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berla@naestved.dk

Integrationsrådet i Næstved Kommune
Det nuværende Integrationsråd i Næstved Kommune
har været i funktion siden april 2010.
Integrationsrådets beretning 2012 indeholder bl.a.
oplysninger om integrationsrådet, aktiviteter i 2012
samt Integrationsrådets visioner for 2010-2013.
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Forord
2012 har været et travlt år for Integrationsrådet, hvor vi har arbejdet aktivt for at blive mere synlige. Dette
har vi gjort gennem dialogmøder, arrangementer og deltagelse i Foreningernes dag. Integrationsrådets
synlighed overfor kommunens medborgere er noget, vi i Rådet har meget fokus på og fortsat vil arbejde aktivt
på at fremme.
I 2011 valgte Integrationsrådet at arbejde med temaet ”Kendskab og Venskab”, og Rådet valgte at fortsætte
med samme tema i 2012. Integrationsrådet mener, at venskaber på tværs af kulturer kan styrke mangfoldigheden, fremme anerkendelsen af forskellighed og skabe nye fællesskaber på tværs af kulturer. Derved kan
venskaber medvirke til at fremme integrationen af etniske minoriteter i kommunen og sætte fokus på det
multikulturelle samfund som noget positivt. Temaet er blevet sat i fokus til vores arrangementer og i dialog
med andre medborgere, foreninger og internt i Integrationsrådet.
Med Integrationsrådets udstilling ”Vi sætter spor…” og Stormødet i 2012 har vi netop forsøgt at øge kendskabet til de etniske minoriteter, der findes i Næstved, ved at fremvise de forskellige kulturer på flere måder.
Udstillingen var en fremvisning af kulturelle genstande og en masse fortællinger, som gav et indblik i de
etniske minoriteters baggrunds historie, men også livet i Næstved i dag som etnisk minoritet. Derudover satte
udstillingen fokus på ”integration gennem medborgerskab” ved korte fortællinger om oplevelsen af medborgerskab i kommunen. Stormødet i 2012 var også med til at binde temaet ”Kendskab og Venskab” sammen
med ”integration gennem medborgerskab”, ved at inddrage deltagerne til mødet i at have indflydelse på Rådets arbejde i 2013.
”Integration gennem medborgerskab” er Integrationsrådets overordnede vision. Vi mener i Integrationsrådet,
at et styrket fokus på medborgerskab i Næstved Kommune vil gavne integrationen af etniske minoriteter - og
fjerne fokus fra ”dem og os”-tankegangen, der på mange måder medvirker til at skabe skel mellem kulturer.
Vi vil medvirke til at ”bygge bro” mellem kulturer.
Jeg vil sige tak til alle samarbejdspartnere og fremhæve de etniske minoritetsforeninger i kommunen, der har
været en markant og aktiv medspiller i forhold til Rådets aktiviteter i 2012. Der skal også lyde en særlig tak til
Næstved Museums direktør, Palle Birk, der ved at stille lokaler og ekspertise til rådighed hjalp
Integrationsrådet med at realisere udstillingen ”Vi sætter spor”. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde på
Integrationsområdet.
Jeg ser frem til et dynamisk og spændende år i 2013!

Med venlig hilsen
Dusan Jovanovic
Formand for Integrationsrådet
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Integrationsrådets sammensætning 2010-2013
Byrådet har besluttet, at Integrationsrådet i Næstved Kommune i 2010-2013 skal bestå af:
2 byrådsmedlemmer
7 medlemmer fra de etniske minoritetsforeninger
1 medlem fra folkeoplysningen
1 medlem fra LO
1 medlem fra DA
1 medlem fra Frivilligcenter Næstved
1 medlem fra Næstved Sprog– og Integrationscenter
1 medlem med tilknytning til skolebestyrelser
Integrationsrådet i Næstved Kommune består i 2010-2013 af følgende medlemmer:
Repræsentant for:

Navn:

Arbejdsmarkedsudvalget

John Lauritzen

Børneudvalget

Anette Brix

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

Irakisk Dansk Venskabsforening

Monadhil Younis Mustafa

Næstved Marokkansk forening

Mohamed (Hiba) Belhaiba

Naest Ved Afrika

Aligo Francis

Sydby Kulturhus

Ali Daoudi

Suppleant *

Süleyman Yücel

Folkeoplysningen

Lisbeth Tinglev

Frivilligcenter Næstved

Ulla Christensen

Næstved Sprog– og Integrationscenter (NSI)

Finn Watson

Skolebestyrelserne

Vakant

DA

Vakant

* Byrådet har besluttet, at man som suppleant må deltage i Integrationsrådets arbejde og møder.

