
Februuar 2016

Ansvarshavende redaktør: Erik Jensen

Nyhedsbrev 21. februar 20161

Vi hilser Venligboligerne velkomne på Frederiksberg

Af Sine Heltberg, rådmand og Anja Camilla Jensen, medlemmer af Kommunalbestyrelsen (S)
på Frederiksberg
(Bragt i Politiken 3.februar)
Det er en fantastisk idé, at borgernekan få smukke, arkitekttegnedesmåekstraboliger i baghaveneller
i gården, som foreslået i kronikken den 30. januar. For i en tæt befolket og kraftigt udbygget kommune
som Frederiksberg er det en kæmpe udfordring at skaffe boliger til de flygtninge, vi modtager hos os.
Derfor foreslårSocialdemokraterne i kommunalbestyrelsen,atFrederiksbergKommunegår forrest og
åbner for, at borgere og boligforeninger, der har lyst til at hjælpemed at låne os lidt grund, fårmulighed
for det.
Det handler ikke kun om at løse en praktisk udfordring med at skaffe flygtningene tag over hovedet.
Fordelen er også, at det kan bidrage til en vellykket integration, hvor vores nye medborgere kommer
tættere på ganske almindelige danskeres hverdagsliv. Måske blive inviteret ind til middag eller en tur
hen i parken. Børn og børnebørn kan lege sammen, hvis de har lyst.
Vi ved, at mange gerne vil hjælpe. Vi ved også, at hvis vi gentager de sidste 40 års indsats, og alene
placerer flygtninge i de boligblokke, hvor der i forvejen bor mange etniskeminoriteter, som er uden for
arbejdsmarkedet - ja, så bliver det hele lidt op ad bakke. Det viser al erfaring.
Derfor vil vi gerne tænke nyt og bruge de værktøjer, der ligger i lokalplanen, og give dispensation for
de almindelige regler til midlertidige boliger. Vi håber, at der på tværs af det politiske spektrum vil være
velvilje til at bakke op om vores forslag, så vi på Frederiksberg kan gå forrest i arbejdet med at sikre
en vellykket integration af vores nye midlertidige bysbørn.
Vi er ikke naive, og ved naturligvis godt, at det kan lyde lettere sagt end gjort. Det er ingen nemopgave,
at integrere flygtningemedenandenkultur og formanges vedkommendeogsåmeget lidt uddannelse.
Det er heller ingen nem beslutning, at åbne sin have eller sit gårdanlæg for flygtning. Men vi er og vil
være en kommune, der står sammen. Så vi tror på, at medborgerskabet kan løfte opgaven. Vi synes
i hvert fald, det er forsøget værd.

Hvis vi skal lykkes med integrationen og få held med den ekstraordinære udfordring at få flygtninge
i job, uddannelse og i det hele taget i gang med livet her i Danmark, skal vi have gang i nye løsninger.
Vi hilser derfor Venligboligerne velkommen.
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Af Gunvor Wibroe, medlem af kommunalbestyrelsen og
socialordfører
I sidste måned stemte en enig kommunalbestyrelse ja til et
forslag fra Socialdemokraterne og SF om, at flygtninge nu
får mulighed for at gå gratis til sport og deltage i vores gode
foreningsliv. Et forslag som vi socialdemokrater er meget
glade for at få gennemført. For det er nu engang sådan, at
fællesskabet i klubberne er godt for både store og små og
gavner integrationen af vores flygtninge på Frederiksberg.

Hvis vi skal lykkes med integrationen af de nytilkomne flygtninge, skal vi sørge for, at de hurtigst
muligt kommer i gang med en “normal” hverdag med arbejde, skolegang og et meningsfuldt
fritidsliv. Sammen med os. En hverdag med rettigheder, pligter og masser af livskvalitet. Derfor
har Socialdemokraterne og SF endvidere stillet forslag om, at kommunens kolonibygninger i
Odsherred, som lige nu kun bruges til lejrskoler, også stilles til rådighed til koloniture for vores
udsatte og flygtninge. Turene planlægges og gennemføres af frivillige organisationer. På den
måde får de mulighed for at komme ud i naturen og få lidt frisk luft. For når pengene er små kan
en tur på koloni i det naturskønne Odsherred være et kærkomment afbræk i hverdagen.

