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Høringssvar vedrørende høring om input til Task Force om integration 

Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter sine kommentarer på ovenstående høring. Overordnet er 

rådet positive overfor en Task Force, der kan indsamle gode metoder på tværs af landet. Ikke mindst er 

rådet optaget af den gode koordination af indsatser i kommunalt og frivilligt regi, således at det er indsatsen, 

der er i centrum og ikke aktøren.  

Rådet vil anbefale, at Task Forcen i sit arbejde tager kontakt til de lokale integrationsråd, der ligger inde med 

erfaringer og netværk i forhold til integrationsindsatser i det lokale område. Her gælder det ikke mindst, at de 

lokale integrationsråd har en viden om, hvordan projekter opleves af de etniske minoriteter i området, og kan 

således bidrage med viden fra et kommunalt niveau såvel som et bruger- eller målgruppeniveau.   

Rådet mener endvidere, at man bør se på integrationsrådenes bidrag til at styrke nydanskeres deltagelse i 

demokratiske processer. Sideløbende med at være rådgivende organ til byrådet, foregår der en betydelig 

demokratisk dannelsesproces hos integrationsrådsmedlemmerne. Mange etniske minoriteter er ikke vant til 

at deltage i bestyrelses- og udvalgsarbejde, og integrationsrådene har mange gange været det første skridt i 

en proces, der er endt i fx skolebestyrelser, boligforeningsbestyrelser og kommunalpolitik. 

Rådet minder om, at man med fordel kan søge inspiration til gode projekter og initiativer i tidligere indstillede 

og nominerede til integrationspriserne gennem årene, og at Rådet i det hele taget stiller sig til rådighed for 

Task Forcens arbejde.  

Helt konkret vil Rådet gerne pege på nogle af de projekter og tiltag, der over tid har vist sig som interessante 

i integrationsarbejdet: 

 På heldagsskolen Selsmoseskolen i Høje-Taastrup  

 Medborgerskabspolitik i kommunerne, både Næstved og Ishøj Kommune 

 Tjansen Vejle, som er et ’lommepengeprojekt’, for unge i Nørremarken i Vejle  

 

Med venlig hilsen 
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