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Kære alle
Som afslutning på det gamle Råds arbejde i 2014-18, har vi i samarbejde med sociologen Aydin
Soei udarbejdet et visionskatalog med titlen ”Medborgerskab & Integration i Danmark”.
Visionskataloget indeholder følgende 4 temaer:
1.
2.
3.
4.

Uddannelse blandt børn og unge
Demokratisk deltagelse og medborgerskab blandt etniske minoriteter
Statsborgerskab og re-definition af danskhed
Boligpolitik og boligområder

Visionskataloget er en sammenfatning af fire års arbejde og et bud på nogle af de væsentlige
temaer i integrationsdebatten i Danmark. For os har det været vigtigt, at vi ikke bare peger på
udfordringerne, men også selv kommer med bud på konstruktive løsningsforslag. Derfor
indeholder hvert tema både en analyse, visioner for området og pejlemærker for, hvad der skal til
for, at integrationen kan blive endnu mere vellykket på disse områder. Det er helt op til jer og det
kommende Råd, der er under sammensætning i disse uger, hvordan I vil arbejde med og bruge
temaerne, visionerne og pejlemærkerne. Vi håber dog, at I finder temaerne og indholdet ligeså
relevante og væsentlige som os, og vil være med til at udbrede kendskabet til kataloget.
Dette er samtidig mit sidste brev til jer som formand for Rådet for Etniske Minoriteter. Det har
været en lærerig og spændende rejse i de fire år, jeg har været med, fra Social- og
Integrationsministeriet og til den nye Styrelse for International Rekruttering og Integration under
et helt nyt Integrationsministerium. Jeg vil gerne takke jer alle for samarbejdet, for jeres kæmpe
bidrag og indsats for at løfte integrationsopgaven, og ønsker jer alle alt det bedste fremover. Held
og lykke til jer alle praktikere i kommunerne, og de nye medlemmer, der overtager arbejdet i en
spændende tid, hvor der er et folketingsvalg i vente indenfor det næste års tid, og hvor det
allerede er ret tydeligt, at etniske minoriteter og integration igen kommer til at blive et hovedtema
i valgkampen
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