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FORORD
Det nye råd er kommet rigtig godt f ra
start i 2019. Vi har formået at sætte
Rådet for Etniske Minoriteter på samfundets dagsordenen. Vi har arbejdet
videre med det forrige råds visionskatalog og på en arbejdsweekend har vi
fundet frem til fem strategiske fokusområder, som kommer til at være
udgangspunktet for vores arbejde de
næste par år. De fem fokusområder er
etniske minoritetskvinder i beskæftigelse, demokratisk deltagelse, udsatte boligområder, bekæmpelse af fattigdom
og negativ social kontrol. Vi har allerede
haft en del møder med ministeren og
er i tæt samarbejde. Det er vi stolte af.
I 2019 har vi skabt fundamentet, ærmerne er smøget op, og vi har allerede
omsat en del af vores idéer og kompetencer i praksis. Vi har deltaget i
arrangementer, blandet os i debatten,
rådgivet ministeren, og afgivet utallige
høringssvar. Vi har været med på Folkemødet på Bornholm med et velbesøgt arrangement omkring kvinder i
beskæftigelse. Vi har interviewet etniske minoritetsunge på Ungdommens
Folkemøde om deres tanker om uddannelsessystemet. Vi har deltaget i paneldebatter og konferencer med fokus på
integration og negativ social kontrol.
Hver eneste dag forsøger vi at påvirke
integrationen i Danmark.

Vi er også gået i dialog med ministeren
om at Rådet for Etniske Minoriteter skal
have langt større indflydelse end vi har i
dag. Til det skal der også følge flere ressourcer end de to halve årsværk og det
budget på 600.000 kr. vi har i dag.
Vi vil gøre en langt større indsats end
vi gør i dag. Vi har i 2019 skabt grobund
for langt større indflydelse og lagt kimen til samarbejde med mange aktører.
Vi har i 2019 besluttet os for at være et
Råd af gavn og ikke kun af navn. Vi vil
være med til at sætte fokus på integration og medborgerskab og mindre
fokus på et ”os og dem”. Vi er stolte af
det arbejde vi allerede har lavet og vi
glæder os til at tage fat i 2020, for der
er brug for os nu mere end nogensinde.
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HALIMA EL ABASSI
Forkvinde for
Rådet for Etniske Minoriteter

5

RÅDETS MEDLEMMER

HALIMA
EL ABASSI

Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

MUHSIN
TÜRKYILMAZ

ELINE
FELDMAN

BAYRAM
YÜKSEL

Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

Valgt af repræsentantskabet
Ishøj Medborgerforum

NIDDAL
EL-JABRI

ROYA
MOORE

Valgt af repræsentantskabet
Vejle Integrationsråd

Repræsentant fra
Københavns Kommune

Repræsentant fra
Odense Kommune

YAGO
BUNDGAARD

RANA
HADDANG

ABDIRAHMAN
MOHAMUD IIDLE

Udpeget af udlændinge- og
integrationsministeren

Repræsentant fra
Aalborg Kommune
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Repræsentant fra
Aarhus Kommune

CHRISTIAN
MARCUSSEN

Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

PERNILLE
KIÆR

DESALEGN
TUFA

Udpeget af udlændinge- Valgt af repræsentantskabet
og integrationsministeren Sønderborg Integrationsråd

PIRATHEEP
KRISHNAPALAN

NGOC THI
HONG NGUYEN

METTE
SØNDERGAARD

SUNE FEJERSKOV
RØNDE

IDA
GAMMELGAARD

KIRSTINE
DAMGAARD HENRIKSEN

Valgt af repræsentantskabet Valgt af repræsentantskabet
Mariagerfjord Integrationsråd Svendborg Integrationsråd

Kommunikationsmedarbejder

Praktikant,
forår 2019
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Sekretær

Praktikant,
efterår 2019
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MØDEOVERSIGT
2019
RÅDSMØDER:
12. april: Konstituerende rådsmøde i København
21. – 23. juni: Arbejdsweekend i Middelfart
28. august: Ordinært rådsmøde i København
9. november: Lørdagsmøde i København
27. november: Ordinært rådsmøde i København

MINISTERMØDER:
4. september: Hilse-på-møde mellem Halima El Abassi og
integrationsminister Mattias Tesfaye
4. december: Opfølgende møde med deltagelse af sekretariatet og
Halima El Abassi

