Beretning 2014

Integrationsrådets beretning 2014

FORORD
I slutningen af 2013 sagde vi farvel til gamle medlemmer, og i starten af 2014 sagde vi velkommen til
nye. Mange medlemmer er fortsat, og andre har haft brug for en pause, og har gjort plads til nye
kræfter.
I Næstved har vi et rigt og aktivt foreningsliv – og her er de etniske minoriteter også stærkt
repræsenteret – hvilket kan ses i sammensætningen af rådets medlemmer. Vi har medlemmer fra Afrika
til Sri Lanka til Mellemøsten og mange andre nationaliteter, hvilket jeg synes, vi godt kan være stolte af.
Jeg glæder mig over, at der er så mange aktive og engagerede etniske minoritetsforeninger, der har
lyst til at medvirke til det vigtige arbejde, vi laver i rådet.
Vi har i rådet brugt første del af 2014 på at blive rystet sammen og lære hinanden at kende. Selvom der
er nye ansigter, har det ikke taget lang tid at finde takten. Alle er gået ind i samarbejdet med åbent
sind og arbejdshandskerne på. For i Integrationsrådet er vi handlingsorienteret – vi vil udrette noget i
praksis!
Vi er blevet enige om et fortsat fælles samarbejdsgrundlag og vision. Vi vil fortsat have fokus på
”integration gennem medborgerskab” og i højere grad vores funktion som råd i forhold til vores rolle
som bindeled til de etniske minoritetsforeninger, netværk og sætte aktuelle emner på dagsordenen.
Konkret betyder det, at vi i år har deltaget i foreningernes dag, der er et godt sted at være synlig både
overfor byens borgere, men også andre foreninger i kommunen. Derudover har vi holdt
informationsmøde om folkeskolereformen for forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Mødet
blev afviklet i samarbejde med Sydbyskolen for at styrke vidensniveauet og samarbejdet.
Jeg ser meget frem til de kommende års samarbejde, og jeg er sikker på, at vi kommer til at
igangsætte en masse nye spændende aktiviteter.
Mange tak for jeres engagement og energi i rådsarbejdet!
Venlig hilsen

Dusan Jovanovic
Formand for Integrationsrådet
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INTEGRATIONSRÅDETS SAMMENSÆTNING 2013-2017
Byrådet har besluttet, at Integrationsrådet i Næstved Kommune i 2010-2013 skal bestå af:
2 byrådsmedlemmer
10 medlemmer fra de etniske minoritetsforeninger
1 medlem fra Fritidsudvalget
1 medlem fra LO
1 medlem fra Erhvervsforeningen
1 medlem fra Frivilligcenter Næstved
1 medlem fra Næstved Sprog– og Integrationscenter
1 medlem med tilknytning til skolebestyrelser
1 medlem med tilknytning til Center for Arbejdsmarked
Integrationsrådet i Næstved Kommune består i 2010-2013 af følgende medlemmer:
Repræsentant for:
Navn:
Beskæftigelsesudvalget
John Lauritzen
Børne- og Skoleudvalget
Gunver Birgitte Nielsen
LO Næstved (3F)
Dusan Jovanovic (formand)
Den Tamilske Forening
Thisa Ruban Thiruchelvam (næstformand)
Næstved Tyrkiske Kultur forening
Sahre Yucel Buruk
Serbisk Forening DJERDAP
Dragan Mikulovic
Arabisk Kulturforening
Maher Mechlawi
Marokkansk Dansk forening
Mohamed (Hiba) Belhaiba
Naest Ved Afrika
Aligo Francis
Den Kurdiske Forening i Næstved
Isam Saaed
Dansk-Filippinsk forening
Jens Kirkebjerg
Polsk-Dansk Forening i Næstved
Josef Szuster
Sydby Kulturhus
Marina Paulsen
Fritidsudvalget
Tonny Ploug
Frivilligcenter Næstved
Peter Petersen
Næstved Sprog– og Integrationscenter (NSI)
Finn Watson
Skolebestyrelserne
Vakant
Erhvervsforeningen i Næstved
Monica Jeppesen
Center for Arbejdsmarked – faglig leder for
Rebecca Stephanie Dalhoff Helqvist
integrationsindsatsen

