Referat af ordinært rådsmøde d. 20. marts 2018
Dato, tid og sted: Tirsdag d. 20. marts 2018 – kl. 15.00-18.00, Philip de Langes Palæ
Til stede: rådsmedlemmerne Tiahes Thiaharaja, Eline Feldman, Laura Gilliam, Muhsin Türkyilmaz, Carol
Krogstrup, Bayram Yüksel, Abdirahman Mohamud Iidle og Turan Savas.
Til stede fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, kontoret for Dansk og beskæftigelse
(Sekretariatet): Mette Søndergaard, Sune Fejerskov Rønde og Neel Linhøft Ingstrup
Til stede fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Integrationskontoret: Specialkonsulent Sofie Odgaard
Fraværende med afbud: Formand Yasar Cakmak, Bojana Romic, Desalegn Tufa, Mahtab Jalili-Trudslev,
Mahmoud Daoud, Natasha Al-Hariri
Referent: Neel Linhøft Ingstrup

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og referat af mødet d. 9/2
Formanden Yasar Cakmak meldte afbud. Sekretær, Mette Søndergaard overtog ordstyrerposten for ham.
Mette bød velkommen. Referat af mødet den 9. februar og dagens dagsorden blev godkendt uden
bemærkninger.
Rådets anbefalinger om – radikalisering, kvinder i beskæftigelse og social kontrol - blev godkendt.

Pkt. 2: Orientering fra formanden v. Mette Søndergaard
Mette orienterer om de nuværende og kommende skriveprocesser. Visionskataloget, Årsberetningen og
anbefalingerne om skole/bolig området er under udarbejdelse. Rådsmedlemmerne skal derfor forvente de
pågældende publikationer til gennemlæsning og bemærkninger i den kommende tid.
Et udkast af visionskataloget forventes klar den. 6. april. Den endelige version præsenteres på
repræsentantskabsmødet den 5. maj.

Pkt. 3: Orientering fra medlemmerne
Muhsin refererede fra mødet med Inger Støjberg den 14. marts, hvor også formanden Yasar Cakmak
deltog. Her præsenterede de Rådets anbefalinger om, hvordan man kan få flere kvinder af anden etnisk
herkomst i beskæftigelse. Ministeren tog godt imod dem.
Laura fortalte om de overordnede linjer i et skoleprojekt, som hun var konsulent på for Rockwool Fonden.
Herefter fortalte hun om et projekt om socialkontrol på VIA og RUC, hvor hun sidder med i arbejdsgruppen.
i.
Idle orienterede om sin en artikel i Altinget, som har fokus på problemerne i de udsatte boligområder.
Artiklen bliver lagt ud på rådets hjemmeside.
Idle orienterede endvidere om et oplæg, han er inviteret til at holde på Aarhus Katedralskole.

Eline orienterede om konferencen, ”Hvordan sikrer vi børn i udsatte byområder et aktivt foreningsliv?”,
hvor hun var paneldeltager. Det var en interessant dag, med mange indlæg fra frivillige foreninger. Dog
savnede Eline et større fokus på, hvordan vi får inddraget de etniske minoritetspiger i fritidslivet.
Turan oplyste rådet om et § 17 udvalg i Trekantområdet, som han er formand for. De har budt beboere og
borgere til konference i forbindelse med ghettoudspillet.
Bayram orienterede om et nyligt nedsat § 17-udvalg han er med i, som bl.a. skal forsøge at aktivere drenge
i udsatte boligområder.
Tiahes gennemgik den nye integrationsrådsstruktur i Holstebro. Rådet skiftes ud hver andet år, for at sikre
et højt engagement. Integrationsrådet er forøget fra syv til tolv medlemmer. Der afholdes møde seks gange
årligt.

Pkt. 4: Orientering fra ministeriet v. Sofie Odgaard
Sofie Odgaard har overtaget Sofie Albers post som tilforordnet i Rådet. Sofie fortalte, at ministeriet er
optaget af initiativerne i ghettoudspillet, hvoraf omkring halvdelen skal udmøntes som lovforslag.
Lovforslaget forventes vedtaget inden sommerferien.
Videre orienterede Sofie om et lovforslag om repatriering. Herefter fulgte en diskussion blandt
medlemmerne om lovforslaget i praksis.
Ministeriet beklager den sene anmodning om de fire største kommuners udpegning af kandidater til Rådet.
Det næste skridt er, at Ministeren efter repræsentantskabsmødet i maj skal sammensætte hele det
samlede råd.

Pkt. 5 Orientering fra sekretariatet
Mette gav status på høringssvar: Rådet har afgivet syv i februar og to i marts. Fem er verserende, hvoraf de
fire har indholdsmæssig relevans for Rådet. Videre forberedte hun Rådet på, at der kommer en del høringer
frem til sommer, som de skal forholde sig til.
Sune orienterede om en artikel Yasar – på vegne af Rådet - har haft i Altinget. Artiklen handler om, hvordan
civilsamfundet kan spille en større rolle i de udsatte boligområder. Endvidere blev der rejst en kritik af
regeringens ghettoudspil. Sune samarbejder pt. med Foreningen Nydansker om et nyt debatindlæg med
fokus på betydningen af at løfte de tosprogede elever i folkeskolen.

Pkt. 6: Forberedelse af ministermøde
Rådsmedlemmerne arbejdede i grupper med emner fra ghettoudspillet, som skal tages op på
ministermødet d. 12. april.

Pkt. 7: Eventuelt
Der var intet til evt.