REPRÆSENTANTSKABSMØDER
21. september: Møde med repræsentantskabet i Horsens
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Konstituerende rådsmøde
i København

Det nyudpegede Råd for Etniske Minoriteter afholdt sit konstituerende møde
d. 12. april efter den officielle udpegning.
Til mødet kunne rådsmedlemmerne
dele deres visioner for rådets fremtidige arbejde, samt fortælle om deres
specialiserede viden og erfaring på
integrationsområdet. Til mødet blev
der stemt om næstformandsposten, og
Eline Felman blev valgt. Eline har flere
års erfaring med arbejde indenfor integrationsområdet og er på nuværende
tidspunkt leder af et boligsocialt projekt på Nørrebro.

Den udpegede forkvinde Halima fortalte dernæst om sine visioner for rådet.
Hun ønsker blandt andet at rådet skal
være mere synligt i den offentlige debat og ytre sig mere på sociale medier.
Derudover skal rådet finde fem
fokuspunkter, som de mener er særlig
vigtige for integrationsindsatsen.
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Ministermøder i Udlændinge
-og Integrationsministeriet

Den 4. september mødtes den
nyudpegde forkvinde Halima
El Abassi med den nye Udlændinge- og Integrationsminister
Mattias Tesfaye. Rådets primære opgave er at komme med
anbefalinger til ministeren på
integrationsområdet. Til mødet
talte Mattias og Halima derfor
om deres individuelle ønsker til
det fremtidige samarbejde, samt
om hvilken rolle rådet skal spille i
f remtiden.
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Det nye råd på
Arbejdsweekend
Rådet besluttede på det konstituerende møde i april, at Rådet skulle arbejde
ud fra fem fokuspunkter. Punkterne
skal være emner, som de anser som
særligt vigtige for at skabe et Danmark
med en højere grad af integration og
medborgerskab på tværs af etniske,
religiøse, sociale og geografiske skel.
Rådets anbefalinger skal tage udgangspunkt i fokuspunkterne, og bygger på
deres konkrete erfaringer og specialiseret viden på området.
Det nye råd mødtes derfor til arbejdsweekend den 21.-23. juni 2019 i Middelfart for at udarbejde de fremtidige indsatsområder, samt forme de strategiske
rammer for rådets arbejde de næste år.

Arbejdsweekenden bestod af en række workshops, som blev faciliteret med
sikker hånd af ministeriets dygtige
konsulenter, Gry Guldberg og Amy Jean
Hamilton. Gennem workshopsne og
timers diskussioner og vidensdeling
vedtog Rådet følgende indsatsområder:
• ETNISKE MINORITETSKVINDER I
BESKÆFTIGELSE
• DEMOKRATISK DELTAGELSE
• UDSATTE BOLIGOMRÅDER
• NEGATIV SOCIAL KONTROL
• BEKÆMPELSE AF FATTIGDOM
Efter arbejdsweekenden var fundamentet for rådets f remtidige arbejde skabt.
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Repræsentantskabsmøde
den 21. september
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Lørdag den 21. september 2019 var der
repræsentantskabsmøde. Rådets Repræsentantskab består af medlemmer
udpeget f ra de kommunale integrationsråd og lignende fora. Det var glædeligt at se 24 af landets 47 integrationsråd repræsenteret, og meget positivt,
at ministeren Mattias Tesfaye deltog.
Mødets hovedtema var at få videreudviklet på de fokuspunkter, som det
nye råd var kommet f rem til på deres
arbejdsweekend i juni.
Halima El Abassi bød alle deltagerne velkommen, takkede for det gode
f remmøde og fortalte om hendes motivation og glæde ved at have fået tildelt
posten som forkvinde i REM.
Derefter talte ministeren, og han lagde
ud med at ønske repræsentantskabet
tillykke med deres 20 års fødselsdag på
baggrund af integrationslovens ikrafttræden i 1999. Han fortalte dernæst om
sine visioner for integrationsområdet
og om hvilke hensyn, der efter hans
mening skal være bærende i udviklingen af politikken.
Vi ser f rem til at fortsætte og videreudvikle samarbejdet med jer alle.
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RÅDSMEDLEMMER
TIL AKTIVITETER
Folkemødet på Bornholm
Rådet for Etniske Minoriteter inviterede
på Folkemødet 2019 til debat om minoritetskvinders vej til arbejdsmarkedet.
Rådet for Etniske Minoriteters nyudnævnte forkvinde Halima El Abassi var i
samtale med rådsmedlemmet Pernille
Kiær, som er udviklingschef i Forenede

Dampvaskerier A/S og Nawal Al-Falaki
f ra Matchgruppen, om hvad der skal til,
for at få de etniske minoritetskvinder
ud af hjemmet og i selvforsørgelse.
Bydelsmødsrenes Sekretariat stod for
faciliteringen – tak for det.

