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Lokaludvalget er overordnet enig i intentionen i Integrationspolitikken. Vi 
ønsker i høringssvaret at fokusere på nogle områder, som vi finder vigtige, 
og som ikke er nævnt eller tydelige i det tilsendte materiale. 
 
Respekt og ligeværdighed 
Der bør i Integrationspolitikken indgå fokus på vigtigheden af, at 
mennesker med en anden kultur skal mødes åbent og fordomsfrit og med en 
holdning om, at de kan bidrage med det, de kommer med på en positiv 
måde. Det betyder ikke, at vi skal gå på kompromis med vores 
demokratiske spilleregler og selvfølgelig skal landets love overholdes, men 
manglende forståelse og respekt for andre skikke og traditioner, øger 
afstanden mellem borgerne og fører til en oplevelse af at være udenfor. 
Denne problemstilling skal ikke ignoreres, det er vigtigt, at borgere med 
minoritetsbaggrund oplever, at de bliver mødt med respekt og 
ligeværdighed og at de kan få en plads i samfundet.  
 
Traumatiserede flygtninge 
Vi synes der mangler blik for at mennesker med minoritetsbaggrund, lige 
som alle andre, er meget forskellige og har forskellig baggrund og 
ressourcer. Vi vil derfor foreslå, at der i integrationspolitikken også indgår, 
at der skal ydes behandling og særlig støtte til traumatiserede indvandrere 
og særlig støtte til deres børn. Vi mener, at det er en overset 
problemstilling, og det har vidtgående konsekvenser for de traumatiserede 
familier, som man forsøger at tvinge til uddannelse eller arbejde, som de 
ikke har en chance for at leve op til, hvor gerne de end vil. Børnene er 
prægede af forældrenes oplevelser, og hvis ikke familien får passende 
behandling og støtte, får det store konsekvenser for børnene og deres 
mulighed for at leve op til de stillede krav på længere sigt. 
 
Forebyggelse af sygdom og tidlig død 
Bispebjerg er en bydel med mange borgere med dårlig sundhedstilstand, og 
det er vigtigt at den forebyggende indsats er tæt på borgeren. Vi forstår 
intentionen om at Bydelene ikke skal være ”byer i byen”. Men i bydele med 
mange borgere med minoritetsbaggrund og borgere med dansk baggrund 
med dårligt helbred og tidlig død, mener vi, at der skal tænkes nærhed og 
særlige forebyggende tiltag på en ny måde. Lokaludvalget vil gerne indgå i 
arbejdet med at tænke nyt og vil foreslå, at der afprøves nye metoder i de 
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bydele med store sundhedsproblemer og høj dødelighed. I de nye tiltag 
bør ikke kun indgå borgere med minoritetsbaggrund men også borgere 
med dansk baggrund, idet den dårlige sundhedstilstand og høje 
dødelighed ikke kun er knyttet til borgere med minoritetsbaggrund i 
disse bydele. 
 
Drenge og unge mænd mistrives 
Nogle grupper af drenge og unge mænd med minoritetsbaggrund mistrives 
og har svært ved at finde sig til rette.  Tilsyneladende føler de sig udenfor 
og har svært ved at finde en måde at indgå i samfundet på, hvor de kan føle 
sig ligeværdige og respekterede. Tiltag der retter sig mod denne gruppe og 
som sigter på at inkludere dem i skole, fritidsliv, uddannelse og arbejde, vil 
kunne forebygge nogle af de problemstillinger, som Integrationspolitikken 
retter sig imod. 
 
Sameksistens bør også fremmes 
Vi oplever at den aktive indsats er rettet mod børn og unge – det er fint og 
det hjælper. Men integration bliver målt på de voksne. De voksnes livsstil 
falder derved tilbage på gruppen af unge, også selv om de gør det, vi vil 
have dem til at gøre. Derfor savner vi et fokus på, at der arbejdes med 
sameksistens mellem de voksne – på tværs af etniske baggrunde. Dette 
efterspørger vi både indenfor kommunens egne initiativer, og det 
kommunen initierer via f.eks. de boligsociale helhedsplaner. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bispebjerg Lokaludvalg 
 


