Debat: Husk nu uddannelse i integrationsudspillet
Bragt i Politiken, 13. februar 2016
Af Lykke Friis, prorektor for uddannelse
Forleden kunne man i Politiken læse, at regeringens udkast til en
integrationsplan af flygtninge var en ”ommer”, og at flere ministre nu skulle
bidrage til en mere ambitiøs plan. Man kan kun håbe, det betyder, at
uddannelsesområdet nu opprioriteres. Siden flygtningekrisen for alvor tog fart,
har Københavns Universitet (KU) og andre uddannelsesinstitutioner flere gange
peget på, at uddannelse af flygtninge er lidt af en kongevej til integration og
en god investering.
Tag bare solstråleeksemplet Nada Alkis, der flygtede fra borgerkrigen i Syrien
med en bachelorgrad i farmaci fra et privat universitet i Syrien. Efter at hun
har fået opholdstilladelse i fem år, er hun nu i gang med en kandidateksamen i
farmaci - sammen med danske og udenlandske studerende, der ikke i
dagligdagen tænker på, at Nada er flygtning. Eller som hun udtrykker det: ”I
henhold til loven er jeg stadig flygtning, men i praksis er jeg studerende”.
Efter endt studium kan hun enten bidrage til det danske arbejdsmarked eller
tage hjem til Syrien med styrkede kompetencer, når der forhåbentlig engang
kommer fred. Nu er det langt fra alle, der ankommer fra Damaskus eller
Aleppo med en bachelorgrad i farmaci. Tværtimod. Undersøgelser peger på, at
mange slet ikke har afsluttet folkeskolen. Men det er vel ikke et argument for
at ignorere de flygtninge, der rent faktisk har nogle kompetencer, der kunne
komme det danske videnssamfund til gavn?
Allerede tilbage i september skrev Københavns Universitets rektor til
uddannelsesminister Esben Lunde Larsen, hvor han foreslog, at
uddannelsesinstitutionerne blev tænkt ind i regeringens integrationsindsats.
Initiativet var inspireret af, at mange EU-lande med Tyskland i spidsen, har
gennemført tiltag af den støbning. Siden blev henvendelsen fulgt op af Danske
Universiteter. Uddannelsesområdet indgik da også i statsministerens
integrationstopmøde på Marienborg, men reelt venter vi fortsat på svar.
Forhåbentlig kommer det nu med i integrationsplanen. Lad os indgå et
nationalt partnerskab, hvor stat, kommune og uddannelsesinstitutionerne
sætter sig et mål for, hvor mange flygtninge vi skal uddanne om året - og
hvordan det kan finansieres.

Det vil kræve en særlig indsats i form af hurtig kompetenceafklaring og et tæt
samarbejde mellem f.eks. kommuner og uddannelsesinstitutioner, hvor
flygtninge gøres opmærksom på mulighederne for at dygtiggøre sig.
På KU er vi fortsat klar til at tilbyde flygtninge særlige mentor- og
tandemordninger og kurser i kulturforståelse, samtidig med at vi vil bygge bro
til erhvervslivet, så de hurtigt kan komme i job efter endt studie.

