Projektansøgning til EU's Socialfond

”Den globale Landsby” - i Ballerup
Beskrivelse af BMF
BMF kan:
- skabe kontakter til etniske personer og netværker
- medvirke til markedsføring
- mobilisere

Formål
Projektets hovedformål er at øge etniske minoriteters deltagelse og repræsentation
i Ballerups forenings- og kulturliv, samt at fremme integration, dialog og
multikulturel forståelse i det lokale miljø, m.h.p. at skabe en global landsbykultur.
Projektets fire delmål er:
1. etablere et korps af "barfods-integrationsambassadører" fra de frivillige
foreninger og kulturelle institutioner, mhp. at diskutere imødekommende
integrationsaktiviteter (evt. handleplaner) for at tiltrække flere "etniske" medlemmer
og aktivister
2. gennem uddannelse af "mangfoldighedsaktører" at styrke etniske minoriteters
aktive rolle i at fremme multikulturel forståelse og etnisk deltagelse i forenings- og
kulturliv.
3. opsøge og introducere etniske minoriteter (især fra almene boligbyggerier), for
forenings- og kulturlivet
4. skabe mødesteder og arrangementer for dialog mellem forskellige kulturer, som
baggrund for dannelse af multikulturelle netværker, personlige relationer og en
almen global landsbykultur.
56% af Ballerups borgere bor alment og ud af kommunens ca. 4.000
etniske borgere bor XX i alment byggeri. Projektets hovedformål er at
forbedre integrationen ved at øge de etniske minoriteters deltagelse og
repræsentation i Ballerups forenings- og kulturliv.
Den øgede etnisk deltagelse i de demokratiske processer, de kulturelle
tilbud, de frivillige foreninger og næringslivet, opnås ved at skabe
imødekommende gensidige relationer og personlige kontakter mellem
ny- og gammeldanskerne. Der skal skabes debat om hvordan borgere,
frivillige foreninger, institutioner og erhvervsliv kan bidrage til at gøre
Ballerups globale landsby til et godt sted at bo, med fredelig
sameksistens og multikulturelle netværker.
Indsatsen rettes mod følgende tre fokusområder:

1) at få Ballerup Kommunes vigtigste kulturelle institutioner og de
frivillige foreninger til forholde sig imødekommende til den
multikulturelle verden som findes i Ballerup. Målet er at få
foreningerne til at diskutere integrationsinitiativer og evt. vedtage
handleplaner
2) at skabe dialog, mødesteder og arrangementer for de forskellige
kulturer. Målet er at skabe en global landsbykultur, med
multikulturelle netværker.
3) Via netværket skal de etniske minoriteter i højere grad
introduceres for det lokale foreningsliv. Målet er at få flere etniske til
at benytte de kulturelle og frivillige organisationer og deltage aktivt i
foreningslivet.
Projektet skal bidrage til at at bringe de gode viljer sammen i et netværk
hvor dialog, gensidig respekt og anerkendelse er det fælles fundament.
Deltagelse i projektet skal fremstå som et kvalitetsmærke, som indikerer
en holdning til at være verdensborger i ”Ballerups globale Landsby”
Via et samlet træk – skal Ballerup kommune bringes helt frem i
førerfeltet m.h.t. borgerdeltagelse i integrationsindsatsen. Fjendebilleder
som bygger på ukendskab skal afløses af dialog og venskabelige
relationer.

Projektbeskrivelse (indhold og metoder)
Muhammed-krisen har åbnet manges øjne for, at der i integrationen ligger en
udfordring mht. dialog og multikulturel forståelse. En personlig relation og
identifikation til et fælles nærmiljø eller en forening, kan få borgerne til at spille en
positiv rolle i denne udfordring, fordi det nu engang "ligger lige for". Derfor er det
relativt nemt for interesserede, at være deltagende i projektet.
Projektet ønsker at sætte processer i gang i det lokale miljø, hvor mangfoldighed
udnyttes positivt. Dette gøres ved at skabe multikulturel forståelse i foreningslivet
og ved at motivere flere borgere fra etniske minoriteter, til at deltage i forenings- og
kulturlivet. Projektets force er, at der er stor positiv forhåndsinteresse for projektet i
det lokale miljø. Der satses på en bredspektret indsats, og det forventes, at der
indgås samarbejde med flere end 20 foreninger/interessenter, hvorfra der
rekrutteres ambassadører og døråbnere. Hermed skabes der alsidige muligheder
for personlig kontakt og netværksdannelse mellem danskere og etniske minoriteter,
og den multikulturelle identitetsfølelse underbygges, synliggøres og får konkret
karakter.
Projektet har fire elementer, der understøtter hinanden og styrker muligheden for at
”opbygge” den globale landsby i Ballerup.
1. Projektet rekrutterer og uddanner et korps bestående af 10-15 barfodsintegrations-ambassadører fra samarbejdspartnere og andre foreninger. Korpset
skal lægge op til debat i deres foreninger om muligheder og barrierer for at tiltrække

