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Velfærdslisten finder, at det foreslåede medborgerskabsråd hverken er fugl eller fisk. Velfærdslisten
bakker op om at styrke borgernes muligheder for at være den skabende kraft i udviklingen og
udformningen af den lokale velfærd, så længe det er udtryk for et reelt ønske om folkelig forankring af
velfærden - og ikke blot er en maske for nedskæringer og forringelser. Velfærdslisten arbejder for at
styrke arbejdet for, at borgere med anden etnisk herkomst ikke diskrimineres, udsættes for racisme
eller på anden vis frarøves muligheder for at indgå i det danske samfund på lige fod med alle andre.
Selv om der er en vis fællesmængde mellem aktivt medborgerskab og integrationsarbejde, giver det
ikke mening at sætte lighedstegn mellem de to. Derfor frygter vi, at det foreslåede medborgerskabsråd
placeres i en slags ingenmandsland, hvor det bliver umuligt for rådet at løse sine opgaver i forhold til
såvel integration som aktivt medborgerskab.
Vi står i en situation, hvor der kommer flere flygtninge til Randers Kommune, end der har gjort i mange
år. Netop derfor er der god grund til at bevare integrationsrådet i sin nuværende form, dvs. som et råd,
der har særskilt fokus på integration.
Vi finder det ligeledes uhensigtsmæssigt, at nedsættelsen af et medborgerskabsråd ikke afventer den
plan for proces for udvikling af en politik for aktivt medborgerskab, som Socialudvalget behandler på
sit møde i denne uge.
Derfor foreslår Velfærdslisten, at byrådet beslutter:
-

at integrationsrådet fortsætter efter gældende regler, og at der snarest muligt afholdes valg
hertil
at byrådet tager stilling til spørgsmålet om, om der skal nedsættes et medborgerskabsråd i
forbindelse med udviklingen af en politik for aktivt medborgerskab

Jeg anmoder hermed om, at dette ændringsforslag vedlægges referatet.
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