Ligeværd og Integration
Alternativets lokalpolitik for integration og ligeværd for flygtninge, indvandrere og
migranter i Aarhus.
Politikken er udarbejdet i politikgruppen Ligeværd og Integration i perioden november 2016 til juni 2017 og
godkendt på Alternativet Aarhus Politikmøde d. 28. august 2017.

Værdigrundlag og Vision
Alternativet Aarhus mener, at oplevelsen af ligeværd og lige muligheder er en forudsætning for vellykket
integration. Ligeværd og lige muligheder i integration er et tværgående emne, og skal tænkes ind i alle,
lokale politikområder altid. Vi lægger os derfor tæt op ad Alternativets nationale principper for ligestilling
og mangfoldighed: “Emnerne ligestilling og mangfoldighed er tværgående og bør derfor være perspektiver,
vi forpligter os på at have på både Alternativets politik og på Alternativet som parti og bevægelse.”

Motivering
Hvorfor er ligeværd vigtigt i integrationspolitikken?
I Alternativet Aarhus mener vi, at alle mennesker skal have ikke blot lige rettigheder, men lige værdi og lige
muligheder i samfundet.
For mennesker der er kommet til Danmark som flygtninge, er familiesammenførte, er født i Danmark af
forældre med en anden nationalitet eller er migrantarbejdere, er der flere fællestræk og vanskeligheder
der går på tværs af socialgruppe/køn/uddannelse/erhverv, hvor oplevelse af ligeværd og lige muligheder vil
være en vigtig forudsætning for en vellykket integration.
Vi ser, at gruppen deler problemer i forhold til uddannelse, beskæftigelse, sygdom og rettigheder i det
sociale system, hvor der til trods for, at der har været et betydelig antal indvandrere og flygtninge i
Danmark de sidste 30 år, er vanskeligheder i forhold til ligebehandling i de offentlige systemer. Fx
manglende tilbud til demente med 2. etnicitet, manglende jobtilbud til kvindelige flygtninge og manglende
sikring af tilstrækkelig læring af dansk.
I Aarhus har ca. 15 % af borgerne en anden etnicitet end dansk. Alternativet vil skabe rammer og initiativer,
som kan være med til at sikre denne gruppes oplevelse af ligeværd og lige mulighed ved kommunens
tilbud.
Nationale rammer og forhindringer
Integrationslovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og
ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med
samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske
samfund. Ifølge loven tager integrationsindsatsen udgangspunkt i den enkelte udlændings eget ansvar for
sin egen integration. Og der er tydeligt fokus på, at den nyankomne bliver ydende og selvforsørgende.
Loven har gennemgået mange ændringer med stramninger, og med ændringen i juni 2016 er loven fortsat
meget detaljeret. Det målbare er markant, og som udgangspunkt bliver alle nyankomne betragtet som

jobparate, der senest 1 måned efter ankomsten enten er i virksomhedspraktik, ansat med løntilskud eller i
ordinært arbejde.
Uddannelse i dansk som andetsprog bliver fortsat prioriteret højt, men i dag skal underviserne vægte, at
voksne udlændinge så hurtigt som muligt kan anvende det danske sprog målrettet arbejdsmarkedet. Det
betyder at danskundervisningen taber den del af sproget, som bærer viden om kultur- og samfundsforhold i
Danmark. Og muligheden for udveksling mellem de nyankomnes kulturværdier og de danske værdier bliver
svækket. Ligeværdige samtaler mellem borgere og nytilkomne borgere kommer alt for sent i gang.
Alternativet Aarhus skal følge den nationale udvikling på asylområdet nøje. Og vi skal rette
opmærksomheden på, hvordan den lokale integrationspolitik på trods af Integrationslovens snævre
rammer kan styrke og videreudvikle en ligeværdig integrationspolitik for Aarhus.
NOTE
Ovenstående motivering er skrevet i sommeren 2017. Integrationsområdet er kommet yderligere under
pres siden. Det gælder lovgivningen og den generelle holdning til borgere, som ikke er af dansk herkomst.

