
Kære Anna Kristina

Vi har på vores frivilligmøde i Røde Kors Integration drøftet jeres udkast til en ny Integrationspolitik, og vi har følgende kommentarer,
som vi gerne uddyber yderligere på et møde, hvis der er ønske om det. 

 

Vi mener det er vigtigt at synliggøre, at der er væsensforskel på at være migrant og flygtning. Udkastet til integrationspolitikken
skelner ikke mellem disse to grupper. Der er brug for forskellige fokus, vægtninger og tilgange, når man arbejder med flygtninge - og
familiesammenførte til flygtninge - i forhold til når der er tale om migranter. Der er brug for integrationsfaglige kompetencer til området
generelt. Og specialiserede integrationssociale kompetencer specifikt, når der er tale om nye borgere med flygtningebaggrund, for at
integrationsprocessen skal lykkes bedre i løbet af de op til 5 år, integrationsloven gælder for mennesker i målgruppen. 

 

Dette er jo en politik og ikke en faglig retningslinje eller lignende, men det vi ser, at der særligt er brug for, er faglige kompetencer der
tager højde for flygtninge, der ikke kommer nok på vej i integrationslovsperioden til at de - og derfor også deres børn - realistisk vil
kunne klare sig godt i overgangen til almindelig beskæftigelses- og sociallovgivning. Og så ryger de først helt ned og igennem
maskerne i sikkerhedsnettet.

Vi ser i vores regi, at der er brug for nedenstående kompetencer og tiltag. Vi er sikre på, at I formår at omskabe dem til politiske
pejlemærker, der synliggør hvordan værdierne og pejlemærkerne omsættes i praksis, når de nye borgere, der ikke klarer sig ift.
skole, sprog og uddannelse, skal hjælpes videre.

 

De erfaringer vi har fra vores frivillige arbejde er - og som vi gav som input på temamødet i august - at der er mange problemer, af
tung og kompleks karakter, som vi ikke kan hjælpe flygtningene, der kontakter os, med. Vi sidder desværre med det indtryk, at det
ofte også er opgaver der er svære for medarbejdere i kommunen at løse og løfte. Og så er der ligesom ikke flere der kan eller skal
hjælpe. Og så falder de sårbareste af flygtningene igennem - både voksne og børn. Derfor anbefaler vi at:

- Det skal være integrationsuddannede medarbejdere, der har integrationssager. De skal kende målgruppe-kategorier inden for
integrationsområdet, og kende lovgivningens redskaber og støttemuligheder. 

- Der skal være socialfaglige medarbejdere i Faxe Kommune, der har kompetencer til hvordan man arbejder med mennesker med
PTSD og eksilproblematikker.

- Der skal være medarbejdere der ved hvordan man arbejder med funktionelle analfabeter (analfabeter på det nye sprog) i et så skrift-
baseret system som det danske. Når uddannelsesniveauet fra hjemlandet er lavt, og der samtidig er kulturelle og psykologiske
barrierer (f.eks. fra Koranskolegang eller fra erfaringer med Taliban-repressalier), så overføres det til flygtningenes adfærd og fører til
handlingslammelser i det nye samfund. Derfor er oplysning og oversættelser i enhver samfundsrettet situation (eksempelvis i
forbindelse med ydelser og afgørelser) et "must" af det officielle Danmark. En betingelse for at opnå respekt som individ i det danske
samfund er, at man kan tænke og handle selvstændigt, og det forudsætter som minimum at man forstår.

- Kompetencer i folkeskolen, der kan undervise i dansk som andetsprog. Vi møder for mange børn og unge, der har bekymrende
store problemer med at klare sig så snart de kommer over 3. klasse. Det er dybt bekymrende både personligt og samfundsmæssigt. 

Derudover bemærker vi i udkastet, at den forpligtelse der lovgivningsmæssigt er til at oplyse om mulighed for repatriering, kobles til at
lave kampagner og reklamere for det i samarbejde med frivillige. Vi anbefaler at kommunen gør brug af deres integrationsfaglige
medarbejderes viden og indsigt i måder at udføre forpligtelsen på, for ikke at skabe utryghed for eksempel for sin opholdsret. Vi
oplyser gerne om muligheder for repatriering hvis det er det folk søger rådgivning om, men vi forventer ikke deltage i kampagner eller
reklamere, da det ikke stemmer overens med Røde Kors apolitiske linje.
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