INTEGRATIONSRÅDETS OPGAVER I PRAKSIS
Integrationsrådet:










afholder debatmøder og oplysende arrangementer.
er kommunens bindeled til de etniske minoritetsforeninger i Næstved Kommune
skaber netværk mellem de etniske minoritetsforeninger i Næstved kommune.
sætter fokus på forskellige temaer
samarbejder med kommunens Integrationsnetværk.
deltager i forskellige kurser, konferencer mv.
fungerer som talerør for etniske minoritetsgrupper.
afgiver vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen.
behandler ikke enkeltsager, men de kan dog danne grundlag for rådets behandling af
principielle spørgsmål.
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VISION 2014-17
Integrationsrådet besluttede i maj 2014, at Integrationsrådets vision for 2014-17 skal være at:
udbrede kendskabet til og oplevelsen af
integration gennem medborgerskab
Integrationsrådet vil arbejde målrettet på at:

være synlige i Næstved Kommune

sætte fokus på det multikulturelle samfund som noget positivt

have fokus på synliggørelse af rollemodeller og selv være rollemodeller

have fokus på samarbejde med både foreninger, SSP, andre integrationsråd mv.

INTEGRATION GENNEM MEDBORGERSKAB - TEMA FOR 2014
Rådet ønsker at holde fokus på integration gennem medborgerskab, særligt fordi mange har været i
Danmark længe eller har børn der er født og opvokset i landet. Og rådsmedlemmerne ønsker at
fortsætte med at tale om medborgerskab frem for integration.

AKTIVITETER I 2014
Integrationsrådet arbejder løbende på projekter og deltager i diverse arrangementer for at være synlige
i kommunen.
Første møde i det nye nedsatte Integrationsråd
På periodens første møde blev rådets opgaver og fokus drøftet, og rådet fandt begge dele dækkende for
arbejdet. Rådet ønskede også at holde fast i at tale om medborgerskab, da mange med anden etnisk
baggrund er velintegreret og indgår på lige fod med alle andre borgere i kommunen.
I starten af året drøfter Integrationsrådet hvilke temaer, det gerne vil arbejde med, og rådet pegede på
to temaer. De to temaer var folkeskolereformen og utilpassede unge/radikalisering. To arbejdsgrupper
blev udpeget til at arbejde videre med temaerne.
Derudover besluttede Integrationsrådet at indlede et samarbejde med integrationsråd fra nogle af de
omkringliggende kommuner.
Informationsmøde om folkeskolereformen
For at understøtte det informerende arbejde omkring folkeskolereformen holdte integrationsrådet i
samarbejde med Sydbyskolen et informationsmøde om reformen for forældre med anden etnisk
baggrund end dansk.
Informationsmødet blev holdt den 5. november på Sydbyskolen. Her blev forældrene informeret om
indsatserne i folkeskolereformen med mulighed for at stille spørgsmål og åbne op for et godt
samarbejde mellem forældre og skolen.
Følgende er et udsnit af generelle og særlige tiltag for Sydbyskolen

Folkeskolen skal udfordre alle, så de bliver dygtigere

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til resultater

Tilliden til folkeskolen skal styrkes gennem bl.a. respekt for viden og indsats

Forsøg med modersmål undervisning i tyrkisk i 30 uger i 1. klasse. Eleverne testet før, under og
efter forløbet
Fremmødet var ikke stort, men rådet oplevede mødet som en succes og vil gerne bakke op om lignede
tiltag.
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Foreningernes dag 6. september
Integrationsrådet deltager årligt i Foreningernes dag der bliver holdt den første lørdag i september
måned i Rådmandshaven.
Det er en vigtig dag for rådet at deltage i, så andre foreninger og borgere bliver gjort opmærksomme på
rådet og dets arbejde. Som de forrige år snakkede rådsmedlemmerne med interesserede besøgende om
integration i Næstved.

