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FORORD

Året 2020 har på mange planer stået i Coronaens skygge. Det gælder ikke bare for medlemmerne af Rådet for Etniske Minoriteter (REM),
men pandemien har lammet hele verden med sit langvarige favntag.
Arbejdsgange blev ændret for rådets arbejde og pludselig blev onlinemøder via Skype og Zoom en dominerende faktor for arbejdet i Rådet.
Mange arrangementer er blevet aflyst, nogle konverteret til online og
COVID-19 har også haft betydning i forhold til, at flere har følt sig ensomme.
COVID-19 har utvivlsomt fyldt meget i rådets arbejde i 2020, ligesom
det har det fyldt meget i de respektive rådsmedlemmers arbejde og
har krævet en ekstra indsats ofte med korte deadlines. Der har blandt
politikere og i medierne været fokus på, at COVID-19 har haft en både
etnisk og social slagside og dermed en særligt stor betydning for etniske minoriteter. En del af forklaringen skal findes i, at mange med etnisk
minoritetsbaggrund arbejder i servicejobs og i social- og sundhedssektoren, hvor man er mere udsat for smitte. Boligforhold med mange personer i husstanden spiller også ind.
Fokusrapporter fra SFI har beskrevet, at etniske minoriteter i højere
grad har været udsat for smitte, og at der derfor har været en tendens
til større smitteforekomst i nogle minoritetsmiljøer. Personer med ikke
vestlig herkomst udgør 8,9% af befolkningen, men har udgjort 25,7% af
COVID-19 tilfældene.
REM har bidraget til og distribueret Sundhedsstyrelsens informationsmaterialer om COVID-19 til vores store landsdækkende netværk. Alle
integrationsråd skal have en stor tak for, at I har sørget for, at disse
vigtige informationer er kommet helt ud i alle egne af landet. Vi har vist
vores værd i forhold til at formidle denne viden, og vi kunne ikke havde
gjort den indsats uden jer!
REM har deltaget i møder med udlændinge- og integrationsminister
Mattias Tesfaye, sundhedsminister Magnus Heunicke og diverse relevante myndigheder samt NGO’er for at bidrage med vores viden og
indspark med henblik på at nedbringe den særligt store smittespred-

HALIMA EL ABASSI
Forkvinde for
Rådet for Etniske Minoriteter

4

5

ning hos etniske minoriteter. I den forbindelse har REM også været aktiv
i pressen og har medvirket til at producere og distribuere videoer med
gode råd til en forsvarlig afholdelse af ramadan og eid, som er blevet
delt på sociale medier.
Vi har heldigvis også beskæftiget os med andet end COVID-19 i 2020. Vi
har bidraget til at skabe fokus på negativ social kontrol ved at deltage i
medierne både de skrevne og på tv og ved at holde oplæg om temaet.
Det er så vigtigt at få udfordringerne frem i lyset, så de ramte personer
– oftest kvinder – kan få den nødvendige hjælp.

SEKRETARIATET

For Rådet for Etniske Minoriteter

Derudover er vi stolte af, at vi har bundet sløjfe på rådets anbefalinger
til styrkelse af de udsatte boligområder og har fået præsenteret dem
for boligminister Kaare Dybvad og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesafaye.
Vi er også glade for, at integrationsministeren tidligt i processen har
inddraget REM i sine overvejelser om rådets og integrationsrådenes
fremtidige rolle, og vi er spændte på at se det lovforslag, som forventes
fremsat i 2021/22, som vil få betydning for os alle sammen i integrationsrådene og REM.

METTE SØNDERGAARD
Sekretær

KATRINE W. SKAGEN
Sekretær

Rådet glæder sig til i 2021 at komme i arbejdstøjet igen, for vi har fortsat visioner om at sætte et aftryk på integrationen i Danmark og nuancere debatten. Det gør vi ved at deltage i arrangementer, blande os i
debatten, rådgive ministeren, gå i dybden og udarbejde anbefalinger
på vores fokusområder og afgive høringssvar. Der er stadig et stort behov for Rådet for Etniske Minoriteter med vores alsidige sammensætning af ildsjæle, eksperter og personer med erfaringsviden.
Det kræver nogle flere muskler at løfte de mange vigtige dagsordener
på integrationsområdet. Rådet har derfor stadig behov for at få tilførte flere ressourcer end de to halve årsværk og vores årlige budget på
600.000 kr. og vi fortsætter dialogen med ministeren og Folketingets
partier om at få en øget bevilling på finansloven.

