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FORORD
2018 skulle vise sig at blive et historisk år for Integrationsrådet i Næstved
Kommune. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget valgte at indstille de 11
etniske og tre sociale foreninger der ønskede en plads i Integrationsrådet for
perioden 2018 – 2021. Den mulighed fik de alle da Byrådet vedtog
beslutningen. Næstved Kommune har derfor det historisk største
Integrationsråd siden oprettelsen af rådet.
Den 15. marts 2018 var der konstituerende møde for det nye Integrationsråd.
Et enstemmigt Integrationsråd genvalgte undertegnede som formand for
Integrationsrådet, det samme var tilfældet for næstformand Thisaruban
Thiruchelvam. Vi vil gerne sig til tak for opbakningen og tilliden til vores
formandskab og glæder os til de kommende fire år.
Det nye Integrationsråd emmer af stor virkelyst og er en gruppe der brænder
for integrationen af nye medborgere i Næstved. Rådet som er udvidet til også
at omfatte de frivillige sociale foreninger sikrer at de stærke bånd, der er på
tværs af de etniske foreninger, og det øvrige foreningsliv i Næstved, bliver en
central del af integrationen i Næstved. De næste fire år sætter
Integrationsrådet særligt fokus på; Uddannelse, Unge, Nyankomne Flygtninge,
Politisk Indflydelse og Rådet som videns person. Dette fokus vil afspejle sig i
rådets aktiviteter.
Jeg vil gerne rette en særlig tak til det nyvalgte Byråd for opbakningen og
beslutningen om at Integrationsområdet har en central plads i Integrationen af
nye medborgere i Næstved Kommune.
Med venlig hilsen

Dusan Jovanovic
Formand for Integrationsrådet
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CENTRALE TEMAER FOR PERIODEN 2018 - 2021
Det nyværende Integrationsråd skal være med til at sikre den gode
integration i Næstved frem til 2021. Rådet har vedtaget at dette sker gennem
at arbejde fokuseret med følgende temaer:
o Uddannelse
o Unge
o Nyankommne Flygtninge
o Politisk indflydelse
o Rådet som videns person

INTEGRATIONSRÅDETS MØDER I 2018
Af Integrationsrådets forretningsorden fremgår det, at der skal afholdes
mindst 4 møder årligt. Integrationsrådets møder er ikke offentlige, men der
udarbejdes referat af møderne som efterfølgende offentliggøres på
hjemmesiden.
Møderne i 2018 er afholdt på følgende datoer:
Den
Den
Den
Den

15.
30.
11.
13.

marts
august
oktober
december

Derudover blev der afholdt et temamøde d. 17. maj.
Ved temamødet havde Integrationsrådet fokus på samarbejdet og
udarbejdelse af temaer for arbejdet i den kommende fireårige periode.
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AKTIVITETER I 2018
VELKOMMEN TIL DET NYE INTEGRATIONSRÅD

Integrationsrådet består fra højre af: Bagerste række: Isam Saeed, Anette Brix, Idris Farzad, Mohamoud
Osman, Dusan Jovanovic, Ole Hardt, Amdi Søltoft, Mohamed (Hiba) Belheiba, Maher Mechlawi, Ebbe F.
Nielsen, Sara Baun Bach, Rikke Mathiesen, Dragan Mikulovic og Aligo Francis. Forreste række: Rebecca
Helqvist, Sarah Buruk, Thisa Ruban Thiruchelvam, Tonny Ploug, Lidia Szuster og Pamela Hilda Drachmann.

VALG OG FESTLIG KULTUREL AFTEN I GL. RIDEHUS
D. 24. januar 2018 var det afgående Integrationsråd vært ved et stormøde og
kulturelt arrangement i Gl. Ridehus. De etniske foreninger bød denne aften på
kulinariske specialiteter og der var festlig underholdning med folkedans,
fængslende afrikansk dans, arabisk musik og til sidst en kædedans hvor alle,
store som små deltog. På mødet takkede det afgående Integrationsråd af og
fortalte om deres arbejde med visionen for de sidste fire år; ”Vi vil ”os”, vi vil
fællesskabet – vi vil integration gennem medborgerskab”.
Ved arrangementet indstillede de etniske og sociale foreninger deres
kandidater til Integrationsrådet for periode 2018 – 2021. Der var kæmpe stor
opbakning til arrangementet med omkring 100 gæster og ikke mindre end 11
etniske foreninger og tre sociale foreninger valgte at søge om optagelse.
Den store opbakning valgte beskæftigelses- og uddannelsesudvalget at sætte
handling bag ved at indstille alle etniske og sociale foreninger, der ønskede at
være en del af Integrationsrådet. Denne historiske beslutning vedtog byrådet
senere og derfor har Næstved det største Integrationsråd siden opstarten.
Integrationsrådets medlemmer kan du se på billederne og læse mere om til
sidst i denne beretning.
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TEMAAFTEN
Der blev afholdt temaaften d. 17. maj for det nye Integrationsråd. Der blev
sat fokus på hvad er det gode Integrationsråds arbejde, få lært hinanden at
kende, samarbejdet internt i rådet og de fokusområder rådet ønsker at sætte
på dagsordenen i perioden 2018 – 2021.
Temaaftenen startede med et inspirerende oplæg fra Rådet for Etniske
Minoriteter og Integrationsrådsmedlem Nancy
fra Odsherred Kommune. Efterfølgende bød
aftenen på spændende drøftelser om hvad man
som medlem blev inspireret af i forhold til det
videre arbejde i rådet samt hvilke elementer
der er helt centralt i forhold til en god
integration.

