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FORORD
2017 har været det siddende Integrationsråds sidste år i denne valgperiode og
det er derfor tid til at se tilbage på både året 2017 og hele perioden.
Dette år har været præget af mange landspolitiske debatter, hvor der har været
stærke politiske udmeldinger omkring etniske medborgere og flygtninges
tilstedeværelse i Danmark. Disse debatter har vist os i Integrationsrådet, at der
mere end nogensinde er behov for, at vi sætter et positivt fokus på
medborgerskabet og at kendskabet til hinanden øger oplevelsen af integration
i det samfund vi alle er en del af. Derfor valgte rådet at sætte et særligt fokus
på KV17 ved at afholde et arrangement på sprogskolen med fokus på demokrati
og negativ social kontrol, med deltagelse af elever og lokale politikere.
I løber af det sidste 1,5 år har samarbejdet med de frivillige sociale foreninger
(NGO’er) der understøtter integrationsarbejdet i Næstved Kommune været støt
stigende. Denne udvikling medførte at rådet indstillede til en udvidelse af rådets
sammensætning og antal medlemmer. Det er derfor med glæde at vi kan byde
velkommen til de sociale foreninger i perioden 2018 – 2021. Denne udvidelse
viser de stærke bånd, der er på tværs af de etniske foreninger, og det øvrige
foreningsliv i Næstved.
I perioden fra 2014 – 2017 har Integrationsrådet i Næstved Kommune arbejdet
ud fra visionen ”Udbrede kendskabet til oplevelse af Integration gennem
venskab”. Denne vision har været rådets styrepind i de mange aktiviteter som
vi har arrangeret og deltaget i gennem perioden. Vi er kommet langt i vores
visionsarbejde, som lever videre i det daglige arbejde i de etniske foreninger.
Jeg vil gerne rette en særlig tak til alle i det afgående Integrationsråd. Tak for
jeres store engagement og opbakning gennem perioden!
Med venlig hilsen

Dusan Jovanovic
Formand for Integrationsrådet
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VISIONEN 2014 - 2017
Integrationsrådet har vedtaget at der i perioden 2014 – 2017 arbejdes efter
visionen,

Udbrede kendskabet til oplevelse af Integration
gennem venskab.
Integrationsrådet valgte at der i 2017 skulle arbejdes målrettet med og sætte
fokus på følgende punkter:






KV17
Unge flygtninges oplevelse af integrationen i Næstved Kommune
Oplysning om demokrati og negativ social kontrol
være synlige i Næstved Kommune
Stormøde i forbindelse med valg af nyt Integrationsråd

INTEGRATIONSRÅDETS MØDER I 2017
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 2017 er afholdt på følgende datoer:
Den
Den
Den
Den
Den
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23. februar
18. maj
21. september
26. oktober
6. december

AKTIVITETER I 2017
Ny i Næstved
De etniske foreninger og Integrationsrådet støttede op om arrangementet Ny
i Næstved, arrangeret af Røde Kors, Sam-X, Naest Ved Afrika og Team
Integration. Arrangementet løb af stablen i Ny Ridehus den 1. april 2017 og
bød på flere oplægsholdere, underholdning, dialogkaffe og ansigtsmaling for
de mindste. Formålet med arrangementet var at rekruttere flere frivillige, der
ville være venskabsfamilier for flygtninge i Næstved.
Formanden, flere medlemmer fra Integrationsrådet og flere repræsenter fra
de etniske foreninger, deltog aktivitet i arrangementet gennem dialog med de
fremmødte frivillige og oplægsholdere ved arrangementet.
Informationsmateriale omkring Integrationsrådet blev uddelt til deltagerne og
der var god dialog på tværs af foreningerne og rådets medlemmer.

