Referat af ordinært rådsmøde
Dato, tid og sted: Onsdag d. 27. november kl. 15-18, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby.
Til stede fra rådet: Forkvinde Halima El Abassi, næstforkvinde Eline Feldman, Muhsin Türkyilmaz, Bayram
Yüksel, Pernille Kiær, Abdirahman Iidle, Christian Marcussen
Udlændinge- og Integrationsministeriet: Fuldmægtig i Integrationskontoret Katrine Skagen (tilforordnet),
fuldmægtig i Analysekontoret Mikkel Zeuthen (deltog under punkt 2)
Sekretariatet: Sune Rønde, Mette Søndergaard, Kirstine Damgaard Henriksen
Fraværende med afbud: Rana Haddang, Thi Hong Ngoc Nguyen, Piratheep Krishnapalan, Niddal El-Jabri,
Roya Moore, Yago Bundgaard, Desalegn Tufa, Meleeha Asif.
Referent: Kirstine Damgaard Henriksen

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og referat af ordinært rådsmøde d. 28. august 2019
Halima El Abassi bød velkommen. Referat af ordinært rådsmøde den 28. august blev godkendt med den
bemærkning, at der i forhold til det udsendte udkast er skåret en del fra, især på pkt. 4 om orientering fra
ministeriet. Dagens dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
Halima orienterede om, at Yago er sygmeldt og at Maleeha Asif fra repræsentantskabet derfor træder til i
stedet. Maleeha er forkvinde i Høje Taastrup Integrationsråd. Hun læser på RUC og har blandt andet
deltaget i DR-dokumentaren ”Yalla! Stem dig ind i kampen” om KV17.
Pkt. 2: Oplæg om medborgerskabsundersøgelsen v. fuldmægtig i Analysekontoret Mikkel Zeuthen
Mikkel gav en kort introduktion til sig selv og arbejdet i Analysekontoret. Analysekontoret laver primært
statistiske analyser, herunder medborgerskabsundersøgelsen.
Oplægget:
 Integrationsniveauet måles ud fra ni kriterier, hvoraf fire af kriterierne (beskæftigelse, sprog,
uddannelse, lovlydighed) kan findes i Danmarks registerdata, hvilket gør det nemt at måle på.
 De fem andre er sværere at måle på, da de er et mål om medborgerskab. Medborgerskab er
sværere at måle på, fordi det bygger på værdier, normer og holdninger.
 Medborgerskab vurderes ud fra tre dimensioner: Rettigheder og pligter, Deltagelse og identitet og
Tilhørsforhold. Det er international enighed om, at dette er nogle meningsfulde indikatorer til at
måle på integrationen.
 Fra 2012 har ministeriet selv gennemført de årlige undersøgelser i samarbejde med Danmarks
Statistik og en række forskere. Det er et af formålene med undersøgelserne, at de henter data ind
til opdatering af fire målsætninger i regeringens integrationsbarometer: Medborgerskab,
Ligebehandling, Selvbestemmelse og Danskkundskaber. De samme mål har været brugt af skiftende
regeringer.
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Det blev aftalt, at Rådet kan inddrages i processen med at udvikle ideer til emner.
Det blev efter et forslag fra Bayram besluttet, at Rådet støtter op om arbejdet, og at der via Rådets
netværk, særligt i Repræsentantskabet, gøres en indsats for at få svarprocenten op. Det blev derfor aftalt,
at Mikkel ville sende den præcise dato på, hvornår spørgeskemaerne for 2020-undersøgelsen bliver
udsendt. [Er efterfølgende sendt ud sammen med julehilsen i december]
Der var herefter en dialog om, hvilke resultater man vælger at se på. Halima synes, det kunne være
interessant, hvis rådets strategiske fokusområder udvælges på baggrund af de emner, analysekontoret
arbejder med. Mikkel supplerede, at det kunne være spændende at høre, hvad der rør sig lokalt i Danmark
på integrationsområdet.
Til foråret/sommer 2020 begynder Analysekontoret på den næste undersøgelse, og spørgsmålene skal
derfor formuleres i den periode. Det aftaltes, at Rådet inddrages i den proces i det omfang, det kan lade sig
gøre.
Mikkel nævnte herefter tre positive historier med baggrund i medborgerskabsundersøgelsen 2019:
o

