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Svendborg Kommunes Integrationspolitik 
 
 
Formål:  
 
Svendborg Kommunes Integrationspolitik har til formål at fremme integrationen i kommunen.  
Integrationspolitikken skal sikre en sammenhængende og gennemsigtig kommunal 
integrationsindsats inden for og på tværs af de enkelte direktørområder.  
 
Vision: 
 
Muligheder, ret og pligt: 
Svendborg Kommune respekterer den enkelte borgers integritet uanset etnisk og kulturel 
baggrund og forventer samtidig, at alle deler rettigheder og pligter.  
 
Sammenhængskraft  
Svendborg Kommunes Integrationspolitik skal bidrage til at øge sammenhængskraften og 
mindske afstanden mellem kommunens borgere.  
 
Medborgerskab   
Gennem sin integrationspolitik støtter Svendborg Kommune sine borgere med den indsats, der 
skal til for at nedbryde barrierer for den enkeltes aktive medborgerskab.     
 
 
Indhold: 
 
For at øge og sikre sammenhængskraften mellem alle dele af samfundslivet i Svendborg 
kommune, skal integrationen mellem kommunens borgere - uanset etnisk og kulturel baggrund 
være et centralt opmærksomhedspunkt og medtænkes på alle niveauer i organisationen.  
 
Integrationsprocessen udvikles i mødet mellem mennesker med forskellige etniske og kulturelle 
baggrunde og skal føre frem til, at borgernes muligheder og deltagelse i tilbud og aktiviteter ikke 
bestemmes af etnicitet eller kultur.  
 
Kommunens ansatte skal møde borgerne med professionalisme, myndighed og respekt, så alle 
bevarer værdigheden og den personlige integritet. 
  

• Professionalisme: Ingen særbehandling, men individuelle tilbud for at sikre lige 
muligheder.  

• Myndighed: Tydelige krav om borgerens deltagelse i uddannelse og arbejdsliv og 
forventning om aktivt medborgerskab.   

• Respekt: Det professionelle møde er præget af gensidig respekt og fleksibilitet.  
 
 
Uanset etnicitet og kultur skal alle borgere mødes med samme muligheder og samme krav.  
 
Det omfatter blandt andet 
 

• Pligt til aktiv forældredeltagelse i børns dagtilbuds- og skolehverdag.  
• Pligt til aktiv indsats for at opnå og fastholde selvforsørgelsesstatus. 
• Ret til deltagelse i lokalsamfundets tilbud. 
• Ret til vejledning og rådgivning om muligheder og krav.    
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Svendborg kommune erkender, at ikke alle i udgangspunktet har samme muligheder for at indgå 
på lige fod i fællesskabet. Det gælder både for danskere og medborgere af anden etnicitet eller 
kultur. 
 
I alle disse forhold gælder det, at det enkelte menneske bør mødes, hvor det er, og støttes med 
de ressourcer, der er fornødne og bestemt af gældende lovgivning. 
 
Svendborg kommunes integrationspolitik sigter mod at grundfæste og virkeliggøre oplevelsen af 
medborgerskab. På denne basis til vi sikre lige muligheder og stille lige krav til alle borgere 
samtidig med, at vi anerkender forskellighed. 
 
Det danske samfunds demokratiske værdier er grundlaget for borgernes aktive deltagelse i alle 
dele af samfundslivet.  
 
Blandt disse danske kerneværdier er accepten af ligestilling uanset køn og etnicitet, borgernes 
grundlovssikrede demokratiske rettigheder, herunder religionsfrihed, og respekten for kulturel 
mangfoldighed. 
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