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Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

23-05-19

Mødelokale 1

17

19

Deltagere

Ebru Berra Ekici, Ebu Bekir Incikli, Ernesto Lifschitz, Krestina Krogh Thomsen, Lone Lisby, Mustapha Ali
Al-Ahmad, Poul Erik Møller, Razija Salihovic, Safet Bralic, Senada Mehic, Waheed Watandost og Zarema
Galaeva
Fraværende

Adisa Mulabecirovic, Anja Daugaard, Ensaf Abdel Hadi Ihsan, Kamal Atie, Muhsin Turkyilmaz, Natalija
Petrova og Soheila Dadkhah
Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

11. juni 2019

Mette K. Jacobsen

76811153

15.40.00-A30-1-19

1.

Godkendelse af
referat fra
mødet i
Integrationsrådet 25-04-19

Godkendt

2.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

3.

Oplæg til Bevæg
dig for livet
visionsaftale
mellem Vejle
Kommune, DIF
og DGI: Høring
af Integrationsrådet

Poul Erik redegjorde for baggrunden for oplægget til Visionsaftalen mellem Vejle
Kommune og Bevæg dig for livet for perioden 2019-2024.
Bevæg dig for livet er en partnerskabsaftale mellem Dansk Idrætsforbund (DIF) og
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Partnerskabsaftalens målsætning er
at 75 % af danskerne i 2025 dyrker idræt, og at 50 % af danskerne dyrker idræt i en
forening. Kort sagt er målet, at så mange som muligt bevæger sig og kommer ind i
fællesskaber.
Visionsaftalen indebærer, at alle forvaltninger i Vejle Kommune vil skulle byde ind
for at nå målet, dette vil sige Kultur og Idræt, Sundhed, Arbejdsmarked, etc.
Visionsaftalen er rettet mod alle borgere i Vejle Kommune. Der er dog særlig fokus
på 5 målgrupper, der alle har potentiale for at bevæge sig mere og indgå mere i
fællesskaber. Det drejer sig om: 1) Teenagere og unge, 2) børnefamilier, 3) borgere
på 60 år og derover, 4) borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller
sindslidelse og 5) nytilflyttere.
Aftalen er organiseret i tre grupper: Den politiske styregruppe (borgmester,
udvalgsformænd og formænd DIF og DGI), den administrativ styregruppe og en
projektorganisation.
Visionsaftalen vil skulle udmøntes i konkrete handleplaner. Til at udføre dette
arbejde skal der ansættes en konsulent. Der var enighed om at invitere konsulenten
til et møde i Integrationsrådet.
Medlemmerne diskuterede visionsaftalens indehold og var enige om følgende
høringssvar:
”Forslaget blev positivt modtaget af Integrationsrådet. Rådet kan fuldt ud
understøtte aftalens indhold.
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Rådet ønsker en præcisering af målgruppen Nytilflyttere og vished for at borgere
med anden etnisk baggrund end dansk er indtænkt i denne målgruppe. Derudover er
det et ønske fra Integrationsrådet, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk
er mere synlige i aftaleteksten. Dette for at skabe større fokus på denne gruppe af
borgere pga. underrepræsentation i idræts- og foreningslivet.
Integrationsrådet vil gerne holdes orienteret om de konkrete handlingsplaner, når
disse foreligger.”
4.

FV-19: Forslag
til arrangement
vedr. øget
valgdeltagelse
blandt danskere
med anden
etnisk baggrund
i Bygningen i
uge 22

Razija orienterede om en paneldebat med deltagelse af alle opstillingsberettigede
partier den 3. juni 2019 kl. 17-19 i Bygningen, Vejle med det formål at øge
valgdeltagelsen ved valget til Folketinget den 5. juni 2019. Paneldebatten er
arrangeret af de etniske foreninger og Integrationsrådet i forening.

5.

Orientering fra
formanden

Razija oplyste, at Integrationsrådets besøg hos Den Bosniske Kulturforening er
udskudt til efteråret 2019.
Razija kunne desuden fortælle, at alle i Integrationsrådet er inviteret til at deltage i
arrangementet vedr. Srebrenica massakren i 1995 den 22. juni 2019 i Bygningen,
Vejle. Razija sender invitationen til Mette, der videresender til alle medlemmer.

6.

Orientering fra
medlemmerne

Waheed fortalte, at han havde deltaget i en konference i Italien i VIFIN regi
vedrørende mangfoldighed på arbejdsmarkedet. Konferencen havde behandlet
emner som f.eks. kvinder på arbejdsmarkedet, alder og immigrationsproblemer i
Europa. Konferencen skal give input til en håndbog til alle små og mellemstore
virksomheder.
Senada kunne berette, at udstillingen ”100% fremmed?” løber af stablen nu.
Plancherne er udstilles bl.a. ved Vejle Bibliotek

7.

Orientering fra Ingen
VIFIN og Vejle
Kommunes
Arbejdsmarkeds
forum

8.

Orientering fra
Byrådet

Ingen

9.

Orientering fra
REM

Ingen

10. Evt.

Ingen
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