CELIA AULAND MARCUSSEN
Praktikant, forår 2020

ANNE KATRINE SCHOTT
Praktikant, efterår 2020

HALIMA EL ABASSI – Forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter
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RÅDET

RÅDET

HALIMA EL ABASSI
Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

ELINE FELDMAN
Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

BAYRAM YÜKSEL
Valgt af repræsentantskabet
Ishøj Medborgerforum

CHRISTIAN MARCUSSEN
Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

PERNILLE KIÆR
Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

DESALEGN TUFA
Valgt af repræsentantskabet
Sønderborg Kommune

MUHSIN TÜRKYLIMAZ
Valgt af repræsentantskabet
Vejle Kommune

ROYA MOORE
Repræsentant fra
Odense Kommune

NIDDAL AL-HARIRI
Repræsentant fra Københavns
Kommune (udtrådt august 2020)

PIRATHEEP KRISHNAPALAN
Valgt af repræsentantskabet
Mariagerfjord Kommune

NGOC THI HONG NGUYEN
Repræsentant Svendborg Kommune
(udtrådt august 2020)

YAGO BUNDGAARD
Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

RANA HADDANG
Repræsentant fra
Aalborg Kommune

ABDIRAHMAN MOHAMUD IIDLE
Repræsentant fra
Aarhus Kommune

RUKHSANA ALI
Valgt af repræsentantskabet
Albertslund Kommune (fra aug. 2020)

MALEEHA ASIF
Valgt at repræsentantskabet
Høje Taastrup Kommune (fra 2020)
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Mødeoversigt 2020
RÅDSMØDER

Rådsmedlemmer til
aktiviteter

17. januar

Ordinært rådsmøde i Valby

26. august

Ordinært rådsmøde i Valby

22. oktober

Ordinært rådsmøde over Skype

MINISTERMØDER

25. maj

Hilse-på-møde mellem rådet og
udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

28. maj

Forkvindeskabet deltog i udlændinge og integrationsministerens
møde med partiernes ordførere
om en ny model for REM

5. november

Præsentation af rådets boliganbefalinger for boligminister Kaare
Dybvad og udlændinge- og integrationsministeren og efterfølgende og møde med sidstnævnte
om REM’s og integrationsrådenes
fremtidige rolle

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Aflyst pga. COVID-19
10

Kvinder i Front

Roya Moore og Halima El Abassi til arrangementet
I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag holdt foreningen NOUR med rådsmedlem
Roya Moore i spidsen arrangementet Kvinder i Front den 6.
marts 2020 i Den Fynske Opera i
Odense.
Aftenen bød på oplæg fra Zahra
Pedersen, der er datter af den
konservative imam Abdul Pedersen, som ung valgte at gå sine
egne veje, da hun smed tørklædet og grundlagde fitnessbrandet

The Healthy Hijab.
Forkvinden for Rådet for Etniske Minoriteter, Halima El Abassi
bidrog også til arrangementet
med en fortælling om æresrelaterede konflikter og social kontrol.
Herudover bød arrangementet
på oplæg og debat med forfatter
og direktør Julia Lahme, debattør Karen West og borgmester i
Odense Kommune Peter Rahbæk
Juel, der talte om kampen mod
social kontrol.
11

Møde med Enhedslistens udlændingeog integrationsordfører Rosa Lund

Til debat på folkemødet
Sammen om en social vaccine mod corona

Forkvinden Halima El Abassi og
næstforkvinden Eline Feldman var
den 16. juni 2020 til møde med
udlændinge- og integrationsordfører fra Enhedslisten Rosa Lund.
Til mødet fortalte Halima og Eline
om Rådet for Etniske Minoriteters
arbejde og om dets fokusområder
herunder: demokratisk deltagelse og medborgerskab, etniske
minoritetskvinder i beskæftigelse, udsatte boligområder samt