Ungdommens Folkemøde
i Valby
Halima El Abassi var den 6. sep. 2019
på Ungdommens Folkemøde i samtale
med to unge med minoritetsbaggrund
om, hvordan de har oplevet deres vej
igennem det danske uddannelsessystem. Det kom der en spændende og
oplysende debat og personlige fortællinger ud af. De to unge havde hver
deres vidt forskellige historier om, hvordan de har klaret sig igennem uddan-

nelsessystemet, og om hvordan de har
oplevet at være ung og have en etnisk
minoritetsbaggrund i dagens Danmark.
Samtalen fokuserede på den ekstra
dimension, som etnisk minoritets ung
ofte skal forholde sig til, ud over alle de
”normale” udfordringer, som de fleste
unge kender til: krav fra skolen, forældre og egne ønsker om at klare sig godt
blandt vennerne.
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Paneldebat om den danske
indvandringshistorie og
aktuelle integrationsudfordringer
Den 1. oktober 2019 deltog forkvinde
Halima El Abassi i en paneldebat med
forfatter Ole Hammer på Københavns
Professionshøjskole. Ole Hammer har
skrevet bogen ”Bidrag til Danmarks
indvandringshistorie” som har til formål at kaste et faktuelt lys over hvordan det er gået med indvandringen
og integration i Danmark. Begreberne
”danskhed”, ”identitet” og ”medborgerskab” blev flittigt debatteret. Begge paneldeltagere har et indgribende
kendskab til integrationen i Danmark
ud fra hver deres perspektiv og baggrund. Ole Hammer har siden 1970, i
mange forskellige roller og funktioner, beskæftiget sig med indvandring:
Som journalist, som debattør/forfatter
og foredragsholder, som konsulent i
Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælp og en række indvandrerorganisationer mv. Halima El Abassi,
forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter i Danmark – forsker i æresrelaterede
konflikter og negativ social kontrol via
et ph.d.-stipendiat på Oslo Met. Hun er
desuden en flittig debattør på området

og er oprindeligt uddannet som interkulturel/international socialrådgiver og
har en cand.soc. i socialt arbejde. Halima og Ole var enige om, at den hårde
stigmatiserende debat om indvandrere
og flygtninge fungerer som brænde på
bålet for en vrede hos socialt og kulturelt udsatte borgere med indvandrerog flygtningebaggrund, som blot vil
føle sig mere stødt af samfundet. Dette
skaber en f rygt og vrede som leder
til politiske fløjkrige og om skaber et
splittet samfund. Derimod mente de,
at vi burde værne om sammenhængskraften i Danmark og undgå at bidrage
til en splittelse som sker gennem den
virkelighedsfjerne og negative retorik.
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RED Centers konference i
Nyborg om negativ social
kontrol
RED Center, som arbejder med forebyggelse af æresrelaterede konflikter,
inviterede forkvinde Halima El Abassi
som oplægsholder til deres konference. Halima slog et slag for at se negativ
social kontrol som et socialt problem og
ikke kun et kulturelt.

Global Refugee
Forum workshop
I 2017 underskrev FN’s generalforsamling aftalen ‘The Global Compact on Refugees’, som havde til formål at sikre det
internationale ansvar for flygtningekrisen. For at fremme aftalens mål afholder the UN Refugee Agency forskellige
workshops verden over, hvor forskellige
organisationer og råd, som har viden og
erfaring med arbejdet med integration
og flygtninge, inviteres.
Formålet med workshoppen er, at
deltagerne deler deres viden om både
udfordringer og god praksis, som repræsentanterne fra FN kan tage med
videre. Rana Haddang deltog som repræsentant for Rådet for Etniske Minoriteter. Hun arbejdede i workshoppen
med emnet Jobs and livelihoods. Her
kunne hun særligt trække på rådets anbefalinger om beskæftigelse af etniske

