
Invitation til Høring om fremtidens integrationspolitik  
 d. 31. maj kl 19-22 i Rådhuskælderen, Torvet 6, 9800 Hjørring. 

  
På mødet kan man høre informative debatoplæg fra nordjyder, der arbejder engageret med 

integration i deres dagligdag eller som kan fortælle om de udfordringer man står overfor som 

etnisk minoritet og give fif til, hvordan det er muligt at blive stærkere af udfordringerne og få 

et godt liv som dansker med anden etnisk baggrund. Alle mødedeltagere får her muligheden 

for at debattere med de folketingskandidater, som vi måske går og tænker på at stemme på 

valgdagen – eller for at udveksle erfaringer med andre interesserede nordjyder. 

  

Paneldeltagerne er: 

- Marianne Jelved integrationsordfører for Radikale (B),  

- Morten A. Petersen, byrådsmedlem og folketingskandidat i Hjørring, Dansk Folkeparti 

(O)  

- Peter Duetoft integrationsrådsformand i Hjørring og formand for SD- byrådsgruppen (A),  

- Vibeke Gamst byrådsmedlem i Aalborg og regionsrådsmedlem for Konservative (C),  

- Peder Hvelplund, Enhedslistens folketingskandidat i Hjørringkredsen(Ø)  

- Peter Laigaard, Frederikshavn, folketingskandidat for Liberal Alliance (I) 

- Lisbeth Bech Poulsen, folketingskandidat i Aalborg Øst-kredsen for SF (F) 

- Nuuradiin Salah Hussein, fmd Aalborg Integrationsråd og opsøgende socialrådgiver 

- René Arnold Knudsen, Skoleleder på Herningvej Skole i Aalborg Øst,  

- Ayse Kosar, Aalborg Integrationsråd og Rådet for Etniske Minoriteter,  

- direktør Porsmose, KYMI RENS, som har fået Aalborg kommunes Drop-in-pris for 

rummelig arbejdsplads,  

- Manar Abou-Radi, formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening i Nordjylland.  

Endelig er journalist Palle W. Nielsen (Kanal Hjørring) mødeleder. 

  
Aftenens centrale debatemner er: 

Hvad er god integration. Hvordan kan vi arbejde for god integration? 

Hvordan ønsker vi, at Danmark tager imod mennesker med anden etnisk baggrund - 

henholdsvis flygtninge, familiesammenførte, samt de primært arbejdssøgende? - Og hvad er 

især skolens, arbejdsmarkedets og integrationsrådenes roller i inklusionen? 

Vil du som er interesseret godt hjælpe med at informere om mødet d. 31. maj kl 19-22 i 

Rådhuskælderen, Torvet 6, 9800 Hjørring?  Gerne ved at videresende dette link eller 

udprinte denne løbeseddel eller ved på Facebook at dele begivenheden: ”integrationshøring”. 

Bedst vil være også at videresende, udprinte og uddele en flot plakat i farver fra adressen: 

www.arnehansen.net/110510integrationsplakat.pdf  
Det mere udførlige program for høringens forløb findes på  

www.arnehansen.net/110518invitation+program-integrationsmoede.htm  

 

Vi der inviterer, er en nystartet nordjysk lokalgruppe i Et anstændigt Danmark, som med høringen håber, at 

få den ofte skingre tone i udlændingedebatten beriget med mere seriøst indhold i valgkampens slutspurt, 

hvortil alle er velkomne til at møde op bidrage.  

 

Henvendelser om mødet er velkomne på mobil 30420818 eller pr mail post@arnehansen.net. På vegne af 

arrangørkredsen ved Arne Hansen (26/5) 
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