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Hvem er vi?
Integrationsrådet består af 13 medlemmer med bopæl i
Lolland kommune.






8 repræsentanter for danskere af anden etnisk herkomst
2 repræsentanter for Lolland Kommunes Byråd
1 repræsentant for Sportsråd Lolland
1 repræsentant for LO Lolland-Falster
1 repræsentant for Lolland Kommunes Ungdomsskole

Hvad siger loven?


Rådet skal høres i forbindelse med indstillinger vedr. integrationsindsatsen, der forelægges Byrådet.



Rådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens
integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt
egnet til at fremme etnisk ligestilling.



Rådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende
udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Kommunen.



Rådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog
danne grundlag for Rådets behandling af principielle
spørgsmål.

Hvad gør vi?
Integrationsrådets opgave er at varetage de etniske
minoriteters interesser i kommunen.
Integrationsrådet har ret til at afgive vejledende udtalelser om
kommunens almindelige integrationsindsats og
introduktionsprogrammer. Udtalelserne offentliggøres
www.lolland.dk.
Integrationsrådet holder møde hver anden måned med undtagelse af juli og august. Rådets referater kan ses på
www.lolland.dk.

Hvad er vores planer?


Rådet skal være synlig i offentligheden på Lolland for gennem
det gode eksempel at hjælpe nydanskere til en bedre
integration i samfundet og på arbejdsmarkedet.



Rådet vil arrangere offentlige foredrag og møder med personer,
der kan stå frem som rollemodeller for den gode integration.



Rådet vil arrangere kultur- og sportsarrangementer på tværs af
etniske tilhørsforhold for at bringe danskere og nydanskere
sammen ud fra den grundlæggende ide, at danske venner er
den bedste vej til arbejdsmarkedet.

Hvad er vores vision?
Integrationsrådet vil øge forståelsen mellem forskellige
kulturer. Visionen er et lokalsamfund med tolerance, respekt
og indbyrdes forståelse.

Vi skal tale med hinanden i stedet for om
hinanden. Vi skal møde hinanden med
gensidig forståelse, ligeværd, respekt og
dialog uanset vores etniske tilhørsforhold.