flere etniske minoriteter som medlemmer. Der kan eventuelt vedtages en
handleplan for foreningens multikulturelle aktiviteter.
2. Der uddannes en korps bestående af 5-8 mangfoldighedsaktører, som
rekrutteres fra etniske og multikulturelle foreninger og råd. Mangfoldighedsaktører
har en dobbeltrolle. På den ene side skaber de - sammen med BMF,
Integrationsrådet m.fl. - kontakt til etniske minoriteter og på den anden side agerer
de som inspiratorer for de foreninger og organisationer, der indgår samarbejde med
projektet. Der sker således et kompetenceløft for denne gruppe af etniske aktører.
3. Etniske minoriteter, bl.a. fra sociale boligbyggerier, introduceres for forenings- og
kulturlivet gennem personlig kontakt, information, arrangementer og medier.
4. Dialog mellem forskellige kulturer promoveres yderligere gennem arrangementer
og møder, samt ved at motivere og samarbejde med arrangører af kulturaktiviteter,
mhp. at tænke og agere tværkulturelt. - Hjemmeside etableres (information og ideog erfaringsudveksling).
Projektet har fokus på de positive integrationsfremmende aspekter. - Via det
personlige møde mellem etniske minoriteter og danskere (i forenings- og kulturliv)
og etablering af netværker, samt via arrangementer og medier, satses der også på
at komme ud til den almindelige borger i kommunen, med henblik på skabelse af en
multietnisk landsbykultur, hvor temaet er "os og os" og hvor flerkulturel forståelse
og gensidig integration er et fælles borgeranliggende.

Indledning: Muhammed-krisen har åbnet manges øjne for, at der i
integrationen ligger en udfordring mht. dialog og kendskab til hinandens
kultur. Der er flere eksempler på hvordan ”lokalpatriotisk” sammenhold
og personlige relationer, har forenet og skabt multikulturel forståelse.
Danmarks selvforståelse er til debat, og alle er enige om at vejen frem
må bygge på respektfuld dialog. – Det vigtigste fundamentet for denne
proces er i virkeligheden den dialog, som foregår mellem borgere med
fælles relationer, til f.x. et lokalområde eller en frivillig lokal forening.
Dialogen i lokalmiljøet mellem ”os og os”, skal gøres til et positivt
integrationsfremmende projekt.
Projektbeskrivelse: Projektet vil øge kontakten og interaktionen mellem
danskere og etniske minoriteter. Der arbejdes med 5 primære
indsatsområder:
1. Rettet mod indvanderere
Få flere med etnisk minoritetsbaggrund til at deltage i i kultur- og
foreningslivet, f.eks. ved at:
- træne etniske kulturformidlere (iværksættere) som kan være
brobyggere mellem minoritets- og majoritetskulturerne
- Introducere relevante tilbud fra foreninger og kulturliv
- Motivere etniske minoriteter til at deltage i forenings- og kulturliv
- Stille fripladser (på prøve) til rådighed i foreningerne
- Motivere og hjælpe etniske kunstnere til at udstille i offentlige
rum

-

At få de etniske foreninger/miljøer til at åbne op for deltagelse fra
gammeldanskere

