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Dagens program er fyldt med spændende indslag fra fagpersoner og indebærer både oplæg, 
diskussioner og tid til spørgsmål. 

Fra morgenstunden vil Shadman Salih, Lars Uggerhøj og Tanja Nyborg give nye perspektiver 
på snakken om “integration” ud fra et både fagligt perspektiv i kraft af deres uddannelse og 
kendskab til forskningen på det sociale område og i kraft af deres arbejde i det kommunale. 

Før middag vil vi fordele os i selvvalgte sessioner, hvor du kan fordybe dig i et emne, som 
interesserer dig. Her kan du blive inspireret og udfordret gennem spil, deltage i et 
radioprogram eller få nye ideer gennem konkrete eksempler. 

Eftermiddagen byder på oplæg af Steen Hildebrandt, som vil give perspektiver på dagens 
emne ud fra sit arbejde med FN´s verdensmål. Vi skal også selv i gang, når vi midt på 
eftermiddagen fordeler os til BreakOut. Her stiller dagens oplægsholdere sig til rådighed rundt 
omkring i bygningen, hvor det bliver muligt for dig at komme helt tæt på og stille dine 
spørgsmål eller høre, hvordan oplægsholderne selv arbejder med “integration” til dagligt. Der 
vil også være interaktive stande, hvor du selv kan reflektere over de inputs, du har fået i løbet 
af dagen og bl.a. skrive et postkort til dit fremtidige jeg. 

Vi runder dagen af med Özlem Cekic, som i mange år har arbejdet som brobygger og som vil 
inspirere os til at gå nye veje i arbejdet med minoritetsborgere. 
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Ankomst og morgenkaffe       

Velkommen til Integration i gåseøjne  

Integration i gedehorn Shadman Salih    

Tænkepause 
En lille happening, der giver hovedet en pause, inden vi tager hul på næste oplæg.   

Når integration bliver til eksklusion Lars Uggerhøj  

Pause 

Hvad sker der, hvis kommunen fjerner integrationspolitikken? Tanja Nyborg 
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Sessioner
Deltag i én valgfri session

Frokost

FN’s 17 bæredygtighedsmål: Leave no one behind Steen Hildebrandt

Pause

Break Out   
Vær nysgerrig og lad dig både forstyrre og forpligte. Vi bryder op fra det store rum og 
fordeler os ved mindre stande og dialogmiljøer, hvor dagens oplægsholdere vil stå klar til at 
gå i dialog med dig om netop det, som du er optaget af i dagens tema. Andre steder kan du 
fordybe dig i, hvad du tager med hjem i dag, hvilken én ting, du vil forandre i din daglige 
praksis og du kan sende et postkort til dit fremtidige jeg. 

Hvordan kan samtalen bygge bro? Özlem Cekic
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Når integration bliver til eksklusion 

Én af opgaverne for offentlige myndigheder i Danmark er at 
bidrage til integration af mennesker, som under en eller anden 
form er ekskluderet fra deltagelse i samfundsaktiviteter. Sådan 
har det danske velfærdssystem fungeret i mange år. I denne 
inklusionsopgave indgår en lang række elementer, som 
vedrører den enkelte borgers særlige liv og problemer. Når 
socialarbejderne møder borgere med en anden etnicitet end 
dansk, inddrages ofte deres oprindelsesland, kultur og religion, 
ligesom boligforhold, økonomi og beskæftigelse indgår. 
Igennem de seneste årtier har dette inklusionsarbejde – i 
forhold til etniske minoriteter ofte kaldet integration – dog 
nærmere fået karakter af stigmatisering. Dermed er der risiko 
for det helt modsatte – nemlig eksklusion. Tidligere blev det at 
være enlig mor anset som et socialt problem i sig selv. 
Heldigvis er den tid forbi. Desværre er der en tendens til, at det 
at have en anden etnisk baggrund som eksempelvis flygtninge 
eller indvandrere, nu anses som et socialt problem. Tiden er 
vist inde til at ændre også denne stigmatisering.

Lars er Professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.  

