Tryghed og naboskab
– veje til god integration i boligafdelingen

8. kreds
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Indledning
Danmarks almene boliger har igennem tiden været
en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund end det danske skulle
integreres i det danske samfund.
I disse år oplever Danmark et meget stort antal
flygtninge, og derfor vil et meget stort antal nye
medborgere skulle boligplaceres rundt i landet i de
kommende år.
Denne folder er et initiativ fra boligorganisationerne i de fire sønderjyske kommuner, og ambitionen
er at understøtte det gode liv, naboskabet og trygheden.
Pjecen giver gode råd til dig, som måske bliver
nabo, overbo eller underbo til en flygtning eller
flygtningefamilie. Gode råd om at tage den første
kontakt og byde velkommen.

”Hvis du løser
små problemer, får du
aldrig store problemer.”
Torben Wiese

Der er også gode råd til afdelingsbestyrelserne, som
vil møde nye beboere. Beboere, der måske har brug
for en ekstra hånd til at blive en del af afdelingsdemokratiet og aktiviteterne i afdelingen.
I pjecen vil du også kunne finde et par historier fra
det virkelige liv.
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Det gode boligliv
I de almene boliger er der en lang og stærk tradition for fællesskab og fælles faciliteter. Det er faktisk
deleøkonomi, og det har de almene boliger haft
gavn af, længe før det blev moderne.
Det lokale engagement og beboernes muligheder
for at få indflydelse på egne boforhold er en unik
platform for ejerskab og fællesskab i de mange
boligafdelinger.
En almen boligafdeling huser ofte en mangfoldighed af mennesker. Enlige og familier. Unge
og ældre. Dansk og ikke-dansk baggrund.
Overførselsindkomst og beskæftigelse.
Det giver samtidig en mangfoldighed af kompetencer, kulturer, højtider, vaner, traditioner og sprog.
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Et boligområde skal være en tryg ramme om mangfoldighederne og deres udfoldelse. Et væsentligt
element i den tryghed er, at man kender sine naboer, og føler at man hører til.
De mange nye medborgere skal inviteres ind i
denne tryghed og mærke de gode vilkår, en boligafdeling kan tilbyde.
De skal introduceres til beboerdemokratiet og ikke
mindst de tilbud og aktiviteter, som er rammen om
fællesskabet og mødet imellem de mange forskellige beboere.

Kultur er ikke
noget man har, kultur
er noget man gør.
Kultur er noget der
skabes mellem
mennesker

Hvad kan du gøre som nabo?
Du kan spille en stor rolle i at byde velkommen til
nye beboere.
Som nye beboere er de ”en af os” med de muligheder, forventninger og krav, der gælder, når man
bor alment.
Hvis man har rødder langt fra Danmark, har man
som udgangspunkt ingen erfaringer med den måde
at bo sammen på, som det almene er karakteriseret ved.
Der var engang et slogan, som lød: En fremmed er
en ven du ikke har mødt endnu!

En god start er noget så simpelt som at være opsøgende, sige goddag og byde på en kop kaffe.
Vær opmærksom på, at det ikke i alle kulturer er
normalt at give hånd.

Der kan være kulturelle forskelle på synet
på, betydningen af og værdierne i:
• Kommunikation
• Påklædning
• Mad- og spisevaner

Du kender boligområdet, de fælles faciliteter og
de traditioner, der er for aktiviteter, hvor man kan
møde de andre i afdelingen.

• Tidsopfattelser
• Familie og venner

5

Som ny beboer har man sikkert også en masse
spørgsmål:
•
•
•
•
•

Hvordan finder man viceværten?
Hvad er der af muligheder for børnene?
Hvordan virker vaskeriet?
Hvordan sorteres affaldet?
Hvad skal man være opmærksom på i
husordenen?
• Hvilke fælles aktiviteter er der i boligafdelingen?
Her kan du gøre en stor forskel for din nye nabo,
genbo, overbo, underbo ved at være opsøgende og
høre, om der er sådanne spørgsmål.
Som ny i en afdeling skal man måske også have et
lille ekstra skub for at deltage i de fælles aktiviteter,
bruge udearealerne og komme afsted til afdelingsmødet.

Du kan give det lille skub ved at foreslå, at i følges
ad. Det giver dig også en god mulighed for at introducere den nye beboer for de andre i afdelingen.
Det giver tryghed.
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Hvad kan du gøre som afdelingsbestyrelsesmedlem?
Som medlem af afdelingsbestyrelsen er du valgt af
de andre beboere til hverv, og det er selvfølgelig et
udtryk for, at de har tillid til dig.

Der skal sandsynligvis også gøres en særlig indsats
for at få de nye beboere inddraget i fx afdelings
mødet, og det kræver ofte en personlig kontakt.

Beboerdemokratiet er noget meget dansk og unikt
i sin form. Det kendes ganske enkelt ikke mage til
uden for landets grænser.