2. Rettet mod danske foreninger og kulturlivet
At motivere forenings- og kulturlivet for øget deltagelse af etniske
minoriteter, f.eks ved at:
- uddanne et antal frivillige brobyggende ”barfodsdiplomater” fra
frivillige foreninger og boligforeninger. Disse personer får til
opgave at åbne dørene for større etnisk deltagelse i foreningslivet
- diskutere integrationsinitiativer med foreningerne og evt. formå
dem til at vedtage handleplaner
- åbne op for at integrere multikulturelle indslag i kulturlivet
- nedbryde barrierer ved at skabe forståelse for andre kulturers
vilkår
- arbejde for at ny- og gammeldanskere optræder i fællesskab (f.x.
ved indsamlinger til Røde Kors)
3. Skabe multikulturelle fora
Fremme dialogen mellem danskere og etniske minoriteter, f.eks ved
at:
- Medvirke til og støtte op om multikulturelle musik-, teater-, filmog danseforestillinger i Ballerups etablerede kulturhuse (et
samarbejde med Musisk Samråd i Ballerup, Baltoppen og
Ballerup Sprogcenter)
- Fremme udbredelsen af multikulturelle arrangementer (fx. filmog madklubber) i boligområder (f.x. Grantoften, Lilletoften,
Eskebjerggaard og Knastebakken)
- Etablere et multikulturelt mødested hvor ……: (et samarbejde
med den flerkulturelle daginstitution ”Sesam” (Magleparken) og
kulturhuset ”Ind i varmen” (Grantoften)
- Bidrage til at der arrangeres multikulturelle udstillinger, foredrag
og debatmøder (bl.a. i samarbejde med Medborgerhuset i
Skovlunde)
4. Formidlingsaktiviteter (hjemmeside og medier)
Der ligger en vigtig mission i at få formidlet aktiviteterne til alle
borgere i Ballerup, idet et vigtigt formål er at skabe en fælles identitet
som verdensborger i den globale landsby. Projektet skulle gerne
sprede sig som ringe i vandet fordi det forbindes med en personlig
og positiv integrationsindsats. Følgende udadrettede formidlingsaktiviteter er planlagt:
- Lokalavisen ”BallerupBladet” har givet tilsagn om at bidrage med
foromtale og formidling af projektets aktiviteter
- Der etableres en hjemmeside, hvor intereserede kan få
opdaterede oplysninger om arrangementer i Den globale
Landsby.
- Der iværksættes en oplysnings- og hvervekampagne for at skabe
opslutning bag projektet
5. Netværksdannelse
Et vigtigt formål med projektet er at skabe et netværk, som der kan
formidles til og trækkes på:

-

Der laves et nyhedsbrev, der sendes pr. mail / evt. som blog til
medlemmer af netværket

Metoder:







Neværk
Opsøgende
Personlige kontakter
Undervisning/opkvalificering/støtte
Arrangementer/rundvisning
Aktuelle temaer

Projektets innovative karakter
En vellykket integration forudsætter at etniske minoriteter føler tilhørsforhold til
Danmark. Inklusion og ligestilling er derfor den anden side af integration. Foreninger,
netværk og råd er vigtige fora for at deltagelse i demokratiet, og reel inklusion af
etniske minoriteter i disse fora er en udfordring som projekt ”Den Globale Landsby” – i
Ballerup tager op. Som noget nyt vil projektet vise hvordan en omegnskommune, kan
arbejde med at gøre flerkulturel forståelse og integration til et fælles borgeranliggende.
Projektet skal bidrage til at at bringe de gode viljer sammen i et trygt netværk hvor
dialog, gensidig respekt og anerkendelse er det fælles fundament. Deltagelse i
projektet skal fremstå som et kvalitetsmærke, som indikerer en holdning til at være
verdensborger i Ballerup.
Projektet bygger på den kendsgerning, at der i Ballerup Kommune er stor
opslutning bag at gøre en aktiv indsats for at få god kulturdialog og
integration. Ballerups borgere, frivillige foreninger, lokale medier,
institutioner og det politiske system, har flere gange demonstreret den gode
vilje til dialog og integration, og den store forhåndsstøtte bag projektet er
lovende (se støtteerklæringer).
For ½ år siden blev Ballerup Multikulturelle Forening (projektansøger)
dannet. Medlemmerne i BMF kommer fra mange forskellige kulturer, og
BMF har mødt stor velvilje i lokalsamfundet. Netop derfor har BMF pondus
til at bære projektet, som har til hensigt, at kanalisere den udbredte "gode
vilje". Ved at inspirere borgere og foreningsliv til at tage konkrete
integrationsfremmende initiativer, og via en aktiv indsats fra frivillige
foreninger og det lokale liv (næringsliv, kulturliv, friluftsliv, demokratisk liv
osv.), skal der skabes konkrete ”mønsterbrydende” eksempler på
befolkningens og foreningernes interesse i at skabe plads til alle.
Med udgangspunkt i Ballerup som global landsby skal kultur- og fritidslivets
medlemmer mobiliseres for at øge det globale udsyn. Projektets bygger på
flg. bropiller:
•
•
•
•
•