Lars Uggerhøj

Integration i gedehorn

En integrationsproces kan betyde, at man er anderledes og at 
man for at blive en del af fællesskabet, skal følge flertallet. På 
den måde er fokusset på forskellighed frem for lighed - altså et 
forsøg på at få mennesker til at ligne hinanden ved at mindske 
forskellighederne. Men hvorfor fokuserer vi mere på 
forskellighed end på lighed? Adskiller vi os virkelig fra hinanden 
på flere måder, end vi har ting til fælles? Jo mere vi fokuserer 
på forskellighederne, jo mere vil vi finde dem - og omvendt. I 
dette faglige og personlige oplæg uddybes denne tankegang 
gennem en fortælling om, hvordan integration kan blive til 
diskrimination – og hvad den kryptiske titel har med det hele 
at gøre.

Shadman er Cand. soc i socialt arbejde, debattør og indehaver 
af Sivitas.

Shadman Salih

Oplæg
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Hvordan kan samtalen bygge bro?

Danmark og verden omkring os oplever krig, terror og 
flygtningestrømme. Antallet af nydanskere i Danmark stiger. Vi 
frygter det ukendte, men vi har meget mere til fælles end det, 
der skiller os ad. Så hvordan kan vi i fællesskab bygge broer 
frem for at grave grøfter? Hvordan kan man tage et personligt 
ansvar for integrationen og samtalen? Hvordan kan ordene 
bruges som en nøgle og ikke som en hammer? Med 
udgangspunkt i egne erfaringer kommer Özlem med et oplæg 
til debat om, hvordan man kan håndtære, forebygge og i bedste 
fald løse konflikter med samtale samt hvad man selv kan gøre 
for at række hånden ud til de mennesker, man måske tror man 
intet har til fælles med, hvis traditioner, sprog, religion og kultur 
man ikke deler.  

Özlem er brobygger, forfatter, foredragsholder og tidligere 
folketingsmedlem.

Özlem  Cekic

FN’s 17 bæredygtighedsmål: Leave no one behind

Integration er et meget benyttet, og samtidig et meget uklart 
begreb. Ofte er der et element af undertrykkelse, et element af 
accepteret ulighed, muligvis et element af strukturel racisme i 
begrebet, når vi iagttager, hvordan det benyttes i det almindelige 
daglige sprog. Repræsenterer FN’s 17 verdens- eller 
bæredygtighedsmål – og det overordnede princip: Leave no one 
behind - en linse, hvorigennem det er muligt at betragte verden 
og mennesker uden at falde ned i de misforståelser og 
fejltolkninger, som vi så ofte møder og strides om? Det 
spørgsmål drøftes i foredraget, og den påstand formuleres: Kan 
FN’s 17 bæredygtighedsmål i virkeligheden erstatte 
integrationsbegrebet? Foredraget lægger samtidig op til en 
drøftelse af begrebet: Det bæredygtige velfærdssamfund.

Steen er Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på 
Institut for Marketing og Organisation på Aarhus Universitet.

Steen Hildebrandt

Hvad sker der, hvis kommunen fjerner integrationspolitikken?

Tanja vil fortælle om, hvordan de i Horsens Kommune har 
arbejdet med integrationsområdet både på det politiske-, det 
ledelsesmæssige- og driftsmæssige område. Blandt andet med 
en politisk vedtagelse af, at man ikke ville have en selvstændig 
integrationspolitik, da integrationsindsatsen er, skal og bør være 
en integreret del i alle politikker og herunder også i det almene 
indsatser.

Tanja er Direktør for Uddannelse og arbejdsmarked i Horsens 
kommune og uddannet socialrådgiver med over 20 års erfaring.

Tanja Nyborg



VæredygtighedsSpillet som integrationsinspirator 

Med udgangspunkt i refleksions- og dialogspillet 
"Væredygtighed & Verdensmål" tager vi et service-check på 
integrationsbegrebet. Håbet er at kunne skærpe begrebet i en 
mere (med)menneskelig retning. 
Væredygtighed er den "indre omstilling". Det handler om 
mindset, livsbillede, selvbillede, verdensbillede og bevidsthed. I 
denne session ser vi således på den mere fundamentale 
tænkning under integrationsbegrebet. 