Deltagelse i Foreningernes Dag 2017
Den 3. september 2017 blev der afholdt Foreningernes Dag i
Rådmandshaven. Integrationsrådet var naturligvis på plads for at støtte op
om arrangementet og tage aktiv del i afholdelsen af Foreningernes Dag. Hvert
år har Integrationsrådet haft en stand, hvor der er fokus på rådets arbejde
lokalt i kommunen. I år var der ligeledes fokus på hvem der kan stemme ved
KV17 og vigtigheden af at etniske minoriteter stemmer ved valget. Der blev
omdelt materiale fra Rådet for Etniske Minoriteter omkring emnet.
Integrationsrådet værdsætter deltagelsen i dette arrangement højt. Det er
blandt andet ved dette fælles arrangement at det rige og forskelligartet
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foreningsliv i kommune vises frem. I år valgte flere af rådets medlemmer, at
gå aktivitet ind i en evaluering af arrangementet samt den fortsatte
afholdelse, af netop dette arrangement i Næstved.

KV17 – Lokal demokrati og negativ social kontrol
Integrationsrådet valgte i 2017 at sætte fokus på KV17. I den forbindelse
valgte rådet at søge støtte fra den pulje Rådet for Etniske Minoriteter stillede
til rådighed i forbindelse med KV17. Støtten blev bevilget og den 25. oktober
2017 blev der afholdt et formiddagsarrangement for eleverne på NSI. Ud over
eleverne var alle de opstillede partier til KV17 i Næstved inviteret til at
deltage. Der var stor opbakning til arrangementet både fra sprogskolen og
eleverne samt fra de deltagende politiske partier. Det resulterede i at
kantinen på NSI var fyldt til bristepunktet af de omkring 80 fremmødte.
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Ved arrangementet fortalte og guidede lokal- og regionspolitikker Kirsten
Devantier eleverne rundt i det politiske system i Næstved og pointerede
vigtigheden af at bruge sin stemme i et demokratisk land. Efterfølgende blev
der holdt et oplæg fra to oplægsholdere fra Dialogkorpset. De fortalte om
deres egen oplevelse af negativ social kontrol og bød op til dialog med de
fremmødte. Rådet ønskede ikke en paneldebat med politikkerne, men
derimod at politikkerne gik i dialog med de fremmødte. Dette resulterede i en
fælles dialogfrokost, hvor der blev talt om alle typer af emner på kryds og
tværs af deltagerne. Dialogen og mødet med andre var i centrum og fyldte
rummet med god stemning og livlige samtaler.
Stormøde og valg til Integrationsrådet
2017 var det sidste år for det siddende Integrationsråd. Efterårets møder har
derfor været præget af det kommende valg til Integrationsrådet for perioden
2018 – 2021. Integrationsrådet valgte at sammensætningen af rådet skulle
udvides til at omfatte to sociale foreninger, der var aktive på
integrationsområdet. Dette som følge af det øgede samarbejde der er på
tværs af alle aktører i kommunen på integrationsområdet. Ændring af
forretningsorden blev behandlet og godkendt af både Beskæftigelsesudvalget
og Byrådet.

Integrationsrådet valgte at der i forbindelse med valget til et nyt
Integrationsråd skulle afholdes et stormøde i januar 2018. Til stormødet var
der inviteret mere end 25 forskellige etniske foreninger. Ved stormødet blev
der informeret om Integrationsrådets arbejde samt hvordan valget til det nye
Integrationsråd skulle foregå. Stormødet den 19. januar 2018 blev til en stor
kulturel aften i Gl. Ridehus. Der var stor opbakning og over 100 mennesker
deltog i festlighederne. 11 etniske og 4 sociale foreninger valgte at aflevere
deres indstillinger til Integrationsrådet på stormødet.
Arrangementet var planlagt af flere medlemmer fra Integrationsrådets
arbejdsgruppe og bød på international buffet med mad fra mindst 6 forskellige
lande. Underholdningen var mangfoldig som deltagerne ved stormødet. Der
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blev danset folkedans, afrikansk dans og spillet arabisk musik i løbet af hele
aftenen.
Aftenen bød ligeledes på en stort TAK til det afgående Integrationsråd for
deres store og engagerede arbejde med integrationsarbejdet de sidste 4 år.
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INTEGRATIONSRÅDETS MEDLEMMER 2014 – 2017
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