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Denne redegørelse indeholder de aktiviteter som Integrationsrådet har beskæftiget sig med i 2014.
Herunder egne arrangementer og ikke mindst samarbejde med både foreninger, politikere og forvaltninger
i Rødovre.

Annoncering, informationsmøde og konstituering af
nyt Integrationsråd for perioden 2014-2018
Første halvdel af 2014 stod i konstitueringens tegn, og fandt sted april
2014. Der var nyheder i forhold til de seneste konstitueringer og Dansk
Arbejdsgiverforening valgte igen at udpege et medlem til rådet.
Der var flere kandidater opstillet end der kunne udpeges. En enkelt blev frasorteret på grund af
bopælsbestemmelser, men er siden kommet ind i Rådet, idet det nyvalgte medlem Gintare fraflyttede
kommunen i sommers. Gurpaul Singh Rehal afløste hende.
Integrationsrådet ser i dag sådan ud og har følgende tillidsposter:

Medlemmer af integrationsrådet
Formand
Næstformand
Medlem af rådet for
etniske minoriteter
Tilforordnet i
Folkeoplysningsudvalget
Suppleant i
folkeoplysningsudvalget,
Medlemmer

Dansk
Arbejdsgiverforening
Landsorganisationen
Danmark
Skolebestyrelserne
Forældrerådene i
daginstitutioner
Almene boliger
Folkeoplysningsudvalget
Tilforordnet fra SOC
Tilforordnet fra BKF

Lally Parwana
Nenad Radulovic
Betina W Rasmussen.
Gurpaul Singh Rehal.
Zebo Abdullaeva.
Svitlana Ryabokon
Amir Zainorin
Emmanuel Dankyi-Appah
Fouzia Yousoof Awala
Prabhjot Kaur
Mads Raaschou
Tove Bahne
Maria Grøndahl
afventer
Klaus Bentsen
Jan Quaade
Jakob Duvå
Hanne Frøslev
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Seminar for det ny Integrationsråd august 2014
Det nye råd blev inviteret til seminar, hvor konsulent fra Con3bute var vært en del af dagen.
Det var en udbytterig dag, hvor der bl.a. blev diskuteret indsatsområder, handleplaner, samt værdier og
visioner for Integrationsrådet, som mundede ud i nedenstående emner/overskrifter:
Synlighed
 Egne og andres arrangementer
 Indlæg og debat på sociale medier o.a.
Kommunikation
 Høre hvad andre ønsker sig, at der sker på integrationsområdet
 At borgerne føler vi er der for dem
 Aflive fordomme
 Være med til at skabe dialog og gensidig forståelse og respekt
Brobygger
 Vidensdeling i rådet
 Dele netværk
 Dialogmøder
 Informationsmøder

Mangfoldighedsfestival juni 2014
For tredje år i træk afholdte Integrationsrådet Mangfoldighedsfestival på Rødovregård.
Integrationsrådet i Rødovre er ved at slå begivenheden fast, som en tradition med et solidt og godt netværk
af frivillige hjælpere, fra både forvaltninger og blandt etniske minoriteter. Med festivalen blev Rødovres
mangfoldighed endnu engang synliggjort og samtidig blev borgere og etniske foreninger inddraget i en
aktiv proces, hvor alle bidrog med deres unikke kulturelle aktiviteter og mange forskellige ressourcer.
Et eksempel er Sikh ungdomsforening, som skal nævnes for en succesrig event, hvor alle prøvede turban.
Festivalen er på facebook, hvor alle kan komme med ideer til det kommende års festival. Der var et endnu
større fremmøde end 2013.

Børneteater Fyrtøjet

Bibliotekets bod med forfatterbesøg
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Powerjobsøgerne kommer til Rødovre, på Integrationsrådets initiativ
Den selvstændige forening Powerjobsøgerne, med opsøgende virksomhedsarbejde som en del af
jobsøgervirksomheden, fik ved hjælp af et samarbejde med jobcentret, mulighed for at få en base i
Rødovre. Rødovre centrums direktør stillede et lokale til rådighed for projektet. De åbnede med en flot
reception i oktober 2014. At de kom til Rødovre skete på basis af erfaring og arbejdsomhed fra én af
Integrationsrådets medlemmer. Dette initiativ kan forhåbentlig være med til at skabe flere jobs til
motiverede ledige fremover.