Christian er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium, leder 
af Center for Væredygtighed og arbejder derigennem som 
konsulent i virksomheder og kommuner. 

Christian Dietrichsen

Med inddragelse og observationer behøver vi ikke arbejde med 
integration – LOM som eksempel på at arbejde kontekstuelt
 
I Sivitas har vi besluttet, at vi ikke arbejder med integration, så 
hvad arbejder vi egentlig med? – i stedet arbejder vi kontekstuelt 
med det enkelte individs ønsker og behov for forandring. Det 
skaber udvikling og selvejerskab hos borgerne, og du kan gøre det 
samme. Vi vil bl.a. præsentere LOM – Løbende Opfølgningsmøde 
– som et eksempel på en kontekstuel og inddragende metode, 
der gennem fælles definerede mikromål sætter retning på det 
sociale arbejde. Det er en metode, vi har udviklet til at sikre 
inddragelse og understøttelse af borgerens egen evne til at skabe 
forandring. Når borgerne oplever inddragelse, får de ejerskab og 
bliver mere aktive i løsningen af problemerne. Dermed flytter de 
sig fra positionen som objekt, som integrationstilgangen ofte kan 
fastholde borgere i, til i stedet at indtage en subjektposition som 
skaber helt nye muligheder. 

Shadman er Cand. soc i socialt arbejde, debattør og indehaver af 
Sivitas.

Julie er Bachelor i uddannelsesvidenskab, kandidat i pædagogisk 
psykologi og Socialfaglig koordinator og teamansvarlig i Sivitas.

Sessioner
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Shadman Salih 
& Julie Thuen



Hvad betyder integration?

I denne session vil vi holde ordet integration ud i strakt arm. Vi 
vil se på, hvad ordet ’egentlig’ betyder, og på nogle af de mange 
måder, ordet bruges på i såvel medierne som i professionelle 
praksisser. Vi skal på den baggrund diskutere vores brug af 
begrebet, og om der er behov for nytænkning. I sessionen vil 
der blive vekslet mellem mindre oplæg og deltagernes input i 
form af erfaringer og refleksioner.

Jesper er Lektor, ph.d. på Institut for Sprog og Kommunikation 
på Syddansk Universitet.

Jesper
Tinggaard Svendsen

Begreberne vi tænker med: en kritisk refleksion

Kategorier, dikotomier og metaforer findes alle vegne og bruges 
ofte uden, at vi tænker over det. Her stiller vi skarpt på, hvilke 
kategorier og dikotomier vi er formet af og hvilken betydning de 
får gennem oplæg og refleksion faciliteret af Sally Anderson fra 
Aarhus Universitet. Hun er optaget af, hvordan vi møder 
mennesker med udgangspunkt i den enkelte og med 
nysgerrighed for forskelligheden. Sally har også inviteret en 
antropolog med, som vil dele historier fra deres 
hverdagspraksis og hvordan de aktivt har arbejdet ud fra 
metoder, der ikke møder mennesker som repræsentanter for en 
kategori, men som unikke individer med forskellige livshistorier.

Sally, der er født i Utah, USA har boet i  Danmark siden 1976 og 
er uddannet antropolog og er lektor i Pædagogiskantropologi, 
ved Aarhus Universitet.

Sally Anderson

Ghettopakken, højere krav og strammere politik. Hvad skal det 
hele til for? 

Ghettopakken, højere krav i beskæftigelse, lav deltagelse af 
ikkevestlige kvinder osv. Vi hører tit disse emner blive debatteret i 
P1 Debat, DR debatten og i diverse skrivende medier. Men hvad 
bunder problemerne egentligt i, hvordan forstår vi dem og hvad 
er egentlig løsningerne? I denne session vil vi gennem en 
ordentlig samtale sætte nogle refleksioner i gang som man 
misser i den offentlige debat. Deltagerne får rig mulighed for at 
lytte, deltage i forskellige debatter og få sat sine fordomme, 
holdninger og tanker i spil. 

Ali er radiovært, forfatter, klummeskribent og socialrådgiver. 

Ali Aminali
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