
11.30-12.30  
Ankomst og frokost/lunsj

12.30-12.50  
Velkomst og introduktion til program
Nordisk ministerråds generalsekretær Paula 
Lehtomäki byder velkommen, og deltagerne introdu-
ceres til konferencens program. 

12.50-13.45  
Integration i mangfoldige samfund: Hvordan 
skaber man gode rammer for integration, og 
hvad mener indvandrere selv?
Bart Somers (borgmester, Mechelen, Belgien og  
World Mayor 2016), om hans bys strategier for at  
engagere flygtninge og indvandrere i fællesskabet.
Bi Puranen (Institutet för Framtidsstudier, Sverige) 
præsenterer resultater fra det nylige Migrant World 
Values Survey fra Sverige om indvandreres egne sam-
fundsholdninger og syn på integration.

13.45-14.00  
Forventninger og læringsønsker

PAUSE

14.20-15.20  
Opkvalificering som vejen til bæredygtig  
integration på arbejdsmarkedet
Vilde Hernes (Universitetet i Oslo) præsenterer viden 
om hvordan de nordiske opkvalificeringsmodeller  
fungerer, og hvad vi har lært om hvad der virker. 
Jes Vissing Tiedemann (Foreningen Nydansker) deler 
erfaringer fra initiativet ’Fra Flygtning til faglært’, og 
hvordan forskellige opkvalificeringsmodeller i de nor-
diske lande fungerer i praksis.

15.20-16.40  
Opkvalificering: Gruppearbejde og dialog 

16.40-17.00  
Fælles opsamling og refleksion

MIDDAG

20.30-21.15  
Aftenforestilling – C:NTACT
Scenekunstgruppen C:NTACT fremmer positiv foran-
dring og interkulturel forståelse gennem fortællinger. 
Her formidler personer med forskellige sociale, etniske 
og religiøse baggrunde, deres personlige historier med 
scenekunstneriske virkemidler i øjenhøjde med publi-
kum. Efter C:NTACTs forestillinger indgår publikum i 
en debat med de medvirkende om deres historier og 
de aktuelle tematikker, som forestillingerne italesæt-
ter.
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Nordisk ministerråd inviterer:
Nordiske veje til styrket og bæredygtig integration

18.-19. november 2019 på Hotel Marina, Vedbæk, 
Danmark

PROGRAM DAG 1 – MANDAG D. 18. NOVEMBER 



07:00- 8:30  
Morgenmad 

08:45- 9:00  
Opsamling på dag 1 

09:00-10:15  
Samskabelse med civilsamfund og minoriteter  
i integrationsindsatsen
Guro Ødegård (Velferdsforskningsinstituttet NOVA, 
OsloMet) fremlægger viden om hvordan civilsamfun-
det og indvandreres engagement i det kan fremme 
integration. 
Niels Svankjær Christiansen (Dansk Røde Kors) deler 
erfaringer fra projektet ’Venner viser vej’.
Ludvig Sandberg (FORUM, Idéburna organisationer 
med social inriktning) præsenterer den svenske model 
for samvirke mellem det offentlige og den frivillige 
sektor (IOP), og hvordan det bidrager til integration, 
og foreningen Hej främling! deler om deres arbejde og 
erfaring med IOP-modellen.

PAUSE

10:35-11:45  
Civilsamfund og samskabelse:  
Gruppearbejde og dialog

FROKOST/LUNSJ 

12:45-14:15  
Workshops  
I konferencens workshops får deltagere mulig-
hed for at høre videns- og praksisbaserede  
oplæg og drøfte hvordan virksomme modeller 
kan bruges i deres eget arbejdsfelt. 

Udsatte områder: Viden og inspiration om virk-
somme modeller for boligsociale indsatser i  
Sverige, Norge og Danmark. Oplæg af bl.a.  
Delegation mot Segregation (Sverige) om  
Sveriges indsats mot segregering og ’Rinkeby-
modellen’, og forsker Susanne Søholt (OsloMet, 
Norge) om landenes ulike strategier og indsatser 
mot segregering. 

Forebyggelse af negativ social kontrol: Hvad er 
de største udfordringer vedr. negativ social kon-
trol og hvordan kan vi arbejde for at forebygge 
det? Vi hører bl.a. fra forsker Jon Horgen Friberg 
(Fafo, Norge) om familiedynamikker og social 
kontrol bland indvandrergrupper i Norge, en 
repræsentant fra Norge om deres indsatser og 
TRIS (Sverige) (tbc) om tilgange til forebyggelse 
og håndtering af negativ social kontrol. Der til-
bydes oversættelse fra de skandinaviske sprog 
til engelsk under workshoppen.

Kvinders veje til arbejdsmarkedet: Hvilke udfor-
dringer konfronterer flygtninge- og indvandrer-
kvinder, som står udenfor arbejdsmarkedet, og 
hvordan kan man bedst støtte deres indgang til 
det? Repræsentanter fra den danske Styrelse for 
International Rekruttering og Integration (SIRI) 
deler af danske erfaringer med arbejdsintegrati-
on af kvinder, Safaa Mohamed Ali fra Vækst- 
huset (Danmark) præsenterer somaliske kvin-
ders perspektiver, og Björn Hansen (det tyske
Familieministerium) deler av tyske erfaringer om 
opkvalificeringsforløb til forskellige kvinders situ-
ationer. Workshoppen afholdes på engelsk.

14:15-14:55  
Identitet, brobygning og integration
Med input fra brobyggende foreninger afslutter kon-
ferencen med refleksioner på hvordan brobygning kan 
fremme den fælles integrationsindsats i de nordiske 
samfund. 

14:55-15:00  
Afrunding v. Nordisk ministerråd 

Oversættelse fra de skandinaviske sprog til engelsk  
tilbydes under konferencen.
 
Opdateringer til programmet findes på:   
norden.org/da/event/nordiske-veje-til-styrket-og-bae-
redygtig-integration

PROGRAM DAG 2 – TIRSDAG D. 19. NOVEMBER 