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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Integrationsrådets vision 2010-2013
Integrationsrådet besluttede i oktober 2010, at Integrationsrådets vision for 2010-2013 skal være:

udbrede kendskabet til og oplevelsen af
integration gennem medborgerskab
Endvidere besluttede Integrationsrådet at der i 2010-2013 skal arbejdes 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, Integrationsnetværket mv.

”Kendskab og Venskab” - Integrationsrådets tema for 2011-2012
I 2011 besluttede Integrationsrådet, at arbejde videre med temaet ”Kendskab og Venskab” i 2012, og at Integrationsrådets aktiviteter skulle have dette tema som omdrejningspunkt.
Baggrunden for dette tema er Integrationsrådets vision om at sætte fokus på ”Integration gennem medborgerskab” og herunder en tanke om, at venskaber på tværs af kulturer kan styrke mangfoldigheden,
fremme anerkendelsen af forskellighed og skabe nye fællesskaber på tværs af kulturer. Derved kan venskaber
medvirke til at fremme integrationen af etniske minoriteter i kommunen og sætte fokus på det
multikulturelle samfund som noget positivt, og forudsætningen for dette er kendskab til hinanden. Kendskab
er med til at nedbryde fordomme og ”afmystificere” det ukendte.
Integrationsrådet har arbejdet fokuseret og konstruktivt på at udbrede ”Kendskab og Venskab” i 2011 og 2012.
(se kort beskrivelse af aktiviteter nedenfor).

Integrationsrådets aktiviteter i 2012
Dialogmøde med etniske minoritetsforeninger i Næstved Kommune 2012
Integrationsrådet havde indbudt interesserede etniske minoritetsforeninger til dialogmøde omkring inddragelse
af disse i Rådets aktiviteter i 2012.
Deltagelse i Foreningernes Dag 2012 (se side 5+6)
Integrationsrådet deltog i Foreningernes Dag lørdag den 1. september 2012. Arrangementet foregik fra
kl. 11.00-16.00 i Rådmandshaven, dog deltog Integrationsrådet i år kun til kl. 14.00. Integrationsrådet fik
besøg fra mange interesserede borgere i boden.
Ved at deltage aktivt ved Foreningernes Dag er Integrationsrådet ligeledes med til at udmønte beslutningen
om at være synlige i Næstved Kommune.
Udstillingen ”Vi sætter spor…” 2012 (se side 10+11)
Udstillingen ”Vi sætter spor…” blev realiseret i vinteren 2012 i samarbejde med interesserede etniske
minoritetsforeninger i kommunen og Næstved Museum. Udstillingen satte fokus på det multikulturelle samfund
som noget positivt og vise mangfoldigheden der er med til at præge Næstved Kommune.
Stormøde med fokus på Integrationsrådets arbejde i 2013 (se side 5+7)
Integrationsrådets Stormøde blev holdt den 16. november 17.00-20.00 i Gl. Ridehus i Grønnegade.
Integrationsrådet valgte at holde Stormødet som en etnisk kulturdag. Stormødet blev afholdt med stor
opbakning af de etniske minoritetsforeninger der bidrog aktivt med underholdning og tilberedning af nationale
specialiteter og ikke mindst deres deltagelse på selve dagen.
Stormødets fokus var at skabe dialog og få indput fra deltagerne om hvad de mener Integrationsrådet bør
arbejde med i 2013. Derudover gav arrangementet mulighed for at opleve traditionel dans og smagsprøver
fra forskellige lande.
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Deltagelse i Foreningernes dag 2012 - den 1. september
Deltagelse i Foreningernes Dag 2012
Integrationsrådet deltog i Foreningernes Dag lørdag den 1. september 2012. Arrangementet fandt sted fra
kl. 11.00-16.00 i Rådmandshaven.
På dagen var der flot solskin og højt humør, og Integrationsrådet var godt repræsenteret af medlemmer fra
Rådet. Integrationsrådets medlemmer engagerede flere interesserede borgere i god dialog. Integrationsrådets
bod indeholdte forskelligt informationsmateriale til uddeling og æbler til de mange besøgende borgere i boden.
De mange gode dialoger med borgerne på dagen er blevet taget til efterretning i Integrationsrådet.
Se billeder fra Integrationsrådets deltagelse i Foreningernes Dag 2012 på side 6.

