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"I am not stupid. I just cannot speak Danish!"
Psykolog Olu Robbin-Coker på Tværkulturelt Centers konference i marts
- om sin egen og mange udlændinges oplevelse af manglende forventninger til dem
i den første tid, inden de har lært dansk.

Hermed årets andet NetværksNyt.
Formålet med NetværksNyt er at orientere hinanden om aktuelt nyt, erfaringer og refleksioner over
vores mangfoldige virkelighed. NetværksNyt indeholder desuden aktuel statistik, faktaoplysninger samt
nyt om kurser/udgivelser/websites i og uden for Tværkulturelt Centers netværk. Bidrag modtages gerne.
NetværksNyt suppleres løbende med korte nyhedsmails.

ÅRETS KRUS – ÅRETS KNUS 2017

Foto: Nadege Uwamahoro og Bent Melchior
Læs mere på www.tvaerkulturelt-center.dk

Integrationspris til FN-kvoteflygtning
Den 29-årige kandidat i folkesundhedsvidenskab Nadege
Uwamahoro fra Rwanda har modtaget Tværkulturelt Centers
integrationspris Årets Krus - Årets Knus 2017. Prisen blev
overrakt af tidligere overrabbiner Bent Melchior på Centrets
konference i København i marts.
Nadege Uwamahoro kom til Danmark som FN kvoteflygtning
i 2005 gennem UNHCR. Hun lærte hurtigt dansk og afsluttede
sidste år en kandidatgrad fra Aarhus Universitet. I marts
begyndte hun på et ph.d. studium i Newcastle. Nadege
Uwamahoro er medlem af den katolske Vor Frue Kirke i Aarhus,
hvor hun i 2015 tog initiativ til et solidaritetsprojekt ud fra
kirkens ungdomsgruppe med aktiviteter for og sammen med
asylansøgere på Center Langå og senere Center Voldby.
Om projektet siger Nadege Uwamahoro, at hun ønskede
at give andre flygtninge håb, fordi hun af personlig erfaring
ved, hvor meget det betyder, at nogen interesserer sig for én,
når man kommer til et nyt land som flygtning.

Forårskonference: Jeg var fremmed - og I blev bange for mig
Kristne må indstille sig på at leve sammen med muslimer fremover, også i Europa. Det er ikke et
skræmmende scenario, men en mulighed for at vise muslimer vores kristne tro i ord og handling og sikre
dem de samme rettigheder, som vi ønsker for os selv, herunder religionsfrihed.
Det understregede den syriske interfaith specialist Chawkat Moucarry fra den internationale nødhjælpsog udviklingsorganisation World Vision på Tværkulturelt Centers konference i København den 17.-18. marts
med temaet Jeg var fremmed – og I blev bange for mig. Han opfordrede til at gå tilbage til de bibelske skrifter
og genopdage Guds hjerte for den fremmede, når frygten banker på: ”De fremmede omtales mere end 100
gange i Bibelen. Her er et budskab til os i dag. Der er ingen anden vej frem end at mødes en-til-en og lære
hinanden at kende. Og så må vi huske, at intet menneske er fuldkomment. Vi er alle syndere og må lære at
leve med hinanden.”
Den afrikansk-fødte psykolog Olu Robbin-Coker talte om vigtigheden af empati i mødet med flygtninge,
der har mistet alt, og opfordrede til at investere i det enkelte menneske: ”Alle kommer med en fortid. Som
medvandrere kan vi hjælpe flygtninge med at bygge bro mellem fortiden og fremtiden. Vis tillid og søg det
bedste i den anden. Det kan gøre en verden til forskel,” sagde han blandt andet.
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Derudover fortalte fem herboende flygtninge og asylansøgere deres personlige historier om tro og håb i et nyt
land flugt. Blandt dem var en ung ortodoks kristen eritreaner, der havde genfundet sin kristne tro som 17-årig
i en militærlejr og i troen fundet styrke til at hjælpe og opmuntre andre under flugten i en overfyldt fiskerbåd
på Middelhavet, der fik motorstop på vej fra Libyen til Italien. ”Derude på havet var det min tro, der gav mig
håb,” understregede han.
Konferencen samlede 125 deltagere, der til sammen repræsenterede 23 lande og en mangfoldighed af
livshistorier, kulturer og kirketraditioner. Se fotos og læs mere på www.tvaerkulturelt-center.dk

