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Emne: Møde i Integrationsrådet 21. marts 2019 
 

 
Mødedato 

21-03-19 

Mødested/lokale 

Mødelokale 1 

Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet kl. 

19 
Deltagere  

Ebu Bekir Incikli, Ensaf Ihsan, Ernesto Lifschitz, Lone Lisby, Poul Erik Møller, Razija Salihovic, Safet 

Bralic, Senada Mehic, Soheila Dadkhah, Ulla Varneskov, Waheed Watandost og Zarema Galaeva 
Fraværende 

Adisa Mulabecirovic, Anja Daugaard, Ebru Berra Ekici, Julia Kolobajeva, Mustapha Ali El-Ahmad, Natalija 

Petrova og Muhsin Türkyilmaz 

 
Dato 

4. april 2019 

Referent 

Mette K. Jacobsen 

Direkte telefonnr. 

76811153 

Journalnr. 

15.40.00-A30-1-19 

 

 

 

1. Godkendelse af 

referat fra 

mødet i 

Integrations-

rådet 24-01-19 

 

Godkendt  

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt 

3. Projekt til 

styrkelse af 

demokrati og 

deltagelse i 

udsatte 

boligområder: 

Status 

 

Ulla berettede, at projektet til styrkelse af demokrati og deltagelse i de udsatte 

boligområdet vil blive forankret i Den Boligsociale Helhedsplan for Nørremarken og 

Løget. Følgende medlemmer udtrykte ønske om at deltage i projektet som 

forandringsagenter: Ernesto, Razija, Safet, Senada og Zarema. Ulla videregiver 

ønskerne til Helhedsplanen. 

4. Møde i 

Integrations-

rådet 25-04-19: 

Besøg hos 

Bosnisk 

Kulturforening 

 

Razija berettede, at hun havde været i kontakt med Dansk-Bosnisk Kulturforening i 

Vejle og foreslog rådsmedlemmerne, at Integrationsrådet mødes med foreningen. 

Der var stemning for et besøg hos kulturforeningen for at skabe bånd mellem 

kulturforeningen og Integrationsrådet – hvordan kan vi bruge 

hinanden/samarbejde/fælles aktiviteter. Razija arbejder videre med den praktiske 

planlægning. 

5. Rapportering 

fra arbejds-

grupperne 

 

Arbejdsgruppen vedr. arbejdsmarked er i gang med tilrettelæggelsen af en 

informationsaften i Beboerhuset i Finlandsparken i maj måned med titlen: Kvinder 

og arbejdsmarkedet. Informationsaftenen vil skulle bestå af en temaaften med 

personlige succeshistorier og erfaring fra virksomheder samt efterfølgende debat. 

Budskabet om temaaftenen skal spredes i form af foldere, Vejle Kommunes 

hjemmeside, Integrationsrådet Facebook profil mv. Razija vender tilbage med dato 

for informationsaftenen. 

 

Arbejdsgruppen vedr. ghettoudspil kunne berette, at dispensationsansøgningen for 

Finlandsparken udarbejdet af Vejle Kommune og AAB var blevet godkendt af 
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Folketingets Transport, Bygnings- og Boligudvalg. Dette betyder, at antallet af 

almene familieboliger ikke skal nedbringes til 40% men i stedet 68 %. Tilbage står 

udarbejdelse af en udviklingsplan for området frem til 2030. Udviklingsplanen skal 

indsendes til Folketinget sendes den 1. juni 2019. Udviklingsplanen skal indeholde 

detaljerede beskrivelser af handlinger, tiltag, milepæle og proces for 

implementering. 

 

Dispensationsansøgningen i sin fulde længde vedhæftes dette referat. 

 

6. Orientering fra 

formanden 

 

Razija berettede om et takkebrev sendt til Anja Daugaard fra ligestillingsminister 

Eva Kjer Hansen ifm ministerens besøg i Finlandsparken 25. februar 2019. I brevet 

takker ministeren bl.a. Integrationsrådet i Vejle Kommune for en god indsats og 

tilbyder, at Rådet vil kunne få besøg af en erfaren underviser inden for ligestilling og 

social kontrol.  

 

Razija orienterede om en henvendelse fra Kultur og Fritid vedr. CHP:DOX’s to 

filmvisninger i Spinderihallerne den 27. og 28. marts 2019. Det drejer sig om 

filmene: ”Håbets Ø” og ”Q’s Barbershop.” Integrationsrådets medlemmer er 

inviteret til visningerne. 

 

7. Orientering fra 

medlemmerne 

 

Zarema berettede om sit arbejde i Samarbejdsgruppen på Integrationsområdet i 

Vejle Kommune i Røde Kors régi. Zarema introducerede i denne forbindelse 

medlemmerne til Røde Kors’ Venner Viser Vej, hvor flygtninge tilbydes en frivillig 

ven og organisationens eftersøgningstjeneste. 

 

Senada oplyste, at hun er en del af det dokumentariske kunstprojekt ”100 % 

fremmed?”, der vil være i Vejle 20. maj til 12. juni 2019. Kunstprojektet besøger 10 

byer i Danmark alene i 2019. Senada kontakter lederen af projektet med henblik på 

Integrationsrådets deltagelse i en event i Mariaparken den 20. maj 2019. 

 

Lone fortalte, at hun gerne vil orientere om lovændringerne vedr. repatriering, 

Ændringerne trådte i kraft 1. marts 2019 og er en del af Finansloven for 2019. 

Orientering vil ske på Rådets møde i maj. 

 

  

8. Orientering fra 

VIFIN og Vejle 

Kommunes 

Arbejdsmar-

kedsforum 

  

Ingen 

9. Orientering fra 

Byrådet 

 

Ingen 

10. Orientering fra 

REM 

 

Ingen 

11. Evt. Ingen. 

 

 