Integrationsrådets Stormøde 2012
Integrationsrådet har arbejdet meget målrettet i 2012 på at blive mere synlige. Håbet er selvfølgelig at flere
og flere lærer Integrationsrådet og dets arbejde at kende. En af måderne Integrationsrådet forsøger, at være
mere synlig på, er deres årlige stormøde.
Ca. 90 deltagere var dukket op i Gl. Ridehus til den etniske kulturdag afholdt af Integrationsrådet. Temaet for
aftenen var Integrationsrådet arbejde i 2013. Dialogen på mødet gav deltagerne mulighed for at få indflydelse
på Integationsrådets arbejde i 2013 ved at foreslå temaer for Rådets arbejde. Derudover bød aftenen på
livlige optrædener, spændende mad og højt humør.
Dusan Jovanovic, formand for Integrationsrådet, og resten af rådet bød velkommen til en masse spændte
deltagere.
Så blev lyset slukket og en række af tyrkiske piger med lys i hænderne tog scenen. Musikken spillede og de
tyrkiske piger der var klædt i hvide skjorter og røde tørklæder om hoften dansede lystigt. Der blev klappet
højlydt og taget masser af billeder. Så blev det tid til at drenge og piger fra Tamilsk forening tog over.
Børnene var klædt i sort og med sorte hovedbånd. De dansede til tamilsk musik, og der blev igen klappet og
blitzene fra kameraerne oplyste rummet.
Efter en forrygende start med rigtig god stemning blev der serveret buffet med traditionelle retter fra Marokko
og Tyrkiet. Deltagerne smagte fornøjet på maden og spurgte nysgerrigt til hvad de forskellige retter indeholdt.
Snakken om maden fortsatte rundt om bordene.
Efter maden og pausen blev det tid til at snakke med hinanden og udveksle erfaringer. Deltagerne fik
mulighed for at snakke om, hvad de synes Integrationsrådet skal fokusere på og arbejde med i 2013. Rundt
om bordende blev der snakket med meget entusiasme og visioner. Deltagerne havde mange gode forslag til
Integrationsrådets arbejde i 2013 og Integrationsrådets medlemmer deltog aktivt i dialogen ved bordende.
Dialogen med borgerne, som Integrationsrådet repræsenterer, er særlig vigtig for Rådet, da disse drøftelser
har stor indflydelse på Rådets arbejde.
Før aftenen blev sluttet af optrådte Næst Ved Afrika. En afrikansk kvinde optrådte solo på scenen, hvorefter
der pludselig lød trommespil fra den anden ende af lokalet. Alle vendte sig, rejste sig op og gik ned i den
anden ende af lokalet, hvor en ung mand fra Tanzania kom frem mens han spillede på tromme. Begejstrede
deltagere lærte en kort dans og dansede i fællesskab i en stor rundkreds.
Aftenen sluttede på samme måde, som den startede med et par varme ord fra formanden.
Se billeder fra Integrationsrådets Stormøde på side 7.
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Integrationsrådets Stormøde 2012
- Etnisk kulturdag med fokus på Integrationsrådets arbejde i 2013
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Næstved Kommunes Medborgerskabspolitik
Næstved Kommune besluttede i 2008, at kommunen skulle have en Medborgerskabspolitik i stedet for
en Integrationspolitik. Integrationsrådet har løbende været inddraget i processen i forhold til denne beslutning
og i forhold til den videre proces med udarbejdelse af politikken.
Medborgerskabspolitikken blev politisk vedtaget af Næstved Byråd den 8. juni 2009.
Der er nedsat et Ambassadørkorps for medborgerskab i kommunen, og tre medlemmer af Integrationsrådet
har meldt sig som aktive ambassadører.
Læs mere om Næstved Kommunes Medborgerskabspolitik: www.naestved.dk/medborgerskab

