Gitte Kjær-Westermann
Jeg er formand for Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Medlemskabet af Integrationsrådet er noget, jeg er utrolig glad for. Jeg har
altid set som noget er det mest meningsfulde og vigtige, jeg har foretaget mig
som politiker.
Jeg har boet over 10 år af mit liv i udlandet, heri blandt flere 3. verdenslande.
Jeg ved hvad det vil sige at skulle lade sig integrere i en fremmed kultur. Det
er ikke altid let.
Særligt tydeligt bliver det også, når man er ude, hvordan vi i Danmark tager
imod dem, der kommer til os. Og det er noget, jeg arbejder for, at vi kan blive
bedre til.
Jeg er fascineret af menneskers forskellighed og den dynamik og potentiale til udvikling og forbedring, der
ligger i, at vi ikke bare alle er ens. Jeg tror på, at vores forskelligheder er med til at ruske op i de
vanemæssige dvaler, vi bliver lullet ind i. Derfor kunne jeg ønske mig, at vi hilste menneskers forskelligheder
mere velkomne, end vi somme tider gør. Det handler om de små ting i hverdagen, som inviterer, støtter og
signalerer imødekommenhed, oprigtig interesse og nysgerrighed overfor forskelligheder.
Det er min mission som formand for Integrationsrådet at bidrage til at øge fokus på, hvad vi kan gøre for
at andre føler sig velkommen hos os. Samt sørge for at de beslutninger, der tages politisk, tager
tilstrækkeligt hensyn til de særlige udfordringer, som borgere med anden etnisk baggrund kæmper med i
hverdagen.
Jeg er gift og bor i Taarbæk på Skovvej 8 på 14ende år, og har 4 børn mellem 8 og 14 år. Jeg er uddannet
cand.scient.adm, MBA og CT IVK, og er selvstændig kommunikations- og dialog konsulent med firmaet
Living Communication (www.livingcommunication.dk).
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