Danske Røde Kors afholdt 15 Brug
for hinanden folkemøder rundt om
i landet. Der blev taget initiativ til
disse møder, da Røde Kors oplevede, at der under COVID-19-nedlukningen er brug for at imødegå
ensomhed, mistrivsel og social
isolation.

uddannelse blandt børn og unge.
Halima El Abassi forklarede, at
disse fokusområder og deres
udfordringer kan hænge sammen
med negativ social kontrol, og understregede vigtigheden af dette
indsatsområde. Rosa Lund viste
stor interesse for rådets arbejde,
og der var en god løbende dialog
mellem parterne til mødet.

12
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Formålet var derfor at udvikle en
social vaccine, der kan bekæmpe
negative sociale konsekvenser.
Til møderne talte oplægsholderne om udfordringer og løsninger.
Rådsmedlem Roya Moore deltog
i en debat på folkemødet i Odense den 26. juni om, hvad man kan
gøre for at modvirke social isolation.
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Ydelseskommissionens høring om kontanthjælpssystemets udfordringer

Samtale om negativ social kontrol med
daværende formand for Radikale Venstre

Forkvinden Halima El Abassi
deltog den 28. august 2020 i
Ydelseskommissionens høring
for at bidrage med integrationsmæssige perspektiver på
ydelsessystemet. Der var en lang
række oplæg på høringen fra
interesseorganisationer, forskere
m. fl., herunder formand for Rådet
for Socialt Udsatte, Vibe Klarup,
direktør for Børns Vilkår, Rasmus
Kjeldahl og borgmester i Greve
Kommune, Pernille Beckmann (V).
Ved den afsluttende del af hørin-

Den 10. september mødtes forkvinden Halima El Abassi med
daværende formand for Radikale
Venstre Morten Østergaard til en
snak om negativ social kontrol,
som blev sendt live via Facebook
med spørgsmål fra seerne.

14

gen var der mulighed for at indgå
i dialog med medlemmernes af
Ydelseskommissionen, og Halima
El Abassi benyttede lejligheden
til at understrege, at selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen samt
overgangsydelsen (tidligere integrationsydelsen) har en negativ
effekt på integrationen både for
børn og voksne i en familie. Flere
organisationer bakkede op om
forkvindens pointer.

En af Halimas pointer er, at det
ikke løser problemet med negativ
social kontrol, at man fjerner et
barn eller en ung fra hjemmet,

men man skal huske at rette fokus
mod forældrene og give dem
nogle redskaber til at forstå det
danske samfund – hvordan det er
opbygget og hvordan man skal
være barn og ung i landet.
Fagpersoner skal klædes bedre
på, så de hverken kommer til at
”overhandle” eller undlader at
reagere.
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Det Kriminalpræventive Råds konference
Unge, der skaber utryghed i det offentlige rum

Kampagnevideo om negativ social kontrol

Den 11. november 2020 holdt
Halima El Abassi oplæg til Det Kriminalpræventive Råds konference
i Operaen i København.
Forkvinden deltog blandt en række oplægsholdere, der alle belyste
temaet: ”Unge, der skaber utryghed i det offentlige rum”.
Hun pointerede bl.a., at unge minoriteter har for få rollemodeller
i medierne at spejle sig i, at der
skal skabes respekt for forskellighed i uddannelsessystemet, og
at straf kan ikke stå alene, da det
ikke løser det bagvedliggende
problem.
Forkvinden anbefalede derfor på
vegne af Rådet for Etniske Minoriteter, at institutioner i langt
højere grad bør afspejle befolkningssammensætningen, at flere
minoritetsbørn kommer i institutioner, og man skal sætte ind tidligt
over for de unge.
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Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lanceret
en oplysningskampagne, der sætter fokus på kampen mod negativ
social kontrol og æresrelaterede
konflikter.
Tre kvinder stod frem og fortalte
om deres oplevelser med negativ

social kontrol for at booste andre
minoritetskvinders frihedskamp.
Forkvinden for Rådet for Etniske
Minoriteter, Halima El Abassi,
fortale sin personlige historie om
opdragelsesrejse, arrangeret ægteskab og trusler på livet.
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International Day for the Elimination of Violence against Women
skal komme nedefra, men kan
ikke stå alene.