minoritetskvinder. Workshoppen bød
på spændende refleksioner, og særligt
spørgsmålet om, hvordan man bedst
hjælper flygtninge i beskæftigelse,
endte med at være en af workshoppens
fokuspunkter.
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SOVI – Sammen Om Virksomhedsrettet Integration
og Konferencen for
Mangfoldighedsledelse.
Pernille Kiær har gennem sine erfaringer med integration af nydanskere
som CSR- og rekrutteringsstrategi i De
Forende Dampvaskerier stor erfaring
med at få flere nydanskere ind på deres
arbejdsplads. De Forende Dampvaskerier har et særligt fokus på at få etniske
minoritetskvinder i beskæftigelse, og
deres indsats er lavet i samarbejde med
Bydelsmødrene og de lokale jobcentre.
Pernille understregede i sine oplæg en
vigtighed i, at man som virksomhed ser
på hvilke arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner det enkelte menneske kan
varetage, når man arbejder med virksomhedsrettet integration. Desuden
ser hun et stærkt og solidt samarbejde
med jobcentrene, som en af de vigtigste faktorer til at få en vellykket CSR- og
rekrutteringsstrategi af nydanskere.
Disse strategier er måder at arbejde
med mangfoldighedsledelse, og dermed forsøge at skabe en mangfoldig
arbejdsplads.
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Integrationstræf 2019
”Fremtidens
Integrationsindsats”
Roya Moore var på integrationstræf i
Odense den 10. september 2019 for at
blive klogere på fremtidens integrationsindsats. Beskæftigelse for flygtninge og familiesammenførte er stigende
og fremgangen skyldes i høj grad den
store indsats i kommunerne. Til integrationstræffet blev der evalueret på
fortidens indsatser for at blive klogere
på, hvordan fremtidens målrettede
integration af flygtninge og familiesammenførte skal se ud, samt hvordan
de vellykkede indsatser udbredes til
indvandrere, der har været i Danmark i
længere tid.
Træffet havde blandet andre besøg af
Integrationsministerie, Mattias Tesfaye,
som kom med regeringens visioner for
en ny integrationspolitik. En af hans visioner er at skabe ”verdens kedeligste”
integrationsministerie. Her skal forstås,
at han vil væk fra at have en tæller med
stramninger på hjemmesiden og billeder af fejringer af samme med lagkage.
Han vil gerne være et nyt eksempel, på
at folk samles om udlændinge- og integrationsudfordringerne, hvor vi kan løse
dem i fællesskab, i stedet for at skabe
splittelse.
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Civilsamfundets Fællesdag

Altinget og Mandag Morgen inviterede
til en spændende dag i civilsamfundets
navn d. 11. december 2019, hvor Maleeha Asif deltog. På denne dag mødtes
store og små civilsamfundsaktører på
tværs af sektorer og arbejdsområder i
workshops som skulle skabe samtaler
om, hvordan civilsamfundet kan skabe
værdi i det daglige. På dagen var bl.a.
oplæg fra Julia Unwin fra Chair of the
Independant Inquiry Into the Future of
Civil Society og Martin Ågerup, direktør
for CEPOS. Maleeha deltog i workshops
om underrepræsentation af unge, med
indgangsviklen som lød: ”Hvordan får vi
alle unge med i fællesskabet?”.
Dagen blev sluttet af med en paneldebat om hvordan man støtter og bruger
civilsamfundet. I panelet sad Bertel
Haarder (V), boligminister Kaare Dybvad Bek (S), direktør i DFUNK Natasha
Al-Hariri og lektor på Rosilde Universitet, Silas Harrebye. Publikums spørgsmål omhandlede i høj grad den økonomiske støtte til civilsamfundsindsatser,
og generelt var der i salen en positiv
stemning overfor betydningen af civilsamfundsindsatser. Stemningen var
klar; lokale fællesskaber gør noget godt
for samfundet.
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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 2019 afgav Rådet i alt 21 høringssvar, og
havde bemærkninger til 9 lovforslag.

