og er et naturligt omdrejningspunkt for netværksdannelse i lokalsamfundene. NLU ser
dog, som nævnt, gerne, at man styrker det aktive fokus på bydels- og andre identiteter og bruger
disse identiteter i kampagner. Man kan f.eks. forestille sig organiserede ’battles’ altså kamplege
mellem kvarterer og bydele f.eks. i fotokunst, lyrikoplæsning, alternativ sport (parkour,
bordfodbold, ’stor-bordfodbold’) og musik etc. NLU noterer sig, at ’Blender’ under ’Bland dig i
byen’ har visse af disse karakterer.
Også deltagelse i erfaringsudveksling i Interkulturel Bynetværk og Eurocities kan være gode
redskaber, men NLU er lidt i tvivl om, hvorvidt disse aktiviteter når helt ud til borgerne.
Inddragelse af repræsentanter fra f.eks. lokaludvalg eller andre lokale aktører også i denne type
netværk og aktiviteter, kan øge den direkte borgerinddragelse og medvirke til at fremme
integrationen.

