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B
erlingske kan i dag kortlægge, hvor-
dan landets største kommuner, Kø-
benhavn, Aarhus og Odense, siden 
2014 har brugt adskillige millioner 
kroner på projekter og indsatser, der 

har det primære formål at integrere lygtninge 
og indvandrere. 

Alene i 2017 har de tre kommuner tilsam-
men brugt mindst 150 millioner kroner på 113 
forskellige integrationsprojekter- og indsatser, 
der hovedsageligt ligger ud over den lovplig-
tige indsats – altså projekter, som kommuner-
ne ikke ved lov er tvunget til at drive.

Omfanget og karakteren af de mange en-
keltprojekter, som kommunerne støtter øko-
nomisk, får eksperter og politikere til at så tvivl 
om, hvorvidt de mange millioner bruges på 
det rigtige.

»Man kan stille sig selv det spørgsmål, om 
man får nok integration for pengene, eller om 
det i lige så høj grad er beskæftigelsesprojek-
ter for dem, der driver dem,« siger udlændin-
ge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) 
og understreger, at der »ikke nødvendigvis« 
er noget galt med de enkelte projekter:

»Men jeg mener, at man i kommunerne skal 
gå kritisk til værks og se på, hvor mange pro-
jekter der er, og om man kunne samle det lidt 
mere i stedet for at strø et tyndt lag sukker ud 
på en sukkermad.«

Ifølge Torben Tranæs, økonomisk vismand 
og forskningsdirektør i forsknings- og analy-
secentret VIVE , er den store mængde integra-
tionsprojekter et udtryk for, at der mangler et 
samlet overblik.

»Der er mange mennesker beskæftigede med 
integration, men det er svært at få et samlet 
overblik over, hvordan projekterne virker og 
evalueres i de enkelte kommuner. Der kan væ-
re gode grunde til at eksperimentere. Men vi 
er nu dér, hvor der er behov for en mere sam-
menhængende strategi, hvor man koncentre-

rer sig om nogle færre ting, som man bliver 
dygtigere til,« siger Torben Tranæs.

Festival og Facebook
Indsatser som f.eks. ekstra danskundervisning 
i folkeskolen, midlertidig boligplacering af ny-
ankomne lygtninge og indsatserne i det tre år 
lange integrationsprogram tæller ikke med i 
Berlingskes kortlægning. Gennemgangen af 
projekterne viser, at størstedelen af kommu-
nernes penge går til indsatser rettet mod at få 
lygtninge og indvandrere i job. 

Derudover støtter kommunerne en række 
mindre tiltag på integrationsområdet. I Kø-
benhavns Kommune har integrationsindsat-
sen ifølge en oversigt fra kommunen siden 
2014 talt støtte til projekter som et cykelværk-
sted, en kvindeklub, et mangfoldighedspleje-
hjem, byhaver, udlugter, undervisning i af-
faldssortering og en mangfoldighedsfestival. 
Der er ligeledes brugt 120.000 kroner på 24 
Facebook-opslag i kampen mod social kontrol. 

I de to andre kommuner er der brugt mar-
kant færre midler end i København. I Odense 
er der f.eks. brugt alt fra 2,5 mio. kr. på at skaf-
fe lere praktikpladser til lygtninge til 20.000 
kr. på en familiedag på Fyens Væddeløbsbane.

Ifølge Jacob Nielsen Arendt, forsknings leder 
i Rockwool Fondens Forskningsenhed, er de 
reelle efekter af projekterne på integrations-
området ofte ukendte.

»Vi bruger som samfund rigtigt mange pen-
ge på små, lokale projekter, hvor den viden, 
der måtte blive opsamlet, sjældent bliver 
spredt særligt godt og ofte slet ikke evalueret 
tilstrækkeligt. Lige nu fægter kommunerne 
lidt i blinde og bruger mange penge på indsat-
ser, hvor det er svært at sige med sikkerhed, 
om de virker,« siger Jacob Nielsen Arendt:  

»Der er behov for at gå mere struktureret til 
værks.«

På Christiansborg efterlyser Dansk Folke-

Støtte til integration  
bruges på byhaver, 
cykelværksted  
og Facebook

I landets tre største kommuner er der 
alene i år afsat 150 millioner kroner til en 
broget skare på i alt 113 integrations
projekter – ofte uden måling af efekten. 
Politikere og eksperter mener, at der er 
brug for en oprydning.