Resumé af høringssvar
Høringssvar vedrørende udkast til
ændring af 6 bekendtgørelser om normalvedtægter for almene boligorganisationer.
Rådet noterer med tilfredshed, at der
fastsættes regler, som fortsat beskytter
gruppen af lejere med begrænsede
digitale ressourcer. Som det f remgår af
Institut for Menneskerettigheders rapport ”Digital kommunikation i kommunerne” fra 2017, er etniske minoriteter
en særlig udsat gruppe, når det kommer til den obligatoriske digitale kommunikation.
Høringssvar om bekendtgørelse om
obligatoriske sprogprøver i grundskolen.
Rådet mener, at indsatserne bærer
præg af en tro på, at test og sprogstimulering automatisk vil skabe den
integration, man ønsker. Rådet finder
denne forestilling problematisk, da
sprogprøver blot viser et her og nu
billede, og hverken kan og skal bruges til andet end det. Rådet er enige i,
at der skal gøres et intensivt arbejde i
de små klasser for at styrke de etniske
minoritetsbørn fagligt og sprogligt,

så de ikke falder bagud. Samtidig skal
der gøres et stort pædagogisk arbejde
for, at børnene oplever, at de er fagligt
og personligt kompetente til at gå i
skole, da erfaringen viser, at en positiv
selvforståelse af egne evner som elev
er afgørende for børns motivation og
læring. Da udfordringerne ikke ligger i
sprogkompetencer alene, mener rådet,
at man skal støtte hele familien i forhold til at sikre, at børnene får de bedste forudsætninger for at få en vellykket
skolegang. Disse instrumenter ser rådet
som de vigtigste f rem for at bruge tid
og ressourcer på sprogprøver.
Høringssvar om udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Afskaffelse
af kravet om vellykket integration i
sager om familiesammenføring med
børn og indførelse af en f rist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning)
Rådet noterer med tilfredshed, at
ændringen udspringer af en politisk
aftale om at gøre reglerne mere enkle
og gennemskuelige. Rådet er fortsat
enige i, at børn og unge, der skal bo i
Danmark, så vidt muligt skal have deres
opvækst her i landet, da det gavner integrationen. Rådet mener, at hensynet
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til barnets tarv skal være det væsentligste element i disse sager, og at vellykket integration har en positiv effekt på
barnets tarv underbygger blot, at det er
en vigtig faktor at tage hensyn til i sager om familiesammenføring. Rådet er
dog bekymrede for, at børnene til tider
bliver ofre for forældrenes misforståede
hensyn. Det understreges af de ulykkelige sager, der har været omtalt i medierne. Rådet konstaterer i forlængelse
heraf med tilfredshed, at den informationsindsats over for forældrene, som
vi tidligere har efterlyst på dette område, siden hen er blevet iværksat, men
sagerne tyder desværre på, at der med
fordel kunne skrues op for netop denne
informationsindsats.
Høringssvar om ændring af lov om social service (ro og stabilitet for udsatte
børn og unge og styrkelse af forældres
retssikkerhed i anbringelsessager).
Rådet er i udgangspunktet positiv over
for forslagets enkelte dele, men vil dog
gerne pointere en række udfordringer i
forbindelse med anbringelse af børn
med minoritetsbaggrund. I 2010 udarbejdede Servicestyrelsen forskningsrapporten ”Anbringelse af børn med etnisk
minoritetsbaggrund”, som fremhævede
vigtigheden i, at de socialarbejdere,
der arbejder med barnets anbringelse,
har et generelt kendskab til forskellige kulturopfattelser, en forståelse for
barnets kulturelle og socioøkonomiske

