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FORORD
SAMARBEJDE har været et centralt fokus for Integrationsrådet i 2019.
Samarbejdet har været på tværs af kommunegrænser og internt i Næstved
Kommune. I løbet af 2019 har vi indgået et samarbejde med
Integrationsrådene i Vordingborg og Lolland Kommune om at afholde fælles
temamøder
og
styrke
det
tværkommunale
samarbejde
omkring
Integrationsrådene. Vi har aftalt, at der afholdes to årlige møder, hvor vi
skiftevis er værter. I Næstved har vi fornøjelsen af at være vært ved mødet d.
29. oktober 2020.
DM I Skills 2019 i Næstved var en stor begivenhed for hele Næstved.
Integrationsrådet valgte at tage aktiv del i at støtte op omkring DM I Skills.
Flere medlemmer af de etniske foreninger var guider på DM I Skills for nye
udenlandske borgere på. Rådets medlemmer havde et ønske om at vise nye
medborgere i Næstved, de muligheder, der findes inden for Skills erhvervene,
med håbet om at flere vil vælge disse erhverv.
Integrationsrådet fik en rundvisning på DM I Skills, for at høre mere om hvad
der sker bag kulisserne omkring dette fantastiske arrangement. Tak til
projektleder Pia Hegner for rundvisningen og tillykke til Næstved med den flotte
anerkendelse.
INDFLYDELSE 2019 var året hvor nye lovændringer fik indflydelse på
integrationen af nye medborgere i Danmark. Vi satte os et mål om at få
lokalpolitisk indflydelse i løbet af vores periode. Det valgte vi at gøre gennem
et åbent brev til Formanden for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.
Brevets tema var permanent boligplacering af flygtninge. Argumenterne for at
fortsætte tilbuddet om permanent boligplacering af flygtninge i Næstved
Kommune blev hørt af vores lokale politikere og inddraget i deres drøftelse og
beslutning. Det er vi i integrationsrådet stolte af. Vi er overbeviste om at det
vil have en positiv indflydelse på integrationen i Næstved Kommune.
Integrationsrådet ser frem til et spændende og udviklende arbejde i 2020.
Med venlig hilsen

Dusan Jovanovic
Formand for Integrationsrådet
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CENTRALE TEMAER FOR PERIODEN 2018 - 2021
Det nuværende 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 2019
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 2019 er afholdt på følgende datoer:
Den
Den
Den
Den

6. februar
22. maj
19. september
5. december

Øvrige møder Integrationsrådet har deltaget i:
Den 25. april - Fællesmøde i Vordingborg med Integrationsrådene fra
Vordingborg, Ringsted og Lolland. Mødets temaer var Sundhedsdansk
v/Region Sjælland og Repatriering v/Dansk Flygtningehjælp.
Den 21. september - Rådet for Etniske Minoriteter afholdt det årlige møde i
repræsentantskabet.
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AKTIVITETER I 2019
DM I SKILLS 2019 I NÆSTVED
På årets første møde tog rådet en
beslutning om at støtte op om DM I
Skills 2019 i Næstved. Rådet ønskede
at stille med rollemodeller som også
kunne fungere som guider for nye
udenlandske medborgere. Rådet
samarbejdede med Center for
Arbejdsmarked og der blev udarbejdet
en film hvor stedfortræder i
Integrationsrådet Sobhi Hamid stod
frem og fortalte sin historie og om
hvor vigtigt en uddannelse eller et job
er i forhold til at blive integreret i
Danmark. De etniske foreninger
stillede med syv guider og
rollemodeller i løbet af dagene hvor
DM I Skills foregik.
Konkurrence under DM I Skills 2019

Integrationsrådet var selv på rundtur. Her fik vi et spændende indblik i
etableringen af et arrangement som DM I Skills samt de mange spændende
faggrupper der var repræsenteret.

Projektleder Pia Hegner fortæller Integrationsrådet om DM I Skills arrangementet.
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FÆLLESMØDE I VORDINGBORG

Formanden for Integrationsrådet i Vordingborg byder velkommen til
fællesmødet den 25. april

Fællesmødet den 25. april var det første i en række af kommende
fællesmøder mellem Integrationsrådene i Vordingborg, Lolland, Ringsted og
Næstved.
På mødet blev der sat fokus på Sundhedsdansk ved to konsulenter fra Region
Sjælland. Der blev vist øvelser og film, der kan afhjælpe etniske borgere i
mødet med det danske sundhedsvæsen.
Repatriering var også et tema til mødet. Dansk Flygtningehjælp fortalte om
reglerne og procedurerne for etniske borgere, som ønsker at repatriere til
deres hjemland. Derudover var der også fokus på den lovændring, der
medfører et særligt fokus på repatriering i samtalerne med nyankomne
flygtninge og integrationsborgere.
FORENINGERNES DAG 2019
Som altid var rådet at finde på i Rådmandshaven på Foreningernes Dag den
7. september. Flere af rådes medlemmer er aktive i planlægningen og
evalueringen af dagen. Dette er et vigtigt arrangement for foreningslivet i
Næstved Kommune, som rådet ønsker at støtte på om. Arrangementet var
igen i år godt besøgt og Integrationsrådet var på plads. Medlemmer fik igen
mulighed for at fortælle om Integrationsrådets arbejde og der blev delt æbler
og slik ud til alle, der besøgte standen. Rådet er på plads igen næste år, hvor
vi naturligvis støtter op om arrangementet.
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FOKUS PÅ FOREBYGGELSE AF NEGATIV SOCIAL KONTROL
I 2019 ansøgte Integrationsrådet Rådet for Etniske Minoriteter (REM) om
midler til endnu engang at afholde et arrangement, der satte fokus på negativ
social kontrol og æresrelateret vold hos etniske grupper.
I samarbejde med Lærdansk og Center for Arbejdsmarked, Team Unge og
Integration blev der den 26. september afholdt et arrangement på Lærdansk,
der satte fokus på negativ social kontrol og æresrelateret vold. Der var samlet
omkring 70 kursister, lærer fra Lærdansk, undervisere fra Center fra
Arbejdsmarked samt repræsentanter fra rådet. Arrangementet bestod af
oplæg og øvelser, som blev faciliteret af Dialogkorpsets dygtige
oplægsholdere.

Integrationsrådet formand Dusan Jovanovic byder
Velkommen

Dialogkorpset oplægsholdere sætter fokus på
negativ social kontrol
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE RÅDET FOR ETNISKE MINIORITETER
Den 21. september var Integrationsrådets formand på plads ved
repræsentantskabsmødet. Den nyudnævnte Integrationsminister Mathias
Tesfaye deltog i mødet sammen med den nye forkvinde for Rådet for Etniske
Minoriteter (REM) Halima El Abassi, der ses på billedet.
På mødet var der fokus på hvilke temaer, der er særlig vigtig for god
integration i Danmark. Repræsentantskabet pegede på fem fokusområder:
Etniske minoritetskvinder i beskæftigelse, Demokratisk deltagelse, Udsatte
boligområder, Negativ social kontrol og Bekæmpelse af fattigdom, som REM
vil arbejde videre med.
Læs mere om dagen på http://rem.dk/news/vellykketrepraesentantskabsmode-den-21-sep-2019
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INTEGRATIONSRÅDETS MEDLEMMER
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