
Muligheder og medborgerskab 
Integrationspolitik  

 



1)  Betegnelsen ”borgere med minoritets baggrund” bruges om indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Ifølge Dan-
marks Statistik er du ”indvandrer” eller ”efterkommer”, når ingen af dine forældre er både danske statsborgere og født i Danmark. 
’Indvandrere’ er født i udlandet, mens ’efterkommer’ er født i Danmark. 



Lige muligheder, ressourcer, medborgerskab og fællesskab  
Alle borgere i Roskilde Kommune skal - uanset etnisk oprindelse - have lige muligheder for at tage 
en uddannelse eller et job og være aktive medborgere.  De fleste mennesker ønsker at klare sig selv, 
have en tryg hverdag og indgå i sociale fællesskaber. Det øger selvstændigheden og livskvaliteten og 
giver en fornemmelse af at høre til.   
 

I Roskilde Kommune vil vi skabe rammerne for, at flere borgere med minoritetsbaggrund    klarer sig 
godt i grundskolen og gennemfører en uddannelse. At flere kommer i beskæftigelse, og at graden af 
selvforsørgelse ikke afhænger af ens etniske baggrund. Vi vil også skabe mulighederne for, at flere 
deltager i fællesskaber og bidrager aktivt til det lokale samfund. Vi vil fremme medborgerskabet og 
sikre, at integrationsindsatsen også bygger på kommunens mange frivillige kræfter.  
 

Vellykket integration fordrer åbenhed, imødekommenhed og støtte i lokalsamfund, foreningsliv og 
på arbejdspladser, så nye borgere med minoritetsbaggrund kan blive en del af fællesskabet. Vi stiller 
krav til vores lokalsamfund om at rumme forskelligheder og byde borgerne, uanset baggrund og 
etnicitet, indenfor i fællesskaberne.   
 

Borgerne i Roskilde Kommune har forskellige ressourcer og forudsætninger. Vi vil understøtte, at 
alle selv tager ansvar for deres eget liv, ligesom vi vil sikre at de, som har allermest brug for det, får 
den rette støtte og hjælp. Vi skal fortsætte den gode dialog og koordination mellem aktørerne inte-
grationsområdet for at sikre, at borgerne oplever, at der er sammenhæng i indsatserne, så vi opnår 
de mål, vi har sat med politikken.  
 

Integrationspolitikken sætter fokus på lige muligheder, ressourcer, medborgerskab og fællesskab 
og danner rammen for de kommende års arbejde med integration i Roskilde Kommune. 
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Lige muligheder og ressourcer 



Alle mennesker har ressourcer - uanset hvem de er, og hvor de kommer fra. Vi skal skabe mulighe-
der for, at disse ressourcer bliver bragt i spil for at styrke den enkeltes mulighed for et godt liv. Det 
handler om at skabe lige muligheder blandt borgerne i Roskilde Kommune for at tage en uddannelse 
eller et job, og om at støtte familierne i at etablere sunde fællesskaber for deres børn og unge gen-
nem skole, uddannelse og fritids- og sociale aktiviteter. Men vi skal også understøtte basale behov 
som en ordentlig bolig og en tryg base for familien.  Roskilde Kommune fastholder derfor en hel-
hedsorienteret tilgang i integrationsindsatsen. Dette indebærer, at man som forvaltning og sagsbe-
handler imødekommer det enkelte individ og de mangeartede udfordringer og behov, som individet 
har for at tilegne sig kompetencer, komme i job og blive en aktiv medborger. Det fordrer god, målret-
tet koordination af indsatserne på uddannelses-, beskæftigelses-, sundheds-, familie- og socialområ-
derne, således at der sikres fokus på den enkelte borger og dennes familie og sociale vilkår i indsat-
sen.  
 
Uddannelse og læring er vigtige forudsætninger for at skabe lige muligheder for alle. Uddannelse 
styrker den enkelte borgers muligheder i livet, udvikler det omkringliggende samfund og er gro-
bund for stærke fællesskaber.  