baggrund, samt for eventuelle migrationsprocesser, som kan have betydning
for familien. Rådet vil på den baggrund
f remhæve vigtigheden i en god dialog vedrørende barnet og dets families
baggrund i forbindelse med anbringelsen. Da det er ønskværdigt at denne
dialog styrkes, er det derfor vigtigt at
kommunen, som er tættest på borgeren, har den mulige autorisation til at
tage vigtige beslutninger i forhold til
sagerne. I forhold til bestemmelsen om
brug af autoriseret psykolog ved undersøgelse af forældrene, er det vigtigt,
at anbringelsesvurderingen ikke læner
sig op af psykologundersøgelsen alene.
Særligt vigtigt er det desuden, at psykologen, som udfører forældrekompetenceundersøgelser i minoritetsfamilier,
tidligere har arbejdet med målgruppen.
Det øger forældrenes retssikkerhed og
forebygger, at børn ikke bliver anbragt
på et fejlagtigt grundlag.
Høringssvar over forslag til lov om
ændring af lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag (Modelparametre
for erhvervsuddannelser til brug for
beregning af praktikpladsafhængigt
arbejdsgiverbidrag for 2020, justering
af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag
for 2020 m.v.).
Rådet for Etniske Minoriteter har ingen
bemærkninger til lovforlaget. Dog vil
rådet som tidligere foreslå, at erhvervsskoler, der indgår i en uddannelses-
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aftale på vegne af en elev med etnisk
minoritetsbaggrund, skal kunne modtage et forhøjet praktikpladstaxametertilskud, evt. i en treårig forsøgsperiode.
Dette forslag blev oprindelig stillet af
Institut for Menneskerettigheder i deres
høringssvar til Lovforslag nr. 202 af 26.
april 2017 (Praktikafhængigt bidrag til
AUB m.v.).
Høring over udkast til forslag til lov
om ændring af lov om institutioner
for almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse m.v., lov om
institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private institutioner for
gymnasiale uddannelser, lov om de
gymnasiale uddannelser, lov om erhvervsuddannelser og lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
Rådet ser med tilfredshed på hovedinitiativ nr. 1) nye udbudsmuligheder
på offentlige og private gymnasiale
institutioner og nr. 3) etablering af et
henvisningstaxameter. Ifølge Børneog Undervisningsministeriet afbryder
flere unge med minoritetsbaggrund
deres gymnasiale uddannelser (34 %)
end unge med dansk baggrund (17 %).
Mange af disse unge indskrives efterfølgende ikke på en anden ungdomsuddannelse. Ved etablering af et henvisningstaxameter på de gymnasiale
uddannelser kunne man håbe på, at institutionerne får et incitament til aktivt
at vejlede de unge videre til erhvervs-

uddannelser, hvis de ønsker at forlade
deres gymnasiale uddannelse. Samtidig
vil muligheden for at udbyde grundforløb i erhvervsuddannelser på gymnasiale institutioner forhåbentligt give de
unge et større kendskab til de erhvervsrettede uddannelser, og dermed skabe
et incitament for den førnævnte gruppe
til at vælge disse uddannelsesveje frem
for den gymnasiale vej.
Høringssvar vedr. udkast til lov om et
midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.
Rådet for Etniske Minoriteter noterer
med tilf redshed, at der indføres et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere, herunder børnefamilier ramt af
kontanthjælpsloftet eller på integrationsydelse. Derudover ser rådet med
tilfredshed på afskaffelsen af den ellers
planlagte beskæring af integrationsydelsen.
Høringssvar vedr. udkast til forslag til
lov om ændring af lov om institutioner
for almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse m.v. og lov
om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Mulighed for fastsættelse af
lokale elevfordelingsregler).
Rådet for Etniske Minoriteter er enige
i, at der er sket en uhensigtsmæssig
polarisering af eleverne på landets
gymnasier, hvilket svækker sammen-
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hængskraften og den gensidige forståelse mellem unge med minoritetsbaggrund og unge med dansk baggrund.
Rådet har desuden forståelse for, at der
i år vedtages midlertidige regler, mens
et mere gennemgribende regelsæt
forberedes. Rådet finder det dog uhensigtsmæssigt, at forslaget udelukkende
fokuserer på fordelingen på STX-uddannelsen, da polariseringen ligeledes eksisterer på de øvrige ungdomsuddannelser. Rådet anmoder derfor om, at HHX,
HTX og HF bliver en del af nuværende
forslag. Rådet er desuden særdeles betænkelige ved, at opgaven med løsning
af elevfordelingsproblemet fortsat overlades til de lokale fordelingsudvalg. Det
er erfaringen fra Fordelingsudvalg ØST
i Region Midtjylland, at problemstillingerne ikke bliver løst lokalt. De overansøgte skoler er ikke villige til at fordele
elever med dansk baggrund til andre
skoler, fordi de omdømmemæssigt anses for at styrke institutionen. De lokale
regler virker således imod hensigten
og bidrager til at svække de gymnasier,
der har en høj andel ansøgere med minoritetsbaggrund. Rådet mener, at hvis
man fortsat ønsker at placere ansvaret
for elevfordelingen i det lokale fordelingsudvalg, bør der følgeligt ske en
styrkelse af regionens muligheder for at
regulere elevfordelingen mellem gymnasierne, mens ansvaret for de efterfølgende elevflytninger til gymnasierne
ligeledes bør overdrages til regionen,
således at disse problemer undgås.

