Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle
foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation, kirken, de
lokale moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle, boligforeningen samt afdelingsbestyrelserne i Gellerup og på Toveshøj.

Referat fra Samvirkets Kvartalsmøde 31. maj 2016 i Foreningernes Hus kl. 16 -19

Dagens program:
- Velkomst og navnrunde v/ Anders Glahn
- Oplæg og debat (Børneopdragelse og radikalisering) V/ Jesper Holme
- Tryghedsbarometer V/ Jens Espersen
- Tryghed og trivsel i forhold den fysiske helhedsplan i Gellerup/Toveshøj - orientering omkring
byparken og hvordan man kommer rundt i området V/ Kim Skelmose og Per Frølund
- Den kommende boligsociale Helhedsplan V/ Henning Winther
- Opsamling fra sidste kvartalsmøde/ E&P Huset/InstantCity, Gellerup C og opfølgnings på kontanthjælpsloftet
- Det sker i Gellerup og kommende aktiviteter
- Fællesspisning for tilmeldte kl. 19

Kvartalsmødet startede vanen tro med en navne- og præsentationsrunde af de 52 deltagere i aftenens
møde. Herefter bød dagens ordstyrer Anders Glahn velkommen til skolekonsulent og tidligere pædagogisk
leder på den nedlagte Nordgårdsskole Jesper Holme.
Jesper var inviteret til at holde et oplæg om Børneopdragelse og radikalisering, noget han arbejder med i
det daglige, idet han deltager i Aarhus Kommunes arbejdsgruppe om forebyggelse af radikalisering.

”Hvad med det radikale venstre, er det dem I vil af med?” spurgte Jesper retorisk til at starte med. Det er
det selvfølgelig ikke, det handler ikke om, at man ikke må være radikale hverken i ord eller handlinger. For
hvor ville kvinderne have været, hvis de ikke havde været radikale og kæmpet for lighed både før 1915 og i
60´erne og 70`erne for ligeløn og ligeværd. Nej det er når radikaliseringen bliver en voldelig ekstremisme
for at fremme sin egen holdning gennem vold og undertrykkelse.
Derfor er radikalisering stærkt forbundet med opdragelse, uden at man dog kan ligestille radikalisering og
opdragelse – Men hvornår begynder noget? Hvordan griber man livet an?
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Jesper fortsatte: Hvad er kendetegnede for alle mennesker? Hvilket fælles første mål har vi alle? – Vi ønsker alle at få så godt et greb om tilværelsen, som det nu er muligt! – Et ens ønske, men måde vi efterlever
ønsket på, gør os også alle forskellige.
Forældre laver desværre den fejl, at de sammenligner børn. Det er en katastrofe, mener Jesper. Man skal
ikke prøve at opdrage børn ens (heller ikke søskende). Børn er forskellige, og nogle gange tænker forældre:
han er ikke som de andre. Det kan godt være, men man skal være opmærksom på ikke at skamme sig over
sine børn. Skam er noget skidt at opdrage sine børn med. Hvis børn oplever en barndom og en skolegang,
hvor de oplever, at de tilhøre de forkerte, gør man dem stor skade.
Jesper pointerede, at voksne SKAL være rollemodeller. Æblet falder aldrig langt fra stammen/som far så
søn, to talemåder, som går igen i mange kulturer.
Det holder ikke at sige: sådan gør vi i vores kultur, nej så er du nødt til at lave om på din kultur. Ellers er det
misdragelse og ikke opdragelse. Vigtigt at alle både børn og voksne bliver set, som de er, som menneske.
Hvornår begynder noget at tage en drejning? - Jesper slog endnu engang fast, at det ikke er forbudt at være ekstrem hverken religiøst eller politisk. Men man skal have indbygget en indre stopklods. Tab af forskellige slags i egen familie kan medføre radikalisering.
Derfor skal man, som forældre, lade være med at lade diskussionerne komme væk fra hjemmet. Forældre
skal skabe gode trygge rammer, hvor man kan tale om alt også det, som bekymre en.
Tror I, at børn har godt af at blive skældt ud? Nej de lukker ørerne, og så sker der ikke noget. I stedet skal
man tale og få dem til at forstå, og tage ved lære.
