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Emne: Møde i Integrationsrådet 24. oktober 2019 
 

 
Mødedato 

24-10-19 

Mødested/lokale 

VIFIN, Banegårdspladsen 6, 

7100 Vejle 

Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet kl. 

19 

Deltagere  

Anja Daugaard, Ebru Berra Ikici, Ebu Bekir Incikli, Krestina Krogh Thomsen, Lone Lisby, Muhsin 

Turkyilmaz, Mustapha Ali El-Ahmad, Natalija Petrova, Poul Erik Møller, Senada Mehic og Waheed 

Watandost. 
Fraværende 

Adisa Mulabecirovic, Ensaf Abdel Hadi Ihsan, Kamal Atie, Razija Salihovic, Rafael Shamri, Safet Bralic, 

Soheila Dadkhah og Zarema Galaeva 

 
Dato 

31. oktober 2019 

Referent 

Mette K. Jacobsen 

Direkte telefonnr. 

76811153 

Journalnr. 

15.40.00-A30-1-19 

 

 

1. Godkendelse af 

referat af mødet 

i Integrations-

rådet 19-09-19 

 

Godkendt 

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt 

3. Indkaldelse af 

suppleant for 

Ernesto 

Lifschitz 

 

Der var enighed om at indkalde Rafael Shamri som afløser for Ernesto Liftschitz. 

4. Besøg hos 

VIFIN: 

 

1) FN's 

verdensmål - 

input fra 

Integrations-

rådet til hvad 

der i Vejle 

Kommune bør 

sættes fokus på 

  

 

2) “Signs” goes 

North: Bøger, 

film mv. 

 

 

Besøget hos VIFIN blev indledt med et rundvisning i VIFIN’s kontorfaciliteter. 

Herefter fulgte en brainstorm og gennemgang af materiale fra projektet ”Signs” goes 

North.  

 

Verdensmål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund 

Anne Charlotte og Annette ledte en fælles brainstorm med Integrationsrådet vedr. 

forslag til opnåelse af verdensmål nr. 11. Charlotte sender en 

sammenskrivning/strukturering af forslagene fra brainstormen til Rådet. 

Medlemmerne arbejder herefter videre med forslagene og vender tilbage til VIFIN. 

 

VIFIN udarbejder et nyhedsbrev vedr. FN’s verdensmål. Linket til nyhedsbrevet 

sendes til Integrationsrådet. 

 

 

”Signs” goes North 

Anne Charlotte og Annette præsenterede den fysiske bog ”Vis os Vejle” fra 

projektet ”Signs” Goes North. Bogen indeholder såvel tekst som billeder om Vejle 

og er tiltænkt nye borgere fra udlandet. Bogen ligger allerede til fri afbenyttelse hos 

CSV, Dansk Røde Kors’ café i Vejle og Sprogcentrets lektiehjælp. Integrationsrådet 

tilbød at hjælpe til med yderligere distribution af bogen. 
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Ebru og Ernesto fra Integrationsrådet har været medlemmer af arbejdsgruppen, der 

gav input til indholddet af bogen.  

 

Der er inden for samme projekt også udarbejdet en film, hvor tre nye borgere 

fortæller deres egen historie. Lyt til historierne på dette link: 

http://www.signsinthecity.net/signsgoesnorth/city/15-Vejle 

 

Integrationsrådet bidrog med idéer til brug af såvel bog som film. 

 

 

5. Vejle 

Kommunes 

boligpolitik 

2019-2023: 

Høring af 

Integrations-

rådet 

Integrationsrådet fortsatte drøftelserne vedr. udkastet til boligpolitik for Vejle 

Kommune 2019-2023 og blev enige om følgende endelige høringssvar: 

 

”Integrationsrådet i Vejle Kommune bakker fuldt ud op om udkastet til boligpolitik 

for Vejle Kommune 2019-2023. Rådet har desuden følgende forslag til tilføjelser til 

udkastet: 

 

Ad Dogme 1: Klog vækst i byen og på landet – afsnit 1.2 

Tilføjelse til afsnittet, der begynder således: ”Fremme byggeri af mindre og fleksible 

boliger i Vejle…” således at boliger i forskellige prisniveauer indlemmes i teksten. 

 

Ad Dogme 3: Fællesskaber og forbindelser - afsnit 3.3 

Tilføjelse til afsnittet, der begynder således: ”Derfor vil vi: Lave helhedsplaner ----- 

særligt fokus på boformer, forbindelser og gode mødesteder”, således at begrebet 

multikulturelle fællesskaber indlemmes i teksten. 

 

Endelig foreslår Integrationsrådet fokus på offentlig transport/kollektiv trafik for at 

skabe en fysisk sammenhængende by.” 

 

6. Orientering fra 

formanden 

 

Ebu berettede om en invitation til en mangfoldighedskonference, der finder sted 

hvert år i København. Arrangør er Mangfoldighedsledelse.com. 

 

Ebu fortalte om en henvendelse fra Muhsin vedrørende Integrationsrådets evt. 

bidrag til et samarbejde mellem Vejle Kommune og Integrations-portalen.dk om en 

ansøgning til AP Møllerfonden. Formålet er at få unge med svag tilknytning til 

netværk og arbejdsmarkedet i gang med fritidsjob og iværksætteri.  

 

Ebu tog emnet op vedr. det videre arbejde i de tre arbejdsgrupper med temaerne: 1) 

Kvinder i beskæftigelse, 2) Ghettoplanen og 2) Integrationsrådets synlighed. Ebu 

foreslog at tage kontakt til de etniske foreninger for derigennem at komme videre 

med arbejdet. Gruppen drøftede forslaget, og der var enighed om, at Ebu og Waheed 

arbejder videre med kontakten til de etniske foreninger. 

 

 

7. Orientering fra 

medlemmerne 

 

Ebru berettede om sin deltagelse i ELAINE 2.0 konferencen i Vejle den 22. oktober 

med titlen: 1 + 1 = 3: Migration, kulturelle værdier og normer, og hvordan skaber vi 

et fælles ”vi”.  

 

Senada berettede, at udstillingen ”100 % Fremmed?” fra 26. november befinder sig 

på Silkeborg Kunstmuseum. 

 

http://www.signsinthecity.net/signsgoesnorth/city/15-Vejle
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8. Orientering fra 

VIFIN og Vejle 

Kommunes 

arbejdsmar- 

kedsforum 

 

Natalija oplyste, at hun deltager i de kommende konferencer under ELAINE2.0 

projektet, der finder sted i Hamburg og Bruxelles. Derudover kunne Natalija oplyse, 

at der fra bl.a. England var stor interesse for at vide, hvordan et integrationsråd i 

Danmark fungerer. 

 

Waheed kunne oplyse, at det næste møde i Vejle Kommunes arbejdsmarkedsforum 

finder sted den 13. november 2019. 

 

9. Orientgering fra 

Byrådet 

 

Ingen 

10. Orientering fra 

REM 

 

Ingen 

11. Evt. Næste møde i Integrationsrådet den 21. november 2019 finder sted i Kvartershuset  i 

Løget By. Vært ved mødet et Jacob Wiese, leder af Den Boligsociale Helhedsplan 

for Nørremarken og Løget Høj. 
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