Af Jens Anton Bjørnager  jabj@berlingske.dk 
og Henrik Jensen  hejs@berlingske.dk
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parti og Liberal Alliance en oprydning i pro-
jekterne. Og ifølge Socialdemokratiets inte-
grationsordfører, Mattias Tesfaye, er »det ikke 
midlertidige bevillinger, hvor halvdelen af pen-
gene bruges på projektbeskrivelser, der løser 
vores integrationsproblemer«: 

»Vi skal passe på med at bestemme enhver 
detalje i de kommunale budgetter fra Christi-
ansborg. Men jeg er generelt skeptisk ved en 
parallel integrationsindustri af søde, linke, 
rare og kloge mennesker med alverdens for-
skellige projekter,« siger Mattias Tesfaye: 

»Jeg tror på det lange, seje træk. At det er de 
almindelige og bærende samfundsinstitutio-
ner, der kommer til at få integrationen til at 
lykkes.« 

Færre projekter i København
I Københavns Kommune forklarer beskæfti-
gelses- og integrationsborgmester Mia Nye-
gaard (R), der tiltrådte i oktober, at hendes egen 
forvaltning de seneste ire år allerede har ryd-
det op.

»Vi har netop skåret ind og har sagt, at vi 
gerne vil have færre projekter og en mere stra-
tegisk indsats,« siger Mia Nyegaard:

»Jeg har svært ved at forholde mig til, hvad 
man har gjort bagudrettet. Men jeg kan bare 
sige, at vi evaluerer alle de projekter, vi har 
kørende her i forvaltningen.«

Siden 2014 har der på tværs af alle Køben-
havns Kommunes forvaltninger været uddelt 
støtte til en række mindre integrationsprojekter 
som f.eks. et cykelværksted, byhaver, Facebook-
opdateringer og en mangfoldighedsfestival. 
Hvad siger du til kritikken af den type projek-
ter?

»Jeg mener, at integration er mange forskel-
lige ting, og at en god integrationspolitik hand-
ler om en god beskæftigelsespolitik, en god 
kulturpolitik og en god socialpolitik. Én ting 
er, at det er godt, man kommer i job, men man 
får jo også et netværk og venner ved at komme 
i foreningslivet.«

I Odense Kommune fortæller koncernchef 
Hanne Sørud fra beskæftigelses- og integrati-
onsforvaltningen, at der allerede er »skåret 
godt ind til benet«.

»Vi foretog en kæmpe turnaround for et år 
siden, og der røg en del fancy indsatser ud af 
huset. Nu fokuserer vi på det, vi ved, virker,« 
lyder det.

Læs mere i Magasin side 4-7

Lige nu  
fægter 
kommu nerne  
lidt i blinde. 
Jacob Nielsen Arendt , 
forsknings leder i Rockwool 
Fondens Forskningsenhed

Ghada Baba Nasser, 48 år, 
er ansat 37 timer om ugen i 
den social økonomiske 
virksomhed »Send Flere 
Krydderier«, der ligger  på 
indre Nørrebro i 
København. Projektet skal 
gøre kvinderne i stand til at 
komme ud på 
arbejdsmarkedet.  
Foto: Anne Bæk

32 unge aftjente sidste år deres 
værnepligt som militærnægtere. I 
2015 var tallet 26. Det var det 
laveste antal militærnægtere i 
Danmark siden begyndelsen af 
1930erne bortset fra under Anden 
Verdenskrig, da der ikke blev 
indkaldt soldater, og der derfor 
heller ikke var militærnægtere. Det 
skriver Kristeligt Dagblad. 