INTEGRATIONSRÅDET OG MEDBORGERSKABSPOLITIKKEN
Integrationsrådet har været medvirkende til at Næstved Kommune har en Medborgerskabspolitik i
stedet for en Integrationspolitik. Medborgerskabspolitikken sætter fokus på fællesskabet og den aktive
deltagelse i samfundet.
Læs mere om Næstved Kommunes Medborgerskabspolitik: www.naestved.dk/medborgerskab
Integrationsrådet støtter op om kommunens Medborgerskabspolitik og synes, at det er positivt, at
Næstved Kommune gerne vil gøre noget for at skabe en kommune, hvor den enkelte borger i
kommunen - uanset kulturel baggrund, køn, tilknytning til arbejdsmarkedet, social og økonomisk
baggrund - føler sig anerkendt og accepteret som medborger. Integrationsrådet mener, at det er vigtigt,
at alle medborgere oplever sig selv og hinanden som en del af fællesskabet.
Integrationsrådet mener endvidere, at det er positivt, at Næstved Kommune med en
Medborgerskabspolitik netop sætter fokus på mangfoldighed og fællesskab frem for ”dem og os”tankegangen, der ofte præger integrationsdebatten. Medborgerskabspolitikken skal medvirke til, at alle
medborgere i Næstved Kommune bidrager aktivt til fællesskabet og tager ansvar for fremtiden.
Medborgerskabspolitikken er en holdningspolitik målrettet alle borgere i kommunen, og
Integrationsrådet forventer, at Medborgerskabspolitikken på længere sigt vil medvirke til at styrke både
integrationen af etniske minoriteter og bekæmpe marginalisering og social isolation.
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Integrationsrådet har i forbindelse med Næstved Kommunes beslutning om at sætte fokus på
medborgerskab frem for integration drøftet Integrationsrådets fremtidige rolle, og mener at
Integrationsrådet er vigtigt fordi Næstved Kommune fortsat har behov for et talerør for de etniske
minoriteter og en god kontakt til de etniske minoritetsforeninger.
Integrationsrådet kan være med til at skabe en øget forståelse for medborgerskabstankegangen blandt
de etniske minoriteter.
Integrationsrådet kan være med til at nedbryde fordomme om etniske minoriteter og derved styrke
opfattelsen af, at vi alle er medborgere uanset etnicitet.

INTEGRATIONSRÅDETS MØDER 2014
Ifølge forretningsordenen skal Integrationsrådet afholde mindst 4 møder om året. Der skrives referat fra
alle møderne.
Møder i 2014:
Torsdag den 24. april kl. 17.00 - 19.00: Ordinært møde
Torsdag den 12. juni kl. 17.00 - 19.00: Ordinært møde
Torsdag den 28. august kl. 15.15 - 17.15: Dialogmøde med Beskæftigelsesudvalget, Det lokale
beskæftigelsesråd, Uddannelsesrådet og MED-repræsentanter i Center for Arbejdsmarked.
Lørdag den 6. september: Foreningernes dag
Torsdag den 18. september kl. 17.00 - 19.00: Ordinært møde
Torsdag den 27. november kl. 17.00 - 19.00: Ordinært møde
Hvor holdes møderne?
Møderne afholdes gerne forskellige steder i kommunen. Ud over kommunens administrationsbygning
har der været holdt møder blandt andet hos Tyrkisk forening og Nødhjælpsdepotet.

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER (REM)
Rådet for Etniske Minoriteter vejleder Integrationsministeren i emner, der omhandler flygtninge,
indvandrere og integration. Derudover er rådet initiativtager til andre aktiviteter - fx tilbud om gratis
kurser til integrationsrådsmedlemmer. Endelig arbejder rådet for at skabe nuancerede billeder af etniske
minoriteter i medierne og søger at medvirke til at fremme et inkluderende samfund igennem
høringssvar til love og bekendtgørelser, men også igennem læserbreve, kronikker og
pressemeddelelser.
Sahre Yucel Buruk er Næstved Integrationsråds repræsentant i REM.
Læs mere om REM: www.rem.dk
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INTEGRATIONSRÅDETS MEDLEMMER 2014-2017
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