Den 25. november 2020 fejrede
den Marokkanske Ambassade
i Danmark International Day
for the Elimination of Violence
against Women.
Rådet for Etniske Minoriteter
bidrog til fejringen med et statement om vold mod kvinder. Rådet
skrev bl.a., at: Oprøret mod vold

Vi som samfund har et ansvar for
at skabe de bedste rammer for
kvinder, der ønsker at bryde med
vold og negativ social kontrol.”

Integrationstræf 2020
Ny virkelighed i lyset af coronakrisen
som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse.

Også i 2020 deltog REM i det
årlige integrationstræf, der på
grund af coronapandemien blev
afholdt som en virtuel konference. Halima holdt sammen med
partner og chefkonsulent Bjarke
Følner fra Als Research et temaoplæg om negativ social kontrol

Konferencen bød også på oplæg
fra C:NTACT, SIRI, Jan Rose Skaksen fra Rockwool Fonden, udlændinge- og integrationsminister
Mattias Tesfaye og mange andre.
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Høringssvar
En af de væsentligste funktioner
Rådet for Etniske Minoriteter har,
er at bidrage til lovgivningsprocessen på udlændinge- og integrationsområdet. Dette foregår
hovedsagligt ved, at rådet afgiver
høringssvar i forbindelse med ny
lovgivning. Høringssvarene bliver udarbejdet på baggrund af
rådets drøftelser og den viden,
som rådets medlemmer besidder. I 2020 afgav Rådet i alt 46
høringssvar, og havde bemærkninger til ti lovforslag.
RESUMÉ AF HØRINGSSVAR

Høringssvar om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
(afskaffelse af deltagerbetaling
og ændring af reglerne for depositum for danskuddannelse
til udenlandske arbejdstagere,
studerende m.v.)
Rådet ser med tilfredshed på, at
deltagerbetalingen på danskuddannelserne bliver afskaffet for
S-kurister, da rådet mener, at det
at kunne mestre det danske sprog
er et af de vigtigste parametre
for en god integration. Afskaffel-

sen af deltagebetalingen skaber
mulighed for, at så mange som
muligt kan lære dansk og dermed
føle, at det er lettere at blive en
del af det danske samfund. Dertil
kan afskaffelsen af deltagerbetalingen på danskuddannelserne
være med til at fastholde udenlandsk arbejdskraft i danske virksomheder, da der ikke længere vil
være den hindring, at de udenlandske arbejdstagere skal betale
danskuddannelsen selv.
Høringssvar om ændring af lov
om social service (psykologbehandling til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter)
Rådet ser med tilfredshed på,
at kvinderne får den tilstrækkelige hjælp, som de har behov for.
Ifølge Socialstyrelsens evaluering
af krisecentertilbuddene udgjorde
etniske minoritetskvinder i 2013 til
2015 50% af kvinderne på centrene og tallet er stigende.
Det er i den forbindelse vigtigt at
understrege, at den psykologbehandling, der tilbydes kvinderne,
skal udføres af kvalificerede
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psykologer, der kender til kvindernes problemer. Derudover er det
vigtigt at tilbyde tolkebistand til
de kvinder, der ikke mestrer det
danske sprog, idet en behandling
ellers vil være formålsløs. Rådet
påpeger også, at kvinderne også
kan være meget trængt økonomisk. Den vedtagne L 1550 om
midlertidigt børnetilskud hjælper desværre ikke disse kvinder.
Reglerne kræver en fælles folkeregisteradresse, og det er ikke altid
muligt at ændre børnenes folkeregisteradresse til trods for, at de
bor på centrene med deres mor.
Børn af kvinder på krisecentre har
ofte brug for yderligere hjælp, og
det er derfor problematisk, at de
ikke får gavn af det midlertidige
børnetilskud.
Høringssvar om forbud mod
modtagelse af donationer fra
visse fysiske og juridiske personer.
Rådet anerkender målsætningen
bag lovforslaget om at indføre en
ny lov med et forbud mod modtagelse af donationer fra fysiske og
juridiske personer, der modarbej-