Der er status i at have venskabelige multikulturelle relationer
Mangfoldighed gør vores verden rigere
Vi skal værne om landsbyens sammenhængskraft
Den fælles fremtid bygger på vilje til samarbejde og dialog
Gode vibrationer breder sig som ringe i vandet

Projektet er relevant, fordi det kombinerer en lang række virkemidler og
metoder i integrationsindsatsen, men med det fælles udgangspunkt, at det
foregår i en forstadskommune (Ballerup), og at det er dette lokale rum og
borgernes og organisationernes frivillige personlige engagement, som er
bærende.
Projekt ”Den Globale Landsby” – i Ballerup, er interessant, fordi det vil vise
hvordan en omegns-kommune, kan arbejde med at gøre flerkulturel
forståelse og integration til et fælles borgeranliggende.

7.b. Projektets additionale karakter
Der er en udbredt "god vilje" som projektet har til hensigt at kanalisere i
retning af konkrete integrationsfremmende initiativer, således at der kommer
synlige beviser på befolkningens interesse i at skabe plads til alle. Mange
foreninger er indstillet på at bidrage til øget integration og ligestilling, men
der findes ikke en helhedsindsats, der mobiliserer de frivillige organisationer
og deres medlemmer, med det formål at skabe en global identitet, med
udgangspunkt i Ballerup som global landsby. Der findes ikke andre midler,
der giver mulighed for at frigøre den multikulturelle synergi, ved både sætter
mangfoldighedstankegangen på dagsorden i frivillige og kulturelle
organisationer og motiverer etniske minoriteter til at være aktive deltagere i
det lokale forenings- og kulturliv.

Forventede resultater
- Uddannet 10-15 (primært danske) "barfods-ambassadører" fra foreningerne, som
fremover vil gøre en indsats for etnisk integration
- Uddannet 5-8 "mangfoldighedsaktører" med anden etnisk baggrund
- De vigtigste kulturelle institutioner vil have diskuteret mangfoldighedsplaner
- De kulturelle institutioner vil have gennemført etniske arrangmenter (f.x. eventyr fra
alverdens lande, global storytelling, film)
- Der vil være opbygget et netværk og personlige kontakter, som kan få tingene til at
lykkes (multietnisk synergi)
- Ballerups borgere vil få tilbud om at forholde sig personligt positivt deltagende til
integrationen i samfundet
- Der etableres bekendskaber og venskaber på tværs af etnisk baggrund og
boligområder
- Ballerup Kommunes identitet vil blive forbundet med en multietnisk global
landsbykultur
-

-

-

I løbet at projektperioden uddannes 15-20 barfodsdiplomater fra
foreningerne, som fremover vil gøre en indsats for etnisk
integration
De vigtigste kulturelle institutioner vil have gennemført etniske
kulturarrangmenter og arbejdet med en plan for styrkelse af det
multietniske (mht. indhold og deltagelse)
Der vil være opbygget et netværk at kontaktpersoner og
personlige kontakter, som kan få tingene til at lykkes (multietnisk
synergi)

-

Ballerups borgere vil få tilbud om at forholde sig personligt
positivt ydende til integrationen i samfundet

Støtteerklæringer fra:
Hovedsamarbejdspartner: Ballerup Kommune
Andre samarbejdspartnere: Institutioner og foreninger i Ballerup Kommune, herunder:
- Integrationsrådet
- Røde Kors (indsamlere/lektiehjælp/kontaktfamilie)
- spejderne (etniske ledere)
- kirken (etniske arrangementer og aktiviteter, debatter med global relevans)
- biblioteker (det globale eventyr / lektiecafeer)
- Ældresagen (arrangementer med etnisk indhold / øget deltagelse af etniske
minoriteter)
- boligforeninger (spiseklubber)
- sportsklubber
- cyklistforbundet
- Skovlunde Idrætsforening
- ”Sesam” – flerkulturel daginstitution
- Grantoftens kulturhus ”Ind i varmen”
- Grantoftegaard (miljø/sundhed)
- Naturvejleder (friluftsliv)
- Ballerup Bladet (fast rubrik:Vitser fra den globale landsby)
- Kommunens beskæftigelseskonsulent, Torben Pris (etnisk iværksætteri)
Samarbejdets indhold:
- Foreningerne forpligter sig til at tage godt imod etniske som indgår i samarbejde
omring arrangementer
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