Social kontrol er faldet fra 26% i 2012 til 17% i 2018, hvilket er en positiv udvikling.
(Undersøgelserne indeholder altid en usikkerhed på +/- 2 %).

o

Følelsen af danskhed er steget fra 2011 til nu. Eline pointerede i den forbindelse, at de
unge ikke bruger ’indvandrerbaggrund’ som begreb, hvilket kan skabe statiske problemer i
undersøgelsen.

o

Tilfredshed med livet er høj for alle og ligger over 90%.

Pernille opfordrede til, at Rådet deler disse historier.
Halima takkede Mikkel for det gode oplæg, men pointerede samtidig, at kvantitative undersøgelser ikke
kan stå alene – der er også behov for kvalitative analyser på området.
Mikkel nævnte i den forbindelse en kvalitativ undersøgelse om ægteskab, som VIVE er ved at lave. Det blev
i den forbindelse aftalt, at Katrine Skagen som tilforordnet fremover orienterer rådet løbene om de
analyser, der laves i departementet, herunder også den kommende VIVE-undersøgelse. Det aftaltes også,
at rådet kan rette henvendelse til enten Katrine eller Mikkel, hvis man ønsker at få uddybet
undersøgelserne.
Pkt. 3: Orientering fra Halima El Abassi
Halima orienterede om, at hun skal til møde med ministeren d. 4. december om rådets fremtidige rolle.
Hun har i den forbindelse bedt Sune og Mette fra Sekretariatet om også at deltage. Mette fortalte, at det
som hun havde forstået det, skulle ses som en opfølgning dels på det hilse-på-møde Halima havde haft med
ham i september, men også på Repræsentantskabsmødet senere samme måned – begge steder havde han
udtrykte ønske om, at bruge rådet mere aktivt.
En væsentlig pointe i denne sammenhæng er, at Rådets sekretariat skal løftes ressourcemæssigt, hvis det
skal realiseres. Det vil også være et ønske fra Halima på mødet d. 4., at ministeren skal mødes med hele
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Rådet snarest muligt, idet rådet – ud over at præsentere sig for ministeren – også vil fremlægge sine
anbefalinger om udsatte boligområder. Hun vil i den forbindelse foreslå, at også boligministeren deltager,
hvis det er muligt.
Halima orienterede herefter om et vellykket Repræsentantskabsmøde d. 21. september 2019, hvor der blev
arbejdet i dybden med de fem fokusområder, og repræsentantskabet delte deres lokale erfaringer og viden
med rådet.
Også Rådets arrangement på Ungdommens Folkemøde havde været en succes, og formentlig ikke sidste
gang, at REM deltager. Halima havde på mødet interviewet to unge med minoritetsbaggrund om deres vej
gennem det danske uddannelsessystem og der var en videre debat om det politiske udspil om en
løsningsmodel til de etnisk opdelte gymnasier. Flere af pointerne fra denne debat indgår i en artikel, som
Christian, Halima og Yago har skrevet, og som Sune er ved at arbejde videre på.
Dernæst orienterede Halima om hendes deltagelse i en paneldebat om Ole Hammers bog ”Bidrag til
Danmarks Indvandringshistorie” og REDs konference i Nyborg om Negativ Social Kontrol og
Civilsamfundsindsatser. Begge arrangementer er omtalt på hjemmesiden.
Endelig orienterede Halima om, at hun har givet interview til radioavisen om hadforbrydelser i anledning af
en kampagne, som Rigspolitiet havde igangsat for at få flere til at anmelde. Hun havde også udtalt sig til en
anden radioavis om integrationsrådenes rolle i kommunerne, og hun opfordrede alle kommuner til at
oprette lokale integrationsråd.
Eline orienterede om hendes deltagelse i mødet med delegationen fra Europarådets Komite for Nationale
