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Referat af ordinært rådsmøde 

Dato, tid og sted: torsdag d. 4. marts 2021 fra 15-18, Skype  

Til stede fra rådet: Forkvinde Halima El Abassi, næstforkvinde Eline Feldman, Christian Marcussen, Muhsin 

Türkyilmaz, Bayram Yüksel, Roya Moore, Desalegn Tufa, Piratheep Krishnapalan, Abdirahman Iidle, Rana 

Haddang og Maleeha Asif 

Udlændinge- og Integrationsministeriet: tilforordnet Rebecca Rohlin Eriksen 

Ekstern oplægsholder: Carol Krogstrup, formand for Integrationsrådet i Helsingør 

Sekretariatet: Katrine W. Skagen og Arzemina Bijedic  

Fraværende ved afbud: Pernille Kiær, Rukhsana Ali og Mette Søndergaard 

Referent: Arzemina Bijedic 

Grundet ændring i oplægsholder Carol Krogstrups tidsplan, blev der rokeret i punkter på dagsorden.  

Pkt. 1: Velkommen, godkendelse af dagsorden og referat 

Halima bød velkommen til mødet og konstaterende, at det er lang tid siden, at Rådet sidst har set hinanden. 

Hun fortalte, at hun må gå kl. 16:45, og at Eline vil tage over og afrunde. 

Halima spurgte ind til, om der er tilføjelser og/eller rettelser til referatet af sidste møde. Iidle svarede, at han 

gerne vil have ændret og justeret pkt. 2, så det fremgår, at REM er blevet inviteret til at besøge 

Ressourcecentret Ydre Nørrebro efter, at rådet den 22. oktober 2020 hørte oplægget fra lederen af stedet 

Anoir Hassouni. Herefter godkendte rådet referatet, så det kan blive offentliggjort på hjemmesiden.  

Arzemina, der er ny praktikant i sekretariatet, blev budt velkommen, hvorefter hun præsenterede sig selv.  

Pkt. 2: Bordet rundt 

På opfordring fra Halima gennemgik rådsmedlemmerne det, som de beskæftiger sig med siden sidste møde 

i relation til integration. 

Desalegn orienterede om, at man i Sønderborg Kommunes Integrationsråd inviterede lokale imamer for at 

tale om Covid-19-udfordringer og fik samtidig indsigt i, hvad en imam laver, og hvilke udfordringer en imam 

har. Desuden har Integrationsrådet samarbejdet med Sundhedsudvalget om, hvordan man får etniske 

borgere til at beskytte sig og får oversat informationerne til borgernes eget sprog. Desalegn deltog også i KL’s 

virtuelle temadag om integration. 

Bayram informerede om, at religionernes møde i Ishøj er aflyst. Den voksne befolkning tager sig ikke af Covid-

19 til at begynde med, men når de selv bliver ramt, kan de se alvoren. Ishøj er nr. 1 i Covid-19-incidens, hvilket 

har ført til, at skolerne har måttet genlukke. 

Maleeha var til integrationsrådsmøde for et par uger siden, der omhandlede kommunalvalget i år. Hun 

nævnte på mødet nogle pointer fra ministermødet d. 11. februar 2021, herunder at man stadig godt kan 

stemme, selvom man ikke er dansk statsborger.  



 

2 
 

Iidle orienterede om, at der i Aarhus Kommune har været travlt, når det kommer til trivslen for børn og unge 

i folkeskolen og gymnasiet. De unge og deres familier er blevet kontaktet for at høre, om de følger med i 

undervisningen, hvilket har ført til, at man har udarbejdet en trivselskampagne med mentorer, da de unge 

er begyndt at blive trætte. Herudover kontaktes borgere med anden etnisk baggrund over WhatsApp 

omkring mobil testning. Det frivillige Integrationsråd i Aarhus hjælper de personer, der har svært ved at 

komme ud for at blive testet og kontakter de familier, der er testet positive. