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Indledning
Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: ”Dit liv, din fremtid, dit
job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv” også omfatter borgere
af anden etnisk baggrund end dansk, indvandrere såvel som efterkommere.
Integrationspolitikken udspringer af et fælles værdisæt. Alle skal acceptere og
overholde samfundets grundlæggende værdier, ligesom forskellighed skal
accepteres som en del af det danske samfund. Etniske minoriteter skal have
samme muligheder, rettigheder og pligter som andre borgere.
Formålet med integrationspolitikken er, at sikre at hensynet til integration tænkes
ind som en del af alle kommunens aktiviteter Der er en særlig udfordring fordi
kommunen i disse år modtager flere flygtninge end hidtil. Det stiller større krav til
indsatsen på integrationsområdet.
Politikken indeholder en række mål, som tilsammen udstikker retningen for Faxe
Kommunes integrationspolitik. Implementeringen af handlinger til målopfyldelse
sker i en løbende proces. Integrationspolitikken revideres hvert 4. år og følger
valgperioderne.
I Faxe Kommune skal vi tænke integration på tværs af forvaltningerne. Det er en
opgave vi skal løfte i fællesskab – sammen med lokalsamfundet. Kommunen
hverken kan eller skal stå for opgaven alene. Der er nogle opgaver, som
kommunen ikke kan løse. Kommunen kan ikke invitere borgere – hverken etnisk
danske eller borgere med anden etnisk baggrund end dansk - med hjem i stuen
eller med til fodbold. Her er en frivillig indsats et uundværligt supplement til de
tilbud Faxe Kommune tilbyder. De frivillige foreninger gør et fantastisk arbejde, og
har afgørende betydning for en vellykket integration.
Det globale flygtningebillede har ændret sig, og det har indflydelse på de
betingelser vi som kommune arbejder ud fra. Det totale flygtningetal stiger og
sætter rekord efter 2. verdenskrig. Mere end 50 millioner mennesker er på flugt og
det sætter flygtningespørgsmålet højt på dagsordenen – også i Faxe Kommune.
Tallene viser, at den tidligere indsats ikke har været god nok – mere end hver
anden ikke-vestlig indvandrer i den erhvervsaktive alder står uden for
arbejdsmarkedet (kilde: integrationsbarometer.dk april 2015). Det kan vi gøre
bedre.

1

Vi skal være bedre til at udnytte den enkeltes ressourcer. Flygtninge har arbejdet
og været en aktiv del af det samfund de kommer fra, og det skal vi hjælpe dem til
også at blive i Faxe Kommune.
I Faxe Kommune ønsker vi et fællesskab hvor alle bidrager med det de kan.

Målgruppe
Indvandrere med anden etnisk baggrund
end dansk og efterkommeres forudsætninger
for at bo i Danmark er meget forskellige.
Integrationspolitikken tager sit udgangspunkt i
det individuelle menneske og fokuserer på
behovet hos tre forskellige målgrupper:

Fakta
1. januar 2015 boede der 1.082
borgere med ikke-vestlig
oprindelse i Faxe Kommune
svarende til 3,1 pct. De tre største
befolkningsgrupper fra ikke-vestlige
lande er syrere, afghanere og
libanesere (kilde: Danmarks
Statistik).

1. Nyankommne udlændige fra 3. lande
(lande
uden
for
EU),
herunder
asylansøgere og flygtninge
Borgere, der enten er flygtet fra krig i
I 2014 modtog Faxe Kommune 49
hjemlandet
eller
er
blevet flygtninge. Det forventes at
familiesammenført med en dansk eller kommunen vil modtage 111
nydansk ægtefælle.
flygtninge i 2015. Hertil kommer
Borgerne har ofte ikke kendskab til det familiesammenføringer (kilde:
danske samfunds sprog, normer og interne statistikker).
værdier. Derfor er der behov for at lære
dansk og opnå viden om kultur og samfund for at kunne deltage på lige
vilkår med den øvrige befolkning.
2. Nyankommne udlændinge fra øvrige lande
Borgere, som kommer fra EU-lande og andre vestlige lande. Borgerne har
behov for at lære dansk og opnå viden om det danske samfund for at
kunne deltage på lige vilkår med den øvrige befolkning. I denne inkluderer
også personer fra 3. lande, som er indrejst efter EU reglerne.
3. Herboende indvandrere og efterkommere
Borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der har boet i Danmark i
mange år, og som stadig har udfordringer med kulturel og social integration.
Det kan bl.a. skyldes begrænsede dansk kundskaber, manglende netværk
og faglige udfordringer. Målgruppen består af forskellige nationaliteter og
aldersgrupper og har derfor individuelle behov.
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Det er afgørende for integrationsprocessen, at både etniske danskere og borgere
med anden etnisk baggrund end dansk udviser et fælles ansvar, og at etablerede
netværk, fællesskaber, arbejdspladser og institutioner udviser åbenhed for
mangfoldighed.