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love
(Indførelse af seniorpension).
Rådet skal indledningsvist beklage, at
høringen ikke er blevet f remsendt til
Rådet som høringspart, hvilket er særlig problematisk, idet lovforslaget vedrører pensionsområdet, hvor der gælder helt særlige og endvidere temmelig
komplicerede regler for flygtninge og
indvandrere i Danmark. Rådet har ingen indvendinger imod selve forslaget
om at erstatte seniorførtidspensionen
med seniorpension, men er kritiske
overfor at det ny indførte fornuftige
forsørgelsesgrundlag desværre ikke
gælder for de personer, der er omfattet
af de skærpede optjeningsregler for
førtidspension, der blev ved L442 af 8.
maj 2018. Loven indebar blandt andet
en skærpelse af optjeningskravet for ret
til førtidspension. Rådet har i tidligere
høringssvar udtrykt bekymring for, at
reglerne får alvorlige konsekvenser for
gruppen af flygtninge, idet man ved at
tildele flygtningene brøkdelspension vil
skabe en gruppe af meget dårligt stillede borgere, der tilmed ikke har mulighed for at indrette sig eller afhjælpe
situationen.
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LOKALE
ARRANGEMENTER
Rådet for Etniske Minoriteter støttede i
2019 ti lokale arrangementer, der satte
fokus på, hvordan man som barn, ung
og forælder navigerer mellem kulturelle normer og individuelle rettigheder
og ønsker. Støtten er givet på baggrund
af satspuljemidler, til brug for forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.
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. 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 2019
udarbejdet et inspirationskatalog med
et par eksempler på, hvordan et arrangement kan sammensættes.
Følgende er eksempler på arrangementer afholdt med støtte fra REM 2019:
SEMINARDAG MED FOREDRAG V/AYDIN SOEI OG WORKSHOP V/JONNA
RUD OM SOCIAL KONTROL

arrangementet var skoleledere, skolelærere og skolebestyrelser f ra sprogcentre, ungdomsskoler, VUC, STX, HHX,
UCH, VIA og alle folkeskoler og friskoler
i Holstebro kommune. Aydin Soei fortalte om hans egne erfaringer med social
kontrol i boligområder og hvordan det
kan forebygges. Deltagerne i arrangementet deltog, efter en aftensmad, i
en workshop arrangeret af to-sprogs
konsulent Jonna Rud som opfordrede
arrangementets deltagere til, at reflektere over hvilke løsningsmodeller de så
for kommunerne og generelt i at forebygge social kontrol.
DIT LIV – KAMPEN MOD PSYGISK
VOLD OG NEGATIV SOCIAL KONTROL
PÅ TVÆRS AF KULTURER
Odense Kommune afholdte i samarbejde med Foreningen Nour og Dialogkorpset et arrangement med fokus på
psykisk vold og social kontrol i etniske
minoritetsmiljøer. Ønsket med dette arrangement var, at bidrage med
oplysning og dialog direkte til kvinder
på tværs af kulturer og etnicitet. Der
var derudover et ønske om, at fokusere
på personer med LGBT baggrund og
kampen for at blive anerkendt i sine
omgivelser. Til arrangementet var der
oplæg f ra Dialogkorpset og andre fagpersoner.

Holstebro kommune holdt et arrangement om social kontrol. Målgruppen for
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FÆLLESMØDE OM UNGE OG
IDENTITET MELLEM FLERE KULTURER
Integrationsrådene Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø har i
længere tid haft et samarbejde med
deling af råd og erfaringer på tværs af
kommunerne. Disse kommuner valgte
at afholde et fællesmøde om unge og
identitet mellem flere kulturer. Til dette
møde var der oplæg af stifteren af foreningen MinoDanmark Niddal El-Jabri
om unge og identitet mellem flere kulturer; om de udfordringer minoritetsunge møder, med et fokus på negativ
social kontrol. Der blev på fællesmødet lagt op til, at dele erfaringer med
rådsarbejdet, at få en fælles inspiration
om og drøfte unge, trivsel og identitet
mellem flere kulturer, og skabe nye
relationer på tværs af kommunerne og
medlemmerne i de forskellige integrationsråd.
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