Samtidig er nye beboere en potentiel gave til afdelingen og aktiviteterne i boligområdet. Det er
måske personer med nye og anderledes kompetencer, som kan skabe nye aktiviteter og puste nyt
liv og inspiration i de eksisterende aktiviteter.

Som ny har man derfor brug for en introduktion,
og du er den, der er nærmest til at give den.
I kan også diskutere i afdelingsbestyrelsen, om der
er en idé i at etablere deciderede velkomstteams
eller velkomstkomiteer. Det har den fordel, at modtagelsen af nye beboere sættes i system, og at man
får givet alle de nødvendige informationer.

Sidst, men bestemt ikke mindst, kunne det jo være
sådan, at der blandt de nye beboere var et emne til
afdelingsbestyrelsen!
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Hvis du vil vide mere
Den enkleste vej til ny viden er at spørge dem, man
gerne vil vide noget mere om.
Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte administrationen, hvis du har spørgsmål.
Der er endelig mulighed for at søge mere viden på
nettet, fx: www.foreningen-nydansker.dk
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Et par succeshistorier til inspiration
Nordborg
En lille solstrålehistorie om syriske flygtninge
i afd. 5 hos Nordborg Andelsboligforneing fra
afdelingsformanden
”For ca. 1½ år siden modtog vi her i gaden 3 syriske
flygtningefamilier. Jeg havde som formand snakket
positivt om det, der skulle ske, og det betød at
beboerne på forhånd var åbne og nysgerrige.
Vi valgte at lade dem falde til stille og roligt. Vi ville
ikke overrende dem med vores tilbud om hjælp
og ting, de måtte mangle. Det betød at kontakten
udviklede sig stille og roligt, og de kom til os, når
der opstod behov.
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Selvfølgelig har der været episoder, hvor vi fx har
måttet irettesætte deres børn om god opførsel i
afdelingen. De forstod det hurtigt og indrettede
sig, men børn er jo børn, så noget skal siges flere
gange ligesom til vores egne børn.
Alle 3 familier har haft kontakt med mig for at få
hjælp til praktiske ting. De er faldet godt til og
snakker med de øvrige beboere, også for at blive
bedre til dansk. Det er de overraskende hurtigt blevet bedre til, og de giver udtryk for at have det
godt i afdelingen.
Det vigtigste i det her er, at man er åben, uden fordomme, og at man bliver informeret, inden de
kommer. Det giver gode muligheder for dem til at
integrere sig, og det er lykkedes rigtigt fint.”
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Hvis du kun ser kultur og ikke et individ, når du møder
et andet menneske, generaliserer du ofte for meget.
Hvis du kun ser et individ og ikke en kultur, når du møder et
andet menneske, risikerer du at antage, at personen er som dig.
Forventer du, at andre har samme kultur, adfærd og
værdier som dig, så er der grobund for konflikt.
Der er det optimale at møde både individet og den
kultur, vedkommende er bærer af.
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Toftlund
En ny og aktiv afdelingsbestyrelse var med
til at gøre en markant forskel for det sociale liv og dermed også skabe rammerne for
god modtagelse af flygtninge i afdeling 4 i
Toftlund Andels Boligforening.
Afdelingsformand Henning Thomsen har sammen
med beboerne lavet nogle dejlige fællesrum i kælderen, hvor der er fodboldspil, dartspil og andre
sjove ting, lidt for enhver smag og alder. Der bliver
holdt sammenkomster med fælleshygge i deres selskabslokaler. Der bliver holdt grillkomsammen, og
afdelingsformanden stemmer dørklokker for at få
samlet beboerne. Og det er lykkedes.
Afdelingen har fire flygtningefamilier, som har fået
bevilget ophold. Da de ankom, mødte Henning
Thomsen op med blomster og bød dem velkommen.
”Da jeg selv flyttede ind, blev jeg nabo til flygtninge

fra Kosovo. Vi havde nogle stykker. Vi rendte ikke hinanden på dørene. Vi kendte jo ikke hinanden. Og der
blev snakket meget forkert. Da vi så fik syriske flygtninge, tænkte jeg, at vi må lære hinanden at kende
og lære syrerne at kende. Med blomsterhilsenen fik
de viden om, hvem jeg var. Der skulle ikke mere til.
Og så lavede jeg nogle kander kaffe og satte mig på
vores bænk på det grønne område, og så sad vi pludselig 10-15 og snakkede, syrere og danskere.”
Sammen med de andre beboere rev syrerne den
gamle legeplads ned. Henning Thomsen kontaktede Tønder Kommune, som nu har bevilget 50.000
kr. til en pavillon og en motionsbane ved blokkene
efter model fra Julemærkehjemmet.
De syriske mænd hjælper med at lægge fliser, så
der bliver mulighed for motionsløb rundt om legepladsen.
”Vi er virkelig fælles om tingene”, fortæller
Henning Thomsen.
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