Hvad er integration?
Integration er en dynamisk proces. For at denne integration skal lykkes, er det
essentielt at indvandrere til Danmark accepterer og respekterer grundlæggende
danske samfundsnormer og værdier herunder kønnenes ligestilling og ytringfrihed i
respekt for den danske Grundlov.
Indvandrere der vælger at bosætte sig i Danmark, bærer selv et ansvar forat blive
en ydende del af samfundet her.
Integration kan opdeles i to typer: Faxe Kommune sigter efter både kulturel- og
social integration.
1. Kulturel integration sigter mod, at borgere med anden etnisk baggrund end
dansk har ret til at opretholde oprindelig kultur samtidig med, at der
etableres tæt kontakt til den øvrige befolkning. Kulturel integration
forudsætter forståelse og respekt for grundlæggende værdier i det danske
samfund.
2. Social integration handler om økonomisk og social ligestilling. Social
integration forudsætter, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk
arbejder aktivt for at blive en del af fællesskabet, og at institutioner,
arbejdspladser, klubber og foreninger gør en aktiv indsats for at inkludere
personer, som står uden for fællesskabet. Social integration er et gensidigt
ansvar.
Der er tæt samspil mellem kulturel- og social integration. For at komme i
beskæftigelse (social integration) er det en forudsætning, at borgere kan indgå i
kulturen på danske arbejdspladser (kulturel integration).
Mest elementært og værdifuldt er, at integration skabes i mødet mellem
mennesker med respekt for hinandens forskelligheder. Med andre ord er gode
relationer afgørende for den gode integration. Ligesom det er den enkeltes eget
ansvar at indgå i denne relation med en åben og anerkendende tilgang.
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Integrationspolitikkens søjler
Integrationspolitikken er bygget op om omkring 4 søljer:

Integrationspolitik

Medborgerskab
& frvillighed

Uddannelse

Beskæftigelse

Familie, sundhed
& bolig

Søljerne udgør byggestenene i politikken, men områderne er overlappende og på
sin vis hinandens forudsætninger idet de forstærker hinanden.

Medborgerskab & frivillighed
Et aktivt og ligeværdigt medborgerskab er en forudsætning for at få solidt
fodfæste i det danske samfund. Manglende kendskab til hvordan samfundet og
demokratiet fungerer, kan hæmme integrationen. Alle borgere har behov for at
føle sig respekteret og anerkendt og for at have indflydelse på egne livsvilkår og
på det lokalsamfund, de er en del af. Heri ligger et ansvar både hos den enkelte
borger og i samfundets institutioner, lokale fællesskaber og naboskaber.
Derfor skal arbejde og danskundervisning suppleres med en indsats for at blive en
aktiv medborger. Borgere med anden etnisk baggrund end dansk i Faxe
Kommune skal føle sig velkomne i lokalsamfundet og anderkendt som ligeværdige
borgere.
Medborgerskabstanken er baseret på et helhedssyn, der favner kommunens
centre og enheder, det lokale erhvervsliv, uddannelses- og frivillighedsområdet
samt alle borgere uanset baggrund og ressourcer.
Mål for medborgerskab & frivillighed
1. Samarbejdet med frivilligområdet skal optimeres, eksempelvis gennem
facilitering af frivilliggrupper for børn og unge med anden etnisk baggrund
end dansk, netværksfamilier og lign.
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2. Faxe Kommune skal i forbindelse med sprogundervisning give borgere med
anden etnisk baggrund end dansk information om frivillige foreninger og
vigtigheden af, at unge med anden etnisk herkomst end dansk får mulighed
for at deltage i foreningsaktiviteter som eksempelvis sportsklubber
3. Det skal tilskyndes, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk
benytter sig af kulturelle tilbud eksempelvis aftenskole, som det er tilfældet
med kommunens øvrige borgere

