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Frukostmöte integration: Om integration och identitet
Närvarande: se bilaga 1 för vilka föreningar, organisationer och verksamheter som var
representerade på frukostmötet
1. Lovisa Gentz Ahl och Linda Edvardsson, integrationssamordnare:
Hälsade alla välkomna och uppmärksammade att alla redan hade hunnit börja med
trevligt nätverkande!
2. Linda presenterar aktörer som är på plats, se bilaga.
3. Linda Edvardsson, Urbana Hembygdsgården:
Sommaraktiviteter på Urbana Hembygdsgården 17 juni till 16 augusti, för barn och
vuxna. B.la. skaparverkstad, kulturkalas och utflykter för barn/barnfamiljer. Samt
föräldra-, språk- och cykelgrupper och kulturträffar för vuxna m.m. Program finns här:
https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/invandring-ochintegration/motesplatser-traffpunkter/
4. Jan Lindelöf från FN föreningen, till minne av Ing-Britt Pettersson Nyholm:
Ing-Britt har avlidit i helgen efter en tids sjukdom. Hon har under långt tid varit
ordförande i FN föreningen och en person som många mött utifrån hennes outtröttliga
engagemang för mänskliga rättigheter. Jan nämner några av alla initiativ Ing-Britt
dragit igång eller varit delaktig i så som demonstrationer för bättre vård,
Kvinnofrukostar, att hon varit lärare på Söderportsgymnasiet och startade FNrollspelen. Jan avslutar med uppmaningen av att hedra Ing-Britt genom att inte låta
engagemanget slockna.
5. Temat identitet och integration:
Lovisa presenterar upplägg på frukostmötet. Enkätundersökning som gjordes i
Kristianstad av World value survey (WVS)om migranters värderingar och hur dessa
förändras över tid har tyvärr än inte delgetts till kommunen. Resultaten är visserligen
till viss del sammanställda och i Kristianstad deltog 317 personer och svarade.
Undersökningen gjordes på flera ställen i Skåne på uppdrag av länsstyrelsen och
utifrån detta kommer samtliga resultat presenteras för dem den 14 juni och
länsstyrelsen beslutar därefter när kommunspecifika resultat presenteras och sprids.
Lovisa berättar att under 2019 hittills 7000 personer sökt asyl i hela Sverige.
Prognosen för 2019 är att 21 000 personer kommer att söka asyl, ungefär lika många
som sökte asyl 2001. Totalt antal asylsökande i Sverige 2001: 23 515; 2007: 36 207;
2013: 54 259; 2014: 81 301; 2015: 162 877. I Kristianstad hade vi den 31 december
2015 sammanlagt 1 017 asylsökande varav 309 var ensamkommande barn. Siffrorna
visar att fokus för integration de senaste åren mycket har legat på mottagandet. Hur
mottagandet är organiserat påverkar möjligheter till integration. Integration är dock
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mer än mottagande. I vetenskapliga artiklar kan man läsa om olika begrepp kring
integration:

