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Amager Øst Lokaludvalg takker for modtagelse af høringen vedr. ny
integrationspolitik. Nedenstående høringssvar er vedtaget på
lokaludvalgets møde den 30. august 2018.
Lokaludvalget i Amager Øst synes generelt det er et godt udkast til
Integrationspolitik, som kommunen har udsendt til høring. Vi hæfter
os ved overskriften: Lad os investere i integration.
Vi deler visionen for København. København skal være en by for alle,
hvor alle har lige muligheder. Alle københavnere skal stå sammen og
tage hånd om hinanden, ens skæbne skal ikke være afgjort på forhånd.
Men alle har samtidig selv et ansvar for at få et godt liv.
Dertil vil vi gerne, at der også er en indsats mhp at
Integrationspolitikken bør sætte ind mod fordomsfuldhed og had. For
at fremme fredelig sameksistens og modvirke ekstremistiske
holdninger bør der i skolerne i København undervises i tolerance og
opbygning af et grundlag for gensidig forståelse og respekt for
mangfoldighed i et demokratisk samfund baseret på saglig viden og
gensidig respekt.
Pejlemærkerne.
Vi bifalder de 5 pejlemærker, der er opsat. Vi hæfter os ved, at der er
enighed om pejlemærkerne på tværs af forvaltninger. Det er vigtigt at
arbejde videre med dette fokus, at indsatsen skal være
sammenhængende på tværs af forvaltningsskel.
Vi kan ligeledes tilslutte os Københavnernes forslag bl.a. at
målrettede, længerevarende indsatser der virker, skal prioriteres
fremfor korte projekter.
Det går fremad med integrationen, men vi er stadig ikke i mål. Tallene
taler for sig selv, men det er vigtigt stadig at fremhæve positive
historier. Der bør formidles flere gode historier om københavnere med
minoritetsbaggrund og vellykket integration.
Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal i job.
Vi er enige i at der skal sættes ind mhp at få flere i arbejde. Udover
det foreslåede synes vi, at man må forholde sig specifik og konkret til
diskrimination, bl.a. på arbejdsmarkedet. Noget er galt, hvis 40 pct. af
københavnerne med minoritetsbaggrund føler sig diskrimineret.
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I forhold til de øvrige pejlemærker er vi enige men vil gerne påpege:
Bl.a. gennem boligpolitikken bør parallelsamfund modvirkes ligesom
skoledistrikter bør afspejle etnisk og social mangfoldighed. Det er en
væsentlig generel hindring for integrationspolitikken, at
udfordringerne findes koncentreret i særlige bydele og institutioner
med mange socialt udsatte grupper og etniske minoriteter.
Integrationspolitikken bør hjælpe og bistå unge, som lider under social
kontrol, til at kunne forlade deres familier.
Vi så gerne, at nøgletallene blev opgjort på bydelsniveau. Det vil give
lokaludvalgene en mulighed for at følge op. Inddragelse af lokale
borgere bør også have et fokus.

Med venlig hilsen
Ole Pedersen
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