Integrationspolitik
Indledning:
En bred integrationsindsats vil i de kommende år være en af
forudsætningerne for at Brønderslev Kommune er en attraktiv
og god kommune for alle dens indbyggere.
Grundlæggende gælder, at alle borgere uanset etnicitet kan
have samme behov for ydelser fra Brønderslev Kommune. Der
er samme mål og værdier for en stor del af de ydelser borgerne
modtager, men nogle borgere har på grund af deres baggrund
og øvrige situation derudover en række særlige behov.
Integrationspolitikken viser Brønderslev Kommunes værdier og
indsatsområder på integrationsområdet.
Politikken har to formål, dels at fortælle borgerne om kommunens værdier, og dels at være retningsgivende for kommunens
øvrige arbejde. Integrationspolitikken er ikke en politik, der står
alene, men en politik, der har betydning for andre politikområder.
Integrationsindsatsen vil i fremtiden blive tænkt ind som en del
af alle aktiviteter med fokus på de fundamentale politikområder
som børn og unge, uddannelse, beskæftigelse, fritid, kultur, ældre mv. Det betyder blandt andet, at man ikke laver nye politikker eller ændrer i gamle politikker uden at tale om, hvordan
disse politikker forbedrer kommunens integrationsindsats. Formålet er, at skabe lige muligheder for alle.

Integrationspolitikken lægger vægt på, at ansvaret for en vellykket integration ikke kun hviler på de, der skal integreres og udvalgte medarbejdere i kommunen. Alle i Brønderslev Kommune
har et medansvar. Alle kommunens borgere og virksomheder
bliver derfor vigtige for integrationsindsatsen. På den måde bliver det muligt for alle at få del i samfundets goder og mulighed
for at bidrage til samfundet. Hvis der ikke sker en god integrationsindsats er der risiko for, at der opstår parallelsamfund.
Integrationspolitikken er formuleret som en række sigtepunkter,
og nogle konkrete indsatsområder. Disse gælder både i integrationspolitikken, og i andre dele af kommunens arbejde.
Integrationspolitikkens sigtepunkter:
1. Medborgerskab gennem medinddragelse
2. Sikring af informationsforståelse
3. Reelt lige muligheder for alle gennem differentieret indsats
4. Etablering af Integrationsrådet som høringspart
Integrationspolitikkens indsatsområder:
1. Modtagelse
2. Sprog
3. Uddannelse og beskæftigelse
4. Medborgerskab - rettigheder og pligter
5. Fritid
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Sigtepunkter:
1.

Medborgerskab gennem medinddragelse

Det er vigtigt for kommunen, at alle kommunens borgere føler
sig som medborgere i kommunen.
Tanken om medborgerskab er et helt centralt punkt i integrationspolitikken. Føler man sig som medborger i kommunen, kan
man bedre:


Se sig selv som ligeværdig medborger, der nyder godt af
samfundets respekt for grundlæggende demokratiske
værdier

3.

Reelt lige muligheder for alle gennem differentieret
indsats

Borgere har forskellige behov. For reelt at behandle folk lige, er
det derfor nødvendigt at starte ved denne forskellighed.



Opnå evne/kompetence til at kunne forsørge sig selv og
sin familie

For at opnå reelle lige muligheder for alle, skal den kommunale
indsats differentieres. Der er tale om at differentiere indsatsen,
ikke om at regulere serviceniveauet. Det er den enkelte borger,
der er med til at fastlægge, hvordan denne servicedifferentiering
skal se ud for dem.



Få mulighed for at udfolde sig som ligeværdige borger i
det danske samfund

Servicedifferentiering kan ske gennem ydelserne, adgangen til
dem, og hvordan der informeres om dem.

Hvis man skal føle sig som medborger, er det vigtigt, at man
oplever, at man selv har indflydelse på sin hverdag, og at man
ikke oplever diskrimination. Det betyder, at man selv skal have
indflydelse på bopæl, arbejdssituation, aktiveringsindsats og
undervisningstilbud. Oplever man ikke medinddragelse, vil man
opleve sig selv som værende mindreværdig.
2.

res på en sådan måde, at modtageren forstår dem. Det er i den
forbindelse vigtigt, at der etableres en dialog mellem de forskellige kulturer/sprog i kommunen, således at information og kommunikation kan hjælpes på vej af forskellige formelle og uformelle netværk.

Sikring af informationsforståelse

Den differentierede indsats tager ikke udgangspunkt i kulturel
baggrund generelt, men i den enkelte borgers forudsætninger.
4.

Etablering af Integrationsrådet som høringspart

Fordi integrationsområdet ikke kan stå alene som et selvstændigt politikområde, og fordi Integrationsrådet er demokratisk forankret, er det vigtigt for Brønderslev Kommune, at Integrationsrådet bliver inddraget som officiel høringspart på relevante områder af kommunens virke, f.eks. i spørgsmål vedrørende skole-, fritids- og beskæftigelsesområdet samt boligplacering.

Det er af afgørende vigtighed for, at man kan føle sig som medborger i kommunen, at man kan forstå den information, man
modtager. Det er derfor vigtigt for kommunen, at alle medborgere forstår de regler, der vedrører dem, og at man forstår baggrunden for reglerne.

