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Visionen 2014-2017

Integrationsrådet besluttede i maj 2014, at Integrationsrådets vision for 2014-17
skal være:

Udbrede kendskabet til oplevelse af
Integration gennem venskab

Integrationsrådet valgte at 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
.
Vi har valgt at have visionen på igen i 2015, da den er gældende for hele perioden.

Integrationsrådets møder 2015
Ifølge forretningsordenen skal Integrationsrådet afholde mindst 4 møder om året. Der skrives 
referatet fra alle møderne og kan findes på hjemmesiden.

Møder i 2015:
Den 19. marts 
Den 21. maj
Den 10. september
Den 26. november
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AKTIVITETER I 2015

Fællesmøder med andre integrationsråd
Et af målene i visionen er at indlede samarbejde med med nogle af de andre Integrationsråd. I 
starten af året tog Rådet initiativ og inviterede Vordingborg- og Lollands integrationsråd til 
fællesmøde.
I februar var Næstved værter for et arrrangement i Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne. Temaet 
var radikalisering. PET var inviteret til at holde et generel oplæg om tendensen i Danmark samt give 
gode råd til forebyggelsesdelen. Efterfølgende var der workshop, med mulighed for dialog på tværs 
af Rådene.
Nye relationer blev dannet gennem ”kendskab er venskab”  og det blev en meget lærerig aften. 

Lollands integrationsråd fulgte op og inviterede til fælles møde i oktober, hvor temaet var at udvikle 
integrationspolitikker i fremtiden. Det var et meget spændende møde med oplæg fra fremtidsforsker 
Mette Sillesen. Til inspiration blev der  stillet både spørgsmål og Rådene fik svar på, hvordan 
tendenserne kunne se ud i fremtiden, jf. Mettes slides, som lovet: 
http://futurenavigator.dk/portfolio-item/integrationsraadene/2/

Naest Ved Afrika indgår samarbejde med Center for Arbejdsmarked
Foreningernes medlemmer fra Integrationsrådet har været aktive i forbindelse med at hjælpe 
Næstved kommune ved modtagelse af  flygtninge. Særligt Naest Ved Afrika har været behjælpelig. 
Det har resulteret i at Center for Arbejdsmarked og Naest Ved Afrika har indledt et samarbejde og 
fået  tildelt foreningen et lokale på Skyttemarksvej. Foreningen hjælper flygtninge og indvandre med 
at  falde godt til i deres lokalområder og supplerer kommunes integrationsindsats med frivillige 
service. Formålet er bla. de nye Næstved borgere selvstændig skal kunne opbygge en tilværelse i 
Danmark.  

http://futurenavigator.dk/portfolio-item/integrationsraadene/2/
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Foreningerens dag 5. september 
Traditionen tro deltager Integrationenrådet i den årlige begivenhed Foreningernes dag, som bliver 
afviklet den første lørdag i september. Det er en vigtig dag for  Rådet. Medlemmerne stiller op til en 
snak om integrationen i Næstved og får udbredt Rådets arbejde.  Dette er bare et af tiltagene, hvor 
Rådet synliggøre deres eksistens.

Samarbejde med bibliotektet
I samarbejde med biblioteket afholdes der åben-hus-arrangementer for udlændinge. Der er bl.a. 
rundvisning på bibliotektet og borgerservice.  Her stiller bl.a. Integrationsrådet, Næstved Sprog- og 
Integrationscener og Sam-X op på stande, hvor det er muligt at komme forbi og få en snak og stillet 
spørgsmål. Et arrangemnet der ligger op  til kulturelle oplevelse som dans, foredrag og dialog for 
alle aldre. 
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INTEGRATIONSRÅDETS MEDLEMMER 2014-2017