Den personliga integrationen förutsätter de andra perspektiven på integration,
handlar om individens upplevelse av delaktighet utan att behöva ge upp sin
grundidentitet. Utifrån detta är temat integration och identitet viktigt och att
integration är en lång process.
6. Elisabet Björk, House of Beatrice:
Informerar att de är ett arbetsintegrerat socialt företag, vinsten går till att anställa
nyanlända kvinnor. Samarbete med Krinova i form av catering på Högskolan. Café/odlingsverksamhet i Ullstorp. Samverkar med ABK och hyresgästföreningen. Har
bland annat startat en syateljé. Har även verksamhet på Urbana hembygdsgården.
Hjälper till med Boskolor. Främsta uppgiften är att lotsa människor i ett sammanhang
som kan leda till arbetstillfälle. Flest kvinnor, men även män. Har med tygpåsar för
försäljning, 35 kr/st. Hemsida: http://houseofbeatrice.se/index.html
7. Jakob Andersson, kurator Österäng gymnasiet:
Berättar om sina erfarenheter med att arbetat med språkelever sedan 2008. Efter 1.5
år tappar många av eleverna hoppet och börjar ”Jiddra med mattanterna”. Berättar
t.ex. om en elev som ville diskutera svåra teorier och menar att många elever är väldigt
smarta. Många nyanlända känner endast sin SFI-lärare och sin handläggare. Fick en
utrikesfödd storebror när han själv var 9 år. Beskriver mångas rädsla för socialen.
Undervisar därför b.la. på Glimåkra folkhögskola. Med information vet man vad man
håller på med – pratar om fördomar om svenska samhället. Hyllar Ing-Britts
engagemang med elever, att hänga i och inte släppa förbi en enda kommentar. Berättar
om Elaf Ali – journalist på SVT som kommer från Kristianstad. Hon fick inte ha shorts
eller simma. Hennes syster tilläts efter hand när deras pappa anpassat sig. Menar att
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hemligheten är att lära känna varandra! Nyckel för lyckad integration är att vi känner
varandra och har en relation.
8. Aldo Iskra, Open Skåne
Open Skåne startade 2014 och handlar om ”Vem leder ledarna” – Open Skåne
sammanför formella och informella ledare. Syftet med dessa möten och samtal är att
föra samman de som sällan eller aldrig träffas. Poängterar att bakom varje
asylsökande finns dramatik. Integration är inte ett projekt, det tar inte slut.
2014 sköts en jude i Köpenhamn. Då bjöd judiska församlingen i Malmö in muslimska
församlingen varpå de svarade: Utan er judar är inte Malmö helt. Judiskt-muslimskt
partnerskap startade. Pratar även om Open Skånes arbete mot våldsbejakande
extremism. Kristianstad, Helsingborg och Malmö ska ingå i ett nytt projekt att
förebygga våldsbejakande extremism. I en rapport där extremismen kartlades i Skåne
konstaterades ca 55 personer tillhör en högerextrem rörelse i Kristianstad. Enligt
Säpos uppgifter förväntas en kvinna återvända från IS-kontrollerat område. Open
Skåne arbetar även med företagande bland invandrare. Ett komplement till
kommuners och regioners företagsnätverk. För mer info: www.Openskane.se
9. Mohammed Kanina, KB Mosaik
Beskriver sin resa från Syrien till Sverige. Intresserad av identitet. I enkelhet är man
sitt namn och titel. Integration behöver inte alltid stämma med identiteten. Båda är
processer. Asylsökande, invandrare – vad innebär dessa kategorier. En människa är
mer komplex och bär på drömmar och ambitioner. Språket är en del och definierar en
människa. ”Den som pratar arabiska är arab”. ”Vi” och ”dem” kan hjälpa oss att
definiera varandra men kan också skapa avstånd. Viktigt att bygga gemenskap i
föreningar, politiska partier mm. I Syrien läste han inte mycket, nu däremot fastnat för
Wilhelm Mobergs alla verk såsom Utvandrarna. Känner igen berättelsen, finns samma
utmaningar hos alla som behöver lämna sitt land. Vad betyder det att vara svensk?
Svenskheten – ett abstrakt begrepp. Kristianstad är en plats där vi lever men det är
också att platsen lever med oss. Saknar Kristianstad när han är utomlands. Demokrati
fungerar när alla grupper tillåts. Konstaterar att han blivit mer tolerant sedan han kom
till Sverige. Vi bygger framtiden med varandra.
10. Omar, Folkuniversitetet
Omar berättar om sina upplevelser. Efter gymnasiet ville han bli konstnär i Kurdistan.
Beskriver sin barndom med krig. Ville erbjuda ett annat liv för sin fru och sina barn.
Levde isolerad under sina första två år i Sverige innan han lyckades få hit sin familj.
Klarade SFI men hade svårt att få arbete. Hamnade på fel praktikplats. Kämpade och
fick till slut ett arbete via Lernia på Kronfågel. Arbetade i 8 år även om det inte var
hans drömjobb. Efter ytterligare en period med arbetslöshet fick han praktisera som
fastighetsskötare. Var med och startade flyktingboende i Östra Göinge och arbetade
där i 4 år. Vilket lärde honom att lyssna på människor och det är det bästa jobbet han
någonsin haft, inte ekonomiskt, men mest givande. När boendet lades ner började han
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måla och hade sin första utställning på biblioteket bredvid kulturkvarteret. Beskriver
att han känner sig svensk, särskilt när han var i sitt hemland och inte längre kände
någon, där kände han sig utländsk.
11. Kort info –shoutouts
-