Medindflydelse

Mangfoldighed

Nærhed

Ansvarlighed

Fællesskab

Lige muligheder

Anerkendelse

Et Integrationsråd uden en Integrationspolitik - Kan man det?
Integrationsrådet støtter op omkring Næstved Kommunes 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.
Integrationsrådet har i forbindelse med Næstved Kommunes beslutning om at sætte fokus på medborgerskab
frem for integration drøftet Integrationsrådets fremtidige rolle… Giver det mening af have et Integrationsråd
i en kommune, der ikke ønsker at have en Integrationspolitik?

Ja - mener Integrationsrådet af flere årsager:
Næstved Kommune har fortsat behov for et talerør for de etniske minoriteter og en god kontakt til de
etniske minoritetsforeninger.
Integrationsrådet kan medvirke til at skabe en øget forståelse for medborgerskabstankegangen blandt
de etniske minoriteter.
Integrationsrådet kan medvirke til at nedbryde fordomme om etniske minoriteter og derved styrke opfattelsen af, at vi alle er medborgere uanset etnicitet.
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Integrationsrådets møder 2012
Ifølge forretningsordenen skal Integrationsrådet afholde mindst 4 møder om året. Der skrives referat fra
alle møderne.
Møder i 2012:
Torsdag den 10. februar kl. 17:00 – 19:00: Ordinært møde
Torsdag den 28. april kl.17:00 – 19:00: Ordinært møde
Torsdag den 30. juni kl. 17:00 – 19:00: Ordinært møde
Tirsdag den 23. august kl. 15:15-17:15: Dialogmøde
Torsdag den 06. oktober kl. 17:00-19:00: Ordinært møde
Torsdag den 1. december kl. 17:00-19.00: Ordinært møde med efterfølgende julefrokost
Hvor afholdes møderne?
Møderne afholdes gerne forskellige steder i kommunen. Ud over kommunens administrationsbygning har
der således været afholdt møde på Sprog- og Integrationscentret, i Frivilligcenter Næstved, Tyrkisk Kulturforening

Samarbejde med Rådet for Etniske Minoriteter (REM)
Formand Dusan Jovanovic er repræsentant i Rådet for Etniske Minoriteter og deltager løbende i deres
møder. Næstformand, Thisaruban Thiruchelvam, er suppleant for Dusan.
Rådet for Etniske Minoriteter består af 14 rådsmedlemmer, der alle er valgt af Repræsentantskabet for
Rådet for Etniske Minoriteter. Repræsentantskabet afholder møde årligt og valg hvert 4. år. Alle kommunale
integrationsråd inviteres til at sende en repræsentant til møderne. Blandt de fremmødte
integrationsrådsmedlemmer vælges 14 personer, der udgør Rådet for Etniske Minoriteter.
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.
Læs mere om REM: www.rem.dk

Integrationsrådet på kommunens hjemmeside
Integrationsrådet har deres egen side på Næstved Kommunes hjemmeside (under ”Job og Uddannelse”).
Her er det muligt at finde oplysninger om de forskellige medlemmer, referater fra møderne, orientering
om arrangementer, mødeplanen for 2012 mv.

