
Chính sách hội nhập mới 
tại Århus

Chỉ tiêu quan trọng hàng đầu trong nỗ lực này là giúp đỡ tất cả 
công dân kiếm được và duy trì mối tương quan với thị trường 
lao động, và từ đó có thể tự lo cho bản thân và gia đình.

Tại Århus Kommune sẽ nỗ lực đặt trọng tâm vào từng nhóm 
riêng về khả năng học vấn và khả năng nghề nghiệp.
Nói chung sự phát triển nghề nghiệp phải được thực hiện tại 
các xí nghiệp, công xưởng.

Người có trình độ cao đẳng và đại
Kinh nghiệm cho thấy nhiều người trong nhóm này có tay 
nghề chuyên môn, và với những hướng dẫn rõ ràng về khả 
năng họ sẽ tìm được công việc phù hợp với trình độ và sở 
thích.

Đã có nhiều trường hợp thành công chẳng hạn như trong môi 
trường thương mại. Điều đó phải được duy trì và được xem 
như là những điển hình và đầu tàu trong tiến trình hội nhập 
chung.

Người ít học vấn và thiếu khả năng nghề 
nghiệp 
Nhóm người này thường hay có vấn đề về xã hội, cá nhân và 
sức khỏe, mà Bộ xã hội phải lưu tâm trong quá trình hướng 
dẫn nghề nghiệp.
Nhóm người này phải được giúp đỡ qua phương cách khác, để 
họ có chân đứng trong thị trường lao động.

Người thiếu khả năng học vấn, xã hội
Điều thử thách của Bộ xã hội là phải giúp nhóm người này có 
mặt trong thị trường lao động.

Chỉ tiêu: Sự tăng trưởng trong vấn đề người di dân có 
việc làm phải đạt ít nhất 3 phần trăm mỗi năm. Trọng tâm đặt 
nhiều vào nỗ lực hợp tác với các xí nghiệp tư nhân.

Ban quản lý Xã hội và Nghiệp vụ có những đóng góp nhằm tạo 
được mối tương quan trong quá trình giúp đỡ người di dân.

Nghề Nghiệp

Fodfæste på arbejdsmarkedet er alfa omega for 

vellykket integration.

Sống hòa đồng

Århus Kommune đang nỗ lực để tạo cuộc sống hòa đồng tại 
từng địa phương. Nỗ lực hòa đồng này không được tách rời, mà 
phải xem như một tổng thể cho từng địa phương.

Do đó phải có một phương pháp vẹn toàn cho những địa 
phương bị khó khăn với sự hợp tác giữa thành phố, hội nhà cửa 
và những liên đới thích hợp, cùng tìm ra nhiều sáng kiến thích 
ứng cho từng vấn đề tại từng khu vực.

Có nhiều cách thực hiện, chẳng hạn như chia khu vực ra nhiều 
loại nhà (nhà cho thuê, nhà hợp doanh, nhà bán), để có thể 
thích nghi với nhu cầu của từng gia đình về diện tích cũng như 
tiền thuê mướn.

Một khía cạnh khác là đo lường xem khu vực đó có thể trở 
thành khu doanh nghiệp.

Sáng kiến khác có thể là xây dựng những sinh hoạt lành mạnh 
trong khu vực, tân trang khu vực hay cải tiến môi trường xung 
quanh v.v…

Nói chung là phải tìm cách duy trì những người có tiềm năng 
vẫn tiếp tục cư ngụ tại khu vực đang gặp khó khăn.

Nói cách khác, đây là một tiến trình lâu dài và đòi hỏi nhiều nỗ 
lực để có thể biến đổi những khu vực không an ninh trở thành 
những khu dân cư tốt đẹp nhằm góp phần đẩy mạnh sự sống 
hòa đồng.

Chỉ tiêu: Những nỗ lực tạo cuộc sống hòa đồng trong chính 
sách hội nhập sẽ thúc đẩy tình đồng bào một cách toàn diện 
tại mọi nơi trong xã hội và tại khu vực cư ngụ và từ đó làm 
thăng tiến việc hội nhập.

Århus Kommune
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Chính sách hội nhập mới 
tại Århus. 

Trong chính sách hội nhập mới, tình đồng bào là một lãnh vực 
trọng tâm. Tình đồng bào nghĩa là tất cả mọi công dân đều có 
giá trị như nhau không phân biệt màu da, văn hóa, ngôn ngữ và 
địa vị trong xã hội. Yêu cầu đó đặt ra cho Århus Kommune, cộng 
đồng thành phố và tất cả mọi công dân.

Chính quyền thành phố phải tạo điều kiện để mọi người thực sự 
có cơ hội trở thành những thành viên tích cực trong đời sống.

Chính sách hội nhập mới này sẽ khích lệ sự mong muốn nhằm 
tạo ra một quan hệ bình đẳng giữa mọi công dân để từ đó người 
dân sẽ có khả năng tự lập lo cho bản thân và gia đình.