Er man et nemt offer, så findes man nemt. Her får man måske den anerkendelse, som man ikke har fået af
andre. Børn holder øje, så man skal ikke skabe glansbilleder, men vise anerkendelse, også den dag politiet
kommer, skal man være anerkende og hverken ignorere eller lave overspringshandlinger eller vise vrede.
Vigtigst: vi voksne skal være til at stole på
Diskussion:
 Der er forskel i opdragelse mellem drenge og piger. Drengen som måske ikke er god vil altid blive
betragtet som god
 Føler her går det godt – svært at holde øje med børnene, når de er på gaden. De første år er ekstrem vigtige med at sige hertil og ikke længere – det gælder alle kulturer
 At opdrage børn er hårdt – især når det sker i en ny kultur
 Hvad er forskellen i opdragelsesformerne og hvad vil man (fra dansk side) have nyder fremme:
dansk kultur og dansk opdragelse
 Det er svært/hårdt for børnene, at blive opdraget i 2 kulturer
 Hvordan giver vi vores børn indsigt i dansk kultur, værdier og demokrati
 Gi retning og vise vejen, men brug ikke belønningsniveau. Det skal man ikke praktisere
 Skilsmisseraten er høj – forældrene har svært ved at tackle fordomme og det skræmmer børnene
 Børn og unge drager omsorg for forældrene (far og mor er kede af det – jeg skal hjælpe)
 Hvad kan børn tåle at se, høre og deltage i?
 Hvem har skylden?: familierne, forældrene, medierne, samfundet?
 Forældrene må lære at tage ansvar
Tryghedsbarometer V/ Jens Espersen
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Jens indledte med at sige, at Jespers oplæg, var lige det Jens gerne ville have sagt. Mange unge synes de
bliver uretfærdig behandlet, fordi vi fra politiet henvender os til dem. Men det afgørende for os er, at vi
rammer rigtigt, når vi skal løse vores opgaver.
Men det går rigtig godt pt. færdselskulturen er rædselsfuld. Vi har allerede i år haft 12 indsatser som har
givet 320 sager, hvoraf mange er af færdelsfarlig karakter, bl.a. på grund af hash, farlige overhalinger. 100
køretøjer er noteret heraf 67 i maj, heraf var der 17 biler med chauffører uden kørekort.
Vi kan alle være en lille smule stolte. Der har ”kun” været 10 indbrud i Toveshøj/Gellerup. Det hjælper på
følelsen af tryghed i eget hjem. Ligeledes har videoovervågningen hjulpet på hærværk i Toveshøj, så afdelingen har sparet en del penge på den konto. Men det er vigtig at anmelde, hvis man ser hærværk. Hærværk kommer jo oveni huslejen, og betaler man ikke husleje bliver man smidt ud
Politiet er opmærksom på de yngre årgange. Der er færre og færre problemer med de unge. Der har dog
lige været en episode, hvor de unge løb væk fra grænser og begyndte at smide med sten, hvorefter der
kom assistance fra Politigården og der blev brugt peberspray. Det var rigtig træls.
I aften er der også en færdelsindsats både til fods, på cykel, biler og videobiler.
Læs mere: http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2016/juni/04/indbrud-og-haervaerk-ibund/
Tryghed og trivsel i forhold den fysiske helhedsplan i Gellerup/Toveshøj - orientering omkring byparken
og hvordan man kommer rundt i området V/ Kim Skelmose og Per Frølund
Kristian: lige nu sker der mange fysiske forandringer. Om 3 uger bliver der fokus på byparken. Der skal flyttes jord væk og flyttes rundt og arbejdet med fossen/vandfald begynder. Der gøres alt for at mindske generne, men det er svært at komme rundt, da meget er spærret af og der er mudder alle vegne.
I kan bruge E&P Huset. Her ved personalet meget om, hvad der sker, og de kan fortælle jer om, hvad der
sker og hvornår, så brug personalet der. Efter sommerferien vil bygaden være færdig og skal indvies. nedrivningen af de 2 blokke er i gang og opførelsen af bygningen med de kommunale arbejdspladser går i gang
i efteråret. Som konsekvens af de mange initiativer bliver der ansat en del mennesker også lokale
Per: i august måned bliver der en del ”fejringer”: 1. august fejres indvielsen af daginstitutionerne og 15.
august er det så Bygadens tur. Første spadestik til bygningen med de kommunale arbejdspladser tages 24.
juni. Byggeriet forventes at være færdige i slutningen af 2018.