Indsatsområder:

Det betyder, at kommunen vil arbejde aktivt med sin informations- og vejledningsindsats således, at budskaber kommunike-

1.

Modtagelse
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Et godt integrationsforløb for borgere der flytter til byen starter
ved modtagelsen. Derfor vil Brønderslev Kommune sikre en god
modtagelse ved at:
 Vise ved imødekommenhed, at borgeren er velkommen i
kommunen, og at kommunen er parat til at yde den
nødvendige støtte til en hurtig integration.
 Tilbyde varig boligplacering i egen egnet bolig fra starten,
med skyldig hensyntagen til den enkeltes sociale behov.
 Indtænke infrastruktur, uddannelsesmuligheder og sociale
aktiviteter i forbindelse med boligplacering.
Brønderslev Kommune forventer, at alle nye medborgere
hjælper med at skabe et godt integrationsforløb for alle.
2.

Sprog

Brønderslev Kommune mener, at det er vigtigt at kunne dansk,
for at der kan ske en god integration, og for at man kan komme
ind på store dele af arbejdsmarkedet. Derfor vil Brønderslev
Kommune:
 Tilbyde en række forskellige tilbud for sprogindlæring, både
skole- og virksomhedsbaseret. Tilbudene tilpasses den
enkelte borgers forudsætninger og fremtidsplaner.
 I folkeskolen tilbyde sprogundervisning, der passer til
elevernes alder, faglige og sociale behov.
 Have et kompetencecenter for undervisning af tosprogede
på folkeskoleniveau.
 Starte sprogundervisning så hurtigt som muligt inden for en
måned efter ankomst. Dog skal der tages hensyn til den
enkeltes forhold.
Det forventes, at alle borgere, ud fra de forudsætninger de har,
gør en indsats for at skaffe sig kendskab til det danske sprog,
enten via sprogundervisning eller gennem tilknytning til
arbejdsmarkedet.
3.

Uddannelse og beskæftigelse

Det er vigtigt for god integration, at man kan forsørge sig selv
og sin familie. Brønderslev Kommune forventer, at alle borgere,
i det omfang, det er muligt, er selvforsørgende. Derfor er
uddannelse og beskæftigelse vigtig.
For at sikre at borgerne kan forsørge sig selv, vil Brønderslev
Kommune målrettet samarbejde med borgerne for at de kan få
fast beskæftigelse på ordinære vilkår ved at:
 Bygge videre på eksisterende uddannelse og kompetencer.
 Arbejde målrettet og individuelt med at skaffe teoretisk og
praktik godkendelse af uddannelser og kvalifikationer fra
hjemlandet.
 Samarbejde med virksomheder inden og uden for
kommunen for at skabe ansættelse.
Det forventes, at borgerne også selv, gennem en aktiv indsats,
arbejder med at blive selvforsørgende, ved aktivt at opsøge
uddannelse og beskæftigelse.
4.

Medborgerskab - rettigheder og pligter

Brønderslev Kommune forventer, at alle borgere i kommunen er
nysgerrige med hensyn til at udforske de muligheder som
demokratiet og samfundet tilbyder.
For at man som borger føler sig integreret i samfundet, er det
vigtigt, at man er klar over, hvilke rettigheder og pligter man har.
Brønderslev Kommune vil sikre medborgerskab for kommunens
borgere ved at:
 Arbejde målrettet med at sikre at borgeren bliver inddraget i
alle afgørelser.
 Arbejde bevidst med servicedifferentiering af kommunale
tilbud.
 Sikre, at den information kommunen og dens institutioner
sender ud, er forstået.
Brønderslev Kommune vil derfor arbejde aktivt med at:
 Give åben information om rettigheder og pligter med
nødvendig sproglig hjælp.
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Sikre at man kan få hjælp til at forstå henvendelser fra
andre end kommunen.
Bruge formelle og uformelle sproglige/kulturelle netværk til
at sprede information
Kommunikere basal kommunal information på andet end
dansk

Brønderslev Kommune forventer, at borgerne også selv tager
ansvar for at søge hjælp til forståelse af den information der
gives.
Det forventes, at alle borgere i kommunen respekterer
grundlæggende værdier som:

5.



Ligestilling på tværs af køn, etnicitet, religion,
kulturelbaggrund, seksualitet etc.



Forenings-, forsamlings og ytringsfrihed under
ansvar.

Fritid

En vigtig del af integrationen foregår i fritiden gennem deltagelse i forskellige fritidstilbud.
Brønderslev kommune vil gøre det muligt for alle borgere at få
et aktivt fritidsliv, ved at
 Skabe venskaber på tværs af kulturer
 Arbejde aktivt med udvalgte interesserede sports-, kultur- og
fritidsforeninger
Brønderslev kommune vil gerne opfordre til, at alle nye borgere
i kommunen deltager i de arrangementer, der laves for nye
medborgere. I den forbindelse er det vigtigt, at man som ny
borger i kommunen lader sig oplyse om de muligheder, der
findes, og at man, efter evne og lyst, er med til at præge
udbuddet af aktiviteter.
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