Invitation til gå-hjem møde om boligplacering af flygtninge
Dansk Byplanlaboratorium og International Federation for Housing and Planning (IFHP) inviterer til et gå-hjem møde om
boligplacering af flygtninge. Opgaven er nærværende, og den øger presset på et allerede presset boligmarkedet. Der er
behov for et mere fleksibelt boligmarked, for at imødekomme migrantstrømmenes foranderlige demografi. Antagelsen
er, at vi alle kan bidrage til dette samt at vi alle har et råderum indenfor egen beslutningskompetence. Spørgsmålet er;
Hvad kan du?
Gå-hjem mødet foregår hos Byplanlaboratoriet, Nørregade 36,1, København torsdag den 28. januar kl. 14.30 - 17.
Tilmeld dig her: http://www.byplanlab.dk/node/2495
Vi har ikke løsningen! Vi har tilgengæld kaffe og kage, samt en tro på, at vi bedre sammen, end hver for sig, kan inspirere
og inspireres ved at dele viden og drøfte, hvordan opgaven løses.
Dansk Byplanlaboratorium og IFHP mener, at boligplacering af flygtninge kan være til gensidig fordel for både danskere
og flygtninge. Vi ønsker at afsøge love og regulativer, traditioner og muligheder for at skabe gode byer med boliger, som
borgerne kan være tjent med samt kan betale. Vi ønsker boligplacering er tæt tilknyttet integrationsprocessen. Vi ønsker
at drøfte, hvordan vi sikrer den nødvendige fleksibilitet.
Danske kommuner er ansvarlige for denne opgave, men det betyder ikke, at danske kommuner skal løse den alene. Der
findes allerede mange eksempler på nye samarbejdsrelationer mellem det offentlige, det private og civilsamfundet. Nye
tider og vilkår får os til at stoppe op, og overveje, hvad vi bør fortsætte med at gøre, stoppe med at gøre og begynde at
gøre. Hvordan og hvad vi gør, - det ser vi på sammen.
Foreløbigt program
•
•
•
•

Oplæg med kommunale eksempler
Oplæg om europæiske erfaringer og netværk ved Christina Krog fra IFHP
Diskussion ved mindre borde
Næste skridt: Står vi sammen eller går vi videre hver for sig?

Baggrund
I følge UNHCR er flygtningestrømmen fra krigene i Syrien og Iraq den første af mange kommende folkevandringer.
Klimaforandringer, migration fra land til by, jagten på bedre vilkår for ens børn resulterer i folkevandringer. Det 20.
århundredes stabile verdensorden er elimineret. Vi kan ikke fikse problemet, men vi kan lære at tilpasse os og at være
fleksible for at imødekomme de ofte uforudsigelige behov med mål om at skabe gode liv. Vi ved fra et pilotprojekt i IFHP
i blandt 10 europæiske lande, at udfordringerne ligner hinanden på tværs af Europa, på trods af et forskelligt antal
flygtninge, forskellige vilkår og løsninger. En europæisk workshop med deltagelse fra fem europæiske lande, heriblandt
Danmark, resulterede i syv overvejelser. De præsenteres på gå-hjem mødet, og er samlet set en opfordring til at afsøge
muligheder for at eksperimentere og udvikle indenfor den eksisterende lovgivning ud fra antagelsen om, at alle har en
beslutningskompetence. Spørgsmålet lyder derfor: Hvad kan du / I beslutte at gøre for at løse denne opgave, og
lignende i fremtiden?
Målgruppe
Alle, som deler ovenstående intention, er velkomne. Der er behov for idérigdom.
Yderligere oplysninger
Dansk Byplanlaboratorium: Ny Weisser Øhlenschlæger, NWO@byplanlab.dk, tlf. 33 17 72 78
IFHP: Christina Krog, c.krog@ifhp.org, tlf. 22909105

