SKYPEMØDE
d. 1. september 2015 - Odense Udvalget

Præsentation
Til mødet deltog følgende, som kort præsenterede sig:
○ Ibrahim Dahir Hanaf: læser medicin på SDU.
○ Hana Deyl: læser human biologi på Københavns Universitet og bosat i Odense.
○ Tine: læser Peace and Conflict studies i malmø, UVU’s næstformand, bosat ii kbh
○ Mary: formand i UVU, boast i Kbh
○ Julie: læser psykologi på Københavns Universitet, kommer fra Fyn, UVU’s
sekretær og HR-ansvarlige.
Opgaver og projekter i dette efterår
Ofte bliver somaliere brugt som eksempel på flygtninge, som ikke klarer sig godt i Danmark.
Dette ønsker UVU at lave om på. Over skypemødet talte vi om, at vi i UVU skal hverve
somaliere specielt i Odense med det formål at få dem til at inspirere andre samt være med til at
ændre den dårlige tone og stigmatiseringen af somaliere. Denne indsats vil desuden være god for
UVU’s omdømme/image.
På baggrund af ovenstående, nåede vi frem til følgende handlingsplan for dette efterår:
Hvervning af somaliere og unge vejledere.
1. Vi skal have hvervet nogle unge somaliere (omkring 10 pers.), der kan holde oplæg og
vejlede hos UVU omkring det at være somaliere og klare sig godt. De må meget gerne
være velformuleret, således vi kan bruge dem, når medier henvender sig + få dem til at
stå på vores hjemmeside.
2. Vi skal have skrevet (primært Ibrahims opgave, vi andre retter gerne samt kommer med
kommentarer) en artikel omhandlende disse somaliere i UVU. Artiklens budskab skal
være, at det IKKE er korrekt at somaliere er dem, der altid klarer sig dårligt.
a. Artiklen skal være skrevet senest d. 15. september
b. Artiklen skal helst udgives i Politiken - en anden mulighed er Information,
Berlingske... Men vi skal i første omgang se at få den ud så mange steder som
muligt
3. Efter artiklen har været i avisen, skal UVU afholde arrangementet, hvor de unge
somaliere holder oplæg. Det er vigtigt, at det annonceres i artiklen samt at arrangementet
ikke afholdes alt for mange uger efter artiklen har været i avisen. Vi talte om engang midt

i oktober. Vi håber, at flere somaliere har mod på dette, når de skal gøre det i fællesskab
med andre somaliere.
4. Til november, d. 7. afholdes workshop for ALLE de frivillige vejledere vi har fået
hvervet i Odense omegn. Derfor må vi i udvalget også gerne finde frivillige vejledere,
som ikke nødvendigvis er somaliere. På nuværende tidspunkt er der få vejledere fra
Odense, hvilket vi gerne skal have ændret.
5. Såfremt nogle af de nye vi får ind i UVU viser sig at være meget engageret, må de gerne
tilbydes at blive en del af Odense Udvalget, som for fremtiden skal varetage workshops,
skolebesøg med mere.
6. Somalierne vi får med i UVU vil også få opgaver såsom, at henvende sig til unges
forældre, henvende sig til klubber mm..

Andet
- Interessant artikel - måske vi også skal kontakte Information
http://www.information.dk/telegram/542343
- Hana skal kontakte H. C. Andersen skolen og Abelgaard skolen