der eller underminerer demokrati
og grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder, men rådet
finder det dog problematisk, at
der bliver udarbejdet lovgivning,
der ikke baserer sig på en afdækning af fakta og omfanget af problemstillingen, herunder forskning.
Rådet mener, at lovforslaget risikerer at medvirke til, at store befolkningsgrupper i Danmark bliver
stigmatiseret f.eks. på baggrund
af deres religion, hvilket bidrager
til en ”dem-og-os-retorik”.
Rådet rejser spørgsmål om, hvorvidt der ikke allerede efter gældende ret er skabt gennemsigtighed på området, så det er muligt
for de danske myndigheder at
monitorere, hvem donatorerne er
i forhold til donationer af en vis
størrelse.
Desuden skal rådet bemærke, at
det kan være vanskeligt for modtageren af donationen at identificere en organisation fra forbudslisten i udlandet, og at donationer
også kan ydes helt anonymt eller
via en såkaldt stråmand.
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Rådet finder derfor, at lovforslaget er byrdefuldt for modtagere
af donationer, der kan have anerkendelsesværdige formål, herunder f.eks. muslimske plejehjem og
skoler.
Høringssvar om ændring af
udlændingeloven (Ny opholdsordning på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning)
Rådet er positivt stemt for lovforslaget, hvor det foreslås at
indføre en ny arbejdsmarkedstilknytningsordning for udlændinge,
herunder flygtninge, familiesammenførte og medfølgende familie
til arbejdstagere, der har fået
inddraget eller nægtet forlænget
deres oprindelige opholdsgrundlag, men som har været i beskæftigelse i Danmark i minimum to år
i det samme ansættelsesforhold
eller inden for samme branche.
Rådet ser også meget positivt
på, at personer, der får opholdstilladelse efter den nye arbejdsmarkedstilknytningsordning, får
et jobsøgningsophold på op til tre
måneder med henblik på at søge
nyt arbejde i Danmark.

Rådet mener, at lovforslaget skabe
gode betingelser for integrationen,
så flygtninge og familiesammenførte m.fl. ved, at det er meningsfuldt at lægge kræfter i deres egen
integration og fremtid i Danmark,
herunder ved at lære det danske
sprog og komme i beskæftigelse.
Efter rådets opfattelse er det
derfor i et samfundsøkonomisk
perspektiv også en god udnyttelse af de investerede ressourcer, at
man giver de udlændinge en ekstra chance for et fortsat ophold
i Danmark, når de har gjort en
indsats for deres egen integration
og tilmed har opnået en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er
endvidere til stor gavn for det
danske erhvervsliv, at man med
arbejdsmarkedstilknytningsordningen kan fastholde udenlandsk
arbejdskraft i Danmark.
Høringssvar om ændring af lov
om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020 m.v.)
Rådet anerkender målsætningen
bag lovforslaget, men finder det
dog problematisk, at sociale
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at fremme sociale aktiviteter og
understøtte samarbejdet mellem
skole og politi.

tiltag ikke er adresseret i forbindelse med boligaftalen.
Efter rådets opfattelse løser man
ikke komplekse sociale problemer med mursten. Det har længe
været rådets anbefaling, at man
griber til boligpolitiske løsninger
på integrationsproblematikkerne. Rådet anbefaler, at beboersammensætningen i de almene
boligområder skal ændres, så den
afspejler det omkringliggende
samfund, hvilket f.eks. kan ske
gennem udlejning.

Frivillige foreninger er en vigtig
integrationsfaktor, så derfor anbefaler Rådet, at frivillige kræfter
i de udsatte områder skal styrkes.
Desuden anbefaler rådet, at dialogen mellem de lokale politikkere
og beboerne i boligområderne
skal styrkes, så de i fællesskab kan
finde frem til holdbare løsninger.