-

-

-

Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år, hör av er till Sara
Granholm, projektledare, sarah.granholm@kristianstad.se eller se hemsidan.
Emilia – studieförbundet Bilda ”Välkommen till Skåne” – projekt. Fredag 24/5
information om föreningsliv. Kontakt: emilia.angel@bilda.nu
Maria Asklund, planeringsstrateg folkhälsa och integration
Arbetsförmedlingens nedskärningar kommer påverka oss lokalt.
Arbetsförmedlingen kommer ha kvar sin kärnverksamhet men man befarar att ett
större ansvar läggs på kommunerna. SKL – lämnat en skrivelse till
Arbetsdepartementet med förslag om en skyndsam utredning om
samordningsansvaret för etableringsinsatser. Regional överenskommelse där ny
färdplan tas fram och beredskap om en ny migrationsvåg kommer.
Noah Englesson – centerpartiet Välkomnar tankar, förslag och studiebesök. Vill
lära sig mer om hur alla arbetar för att göra samhället lite bättre.
Kristianstad@centerpartiet.se
Henrik, Nätverket idéburen sektor välkomnar alla till regional nätverksträff där
temat är partnerskap m.m. Fredag 30/8 På Högskolan Kristianstad, mer info:
http://natverket.org/frihet-jamlikhet-partnerskap-skanes-vag-till-agenda-2030/
Eidfestivalen 7/6 kl 14-21, i Tivoliparken. Kulturaktiviteter för alla. Mer info:
Abrar Shaubaki abrar.shaubaki@ibnrushd.se
Inga- Lill Bengtsson, KB Mosaik Uppmanar att komma med tips, nästa nr 1 juni
handlar om medborgarskap. ingalill.bengtsson@kristianstadsbladet.se
Linda och Lovisa avslutade med att tacka alla som deltagit på mötet,
konstaterade att det är fantastiskt med all samverkan och insatser som sker och
lämnade övrig tid för mingel/nätverkande. Nästa frukostmöte är 26 september.

Stort tack till Anna Nordin för sammanställning av minnesanteckningarna under
frukostmötet integration.
Stort tack till Kulturkvarteret, Musik i Syd, att vi fick vara i deras lokaler.
Vänliga hälsningar
Linda Edvardsson och Lovisa Gentz Ahl
Minnesanteckningar Integrationsfrukost 190523
Integration & Identitet
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Bilaga 1:
Anmälda föreningar och ideella organisationer eller volontärer
Arbete och välfärdsförvaltningen:
AoV utvecklingsenheten
Aov utredning
AoV Barn och ungdom
Barn och utbildningsförvaltningen
Slussen
Näsby skola
Österänggymnasiet
Skolsköterska
Politiska partier
Centerpartiet Kristianstad, Kommunistiska Partiet, Socialdemokraterna
Kommunen
Kommunledningskontoret
Omsorgsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kulturhuset Barbacka
Musik i Syd
Högskolan Kristianstad
Föreningar o studieförbund
FN föreningen
Kristianstadsbygdens Rödakorskrets
Ibn rushd studieförbund
RB
Bilda studieförbund
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge
House of Beatrice
Mosaik Kristianstadsbladet
Nätverket
Kompis Sverige
Östra Göinge kommun