Rødovre Integrationsråd får sæde i Rådet for Etniske Minoriteter
Repræsentationen til Rådet for Etniske Minoriteter blev ændret ved lov. Det betød dels, at kommuner som
ikke havde et integrationsråd, alligevel kunne repræsenteres samt, at antallet af medlemmer i Rådet blev
væsentligt indskrænket. Der kunne kun vælges 5 medlemmer til Rådet for Etniske minoriteter fra samtlige
kommuner i Danmark.
Det lykkedes alligevel et af de nye medlemmer i Rødovre Integrationsråd at blive valgt, hvilket er umådeligt
flot og giver Rødovre en vigtig indgang til indflydelse på integrationsområdet nationalt.

Høringssvar
Der er i perioden afgivet høringsvar til kommunalbestyrelsen i Rødovre på følgende områder:






Revideret frivillighedspolitik
Budget 2015
Opfølgning på målsætninger og handlinger på integrationsområdet 2013
Forslag til ny Børne- og Ungepolitik
Forslag til Sundhedspolitik

Konferencer
Et medlem af Integrationsrådet, samt sekretæren deltog i det årlige integrationstræf i Kolding.
På baggrund i Rødovre kommunes virksomhedskonference blev der iværksat handleplaner for de enkelte
temaer, samt inviteret til deltagelse. Formanden deltager i Medborgerskab og borgerinddragelse og
projektet hedder Demokratisk laboratorium. Lally Parwana deltager som borger i Rødovre.
Herudover var Rødovre jobcenter vært for det regionale integrationsledernetværk, hvor Lally Parwana var
inspirerende oplægsholder.

Gæster på besøg
Den koordinerende faglige Integrationsgruppe kom på besøg for, at møde med Integrationsrådet. Her var
repræsentanter fra ældreområdet, sundhedsområdet, skole og børneområdet, ligesom
arbejdsmarkedsområdet var repræsenteret. Det blev en god dialog, hvor Powerjobsøgerne kom og fortalte
om projektet, ligesom Projekt 500 Ud, fortalte om indsatsen for at bringe ægtefælleforsørgede i arbejde.
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Samarbejde med politikere og forvaltninger
Formanden har været i dialog med Annie A Petersen, kommunalpolitiker og formand for
Beskæftigelsesudvalget, flere gange i løbet af 2014. Herudover har formanden mødtes med Socialdirektør,
Skolechef og Børne og kulturdirektør, ud fra et ønske om, at afsøge udfordringerne med integrationen i de
enkelte forvaltninger.
Der er etableret et samarbejde imellem sundhedscenteret og et af integrationsrådets medlemmer, som er
læge og gerne vil bidrage med sin viden, primært om etniske minoriteters behov, når det kommer til
sundhed og kommunikation.
BKF og SOC bidrager til at skabe en god mangfoldighedsfest.

Synlighed
Nedenstående artikler har været trykt i Rødovre Lokalnyt i 2014:
 Alle kan nå at være med i Integrationsrådet, Rødovre Lokal Nyt den 6.2.2014
 Nyt integrationsråd peger på mere medborgerskab, Rødovre Lokal Nyt 23.4.2014
 Længe leve mangfoldigheden, Rødovre lokal Nyt den 9.6.2014
 Kurdere spiller også kongespil, Rødovre lokal Nyt 18.6.2013.
 En farverig dag, Rødovre Lokal Nyt 25.6.2014
På Facebook har Integrationsrådet nu 53 venner og mediet bliver brugt flittigt. Her uploades referater fra
møderne, ligesom der lægges op til mere politiske drøftelser og tilkendegivelser. Sidste opslag ser sådan
ud.

I 2015 er der 5 ordinære møder, samt en del ad hoc møder i forbindelse med information om nyt
integrationsråd, samt planlægning af festival.
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