13. december 1917 ik Danmark 
sin første militærnægterlov, som 
tillod værnepligtige at nægte at 
forrette militærtjeneste, hvis det 
stred imod deres samvittighed. 
Nu, 100 år senere, trækker mange 
frinummer ved sessionerne, og 
langt de leste af de værnepligtige, 
som forsvaret har brug for, melder 
sig frivilligt. 

Ifølge forsvaret  melder mange 
sig frivilligt, fordi de vil gerne vil 
bidrage til at skabe fred og 
sikkerhed i verden, at værnepligts-
uddannelsen kan give dem et 
særligt fællesskab og kammerat-
skab, den kan give en personlig 
udfordring, og nogle vil gerne have 
uddannelsen på deres CV.

Næsten ingen 
militærnægtere 
tilbage i Danmark

Foto fra Gazastriben: Reuters

Israelske luftangreb mod Gaza-
striben natten til lørdag har kostet 
to palæstinensere livet, oplyser 
unavngivne sikkerhedskilder fra 
Hamas. Israel bekræfter luftangre-
bene, der følger den uro, der blev 
udløst af USAs anerkendelse af 
Jerusalem som Israels hovedstad. 
Israels luftangreb er et svar på 
militante palæstinenseres afyring 
af raketter mod israelske byer. 
Mindst 25 blev såret i luftangrebe-
ne, rapporterer BBC på baggrund 
af palæstinensiske kilder. Ritzau

To dræbt ved 
gengældelses- 
angreb

Biler kører under delvist kollapsede elmaster, der en måned efter 
orkanens hærgen stadig ikke var blevet jernet. Foto: Alvin Baez/Reuters

Antallet af omkomne efter den 
voldsomme orkan, der ramte 
Puerto Rico i september, er 
muligvis mange gange højere end 
de 62, som er myndighedernes 
oicielle tal. The New York Times 
skriver, at over 1.000 kan have 
mistet livet, efter at orkanen Maria 
ramte den amerikanske ø 20. 
september. Avisen har gennemgå-
et statistikken for antallet af døde i 
de 42 dage, efter at Maria gik i land 
som en kategori 4-orkan, det 
næsthøjeste trin på skalaen for 
orkanstyrke. 

Analysen viser, at 1.052 lere 
personer døde i perioden sam-
menlignet med samme tidsrum de 
to foregående år. Orkanen 
hærgede med vindstød på over 
200 kilometer i timen og abrød på 
et tidspunkt strømforsyningen, så 
samtlige 3,4 millioner indbyggere 
manglede elektricitet. Flere steder 
på øen er elforsyningen stadig ude 
af drift. 

»Før orkanen havde jeg i snit 82 

Dødstal fra orkan 
i Puerto Rico er 
måske alt for lavt

dødsfald om dagen. Det ændrede 
sig fra 20. til 30. september. Nu har 
jeg i snit 118 dødsfald om dagen,« 
sagde Wanda Llovet, direktør for 
folkeregistret på Puerto Rico, i 
november. Den dødeligste dag 
under orkanen var 25. september, 
da guvernøren for Puerto Rico 
advarede om en truende humani-
tær krise, der kunne udløse 
masselugt fra øen.  Ritzau

Georgiens tidligere præsident 
Mikhail Saakasjvili blev fredag 
anholdt af ukrainsk politi. Det 
sker, efter at han tidligere på ugen 
blev befriet af ukrainske tilhænge-
re fra en af politiets vogne. 
Anholdelsen har ifølge Reuters ført 
til yderligere demonstrationer i 
den ukrainske hovedstad, Kijev. 
49-årige Saakasjvili er gået ind i 
ukrainsk politik, hvor han fører an 
i en kampagne mod den udbredte 
korruption. Han har for nylig sagt 
til sine tilhængere, at han vil ofre 
sit liv for Ukraines frihed. Ritzau

Politiet anholder 
georgisk eks-
præsident igen 