Mindretal i august. På mødet deltog ud over repræsentanter fra REM også repræsentanter fra Røde Kors,
Dansk Flygtningehjælp og SOS mod Racisme. Dialogen handlede blandt andet om romaer i Danmark. Dansk
Røde Kors udtrykte i udkanten af mødet ønske om at samarbejde med Rådet, se nedenfor pkt. 8.
Halima orienterede afslutningsvist om, at Immigrationsmuseet til marts 2020 vil have rådet med til et
arrangement. Derudover orienterede hun om, at hun er blevet interviewet af en specialestuderende i
forhold til mediernes rolle i den danske integrationsdebat.
Pkt. 4: Orientering fra ministeriet v. Katrine Skagen
Katrine orienterede rådet om, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har selvstændige lovforslag
på lovprogrammet, men at man er med i forhold til andre ministeriers lovforslag, heriblandt loven om det
midlertidige børnetilskud, som fremsættes af beskæftigelsesministeriet. Man vil indføre et nyt børnetilskud
til forældre på integrationsydelse eller kontanthjælp. Det skal være en måde at forbedre de økonomiske
vilkår for børn. Loven skal kun gælde midlertidigt indtil ydelseskommissionen er klar med et forslag til et nyt
ydelsessystem. Det midlertidige børnetilskud træder i kraft 1. januar 2020.
Pkt. 5: Orientering fra medlemmerne
Pernille orienterede om hendes deltagelse i en konference om mangfoldighedsledelse, hvor hun holdt
oplæg om rekruttering af kvinder med minoritetsbaggrund i DFD. Kommuner, jobcentre og virksomheder
var repræsenteret. Dernæst orienterede hun om hendes deltagelse på LO’s Integrationsseminar – SOVI
(Sammen Om Virksomhedsrettet Integration). Ministerens tale til seminariet handlede meget om, at skabe
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integration for børnenes skyld. Pernille holdt oplæg om DFDs strategi med minoritetskvinder. Hun
pointerede i den forbindelse, at samarbejdet med jobcentrene er væsentligt for at det lykkedes.
Slutteligt indviede hun de tilstedeværende i DFDs vanskeligheder med at få et IGU-forløb i gang, når
uddannelsen inden for vaskerifaget kun kan tages i Roskilde.
Bayram orienterede om hans deltagelse i Altingets Integrationsdøgn på Bornholm.
Pkt. 6: Orientering fra sekretariatet
Mette orienterede om, at der er fundet en ny praktikant til foråret 2020, som starter mandag d. 27. januar
og overlapper en uge med Kirstine, som stopper fredag d. 31. januar 2020.
Hun orienterede endvidere om, at Sekretariatet har besøgt Børnerådet og været i dialog i forhold til
fremtidigt samarbejde.
Sekretariatet arbejder på at udarbejde en julehilsen fra Rådet, som kan sendes ud til Rådets netværk;
primært repræsentantskabet. Årsberetningen 2018 vil også blive sendt med.
Der er blevet givet 18 høringssvar fra september indtil dags dato, desuden er der endnu et på vej om den
nye seniorpension, hvor etniske minoriteter er særlig påvirket, da flygtninge og indvandreres pension måles
ud fra optjeningsprincipper. Alle rådets høringssvar kan læses på hjemmesiden, og sendes til
medlemmerne, i det omfang det har en vis tyngde og relevans for Rådet.
Sune orienterede om, at han i samarbejde med Kirstine er ved at udarbejde et notat om anbefalingerne
vedrørende udsatte boligområder på baggrund af det møde, der blev holdt lørdag d. 9. november.
Der er ved at blive forhandlet et nyt boligforlig i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2020. Der
bliver skåret 100 mio. i de boligsociale helhedsplaner. Kirstine og Sune har udarbejdet et debatindlæg til
pressen. Halima nævnte i tilslutning hertil, at det er vigtigt at koble nedskæringen til andre problemer,
