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Københavns Ungeråds høringssvar vedr. Integrationspolitik 201922
Københavns Ungeråd takker for at have modtaget udkastet til
’Københavns Kommunes Integrationspolitik 2019-22 – Lad os
investere i integration’ i høring. Som ung i København er det vigtigt,
at byen er mangfoldig og alle sikres de samme forudsætninger for at
skabe sig det liv, de ønsker.
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Ungerådet ser positivt på, at politikken indeholder målsætninger rettet
særligt mod unge københavnere med minoritetsbaggrund.
Det er en styrke for politikken, at mange har været inddraget i
tilblivelsen af den. Ungerådet håber, at der også i det videre arbejde
med at omsætte politikken til konkrete indsatser og den følgende
implementering vil være bred inddragelse – blandt andet af de unge,
der bliver berørt.
Ungerådet synes, at integrationspolitikken omfatter en række
elementer, der er helt essentielle for en god integration – bl.a. tidlige
og forebyggende indsatser, styrkede forudsætninger for at komme
godt i gennem grundskolen og ungdomsuddannelse, tiltag for en bedre
tilknytning til arbejdsmarkedet og forbedret livskvalitet. Ligeledes er
det en styrke, at pejlemærkerne vedrører alle dele af et liv – herunder
sundhed og boligforhold. Ungerådet kan imidlertid være bekymret for,
at politikken favner for bredt ift. hvor mange midler, der bliver afsat
og hvor koncentreret, der kan arbejdes med målsætningerne. På
baggrund af det foreliggende høringsmateriale - og førend der er afsat
midler til at implementere politikken - er det svært for ungerådet at
vurdere, om de opstillede mål realistisk set kan nås.
Ungerådet synes grundlæggende, at det er svært at kommentere på
høringsmaterialet. Intentionerne i politikken er flotte, men det er
vanskeligt at give konkrete input, førend forvaltningernes beskrivelser
af, hvordan målene udmøntes, foreligger. Ungerådet håber derfor at
blive inddraget i forvaltningernes arbejde med at omsætte politikken
til konkrete indsatser.
Af konkrete bemærkninger har ungerådet følgende:
• Det er vigtigt, at unge har de basale sprogkundskaber, førend
de sendes ud i almindelige skoleklasser, da sproget er en
væsentlig forudsætning for at få udbytte af det faglige og begå
sig socialt.
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•

Det er positivt, at der er fokus på tiltag, der har dokumenteret
effekt. Dog bør der også gives rum til, at man lokalt kan lave
alternative og mere eksperimenterende indsatser, hvor man
skønner, at det kan være relevant. Tiltag og indsatser må
således vælges og tilpasses i henhold til lokale forhold.

Københavns Ungeråd ser frem til resultatet af inddragelsen og håber
på en ambitiøs politik, der reelt giver københavnere med
minoritetsbaggrund det bedst mulige udgangspunkt for at udnytte
deres fulde potentiale.
På vegne af Københavns Ungeråd, 2017/18
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