Integrationskaravanen tager Danmark med på råd
Integrationskaravanen er mødested for nye ideer og bedre samarbejde omkring integration på
tværs af civilsamfundet, private- og kommunale aktører
Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet har arrangeret seks karavanemøder fordelt over hele landet,
som skal bringe lokale aktører og ideer sammen for at komme på løsninger til, hvordan vi går sammen om
integration, støtter op om de lokale indsatser og skaber rum for nye samarbejder med fokus på flygtninge.
Karavanemøderne er en opfølgning på Frivilligheds- og Integrationsdøgnet, som blev afholdt d. 10. til d. 11.
december 2015 hvor over 200 deltagere, som til daglig arbejder med integration, var til stede for at sætte
fokus på hvordan de forskellige aktører i integrationsindsatsen kan blive bedre til at koordinere deres
indsatser og arbejde sammen. Karavanen følger op på de gode idéer der udsprang af døgnet og sætter nu
fokus på integration i det lokale miljø. På karavanemøderne vil deltagerne kunne netværke og mødes på
tværs af sektorer og sammen sætte fokus på at bryde barriererne som de lokale frivillige, kommuner og
virksomheder støder på i hverdagen, når de nye borgere skal klædes på til livet i Danmark.
’’Det er de lokale løsninger, der rykker integrationen. Møderne viser, at der er behov for bedre samarbejde,
på tværs af den frivillige verden og de kommunale indsatser. Bedre samarbejde om, hvem der gør hvad, og
hvornår, for at vi ikke behøver, at opfinde den dybe tallerken to gange?’’ understreger formand for
Frivilligrådet, Vibe Voetmann.
Møderækken slutter på Folkemødet på Bornholm med spørgsmål og anbefalinger til de to ansvarlige
ministre, Inger Støjberg og Karen Elleman, som har indvilliget i at deltage i en paneldebat, hvor de vil blive
konfronteret med spørgsmål og anbefalinger rejst af deltagerne på Karavanemøderne.
’’Vi kommer med helt ned i mulden, når vi møder lokale foreninger, frivilligcentre, erhvervsdrivende og
privatpersoner, som fortæller om deres første møde med flygtninge. Det er inspirerende med det
engagement, som det civile Danmark udviser, og især i de små landsbyer er der en særlig stemning for at
hjælpe flygtninge i gang.’’ siger Yasar Cakmak, formand for Rådet for Etniske Minoriteter.
Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet opfordrer kommuner, civile aktører og virksomheder til at
deltage på de kommende møder, når karavanen rejser rundt i landet - og komme med deres bud på,
hvordan vi sammen kan løfte integrationsopgaven.

Kommende karavanemøder:
30. maj: Region Hovedstaden – København
2. juni: Region Syddanmark – Esbjerg
7. juni: Region Sjælland – Næstved

Kontakt:
Vibe Voetmann, formand for Frivilligrådet på mail: vibe.voetmann@gmail.com og tlf.: 26 12 18 32.
Yasar Cakmak, formand for Rådet for Etniske Minoriteter på mail: yaca@rudersdal.dk og
tlf. nr.: 72 68 44 07.