Et afbræk som både vil øge livskvaliteten for udsatte borgere og sammen med andre gode
indsatser løfte integrationen af vores nytilkomne flygtninge på Frederiksberg.

S: Alle skal med

Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste
nyhedsblad, så send det til mig på mail rrn82@hotmail.com (Rune, A-nyt redaktør)

Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Erik på erje1234@gmail.com
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Krav om psykologsamtaler før arbejde blandt børn

Af Sine Heltberg, rådmand, og Anja Camilla Jensen, medlemmer af kommunalbestyrelsen
(S)
(Bragt i Berlingske den 13.februar)
Det har skabt stor utryghed blandt nogle af forældrene i en daginstitution, at flygtninge, som er
ansat i virksomhedspraktik, ikke kan fremvise børneattest. Det er et reelt dilemma: På den ene
side er der det overordnede krav; at børn skal beskyttes mod overgreb! Forældre skal kunne
aflevere deres børn i tryg forvisning om, at personalet ikke tidligere har forgrebet sig på børn – det
er det, en børneattest kan. På den anden side er det vigtigt, at vi hjælper flygtninge i gang på det
danske arbejdsmarked, og når man fx kommer fra Syrien, har man aldrig hørt om børneattester og
kan derfor ikke fremvise en sådan.
Hverken KL eller regeringen er kommet med løsningsforslag, så i praksis er den enkelte leder i
dag overladt til selv at løse problemet. Det er ikke rimeligt, og det er ikke tilfredsstillende for nogen
af parterne.
Derfor har Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen stillet forslag om, at flygtninge skal deltage
i psykologsamtaler, før de ansættes blandt børn. Eksempelvis via de psykologer i PPR, som
kommunen i forvejen har ansat. Ved en sådan samtale kan vi få afdækket flygtningens forhold til
børn i det hele taget, og på den måde måske få en endnu bedre idé om, hvem vi antager, end en
børneattest i virkeligheden rummer.
Hvis vi skal lykkes med integrationen og få held med den ekstraordinære udfordring at få
flygtninge i job, uddannelse og i det hele taget i gang med livet her i Danmark, skal vi have gang i
nye løsninger.
Vi har stillet dette forslag, fordi vi anerkender forældrenes utryghed og ville have det på samme
måde selv. Men når vi nu har en løsning, ville det være helt urimeligt og pokkers ærgerligt at
afskære alle flygtninge fra at kunne blive ansat i vores daginstitutioner eller i det hele taget arbejde
med børn. Det er i alles interesse, at flygtninge hurtigst muligt bliver selvforsørgende, så det ikke
bliver en årelang byrde for vores velfærdssamfund at hjælpe mennesker i nød.
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Fremtidige aktiviteter
Februar:
23. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10, kl. 19-‐21

Marts:
12. Seniornetværket. Gadekampagne om ældrepolitik. Vi mødes på Rolfsvej 10, kl. 10.
16. Fællesbestyrelsesmøde, Rolfsvej 10, kl. 19-‐21

April:
26. Generalforsamlinger, Metronomen, Godthåbsvej 33, kl. 1830-‐2200

Maj:
1. 1. maj arrangement. Metronomen, Godthåbsvej 33.
9. Åbent debatmøde med Lars Olsen om de socialdemokratiske værdier med udgangspunkt i Lars
Olsens bog ”Klassekamp fra oven.” Hovedbibliotekets Foredragssal, kl. 19-‐21.
19. Fællesmøde om ældrepolitik, arrangeret af S, SF og Enhedslisten.
23. Rundvisning på Bispebjerg Hospital. Regionsrådsmedlem Pia Illum fortæller om det nye
hospitalsbyggeri. Bagefter spiser vi frokost sammen. Vi mødes kl. 10.30.

Juni:
5. Grundlovsdagsarrangement på Femte Juni Plads.