Uddannelse
Vi skal arbejde for, at børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk sikres
samme muligheder for uddannelse som etnisk danske unge. Mange forældre med
anden etnisk baggrund end dansk har ikke det nødvendige kendskab til det
danske uddannelsessystem. Derfor er et tæt samarbejde mellem daginstitutioner,
skoler og forældre vigtigt, for at børnene lærer
så meget, som de kan. UU-vejledere skal også i
Fakta
højere grad inddrage forældre med anden
I skoleåret 2012/13 var andelen
etnisk baggrund end dansk, så de opnår læring
af elever med udenlandsk
om det danske uddannelsessystem.
Mål for uddannelse

oprindelse i grundskolen på 3,7
pct. i Faxe Kommune.

55 pct. af unge indvandrere fra

1. Der skal arbejdes for at højne det
ikke-vestlige lande ml. 16 og 19
tværfaglige samarbejde med
år var i samme år i gang med en
udgangspunkt i den enkelte elevs behov
ungdomsuddannelse.
2. Kommunikationen mellem hjemmet og
(kilde: integrationsbarometer.dk)
dagtilbud skal være forståelig for alle
parter og det tilstræbes, at der skal være informationsmateriale tilgængeligt
på de relevante sprog
3. Unge med anden etnisk baggrund end dansk skal have samme
gennemførselsprocent på ungdomsuddannelser som etnisk danske unge
4. Voksne borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal sikres et
kompetenceniveau i dansk og matematik, så de har mulighed for at begå
sig på arbejdsmarkedet eller læse videre på lige fod med etnisk danske
borgere
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Beskæftigelse
Beskæftigelse er afgørende for en vellykket integration. Flere nationale og
internationale studier viser, at tilknytning til arbejdsmarkedet er centralt for nye
borgeres integration. Derfor skal vi i Faxe Kommune arbejde for, at borgere med
anden etnisk herkomst end dansk har samme mulighed for at få og fastholde et
job som andre borgere.
Forudsætningen for at fastholde og integrere borgere med anden etnisk
baggrund end dansk er, at de ledige opnår de kompetencer der efterspørges,
samt at det lokale erhvervsliv har kapacitet og motivation til at ansætte og
fastholde dem.
Mål for beskæftigelse
1. Nyankommne udlændinge bliver selvforsørgende senest 3 år efter tilflytning
2. Der etableres et korps af virksomhedsambassadører for at styrke
samarbejdet med virksomhederne om at
Fakta
etablere nye praktik- og arbejdspladser
Beskæftigelsesfrekvensen for
3. Partnerskabsaftalen med det lokale
indvandrere og efterkommere af
erhvervsliv udvides til at inkludere
ikke-vestlig oprindelse var i 2013
praktikaftaler for borgere med anden
på 48,3 pct. i Faxe Kommune.
etnisk baggrund end dansk
4. Som opfølgning på dette skal ledigheden
(Kilde: integrationsbarometer.dk)
blandt borgere med anden etnisk
baggrund end dansk løbende belyses og derudover evalueres i forbindelse
med løbende drøftelser af integrationspolitikken

Familie, sundhed og bolig
Med flere af flygtningene følger deres familier, og det har betydning for den
indsats de har behov for. Det skal vi være opmærksomme på, og indrette
kommunens tilbud efter sådan, at flygtninge og indvandrere ligestilles med øvrige
borgere i kommunen.
Mål for familie, sundhed og bolig
1. Målgruppen skal sikres kendskab til sundhed, pleje, behandlingstilbud og
netværk, med samme vilkår som andre borgere
2. Ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal have en tryg og
værdig alderdom på lige fod med øvrige ældre borgere
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3. Der skal etableres et koordineret samarbejde i boligområder og med
boligselskaber

Virkemidler
Integrationspolitikken omsættes til konkrete aktiviteter og handlinger gennem
initiativer, som igangsættes af en arbejdsgruppe bestående af ledelses- og
medarbejderrepræsentanter i Faxe Kommune. Arbejdsgruppen vil inddrage øvrige
interessenter i det løbende arbejde med implementering og udvikling af
integrationspolitikken. Politikken behandles af Beskæftigelsesudvalget og vedtages
af Byrådet.
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