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Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

30-09-21

Mødelokale 5

16.30

18.30

Deltagere

Anja Daugaard, Lone Lisby, Muhsin Türkyilmaz, Mustapha Ali El-Ahmad, Poul Erik Møller, Safet Bralic,
Senada Mehic og Waheed Watandost
Fraværende

Adisa Mulabecirovic, Ensaf Abdel Hadi Ihsan, Kamal Atie, Natalija Petrova, Krestina Krogh Thomsen,
Razija Salihovic, Rafel Shamri, Soheila Dadkhah og Zarema Galaeva
Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

7. oktober 2021

Mette K. Jacobsen

76811553

15.40.00-A30-1-21

1.

Godkendelse af
referat fra
mødet i
Integrationsrådet 27. maj
2021

Godkendt.

2.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

3.

Asylcenter
Thyregod:
Rekruttering af
frivillige
Asylcenter
Jelling:
Forberedelse til
job

Waheed berettede om sit besøg i Asylcenter Thyregod, der for nylig har modtaget
ca. 100 afghanske flygtninge, der har arbejdet for den danske stat. Asylcentret har
brug for frivillige til at vise beboerne rundt i Vejle, spille fodbold og hjælpe med
praktiske forhold i hverdagen. Waheed opfordrede medlemmerne til at sprede ordet
om behovet for frivillige. Informationsmappe om arbejdet som frivillig blev uddelt
på mødet.

KV-21: Lokale
aktiviteter der
styrker den
demokratiske
deltagelse –
puljemidler fra
REM

Waheed orienterede om muligheden for at søge om midler hos Rådet for Etniske
Minoriteter (REM) til 2 arrangementer i Vejle vedr. styrkelse af den demokratiske
deltagelse. Der var enighed om at afholde ét arrangement i Finlandsparken og ét i
Løget Høj. Waheed er tovholdet på arrangementerne. Der planlægges med følgende
lokaliteter og datoer: Vejle Ungdoms- og Kulturforenings lokaler i
Nørremarkscentret den 10. november 2021 og Kvartershuset, Løget Høj, den 2.
november 2021. På møderne uddeles REM’s pjecer vedr. valgdeltagelse. Med
henblik på invitation af alle opstillingsberettigede partier i Vejle Kommune, sender
Mette link med kandidatlisterne til Waheed.

4.

Muhsin berettede om sine møder med Asylcenter Jelling vedr. hjælp til beboerne til
at blive iværksættere. Statistikken viser, at 13% af beboerne får opholdstilladelse i
Danmark, medens 87 % vender tilbage til oprindelseslandet. Det er derfor vigtigt at
give dem nogle basale erhvervskompetencer, som kan bruges overalt i verden. Dette
kunne være inden for frisørfaget, skrædderfaget, etc., Hvordan man driver en
forretning som selvstændig er ligeledes en vigtig kompetence. Det gælder om at
bygge dem op, således at de får troen på, at de kan klare sig selv. Efter Muhsins
oplæg fulgte en debat om emnet.
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Kvinder i
beskæftigelse:
Opfølgning på
temamøde 24/6
2021: Hvordan
kan vi bruge de
gode historier
fra mødet i juni
aktivt i Vejle
Kommunes
beskæftigelsesindsats

Muhsin berettede om arbejdet med REM’s strategi for etniske kvinder i
beskæftigelse. Strategien bliver forelagt Udlændinge- og Integrationsminister
Mattias Tesfaye den 13. oktober 2021. Der er tale om en langsigtet strategi, således
at kvinderne får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejen tilbage til varig
beskæftigelse kan også ske ved at tage små skridt ad gangen for at nå til det endelige
mål (varig beskæftigelse). Alfa og omega er at give den arbejdsløse de rette
kompetencer – aktivering skal være kompetencegivende.

6.

Orientering fra
formanden

Ingen

7.

Orientering fra
medlemmerne

Muhsin oplyste, at en ny integrationslov er på vej – lovforslaget er i øjeblikket i
høring. Der er ikke tale om de store ændringer i forhold til de nuværende regler
vedr. kommunernes integrationsråd. Ændringerne tages op på et senere møde i
Integrationsrådet.

5.

Efter Muhsins beretning fulgte en debat om mulighederne for og barriererne
forbundet med etniske kvinders vej til arbejdsmarkedet. Følgende synspunkter kom
frem: At mestre det danske sprog er vigtigt. Sprog læres sammen med andre – ofte
på arbejdspladsen. Opkvalificering er vejen til job. Motivation er vigtig i hele
processen. Fordomme hos såvel arbejdstagere som arbejdsgivere kan være en
hindring for at komme i beskæftigelse.

Waheed oplyste, at Tour de France-bussen er klar til at besøge Nørremarken og
Løget. Tour de France projektleder Jacob Rasmussen afventer et udspil fra
Integrationsrådet. Waheed arbejder på sagen.
8.

9.

Orientering fra
Byrådet

Evt.

Mustapha orienterede om Vejle Kommunes HR-redegørelse, der blev forelagt
Byrådet 15. september 2021. Se redegørelsen på dette link:
https://dagsordener.vejle.dk/vis?id=efb8bb31-8ff9-47d0-99aa-df4d34bdc9f9

Ingen
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