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Faaborg-Midtfyn

E-avis

Jørn Christoffersen, Per Hanfgarn samt Anne Grethe Lindequist tripper for at modtage
flygtninge. Kommunen lejer sig ind på Fabers Fabrikker, hvor flygtninge huses midlertidigt.

Lokale vil lære normer
fra sig
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Ryslinge er klar til at tage imod 50
flygtninge med en snak om normer og
værdier i lyset af krænkelserne i Köln
Ryslinge: En flagallé og håndholdte
dannebrogsflag ligger klar til at blive kørt i
stilling. Stakkevis af huer, jakker, møbler og
diverse legetøj er parat til at blive delt ud.
Og kontaktfamilier og efterskoleelever står
på spring for at vise byen og private hjem
frem.

Følg
Faaborgredaktionen
på
Facebook
Fejl: Webadressen til
Facebook-siden er ikke

100 frivillige fra Ryslinge har i halvanden
uge nu stået med åbne arme over for 50
flygtninge, som om kort tid ventes at flytte
ind i midlertidige boliger på dele af den
nedlagte og ombyggede gardin- og
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persiennefabrik Fabers Fabrikker.
Læs også: Flygtningemøde aflyst I Gislev sukker
de efter flygtninge, men borgermøde er aflyst,
for der er ingen flygtninge til Gislev

Ud over det rent praktiske forbereder de
frivillige sig i øjeblikket på et oplæg om
danske værdier, normer og kvindesyn i
lyset af de seksuelle krænkelser mod
kvinder i Köln nytårsnat og den
efterfølgende debat og bekymring.
- Det er simpelthen for at berolige folk i
vores lille lokalsamfund med, at vi nok skal
tage vare på vores værdier, normer og
kvindesyn. Vi vil fortælle flygtningene, hvor
vores værdigrundlag ligger. Det er rent
kammeratlige
informationer,
siger
frivilligkoordinator Jørn Christoffersen, der
giver som eksempel:
- Selv om vores unge piger går klædt, som
de gør, er det ikke, fordi de er billige. Vi
respekterer dem fuldt ud, ligesom de
respekterer deres egne unge piger. Det er
kulturforskellen, vi er nødt til at bryde så
meget som overhovedet muligt, siger han.
Læs også: - Det er ikke sket før i min tid i
Ryslinge

En kammeratlig instruks
De frivillige har allieret sig med fire syriske
mænd, der har boet i Danmark i halvandet
år. Også kommunens to familiekonsulenter
vil være på sidelinjen, og der bliver ifølge
Jørn
Christoffersen
ingen
løftede
pegefingre, men derimod masser af
informationer om, hvordan man i øvrigt
gebærder sig i det danske samfund, og
hvad der findes af fritidstilbud i området.
- Er det en opgave for frivillige at informere
om normer og værdier?
- Når det er frivilligt, bliver det mere en
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kammeratlig instruks. Vi møder dem jo
også dagen efter. Det er forskellen på, om
det er en politibetjent, der kommer og
snakker om love og regler, og om det er på
kommuneplan, hvor det kan blive mere
autoritært, forklarer Jørn Christoffersen.
Lokalpolitiet i Assens har som de første
betjente på Fyn planer om at troppe op i
uniform og lære om normer og kvindesyn,
når et større antal flygtninge flytter til
Assens.
Politiet: Ingen sager her
Den model har lokalpolitiet i FaaborgMidtfyn umiddelbart ingen planer om at
kopiere, men hilser det frivillige initiativ
velkommen.
- Det er en rigtig god idé. Det er alt, hvad
der kan bidrage til, at de her mennesker
kommer godt i gang i vores land, siger
politikommissær Jens Friis Christensen,
der ikke har modtaget nogen henvendelser
om kvinder, der har følt sig generet af
flygtninge.
Heller ingen sager er kommet forbi
integrationschef Kristian Finks bord. Han
oplyser, at flygtninge i forvejen bliver
introduceret til dansk kultur og normer på
sprogskolerne og i kommunens introprogram.
- Ved at de frivillige også går ind og gør
det, så bliver man mødt med det hele vejen
rundt. Det giver rigtig god mening, at
frivillige aktivt er med til at fortælle om det,
mener integrationschefen.
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Journalist
Daniel Kofoed
Journalist, Midtfyn:
- Født i 1986, opvokset på
Midtsjælland og har nu
plantet mine rødder i Ringe
på Midtfyn. - Fastansat siden
juni 2012 på Fyens
Stiftstidende og Fyns Amts Avis' fælles
Midtfynsredaktion i Ringe,...
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