Sau hết chính sách hội nhập mới này sẽ tạo điều kiện để mọi 
người đều phát triển toàn diện trên mọi lãnh vực trong xã hội 
Đan mạch.

Chỉ tiêu: Århus là một thành phố liên đới, trong đó mỗi 
người đều là một công dân tích cực.

Không phân biệt đối xử là một yếu tố chủ chốt trong việc bài 
trừ vấn nạn phân biệt đối xử. Điều đó có nghĩa là phải có những 
biện pháp và những đề phòng với mục đích tẩy trừ nạn phân 
biệt đối xử ngay tại nơi làm việc. Đồng thời những cơ quan nhà 
nước phục vụ người dân trong Århus Kommune phải là những 
nơi không có nạn phân biệt đối xử.

Thế nào là phân biệt đối xử?
Trường hợp trực tiếp phân biệt đối xử, (là) ví dụ như một người 
tìm việc làm bị khước từ với lý do vì anh ta hay cô ta đến từ một 
quốc gia nào đó.

Trường hợp gián tiếp phân biệt đối xử, (là) chẳng hạn đưa ra 
đòi hỏi như người xin việc phải hoàn toàn thông thạo tiếng Đan 
mạch, với mục đích loại trừ một nhóm người nào đó một cách 
có hệ thống, mà không có những cơ sở công bằng, hợp lý và 
khách quan.

Sau cùng là trường hợp phân biệt đối xử không chủ tâm (cơ 
quan nhà nước) qua những việc làm do thói quen – vì vậy 
trong những cơ quan nhà nước cần có cập nhật kiểm tra những 
nhu cầu đặc biệt trong công việc hằng ngày, nhằm đáp ứng 
mục tiêu cho mọi người.

Khi gặp những tình huống phân biệt đối xử dù trực tiếp hay 
gián tiếp, tất cả đều có bổn phận phải phản ứng một cách tích

cực nhằm bài trừ vấn nạn phân biệt đối xử.

Chỉ tiêu: Nhân viên của Århus Kommune phải đảm bảo 
không có sự phân biệt đối xử trong việc  tuyển mộ, thuê mướn 
cũng như đào thải nhân viên.
Nhân viên của Århus Kommune lúc nào cũng phải bày tỏ giá 
trị của sự tín nhiệm, lòng tôn trọng và đạo đức đối với người 
dân/người tiêu dùng để ngăn ngừa việc phân biệt đối xử.

Århus Kommune phải tạo điều kiện để trẻ em có nhiều chọn 
lựa tốt nhất trong việc học.  Phải có một thao tác trong mọi 
nỗ lực, và điều đó nên bắt đầu từ lúc tuổi thơ, đặt trọng tâm 
vào việc phát triển khả năng cần thiết cho việc học – từ đó 
tạo cơ sở chuẩn bị đi học, khả năng nghiên cứu học hỏi và tiếp 
theo là việc làm.

Các cơ sở giáo dục (nhà trẻ, trường học, cơ sở sinh hoạt v.v…) 
vẫn tiếp tục góp phần vào việc giúp đỡ các con em đạt mục 
tiêu trong học tập và giáo dục.

Một điều mới là tất cả các cơ sở giáo dục có bổn phận đóng 
góp giúp các em đạt mục tiêu trong học tập và giáo dục qua 
những phương cách làm việc chung lẫn nhau. Tiến trình này 
đã bắt đầu (ví dụ như qua hình thức “lớp thân hữu”), nhưng 
cần phải thực hiện một cách có hệ thống.

Sự cảm thông văn hóa của chính mình và của người khác, 
cùng với sức mạnh của năng lực tập thể sẽ củng cố cho tiến 
trình công dân dân chủ cho các em lứa tuổi từ 0 đến 18.

Các trẻ em ngoại quốc ở mọi lứa tuổi cần phải có khả năng 
Đan ngữ thông thạo, để từ đó đạt được nhu cầu học tập.

Trong năm 2007 đã có kế hoạch thực hiện tạo nỗ lực giúp đỡ 
sinh ngữ cho các em tuổi từ 0 đến 18 tại Århus Kommune.

Trong kế hoạch thực hiện đó, những thao tác (cơ sở giáo dục, 
nhân viên và phụ huynh) đều mang trách nhiệm cụ thể trong 
việc giúp đỡ học tập.

Chỉ tiêu: Ủy ban Thành phố Phần hành  Thanh Thiếu Niên 
sẽ phải làm việc với tính cách chuyên môn và chất lượng cao, 
để các trẻ em và thanh niên trong Århus Kommunne có thể 
tiếp thu được những hiểu biết cần thiết  về chuyên ngành, cá 
nhân, xã hội và văn hóa để tất cả có đủ trình độ hoàn tất một 
ngành nghề và có những trang bị để hòa nhập trong xã hội 
như người công dân dân chủ.

“

Tình đồng bào và sự không 
phân biệt đối xử

Giáo dục
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