Ovenstående billede viser samarbejdsøvelse. Øverst til højre ses de pointer medlemmer gav efter
inspirationsoplægget. Nederst til venstre ses Integrationsrådsmedlem Nancy fra Odsherred Kommune.

Rådet arbejdede intensivt med gode drøftelser og endte op med fem hielt
centrale temaer der vil blive arbejdet med i perioden; Uddannelse, Unge,
Nyankommne Flygtninge, Politisk indflydelse og Rådet som videns person.
I det videre arbejde har rådet valgt at arbejde med temaerne i en prioriteret
rækkefølge hvor Uddannelse og Unge vil blive det helt store tema i løbet af
2019, hvor DM i Skills 2019 indgår som et vigtigt fokusområde.
Integrationsrådet vil løbende opdatere hjemmesiden med de aktive tiltag der
bliver en del af arbejdet med Uddannelse og Unge.
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FORENINGERNES DAG 2018

Integrationsrådets stand på Foreningernes Dag 2018. På billedet ses Formand Dusan Jovanovic og
Integrationsrådsmedlem Mohamed (Hiba) Belhiaba.

Den 1. september 2018 blev der afholdt Foreningernes Dag i
Rådmandshaven. Igen i år har flere af Integrationsrådes medlemmer taget
aktivt del i evalueringen og planlægning af denne dag. Integrationsrådet har
et ønske om at støtte det rige og forskelligartet foreningsliv i Næstved
Kommune.
Arrangementet var godt besøgt og Integrationsrådet var naturligvis på plads
for at støtte op og tage aktiv del i afholdelsen. I år valgte rådets medlemmer
at vise og fortælle om det nye Integrationsråd samt at dele æbler ud til børn
og voksne der besøgte standen. Næste år støtter vi naturligvis op om
arrangementet igen.
KULTURELAFTEN FOR VENSKABSKOMMUNER
Center for Arbejdsmarked var værter ved et venskabskommune besøg fra
Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Polen. I den forbindelse blev
Integrationsrådet spurgt om de ville være værter ved en kulturelaften for
venskabskommunerne, ledelsen i Center for Arbejdsmarked samt
lokalpolitikere. Det takkede rådet naturligvis ja til og var fredag d. 14.
september vært ved arrangementet der blev afholdt i Hovedbibliotekets
kantine på Kvægtorvet, med udsigt ud over Næstved by.
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Integrationsrådet havde valgt at aftenen bød på rundvisning på
Hovedbiblioteket, tale ved formanden for Integrationsrådet Dusan Jovanovic
og underholdning med afrikansk sang og dans.
Gæsterne blev budt på specialiteter som de etniske foreningers medlemmer
havde lavet og som altid ved Integrationsrådets arrangementer endte hele
forsamlingen i en kædedans.
Under middagen gik snakken livligt om integrationsindsatser i de respektive
lande, ligheder og forskelle samt vigtigheden af at civilsamfund og det
offentlige står sammen om en god integration. Flere af gæsterne udtrykte
deres begejstring for den fælles indsats som Næstved Kommune er med til at
understøtte. Denne inspiration ønskede flere af gæsterne at tage med tilbage
til deres respektive kommuner.

Billeder fra arrangementet med venskabskommunerne fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Polen d. 14.
september 2018 på Hovedbiblioteket, Kvægtorvet i Næstved.
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BESØG I VORDINGBORG
Hvert år uddeler Integrationsrådet i
Vordingborg en Integrationspris til
aktører der gør en særlig indsats for
integrationen i kommunen.
D. 21/11 2018 deltog Aligo Francis
og Formand Dusan Jovanovic i
arrangementet for at pleje de nære
relationer til de omkring liggende
kommuners Integrationsråd. Til
arrangementet blev der holdt en
kort tale af Dusan, hvor han
fremhævede vigtigheden i at
integrationsrådene samarbejder på
tværs af kommunerne samt den
betydning deres bidrag har i forhold
til inddragelse af nye medborgere i
kommunerne.
På billedet ses formændene for Integrationsrådene i
Vordingborg og Næstved samt Integrationsrådsmedlemmer
fra Lolland. Alle i selskab med Vordingborgs Borgmester
Mikael Smed.

FOREBYGGELSE AF NEGATIV SOCIAL KONTROL
Rådet for Etniske Minoriteter (REM) afholdte d. 4/12 2018 i samarbejde med
Dialogkorpset et arrangement hvor de satte fokus på forebyggelse af negativ
social kontrol. En større gruppe fra Integrationsrådet valgte at tage turen
sammen til København for at deltage i dette spændende og lærerige
arrangement. Arrangementet bestod af oplæg og øvelser, som blev faciliteret
af Dialogkorpsets dygtige oplægsholdere.
Formålet var give Integrationsrådene en relevant faglig viden om negativ
social kontrol samt hvordan rådene kunne sætte fokus på forebyggelsen af
denne problematik i de respektive kommuner. Denne viden vil
Integrationsrådet omsætte til aktiviteter og har i den forbindelse ansøgt REM
om midler i 2019 til afholdelse af arrangementer i samarbejde med
Dialogkorpset.
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