Flygtningesøndag
Den 20. juni er af FN udnævnt til World Refugee Day. Det kirkelige netværk Refugee Highway opfordrer kirker
til søndag den 18. eller 25. juni at markere solidaritet med verdens 65 millioner flygtninge ved at bede for
mennesker på flugt i kirkebønnen og gerne invitere en flygtning til at fortælle ved gudstjenesten.
Flere idéer og materialer: Kontakt Tværkulturelt Center eller Folkekirkens Asylsamarbejde.

Fakta om integrationsydelse og kontanthjælp

(april 2017)

Flygtninge modtager integrationsydelse de første syv år i Danmark, hvis de ikke kan forsørge sig selv.
Det såkaldte kontanthjælpsloft sætter en grænse for, hvor meget en person kan få i boligstøtte derudover.
Integrationsydelse (før skat)
Kontanthjælp (før skat)
Enlig forsørger:
12.211 kr.
Enlig forsørger over 30 år:
14.808 kr.
Enlig uden børn:
6.106 kr.
Enlig uden børn over 30 år: 11.143 kr.

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE (IGU)
Pr. 1. april er 389 flygtninge startet på et IGU-forløb.
Alene i marts blev der indgået 121 aftaler. Også
kirker har mulighed for at byde ind med IGU-forløb.

Til kalenderen

MØD DANMARKS MIGRANTPRÆSTER
InspirationsDage for migrantpræster og menighedsledere og andre interesserede
Kursuscenter Brogården, Middelfart, den 25.-27. maj
Fra programmet: Hovedforedrag over 1. Korintherbrev ved den britiske præst og URC generalsekretær John
Proctor, Cambridge, oplæg ved biskop Elof Westergaard, Ribe Stift, om folkekirken og migrantmenigheder, og
foredrag om åndsfrihed ved folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen. Desuden seminarer/workshops, forum for
erfaringsudveksling og international gudstjeneste m.m.
Arrangører: Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste og Tværkulturelt Center.
Konferenceafgift: 2.600 kr. inklusiv overnatning og forplejning. Tilmelding til Tværkulturelt Center
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Flere oplysninger: www.imta.dk
Børkop Højskole d. 10.-14. juli
Hørby Efterskole, Sæby, d. 26.-30. juni
Hestlund Efterskole Bording, d. 5.–9. juli
Luthersk Missions Højskole, Hillerød, d. 3.-7. juli (engelsk/dansk) og 10.–14. juli (farsi)
Løgumkloster Efterskole d. 26.-30. juni (voksne) og 3.-7. juli (familier)

EFTERÅRSKONFERENCE: LAD GLÆDEN GRO
Den 3.-5. nov. i København. En weekend om tro, eksil og eksistens i samarbejde
med lokale sogne, migrantmenigheder og kirkelige organisationer.

Udgivelser
NYE POSTKORT: Vedlagt et udvalg af forårets nye postkort: Flersproget velkomstkort, PÅ GENSYN på 17
sprog samt filippinsk påskekort af Elizabeth Padillo Olesen.
DESUDEN VEDLAGT Udlændingestatistik: Landeoversigt 2017 ▪ Opdateret asyloversigt ▪ Nøgletal 2016 ▪
Årsberetning 2016 ▪ PR for årets cykelsponsorløb.

Mange påskehilsener - Tværkulturelt Center

CYKELSTAFET Hjælp os med at finde sponsorer…
Vær med til at sponsorere en cyklist søndag den 23. april
(Aarhus), 14. maj (København) eller 11. juni (Nykøbing Falster),
hvor entusiastiske cyklister kører mange lange kilometer til
fordel for Tværkulturelt Center. Udfyld vedlagte cykelkort og/eller
sponsorliste og send/mail til Tværkulturelt Center.
Vores økonomi er helt afhængig af ekstra støtte fra vores venner.
LÆS MERE på www.tvaerkulturelt-center.dk