Det er afgørende for integrationen, at man som etnisk minoritet møder etniske danskere i sin
hverdag og derved får kendskab
til den danske kultur, og boligområderne er i dette henseende vigtige, da man ved at regulere på
boligpolitikken kan medvirke til,
at det sker ved at tiltrække flere
etniske danskere til de pågældende boligområder.
Rådet mener, at beboernes
tilknytning til uddannelse og
arbejdsmarked kan styrkes ved
at de boligsociale helhedsplaner
får tilstrækkelige ressourcer til
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Høringssvar til udkast til ændring
af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge
m.fl. Rådet har ingen bemærkninger, men henviser til rådets
givne høringssvar til forslag til lov
om danskuddannelse til voksne
udlændinge m.fl. (afskaffelse af
deltagerbetaling og ændring af
reglerne for depositum for danskuddannelse til udenlandske
arbejdstagere, studerende m.v.).

Høringssvar om institutioner
for erhvervsrettet uddannelse
og lov om erhvervsuddannelser
(Fritagelse for betalingskravet
på erhvervsuddannelse for visse
flygtninge og familiesammenførte)

dermed blive mere selvstændige,
økonomisk uafhængige, bidragende til samfundet og bedre
rollemodeller for deres børn.

Rådet er positivt stemt for lovforslaget, der giver mulighed for
betalingsfri uddannelse til visse
flygtninge og familiesammenførte
med midlertidigt ophold i Danmark.

Rådet mener, at lovændringen vil
løfte en familie økonomisk, da en
udgift til uddannelse er så stor, at
den vil forringe livskvaliteten i væsentlig grad og presse økonomien
i en sådan grad, at uddannelse
ikke prioriteres.

Det er rådets opfattelse, at lovforslaget vil gavne integrationen,
da forskning viser, at uddannelse
er nøglen til beskæftigelse, hvilket
fører til bedre og mere vellykket
integration (jf. Rockwoolfondens
arbejdspapir nr. 54 ”Sammenhængen mellem beskæftigelse og
uddannelse for ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte”).
Det er derudover rådets opfattelse, at en fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser vil
fremme ligestilling mellem kønnene, da etniske minoritetskvinder
vil kunne tage en uddannelse og
senere komme i beskæftigelse og
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Deltagelse i udvalg
og følgegrupper

MESU’s Centerråd
Repræsentant: Roya Moore,
suppleant: Eline Feldman
Altingets integrationspolitiske netværk
Repræsentant: Bayram Yüksel
Altingets socialpolitiske netværk
Repræsentant: Halima El Abassi
Netværk for Socialt Ansvar
Repræsentant: Halima El Abassi

Rådet i Medierne
ARTIKLER

•

Prisen for Halima el-Abassis frihed var høj – Halima udtaler sig
om negativ social kontrol – Politiken, 30. januar 2020

•

Muslimske kvinder fastholdes i religiøse ægteskaber – Halima
udtaler sig om negativ social kontrol – Kristeligt Dagblad, 16.
januar 2020

•

Stor andel af indvandrerunge har fået en dom – Halima udtaler
sig om en analyse af kriminaliteten blandt indvandrere i Danmark – Jyllands-Posten, 18. februar 2020

•

Urimeligt og trist: Moumen har mistet jobbet, men risikerer sin
opholdstilladelse, hvis han får hjælp – Halima udtaler sig om
arbejdsløse under coronakrisen – DR, 3. april 2020

•

Forkvinde for minoritetsråd flygtede selv fra et arrangeret ægteskab: Huda bliver ikke det sidste æresdrab – Halima udtaler
sig om negativ social kontrol – Kristeligt Dagblad, 25. maj 2020

•
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Stop berøringsangsten – Kronik af Halima
– Weekendavisen, 4. september 2020

•

Tesfayes egen rådgiver går imod ministeren: Hvis man fjerner
én sharia-imam, så kommer der bare en ny – Halima udtaler sig
om regeringens forslag vedrørende straf af sharia-imamer – Politiken, 7. oktober 2020

•

Hvordan fremmer vi lighed i sundhed gennem forebyggelse?
(voxpop) – REM udtaler sig om social ulighed i sundhed – Lægemiddelindustriforeningens magasin nr. 16, oktober 2020
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•