Integrationsrådets folder
Integrationsrådet har fået udarbejdet en lille folder med en oversigt over og kort information om
medlemmerne i Integrationsrådet. Denne folder har sammen med Integrationsrådets forskellige
arrangementer været med til at synliggøre Integrationsrådet i Næstved Kommune.
Folderen kan printes fra hjemmesiden eller rekvireres hos Helle Waage-Jensen på hewaa@naestved.dk
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Integrationsrådets udstilling ”vi sætter spor…” 2012
Ønsket om en udstilling af den positive kulturelle mangfoldighed, der findes i Næstved Kommune, har
Integrationsrådet haft i et stykke tid, og i vinteren 2012 realiserede Integrationsrådet dette gennem
udstillingen ”Vi sætter spor…” på Næstved Museum i perioden 01.11.2012 – 02.12.2012. Udstillingen blev
til i samarbejde med Næstved Museum og interesserede etniske minoritetsforeninger.
Formålet med udstillingen var at sætte fokus på det multikulturelle samfund som noget positivt og
synliggøre de mange forskellige kulturelle baggrunde, der har været med til at sætte sit præg på
udviklingen af og mangfoldigheden i Næstved Kommune i dag. Herudover har Integrationsrådet ønsket at
rette et særligt fokus på det at være medborger med etnisk minoritetsbaggrund i Næstved Kommune i dag
for at synliggøre, at vi alle er medborgere, og at vi har rigtig mange ting til fælles på trods af forskellige
kulturelle baggrunde.
Interessen fra de etniske minoritetsforeninger var stor, og følgende foreninger deltog i udstillingen:
Tyrkisk forening
Irakisk forening
Den Kurdiske forening i Næstved
Arabisk Kulturcenter
Djerdap
- Serbien
En personlig fortælling – Dusan Jovanovic - Serbien
Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI)
Næst Ved Afrika
- Afrika
Den Tamilske forening – Næstved
Ny Næstved Unge
- Marokko
Udstillingslokalet var delt op i ti mindre rum, og hver enkelt forening selv bestemte over deres
udstillingsrum. Udstillingen viste dermed mange forskellige synspunkter og forskellige fremstillinger af den
kultur, foreningen repræsenterede.
Udstillingen åbnede den 1. november hvor der mødte ca. 50 mennesker op på Næstved Museum.
Formanden for Integrationsrådet Dusan Jovanovic og byrådspolitiker Anette Brix åbnede udstillingen med
korte taler, hvorefter de fremmødte havde mulighed for at gå rundt og se udstillingen og snakke med de
udstillende foreninger.
I løbet af udstillingsperioden blev der afholdt temalørdage, hvor enkelte foreninger valgte at fremhæve
deres kultur gennem selvvalgte aktiviteter.
Ca. 500 kom og besøgte udstillingen i udstillingsperioden.
Se billeder fra udstillingen på side 11.
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Billeder fra udstillingen ”vi sætter spor…” 2012
på Næstved Museum
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Integrationsrådets medlemmer 2010-2013
Dusan Jovanovic (Formand)

Thisa Ruban Thiruchelvam (Næstformand)

Repræsentant for LO Næstved
Jeg kommer oprindeligt fra Jugoslavien. Jeg har
boet i Danmark siden 1970. Jeg er nu efterlønsmodtager, men jeg er fortsat politisk aktiv. Jeg har
siden 2002 været medlem af Næstved Byråd. Jeg
brænder for medborgerskab.

Den Tamilske Forening
Jeg kommer oprindeligt fra Sri Lanka. Jeg har
boet i Danmark siden 1986. Jeg er tekniker og
arbejder på Toms i Kbh. Jeg er gift og har 2
børn. Jeg vil gerne arbejde for bedre integration
i Næstved/Danmark.

Aligo Francis

Sahre Yucel Buruk

Naest Ved Afrika
Oprindelsesland: Sudan
Jeg er 28 år, dansk gift og har 3 børn. Jeg
bor i Næstved og arbejder som nattevagt i
et bo og naboskab for voksne autister i
Næstved Kommune. Jeg motiveres af arbejdet

Næstved Tyrkiske kultur- forening
Oprindelsesland: Tyrkiet
Jeg kommer oprindeligt fra Tyrkiet. Jeg er
født i 1975, gift og har 3 børn. Jeg er ansat
i Næstved Kommune i Borgerservice. Jeg vil
meget gerne fortsat arbejde for bedre integration
i Næstved.

Monadhil Younis Mustafa

Hiba Mohamed Belhaiba

Irakisk Dansk Venskabsforening
Oprindelsesland: Irak
Jeg kom til Danmark i 1997 og har boet i
Næstved siden 1998. Jeg er ansat på
Næstved Kommune - Børne- og Unge afdelingen.
Jeg er politisk aktiv og aktiv i flere foreninger. Jeg
ønsker at bygge bro mellem de mange forskellige
kulturer.