Ved Bazar vest og gellerupbadet opsættes en tavle med adgangsforholdene, så gæster og beboer kan se,
hvor man kan gå i området.
Edwin Rahrsvej forventes færdig i september måned.
Den kommende boligsociale Helhedsplan V/ Henning Winther
Prækvalifikationen på 5 sider en nu færdig og sendt af sted til debat i forskellige instanser. Prækvalifikationen indeholder: profil, ønsker, organisering og økonomi i meget overordnede termer.
Tidsplaner er sådan, at der skal være en arbejdsdag d. 23. maj, herefter taler afdelingsbestyrelserne om
planen 2. juni og ultimo juni måned er det så boligforeningens tur og endelig i august/september kommer
turen så til Aarhus Kommune. Den færdige prækvalifikation indsendes i november. Den endelige plan skrives i foråret 2017 og indsendes til godkendelse omkring sommer 2017
Opsamling fra sidste kvartalsmøde:
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E&P Huset/InstantCity: Der er flere tiltag i gang på nuværende tidspunkt. I forhold til iværksætteri og handel starter 8tallet 1. september med mulighed for kontorfælleskaber. Det er på adressen Gudrunsvej 78.
Da lokalerne er små kan det ikke være værkstedsarbejde men f.eks. computer og håndarbejde.
Der vil dog senere komme værksteder omkring InstantCity.
Ligeledes vil der blive åbnet en café i E&P Huset. 1. december vil der blive indviet 400m2 nye pavillioner
ligesom der vil blive opstillet mindre container.
Der arbejdes på at etablere delte værksteder mandage til og med fredage og at disse så kan være åbne for
beboerne i weekenden.
Angående fødevare, så er der indsendt en ansøgning til Veluxfonden, og der samarbejdes med Smag på
Aarhus angående have. Ligeledes arbejdes der på etablering af køkkenfællesskab og køkkenkollektiv med
ansatte kokke. I den forbindelse inddrages der mulighed for kontanthjælpsmodtagere.
15. august bliver der en event i forbindelse med åbning af vejen.
I weekenden 10. og 11. juni er der dessert shop mellem kl. 23 og 01.
http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2016/juni/06/ramadelight/
Der arbejdes med følgende ideer: afholdelse af loppemarked og arrangement hvor man bryder fasten
sammen.
Der samarbejdes med både Virksomhedskonsulenterne og beskæftigelsesforvaltningen om de forskellige
tiltag.
Gellerup C: bliver etableret i 4 til 6 container og der er åbning til september. Gellerup C er ACFC, Cirkus
Tværs og Sigrids Stue, som går sammen om at lave en del aktiviteter for børn og unge
10 års jubilæum: Samvirket har 10 års jubilæum i 2017 og det skal fejres. Styregruppen arbejder efter
gruppens første møde i marts sammen om en strategi for Samvirkets arbejde nu og i fremtiden. Denne
præsenteres for kvartalsmødet i september
Opfølgning på kontanthjælpsloftet v/Henning Winther:
Der er udarbejdet en beregning som siger, at ca. 600 personer rammes af kontanthjælpsloftet i Gellerup/Toveshøj. Det er rigtig mange mennesker og boligforeningen frygter at der vil forekomme udsættelser
af beboer, som ikke har mulighed for at betale husleje, men også at mange vil blive gældsat. Det kan få
betydning for samtlige beboer, da regning betales af samtlige beoer i Gellerup/Toveshøj.
Desværre er der ikke kommet så megen information ud om konsekvenserne for de borger, som rammes af
kontanthjælpsloftet og de mange komplekse regler.
En af dem er, at hvis man ikke har haft 113 timers lønnet arbejde inden 1.10 så ryger man fra kontanthjælp til integrationsydelse – Ellers er en af hovedreglerne at man skal have arbejdet 225 timer på årsbasis.
