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Referat af ordinært rådsmøde  

Dato, tid og sted: Onsdag d. 17. januar kl. 15-18, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. 

 

Til stede fra rådet: Forkvinde Halima El Abassi, næstforkvinde Eline Feldman, Muhsin Türkyilmaz, Bayram 

Yüksel, Abdirahman Iidle, Christian Marcussen, Piratheep Krishnapalan, Niddal El-Jabri, Rana Haddang. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet: Fuldmægtig i Integrationskontoret Katrine Skagen (tilforordnet). 

Sekretariatet: Mette Søndergaard, Kirstine Damgaard Henriksen  

Fraværende med afbud: Thi Hong Ngoc Nguyen, Roya Moore, Yago Bundgaard, Desalegn Tufa, Maleeha 

Asif, Pernille Kiær. 

 

Referent: Kirstine Damgaard Henriksen 

 

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og referat af ordinært rådsmøde d. 27. november 2019 

Dagsorden og referatudkast var sendt ud samtidig med mødeindkaldelsen, jf. forretningsordenen § 8. 

 

Rådsmedlemmerne gennemgik på opfordring fra forkvinden kort for hinanden, hvad de beskæftiger sig 

med for tiden i relation til integration. Blandt andet kunne Bayram fortælle, at Bydelsmødrene og Baba nu 

etableres i Ishøj Kommune, og Iidle kunne fortælle, at Ungerådet fra Frydenlund er kåret til Årets 

Boligsociale Ildsjæl 2020.  

 

Referatet og dagsordenen godkendtes.  

 

Pkt. 2: Orientering fra Halima El Abassi 

Halima fortalte om hendes møde med ministeren d. 4. december 2019.  

Ministeren foreslog et møde med hele rådet engang i marts, muligvis med emnet ”Udsatte boligområder”. 

Emnet skal tænkes bredt, så der også kan diskuteres eksempelvis fattigdom, unge og kriminalitet, og 

ministeren mente, at det ville være en god idé også at invitere boligminister Kaare Dybvad.  

 

Rådet er ansvarlig for afholdelse af et arrangement på Immigrationsmuseet d. 3. marts, hvor Halima vil 

være i dialog med Ole Hammer, som har skrevet bogen ”Indvandringens historie”. De vil diskutere, hvad 

det sige at være dansk og facilitere to workshops med temaerne ”Danskhed” og ”Medborgerskab” 

 

VIVE har lavet en rapport om religiøse skilsmisser, og Halima har udtalt sig sammen med ministeren og 

ligestillingsministeren i Udlændinge- og Integrationsministeriets pressemeddelelse på UIM.dk. Halima har 

også efterfølgende udtalt sig til Kristelig Dagblad og skal med i Deadline på DR2 søndag d. 19. januar om 

samme emne. Alt presse om rapporten vil blive lagt på rådets hjemmeside. 

 

Halima er også blevet inviteret til Rigsdagen i Sverige for at tale om æresrelaterede konflikter og LGBT+ 

minoritetsbaggrundspersoner.  
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Pkt. 4: Orientering fra ministeriet v. Katrine Skagen 

Katrine orienterede om status på lovforslaget om afskaffelse af deltagerbetaling for selvforsørgende 

kursister på danskuddannelsen. Depositum hæves samtidig fra 1200 til 2000 kr. Lovforslaget er i intern 

høring, og man regner med at fremsætte det inden sommerferien, da det skal træde i kraft 1. juli. 

 

Dernæst orienterede Katrine om regeringens seneste udspil om 37 timers aktivering. Der er endnu ikke 

formuleret noget konkret, idet man ønsker offentlig debat om idéen bag, der er præget af en arbejdslogik 

frem for en ydelseslogik. Mette bad Katrine undersøge, hvornår i processen Rådet kunne bidrage. Eline 

anbefalede, at man lyttede til P1 Debat fra d. 7. januar, hvor ministeren uddyber tankerne bag. 

Pkt. 5: Orientering fra medlemmerne 

Eline orienterede om hendes deltagelse i mødet i MESUs Centerråd. På mødet fortalte Institut for 

Menneskerettigheder om deres seneste undersøgelse af det nye tolkegebyr og dets konsekvenser. Eline 

foreslog, at Line Vikkelsø Slot kan komme og fortælle rådet om undersøgelsen. Alternativt kan Anika 

Liversage komme og fortælle om VIVE-rapporten, eller om en anden rapport, som hun har lavet om etniske 

minoritetsældre i forhold til sundhed og ensomhed. Hvis Rådet vælger at arbejde videre med fattigdom, 

mindede Eline om, at Dansk Røde Kors gerne vil samarbejde med rådet om dette emne. 

 

Mette orienterede om, at rådsmedlem Roya Moore er inviteret til at holde oplæg på en konference den 2. 

april, der skal markere afslutningen af et projekt om sundhedsplejersker og etniske minoriteter. Det er 

ledende sundhedsplejerske i Vejle Kommune, Ulla Dupont, der har inviteret. 

 

Pkt. 6: Orientering fra sekretariatet 

Mette orienterede om personale situationen og det fremtidige arbejde. Fra januar 2020 har Mette været 

alene på sekretariatsopgaven på halv tid, så det er absolut ikke tilfredsstillende, og det vil også desværre 

afspejle sig i den bistand, hun vil kunne give medlemmerne. Hun håber, at der vil komme en løsning i form 

af en opnormering snart. 

 

Indskudt punkt: DR Deadline havde kontaktet Halima om et interview på en Skypeforbindelse søndag om 

VIVE-rapporten. Ministeren deltager i studiet. Medlemmerne diskuterede derfor emnet. 

 

Niddal fortalte, at Mino Danmark vil facilitere Mino Talks med Aydin Soei om hans kommende bog 

”Fædre”. 

 

Pkt. 7: Rådets anbefalinger Udsatte Boligområder  

Christian argumenterede for, at Rådet skal anbefale, at etnicitetskriteriet bevares, og at det skal fremgå 

klarere, at rådet eksplicit understreger, at det ønsker at modvirke etniske parallelsamfund. Sekretariatet vil 

udarbejde et nyt udkast, der rundsendes mhp. en evt. vedtagelse pr. mail. 

 

Pkt. 8: Rådets anbefalinger om Kvinder i Beskæftigelse  

Grundet tidsmangel blev det aftalt, at udkastet drøftes på næste rådsmøde d. 18. marts. 

 

Pkt. 9: Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 


