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Sofia til mangfoldighedsfestivalen, 2015
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Denne redegørelse indeholder de aktiviteter som Integrationsrådet har beskæftiget
sig med i 2015. Herunder egne arrangementer og ikke mindst samarbejde med både
foreninger, politikere og forvaltninger i Rødovre.
Møder og medlemsposter
Torsdag den 26. november sagde medlemmerne i
Integrationsrådet farvel til Lally Parwana, som har
været formand siden 2007. Det var en initiativrig og
farverig formand der gik af, og hun lovede at vende
tilbage, når hun igen får tid og overskud, fordi
integrationen stadig står hendes hjerte nær.
Ny formand for Integrationsrådet er Nenad Radulovic. Han kender arbejdet igennem de
senere år, hvor han har fungeret som næstformand i Rådet.
Der er afholdt 5 ordinære møder i 2015, samt ad hoc møder i forbindelse med prioritering,
samt planlægning af festival.
Medlemsposter:
 Nenad Radulovic blev valgt som ny formand
 Gurpaul Singh blev valgt som ny næstformand
Medlemmer der fortsat mangler at blive udpeget:
 Der er endnu ikke udpeget et medlem fra daginstitutionsområdet/forældreråd.
Medlemmer som kom ind i Integrationsrådet 2015:
 Gurpaul Singh blev nyt medlem i 2015.
Medlemmer som forlod Integrationsrådet i 2015:
 Dler Colonar
 Svitlana Ryabokon
 Lally Parwana

Mangfoldighedsfestival juni 2015
For fjerde år i træk blev der afholdt Mangfoldighedsfestival på Rødovregård, som nu er et
fast kulturelt indslag i Rødovres bybillede, med
mange besøgende. Der opleves stor rift om stande,
madboder og tid til at underholde, hvor nogle
grupper desværre måtte få afslag grundet
pladsmangel til boder mv.
Et godt netværk af frivillige hjælpere fra både
forvaltninger og blandt etniske minoriteter sørger for,
at man føler sig velkommen og informeret.
Årets store overraskelse kom fra gospelkoret Christian Love Fellowship, hvor korlederen er
nytilkommet flygtning i Rødovre. Festivalen er på Facebook, hvor alle kan komme med ideer
til kommende års festival.
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Mangfoldighedsfestivalens succes er efterhånden nået andre kommuner og der kommer en
del henvendelser om hvordan det organiseres i Rødovre, hvor Integrationsrådet naturligvis
stiller sig til rådighed.

Boder i Kostalden, Rødovregård

Samarbejde omkring nye flygtninge med frivilligt netværk
Der har i løbet af 2015 været afholdt 1 møde, hvor repræsentanter fra det frivillige netværk
drøftede muligheder og udfordringer i forhold til, at hjælpe nye flygtninge i Rødovre.
Integrationsrådets indspark vil fremover ligge i en indsats, som sekretariatet i
Socialforvaltningen koordinerer.

Nye temaer for arbejdet i Integrationsrådet
Det blev i 2015 besluttet, at der fremover skal fokuseres på færre områder. Integrationsrådet
vil derfor prioritere høringssager og samarbejdet/sparring med lokalpolitikere.
Samtidig vil Integrationsrådet fortsat prioritere Mangfoldighedsfestivalen i
juni måned. Endelig vil Integrationsrådet gerne være med til at byde Rødovres nye flygtninge
velkommen, med de ressourcer Integrationsrådet har til rådighed.

Høringssvar til budget 2016
Der er i perioden afgivet høringssvar til Kommunalbestyrelsen i Rødovre på følgende
områder:
 Budget 2016
 Udkast til ny sundhedspolitik 2015
 Udkast til politik for udsatte borgere
.

Samarbejde med politikere og forvaltninger
Formand for Beskæftigelsesudvalget Annie A Petersen og Integrationsrådets formand har
igennem året haft en række møder. Der er et tæt kendskab til - og stor interesse for
Integrationsrådets arbejde fra udvalgsformanden. Der har ligeledes været afholdt møder
med Borgmesteren om integrationsrådets bidrag til kommunens demokratiske
laboratorium.

Synlighed
Artikel: Mangfoldighed vigtigere end nogensinde før, Rødovre Lokal Nyt den 2 6.2.2015
Integrationsrådet deltager i følgende grupper:
Etniske minoriteters repræsentantskab
Folkeoplysning
Demokratisk laboratorium
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Facebook:
Integrationsrådet har nu 65 venner og mediet bliver brugt flittigt. Her lægges referater fra
møderne op, ligesom der lægges op til mere politiske drøftelser og tilkendegivelser. Sidste
opslag ser sådan ud.
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