Referat af ordinært rådsmøde 28. august kl. 15-18

Dato, tid og sted: Onsdag d. 28. august kl. 15-18, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Til stede fra rådet: Forkvinde Halima El Abassi, næstforkvinde Eline Feldman, Yago Bundgaard, Muhsin
Türkyilmaz, Bayram Yüksel, Desalegn Tufa, Pernille Kiær
Udlændinge- og Integrationsministeriet: Fuldmægtig i Integrationskontoret Katrine Skagen (tilforordnet)
Sekretariatet: Sune Rønde, Mette Søndergaard
Fraværende med afbud: Christian Marcussen, Abdirahman Iidle, Rana Haddang, Thi Hong Ngoc Nguyen,
Piratheep Krishnapalan, Niddal El-Jabri og Roya Moore.
Referent: Sune Fejerskov Rønde

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og referat af konstituerende møde d. 12/4 2019
Forkvinde Halima El Abassi bød velkommen. Referat af det konstituerende møde den 12. april og dagens
dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 2: Orientering fra forkvinde Halima El Abassi
Halima orienterede om et forestående arrangement vedr. udgivelsen af bogen, ”Indvandringens historie”,
af forfatter Ole Hammer som siden 1970 i mange forskellige roller og funktioner har beskæftiget sig med
indvandring. Bogen viser, at der – trods den megen mediestøj – på mange områder er foregået en positiv
integration af indvandrere og flygtninge, både kulturelt, økonomisk og uddannelsesmæssigt. Halima vil
interviewe Ole med udgangspunkt i hans nye bog, med fokus på bl.a. emnerne integration, danskhed,
medborgerskab og vigtigheden af at have kendskab til Danmarks indvandringshistorie. Det er tirsdag den 1.
oktober kl. 12.30-15.00 i auditoriet på Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000
Frederiksberg.
Halima fortalte desuden, at hun havde fået aftalt et kaffemøde med ministeren. Mødet finder sted den 2.
sep., og bliver det første take på Rådets samarbejde med ham. Det blev i øvrigt oplyst, at ministeren
deltager i Rådets repræsentantskabsmøde i Horsens den 21. sep. 2019, hvor han holder en åbningstale.
Hovedfokus på repræsentantskabsmødet bliver en præsentation af rådets fokusområder, som
repræsentantskabet vil blive bedt om at komme med deres input til. Halima orienterede desuden om
følgende arrangementer:


Halima og Roya deltager i det årlige Integrationstræf den 10. sep. 2019, som arrangeres af KL i
samarbejde med SIRI.



Halima blev interviewet af TV2 Øst om, hvordan man kan få flere kvinder til at benytte
Integrationsgrunduddannelsen (IGU’en).



REM deltager på Ungdommens Folkemøde med et arrangement om vejen gennem
uddannelsessystemet for unge med anden etnisk baggrund. En ung mand og kvinde interviewes af
Halima med fokus på hvilke udfordringer de har mødt på deres vej gennem uddannelsessystemet, og
hvordan har de oplevet det at være ung i Dagens Danmark med en anden kulturel baggrund.

Halima informerede om, at der er mulighed for, at REM kan bruge Metropols lokaler til faglige
arrangementer uden betaling.
Endelige præciserede Halima, at det er imellem rådsmøderne, at arbejdet ligger for rådets medlemmer. Det
kan f.eks. være ved deltagelse i netværk og arrangementer og byde ind med vores forskellige profiler og
kompetencer i relevante faglige sammenhænge og netværk.

Pkt. 3: Orientering fra medlemmerne
Pernille: Har i kraft af sit job som ansvarlig for CSR I De Forende Dampvaskerier stor fokus på samarbejdet
med jobcentrene, som hun mener, er nøglen til at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Og der er ifølge
hende en mulighed for forbedring i mange kommuner. Nogle er rigtig gode og andre knap så gode. Så vi
skal have de gode erfaringer mere på banen, så kommunerne kan lære af hinanden. Desuden vil hun gerne,
at vi i REM kunne promovere os noget mere med vores viden på fx Linked in og hjemmesiden. Fortælle
endnu mere om de gode historier, og om hvad rådet foretager sig.
Bayram: Fortalte om hans deltagelse i et arrangement i Altingets politiske netværk, som handlede om,
hvordan man kan tackle udfordringerne i de udsatte boligområder. En af de vigtigste pointer var, at de
udsatte borgeres problemer ikke forsvinder ved fysiske nedrivninger. Tværtimod efterlader det dem blot
mere usikre og sårbare. Der er tale om sociale problemer, som skal løses af anden vej.
Desalegn: Desalegn fortalte om vores kommende besøg af den svenske delegation, hvor han repræsenterer
REM og fortælle om hans arbejde og oplevelse af, at være medlem i rådet igennem en længere årrække.
Han fortalte at Sønderborgs integrationsråd havde uddelt to priser for nylig. Den ene var gået til et
skrædderfirma, som har ansat mange nyankomne flygtninge.
Desalegn fortalte desuden om, hvordan Sønderborg kommune arbejder med integration via deres
kommunalplan, hvor fokuspunkterne er; Børn og unges forebyggelse af radikalisering, Unge og uddannelse.
Fritids- og kulturlivet. Beskæftigelse og sprogudviklig. Det særlig er, at områderne er indarbejdet i
Sønderborgs integrationspolitik. Fokuspunkterne skal indarbejdes i alle organisationerne i kommunen.
Pkt. 4: Orientering fra ministeriet v. Katrine Skagen
 Katrine fortalte om de overordnede visioner fra Integrationsministeren Mattias Tesfaye.


Halima opfodrede ministeren til at bruge rådet til store og små spørgsmål om integration, hvor rådets
medlemmer kan bidrage med deres store viden på området.

Pkt. 5 Orientering fra sekretariatet
 The Swedish Agency for Support to Faith Communities kommer også på besøg den 29. august. Her vil
Desalegn repræsentere REM, hvor han bl.a. vil fortælle om hans oplevelser med at sidde med i rådet i

gennem flere perioder. Sekretariatet deltager også, og vil fortælle om de faglige rammer, REM arbejder
under foruden at opridse de politiske linjer i integrationspolitikken i Danmark mv.


Europarådet kommer på besøg den 29. august, for at høre om integrationsarbejdet og den aktuelle
integrationspolitiske situation i Danmark. Halima og Eline vil sammen repræsentere REM. Sekretariatet
deltager på sidelinjen.



Den 3. okt. tager Halima og sekretariatet til Billund og besøger Børnerådet. Formålet er, at få et indblik i
hvordan de arbejder, som forhåbentligt kan skabe inspiration og nye ideer til vores eget arbejde og få
et overblik over eventuelle samarbejdsflader. Indlagt i turen er også en teamdag for sekretariat, hvor vi
vil lægge en plan for det videre arbejde med rådet.

Pkt. 6: Opfølgning på arbejdsweekenden
Rådet samlede op på de strategiske fokusområder, som de fandt frem til på arbejdsweekenden.
Halima og Eline præsenterer deres opsummering og de fem fokusområder, som de har fundet frem til vil
være relevante for Rådet at arbejde med det næste års tid.
Rådsmedlemmerne gik derefter i grupper fordelt på hvert af de fem områder, med henblik på at få
konkretiseret vidensgrundlaget internt i Rådet. Da der var en del afbud til rådsmødet, havde vi kun tre
grupper, som hver gik mere i dybden med deres valgte emne.
Pkt. 7: Eventuelt
Der var intet til evt.