Hvis ikke så vil man komme på integrationsydelse, som er på 6000 kr. pr. måned. Man skal have opholdt sig
i Danmark 7 år ud af 8 år. For eftertiden har man kun ret til 2 ugers sammenhængende ferie ud af 4, og der
lægges et loft over, hvor meget, man kan få samlet, når man medregner anden offentlig støtte udover kontanthjælpen. Det kan for eksempel være boligstøtte og støtte til sygebehandling, men ikke børnerelateret
støtte som børnepenge og tilskud til daginstitution.
Mange beboer i Gellerup/Toveshøj er utrygge ved, hvilken betydning kontanthjælpsloftet får for dem og
derfor er det en stor udfordring at Folkeinformation er blevet beskåret i forhold til opgaveløsninger og
mulighed for at hente hjælp der.
Det sker i Gellerup og kommende aktiviteter
Eurotopia: har præmier på deres stykke Mørkhed 4. juni. Stykket spiller også 5. juni. ”Vi er et sted i verden.
I Europa. 20 kvinder mødes i et rum. En banegård? En platform? De er måske tilbageholdt af politiet? De er
strandet. De er alle på vej et sted hen”.
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Anmeldelse af forestillingen:
http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2016/juni/06/moerkhed-fra-isolation-til-faellesskab/
Midsommerfest: afholdes i år 18. juni på grund af ramadanen. Hovedtaler er Stadsarkitekt Stephen Willacy.
Ladens folkekøkken: der er mulighed for at få et billigt og godt måltid mad hver fredag i Laden kl. 17. Pris
20 kr., dog skal børn under 12 år kun betale 10 kr.
Afd. 5 overtager Laden som beboerhus.
Dimissionsfest: d. 23. juni afholdes der dimissionsfest kl. 21. I løbet af aftenen er der taler, overrækkelse af
diplom og en gave af kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad. Der afsluttes med fællesmiddag for dimittender
og deres familie i Foreningernes Hus.
Tilmelding senest fredag d. 17. juni 2016. Sedlen afleveres til Det Boligsociale Sekretariat, Gudrunsvej 10A,
8220 Brabrand, eller ved at sende en sms til Ahmad El Ahmad på tlf. 28 34 25 48 eller en mail til
ahah@bbbo.dk
Kræftens Bekæmpelse: der er rigtig god kontakt til kvinderne i området. Den samme kontakt vil man gerne
have til mænd. Du kan møde kræftens bekæmpelse hver tirsdag formiddag i Bazar Vest, ligesom der er
møder for pårørende.
Shire: 3. juli vil der efter kl. 17 være et arrangement i Foreningernes Hus arrangeret af forskellige somaliske
foreninger. Følg med på www.gellerup.nu
Grundlovsfesten 5. juni bliver stor i år. Gellerup Kirske fejre sit 40 års jubilæum om formiddagen med festgudstjeneste og efterfølgende frokost for alle på Fredens Plads inden Grundlovsfesten starter kl. 14 med
forskellig taler og musikalske indslag. Dagen afsluttes med fælles grill.
Lokalcenteret: lover flere aktiviteter i efteråret. Bla. er der planer om at starte op med hjemmebesøg, besøgsvenner. Se annonce i lokalavisen
Fritidsjob: der er mulighed for feriefritidsjob i juli og august, se herunder hvordan man kan søge, hvis man
er mellem 15 og 17 år : http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2016/juni/01/sommerjobber2016/
Sol og sommer kataloget er udkommet – hent det f.eks. på Gellerup Bibliotek
QHuset er lukket i ramadanperioden, men åbner igen efter EID med aktiviteter for kvinder og børn – følg
med på facebook
Sommerstemmer ved Brabrand Sø finder i år sted 11. juni fra kl. 13: Mød Ramallaspejderne og Cirkus
Tværs på Markedspladsen, hør børn tale om helte og antihelte og mød ikke mindst en masse forfattere
også lokal fra Skriveværkstedet: http://www.litteraturen.nu/begivenhed/sommerstemmer-litteratur-ogmusik-ved-brabrand-soe/
Ladder: der har været afholdt workshop og der arbejdes nu for at stable forskellige projekter på banen bl.a.
information om flygtningeruter, lokale fortællere på Gellerup Museum. Kontakt Wissal for nærmere oplysninger: wiel@bbbo.dk

NB: Se lidt fra hele mødet her: http://www.gellerup.nu/aktuelt/video/
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