Borgmesterkonference i Minden 10.-12.11 2016
Gladsaxe deltager hvert andet år i en borgmesterkonference sammen med venskabsbyerne Sutton
(England), Minden (Tyskland), Charlottenburg-Wilmersdorf (Berlin-Tyskland), Apeldoorn (Holland)
og Gagny (Frankrig).
I 2016 fandt konferencen sted i dagene 10. til 12. november i Minden, og alle byer på nær Sutton
deltog.
Fra Gladsaxe deltog 1. viceborgmester Serdal Benli, byrådsmedlem Trine Henriksen (Ø)
og fra Social- og Sundhedsforvaltningen Birgitte Vallø.

Emnet for årets konference var ”Integration af flygtninge - muligheder og udfordringer for
byområder".
Hver af byerne orienterede under dette emne om deres måde at modtage flygtninge på, om en stor
indsats fra frivillige, og om de udfordringer der var i slutningen af 2015 og starten af 2016, hvor
mange flygtninge kom til Europa. Gagny modtager ingen flygtninge, men fortalte om deres arbejde
med de migranter, der bosætter sig i Gagny.
Gladsaxe fortalte om hvordan de danske udlændingemyndigheder fordeler flygtninge til de enkelte
kommuner med det formål, at flygtninge ikke alene bosætter sig i de største bye. Gladsaxe fortalte
ligeledes hvordan modtagelse i kommunen foregår, om jobcentrets arbejde med at få de nye
medborgere i beskæftigelse, om inddragelse af frivillige kræfter på området, om de udfordringer
det giver at finde permanente boliger, og om hvordan danskundervisning for flygtninge foregår.
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Tyskland har modtaget mange flygtninge det seneste år. Man har der en noget andet system end
det danske. Kommunerne skal indkvartere flygtninge allerede fra asylfasen i modsætning til
Danmark, hvor flygtningene først kommer til kommunerne, når de har fået opholdstilladelse. Med
andre ord har de enkelte byer i Tyskland mange flygtninge /asylansøgere boende, som ikke ved,
om de ender medat få opholdstilladelse i landet. Det betyder noget for antallet af udlændinge i
byen. Således har Minden, som er en by med ca. 83.000 indbyggere, modtaget ca. 1000
flygtninge/asylansøgere og har skullet finde tag over hovedet til alle. Minden fortalte om, hvordan
rigtig mange frivillige kræfter i byen havde hjulpet med den store opgave. CharlottenburgWilmersdorf fortalte om tilsvarende stor opgave.

Efter konferencen var der tur gennem Minden og rundvisning i ”One World Village”, som er en non
profit organisation, der har eksisteret mere end 40 år. Det startede i 1972 i Holland som en årlig
fredsfestival. Siden har aktiviteterne udviklet sig til integrationsarbejde som fx lektiehjælp,
forskellige integrationsprojekter, og et mødested for børn samt voksne migranter. Organisationen
har løbende forskellige projekter i gang, herunder også udviklingsprojekter i andre dele af verden.
Af aktuelle projekter i selve Minden har de bl.a. ”Multiculturel Garden” og ”Parade of Diversity”. For
børn i modtage klasser er der ugentlige projekter efter mottoet ”Dette er dit hjem”.
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Konferencedagen sluttede af med en overdådig syrisk middag, som var tilberedt af en familie fra
Syrien bosiddende i Minden. Senere på aftenen spillede et kurdisk band med rødder i Syrien.
Bandets tre medlemmer har ikke kendt hinanden, mens de boede i Syrien, men har i forbindelse
med deres flugt gennem Europa mødt hinanden og spiller i dag sammen.

Tekst: Birgitte Vallø
Foto: Serdal Benli og Birgitte Vallø

3

