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Kære Integrationsråd
Som det også blev orienteret om på repræsentantskabsmødet d. 6. maj, har rådet fået ekstra midler i
årene 2017-2019, som er afsat til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

I kan, i det enkelte Integrationsråd, søge om del i pengene til at afvikle lokale arrangementer, som kan
sætte temaet på dagsordenen i netop jeres kommune.
Rådet tilbyder, at understøtte jeres lokale arrangement ved at afholde udgifter til leje af lokale,
forplejning, tolkebistand, børnepasning mv. Desuden kan Rådet hjælpe med fortrykte opslagsplakater,
gode råd til tilrettelæggelsen i forbindelse med opsætning og afvikling af arrangementet.
Temaet for disse arrangementer vil i 2017 op til kommunalvalget den 21. nov. være valgdeltagelsen blandt
etniske minoriteter, som desværre er markant lavere sammenlignet med den øvrige befolkning. Den lave
valgdeltagelse kan blandt andet være en konsekvens af negativ social kontrol. Valgdeltagelsen ved
kommunalvalget er vigtigt for at værne om demokratiet og alle borgers lige ret til indflydelse på
lokalpolitikken.
Der vil også være mulighed for at søge om støtte til arrangementer efter kommunalvalget, med særlig
fokus på ”forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter”. Det vil vi skrive ud til jer om
på den anden side af valget.
Ønsker I støtte til et lokalt arrangement bedes I blot udfylde den vedhæftede ansøgningsblanket med en
beskrivelse af rammerne for arrangementet, og hvilke aktiviteter I ønsker økonomisk støtte til. (Rådet kan
yde støtte med op til 10.000 kr. pr. arrangement.)
Ansøgningen skal sendes til REM@siri.dk senest d. 1. september 2017.
Vi har til jeres inspiration beskrevet et eksempel på, hvordan et arrangement kunne sammensættes, se
næste side. Men I skal endelig føle jer frie til at være kreative og komme med jeres egne ideer til, hvordan
I mener, at jeres arrangement bedst kan afvikles.
Har I spørgsmål til ovenstående, så skriv til REM@siri.dk eller ring på telefonnummer 72 14 26 20.
Med venlig hilsen

Rådet for Etniske Minoriteter
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Ideer til rammerne for et arrangement
Der er mulighed for, at I kan afvikle arrangementet i samarbejde med Dialogkorpset. Dialogkorpset bruger
en dialogbaseret tilgang, hvor de med udgangspunkt i et dilemma får sat emnet til debat og refleksion.

Hvem er Dialogkorpset
Dialogkorpset er et korps af unge og forældre, der selv har haft social kontrol, tvangsægteskab eller
lignende æresrelaterede konflikter tæt inde på livet og som sætter gang i dialog om emnerne blandt
andre unge og forældre.
Korpset rejser normalt rundt i Danmark på bl.a. skoler og i klubber og sætter gang i dialogen om ligestilling
mellem kønnene, ære, omdømme, social kontrol, familiekonflikter, tvangsægteskab osv.
Ved at gå i dialog med deltagerne er korpset med til at fremme holdningsændringer i forhold til ligestilling,
ægteskab, individuelle rettigheder osv. Korpset arbejder desuden med at styrke unge og forældre i, at
kunne håndtere konflikter mellem dem og deres familier.
Dialogkorpset er uddannet i dialogisk og anerkendende kommunikation med formålet, at skabe en øget
bevidsthed og refleksion over deltagernes egne sociale og kulturelle normer: ”at tænke over hvorfor man
gør, som man gør” og blive præsenteret for alternative opdragelses- og kommunikationsstrategier.
Derfor gøres brug af refleksionskort, dilemmaøvelser, cases fra det virkelige liv samt en særlig
dialogmetode ”Sharaf og monopolet”, hvor deltagerne i grupper drøfter dilemmaer og problemstillinger
ud fra virkelige cases. Deltagerne får mulighed for at diskutere egne holdninger og skal selv bidrage med
mulige løsninger.
Et arrangement kunne for eksempel se sådan ud:
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Kl. 17-18: Oplæg fra Dialogkorpset



Kl. 18-19: Mød dine lokale politikere



Arrangementet sluttes med et let traktement og der vil være mulighed for børnepasning og evt.
tolkning

