Borgmesterkonference i Berlin 17. – 19. oktober 2014
Gladsaxe deltager hvert andet år i en borgmesterkonference sammen med venskabsbyerne
Sutton (England), Minden (Tyskland), Charlottenburg-Wilmersdorf (Berlin-Tyskland),
Appeldoorn (Holland) og Gagny (Frankrig).
I år fandt konferencen sted i dagene 17. til 19. oktober i Charlottenburg-Wilmersdorf, og alle
byer på nær Sutton deltog.
Fra Gladsaxe deltog borgmester Karin Søjberg Holst, byrådsmedlem Kim Wessel-Tolvig (V)
og fra Social- og Sundhedsforvaltningen Birgitte Vallø.

Emnet for årets konference var ”Kulturel og etnisk mangfoldighed, integration og strategier
mod racisme”. Et emne, som hver by deltog med et indlæg om. Gladsaxe havde et indlæg
om kommunens integrationspolitik, værdigrundlaget for integrationspolitikken og de
målsætninger, kommunen har sat op for integration på fire afgørende områder:
børnepasning, uddannelse, beskæftigelse og på boligområdet. Udover indlæg fra hver af
byerne talte Professor Beate Kuepper fra Køln universitet. Hun tog i sit oplæg fat i ”den
daglige racisme” og på vigtigheden af, hvordan integration – som ifølge hende gerne skulle
blive til inklusion – italesættes oppefra, dvs. fra politisk hold, og hvordan vi undgår en ”dem
og os tænkning”. Hun konstaterede, at alle byerne var ivrige efter at fortælle hvilke initiativer
og projekter man iværksætter netop på integrationsområdet, men undrede sig over, at
samtlige projekter retter sig mod individer, altså projekter for bestemte målgrupper (kvinder,
unge osv.), men aldrig retter sig mod de strukturer, der kan gøre det så vanskeligt at blive
inkluderet i et samfund.

For borgmestrene er konferencerne hvert andet år også et gensyn og en mulighed for at
udveksle lidt nyt om, hvordan det går i de forskellige byer. På aftenen for ankomst deltog alle
derfor i en velkomst middag på en restaurant i Berlin.
Sideløbende med borgmesterkonferencen var der et møde for studerende fra de forskellige
venskabsbyer. De mødtes som opfølgning på en tidligere studenter konference i Appeldoorn,
hvor de havde arbejdet med emnet affaldssortering. Studenterne var inviteret til en del af
borgmesterkonferencen, hvor de kunne fremlægge resultaterne af deres projekt ”Don’t waste
the future” og debattere emnet med borgmestrene. Fra Gladsaxe deltog gymnasieelev
Linnea Edelvang fra Gladsaxe Gymnasium.
Som afslutning på lørdagen og konferencens hovedtema var der ”typical Berlin currywurst”
og senere en flot aftentur med lysfestival på floden Spree.

På konferencens sidste dag var der mulighed for en tur i tårnet på dCharlottenburgWilmersdorfs flotte gamle rådhus, og herefter deltog borgmestrene med flere i den årlige
overrækkelse af medaljer til mennesker, der har gjort noget særligt for det frivillige arbejde i
Charlottenburg-Wilmersdorf.
Tekst: Birgitte Vallø
Foto: Kim Wessel-Tolvig