såsom at det kan mindske indsatserne mod negativ social kontrol eller øge kriminaliteten i områderne,
fordi forebyggende indsatser ligeledes er en del af de boligsociale helhedsplaner.
Sune orienterede endvidere om status på de midler, der blev bevilget fra satspuljen og som udløber ved
årsskiftet sammen med Sunes halve årsværk. Det blev på mødet aftalt, at Sune prøver at lave en form for
evaluering/erfaringsopsamling på de arrangementer, der er blevet afholdt. IIdle bakkede op om den ide og
tilføjede, at efter et arrangement i hans lokalområde i Aarhus, har det sat mange tanker i gang hos folk.
Kirstine introducerede en viden- og arrangementsskabelon, som hun har udarbejdet til brug for
medlemmerne i forbindelse med deltagelse i arrangementer og konferencer. Det skal være en måde at
vidensdele bedre, så de gode eksempler og viden kan trækkes frem igen, når rådet udarbejder
anbefalinger. Samtidig kan man også på en nem måde systematisere det uformelle netværksarbejde, der
som regel også foregår i forbindelse med sådanne arrangementer.
Pkt. 7: Valg af suppleant til MESU v. Mette Søndergaard
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MESU er forskningscenteret for Migration, Etnicitet og Sundhed. Roya har siden konstitueringen været
medlem, men da hun er kommet i byrådet i Odense, skal der findes en suppleant, som kan deltage i de
møder, Roya måtte være forhindret i og muligvis allerede d. 3. december.
Eline stillede op som suppleant og blev valgt uden modkandidater.
Pkt. 8: Aktiviteter i 2020
Det blev diskuteret, om rådet skulle tage fat på det fokusområde, der blev vedtaget om ”Bekæmpelse af
fattigdom” som det overordnede tema for arbejdet i 2020. Røde Kors er meget interesseret i at samarbejde
om dette emne.
De tilstedeværende medlemmer ytrede også ønske om at høre mere fra Analysekontoret og om at arbejde
videre med statistikdelen evt. på et lørdagsmøde. Andre muligheder kunne være at få Hjarn Zarnikow til at
komme og fortælle om pointerne i hans bog ’Integration – her går det godt’ eller Hans Lassen om hans phd.
’En supertanker skifter spor’.
Næste rådsmøde er d. 17. januar 2020. Der blev forslået, at der på mødet deltager en ekstern
oplægsholder. Desuden var der et ønske om at høre mere om, hvad der foregår i ministerierne på det
lovgivende plan. Det kunne eksempelvis være relevant at høre fra Social- og Indenrigsministeriet eller
Beskæftigelsesministeriet i forhold til Bekæmpelse af Fattigdom.
Muhsin pointerede, at han finder det vigtigt, at man ikke kun ser på problemerne, men også har fokus på
løsningsforslag og forebyggelse af problemer med integrationen. Han mener at det vigtigste indsatsområde
er, at hjælpe de unge drenge ind på de videregående uddannelser. Drengene mangler kompetencer til at
komme videre i gymnasierne, da det ikke tager lektierne seriøst nok i folkeskolen. Det er vigtigt at fortælle
de gode historier, og undlade at lægge alt ansvaret på skolelærere eller forældrene, da det langt hen ad
vejen handler om manglende ressourcer i folkeskolen. Dette emne kan uddybes indenfor emnet om
Demokratisk Deltagelse eller Bekæmpelse af Fattigdom.
Sekretariatet arbejder videre med at udarbejde en møderække og dagsorden ud fra de tilkendegivelser, der
kom på mødet.
Pkt. 9: Eventuelt
Halima pointerede, at rådet har været særligt synligt i medierne det sidste stykke tid. Hun takkede
sekretariatet for deres indsats i den forbindelse.
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