 



Vi vil arbejde for, at:  
 

 flere børn med minoritetsbaggrund skal lære dansk før skolestart og klare sig godt i 

grundskolen, så de har gode forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Det vil 
være med til at udligne karakterforskelle mellem børn med minoritetsbaggrund og 
børn med dansk baggrund, når de forlader folkeskolen.  

 

 i overensstemmelse med Folkeskolelovens formålsparagraf skal eleverne forberedes til 

deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 
Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati 

 

 flere unge med minoritetsbaggrund skal gennemføre en uddannelse, ligesom frafaldet 

på ungdomsuddannelser skal nedbringes. 
 

 forældre til børn med minoritetsbaggrund skal tage aktivt del i deres børns skole- og 

fritidsliv.  

Karakterforskellene mellem børn med dansk baggrund og børn med minoritetsbaggrund i Roskilde 
er stor.  Den samme tendens ses inden for ungdomsuddannelser, hvor andelen af unge med minori-
tetsbaggrund, som har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, er væsentlig lavere end for 
unge med dansk baggrund.  



 

Uddannelse & beskæftigelse 
Beskæftigelse styrker muligheden for at forsørge sig selv og sin familie og er dermed et vigtigt skridt 
på vejen til at blive integreret i det danske samfund. Beskæftigelse styrker også borgernes ressourcer 
og muligheder. Det styrker forståelsen for det danske samfund, ligesom det skaber positiv værdi og 
vækst i samfundet. Ledigheden i Roskilde Kommune blandt borgere med minoritetsbaggrund er  
højere end for borgere med dansk baggrund.    

Vi vil arbejde for, at:  
 

 Ledigheden blandt borgere med minoritetsbaggrund reduceres blandt andet gennem 

faglig opkvalificering, kompetenceudvikling og indsatser med fokus på at få og fast-
holde en plads på arbejdsmarkedet. 
 

 Flere kvinder med minoritetsbaggrund  bliver en del af arbejdsmarkedet og bliver 

selvforsørgende, så vi fremmer integrationen og så kvinder oplever selvstændighed  

Gode uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder blandt borgere med minoritetsbaggrund er også 
vigtigt for at styrke og udvikle eksisterende og nye by- og boligområder. Det gælder særligt de udsat-
te boligområder, hvor koncentrationen af borgere med minoritetsbaggrund er større end andre 
steder i kommunen. I Roskilde Kommunes Boligpolitik i Social Balance sættes der bl.a. fokus på at få 
nedbragt overledigheden blandt udsatte borgere. 





Medborgerskab og fællesskaber 



Medborgerskab handler om at høre til i et fællesskab og om vores tilknytning til og plads i lokalsam-
fundet. Anerkendelse fra det omgivende samfund er vigtigt for at føle sig som medborger og en del 
af fællesskabet. Alle borgere har et ansvar for at invitere ind i fællesskabet og give plads til forskel-
lighed. Borgere med minoritetsbaggrund har også selv et ansvar for at blive en del af fællesskaberne 
med alt, hvad det indebærer af muligheder, pligter og rettigheder. Det stiller også krav til vores lo-
kalsamfund. Der skal være plads til forskellighed i lokalsamfundene og de borgere, som ikke selv 
tager initiativ, skal inkluderes og bydes indenfor. Det gælder vores offentlige institutioner, vores 
kultur- og fritidsaktiviteter, boligselskaber, de frivillige fælleskaber og forenings- og erhvervslivet.  
 

Vi vil arbejde for, at: 
 

 Borgere i Roskilde Kommune uanset etnisk oprindelse tager aktiv del i lokalsamfun-

det. Også borgere med minoritetsbaggrund har ansvar for deres eget liv og for at blive 
en del af fællesskaber.  

 Børn og unge i Roskilde Kommune skal vokse op og forstå samfundets værdier og tage 

del i fællesskaberne.  

 Andelen af borgere med minoritetsbaggrund, som deltager i foreningslivet og i sociale, 

kulturelle og politiske arrangementer sammen med borgere med dansk baggrund, 
stiger. 



Social, Job & Sundhed 
Roskilde Kommune  
Rådhusbuen 1 
Postboks 100 
4000 Roskilde 

Telefon: 4631 3000 
kommunen@roskilde.dk 
roskilde.dk 