Marokkansk forening
Oprindelsesland: Marokko
Jeg er født i 1967, flyttede til Danmark i 1990 og
blev dansk statsborger i 1996. Jeg arbejder som
idræts– og svømmelærer. Tolk i arabisk og
fransk. Jeg er gift med Pia, der er lærer og har 3
børn. Er bl.a. aktiv i Næstved Nødhjælpsdepot.

Dragan Mikulovic

Ali Daoudi

Serbisk Forening DJERDAP
Oprindelsesland: Serbien
Jeg er født i Serbien i 1967. Jeg er gift og far til to.
Jeg er formand for ”Djerdap”. Jeg vil gerne være
med til at bryde muren ned mellem etniske danskere og etniske minoriteter. For mig er det ikke
nok at være tilskuer på den ene side af muren…

Sydby Kulturhus
Oprindelsesland:
Jeg er 46 år. Arbejder som Industritekniker
hos Novenco. Bosiddende i Næstved siden
1989. Jeg ønsker at skabe kommunikation
og forståelse imellem etniske minoriteter og
det danske samfund og kultur.

Süleyman Yücel (Suppleant)

Ulla Pia Christensen

Anadolu IF - Dansk-tyrkisk fodboldklub
Oprindelsesland: Tyrkiet
Jeg er 33 år, dansk gift og har to tosprogede
børn. Det skal sættes gang i de rigtige initiativer
for at vi ikke taber vores efterkommere til kriminalitet og arbejdsløshed. Uddannelse er et vigtigt element til integration, og alle skal yde for at kunne
nyde.

Frivilligcenter Næstved
Oprindelsesland: Danmark
Jeg er med i bestyrelsen i Frivilligcenter Næstved. Jeg er formand for Natteravnene i Næstved. Til daglig er pædagogmedhjælper. Jeg ønsker at skabe relationer mellem alle uanset baggrund og kulturer.

Finn Watson

John Lauritzen

Næstved Sprog– og Integrationscenter
Oprindelsesland: Danmark
Jeg er ansat på Næstved Sprog- og
Integrationscenter og underviser i dansk sprog
og kultur. Jeg er udpeget af bestyrelsen på
sprogcentret til at deltage i Integrationsrådet.

Arbejdsmarkedsudvalget
Oprindelsesland: Danmark
Jeg har været medlem af Næstved Byråd
siden 2007. Før kommunesammenlægningen
var jeg medlem af Holmegaard Kommunalbestyrelse fra 1994-2006. Jeg er udpeget
som Byrådets repræsentant i Integrationsrådet.

Lisbeth Tinglev

Anette Brix

Folkeoplysningen
Oprindelsesland: Danmark
Jeg er valgt til Integrationsrådet for Folkeoplysningsudvalget, hvor jeg repræsenterer
Idrætsforeningerne. Til dagligt er jeg
ansat som sekretær for Familienetværket i
Næstved Kommune.

Børneudvalget
Oprindelsesland: Danmark
Jeg har været medlem af Næstved Byråd siden 1.
januar 2010. Jeg er medlem af Økonomiudvalget
og Børneudvalget. Jeg er politiassistent i Næstved
og arbejder til daglig med forebyggelse og samarbejde.
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Vil du vide mere om Integrationsrådet?
Du kan læse mere på www.naestved.dk (under Job & Uddannelse)
Du er velkommen til at kontakte:
− Formand Dusan Jovanovic (dujov@naestved.dk / 29424320)
− Sekretær Helle Waage-Jensen (hewaa@naestved.dk / 5588 5012)
− Konsulent Berit Rosenkilde (berla@naestved.dk / 5588 1025)

Vil du/I i dialog med Integrationsrådet?
Integrationsrådet tager gerne på ”turné”…
Hvis du/I har lyst til at få besøg af medlemmer fra Integrationsrådet til et arrangement for at drøfte
”Integration gennem medborgerskab” eller for at sætte fokus på det multikulturelle samfund som noget positivt, så kontakt Integrationsrådets sekretær Helle Waage-Jensen (hewaa@naestved.dk eller 5588 5012).
Husk at tage kontakt i god tid...
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