•

Tesfaye: Det er ikke indvandring fra Thailand og Latinamerika, der skaber problemer for Danamark – Halima udtaler
sig om nye kategoriseringer af indvandrergrupper – TV 2, 13.
december 2020
Kan Tesfayes nye statistik for Stormellemøsten afhjælpe integrationsproblemer? – Halima udtaler sig om særlige statistikker for ledighed og kriminalitet fra 24 lande fra Stormellemøsten – Kristeligt Dagblad, 16. december 2020

•

Gud Fader Bevares – Halima udtaler sig om udfordringer for
kvinder i at komme ud af muslimske ægteskaber – Radio4, 4. juni
2020

•

P1 Orientering – Halima udtaler sig om islam og integration
– DR, 17. september 2020

•

Deadline – Halima kommenterede udlændinge- og integrationsministerens forslag vedr. kortlægning af ledighed og kriminalitet
blandt personer med nordafrikansk og mellemøstlig baggrund –
DR, 13. december 2020

RADIO- OG TV-UDSENDELSER

•

Deadline – Halimas bemærkninger til VIVE-rapporten: ”Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på muslimske
praksisser” – DR, 19. januar 2020

•

TV2 Nyhederne – Halimas bemærkninger til VIVE-rapporten:
”Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på muslimske praksisser” – TV 2, 15. februar 2020

•

P1 Morgen – Halima udtaler sig om en Als Research rapport og
om ”Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders
beskæftigelse i Københavns Kommune” – DR, 21. februar 2020

•

P4 eftermiddag – Halima kommenterer stigning i valgdeltagelse blandt indvandrere og efterkommere – DR, 28. april
2020

•
•

PRESSEMEDDELELSER

•

Ny undersøgelse afdækker problemer med at få religiøs skilsmisse – Uim.dk, 13. januar 2020

•

Ny medborgerskabsundersøgelse: Ikke-vestlige unge begrænses i valg af partner – Uim.dk, 19. juni 2020

•

Denmark: New statistics category for migrants from Muslim
countries – European Commission, 11. december 2020

TV Avisen – Halima kommenterer på regeringens ønske om at
forbyde religiøse vielser af mindreårige – DR, 27. maj 2020
P1 Debat – Halima deltager i debat om negativ social kontrol
ifm. drabet på Huda Ali Ahmed – DR, 27. maj 2020
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Støttepuljen 2020
Rådet for Etniske Minoriteter
støttede i 2019 10 lokale arrangementer, der sætter fokus på,
hvordan man som barn, ung og
forældre navigerer mellem kulturelle normer og individuelle rettigheder og ønsker.

Der var midler tilbage i puljen, og
rådet støttede derfor tre projekter
i 2020. Foreningen Nour afholdt
et arrangement d. 6. marts 2020
i forbindelse med kvindernes
kampdag, Kvinder i Front - se
omtale s. 11.

Arrangementerne har været både
for kommunalt ansatte, foreninger, fagfolk samt borgere og
andre interesserede. rådets tilbud
har indebåret at understøtte de
lokale arrangementer gennem
økonomisk hjælp til udgifter til
leje af lokale, forplejning, tolkebistand, børnepasning mv.

Derudover fik integrationsrådene
på Bornholm og i Jammerbugt
Kommune også støtte til to arrangementer om familieliv, børneopdragelse, kønsroller og identitet.

Rådet har desuden hjulpet med
fortrykte opslagsplakater, gode
råd til tilrettelæggelsen i forbindelse med opsætning og afvikling
af arrangementet.
Rådet for Etniske Minoriteter har
i forbindelse med støttepuljen for
2019 udarbejdet et inspirationskatalog med et par eksempler
på, hvordan et arrangement kan
sammensættes.

REGNSKAB 2020
IT-konsulentydelser 			

42.648,32 kr.

Varer og tjenesteydelser		

83.556,33 kr.

Rejser og repræsentation

27.846,21 kr.

Tryk og indbinding

2.771 kr.

Kursus-og konferencedeltagelse		

Honorar 					 126.000 kr.
Kontorhold 		

3.610,16 kr.

I alt 					
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81.974,13 kr.
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368.406,15 kr.
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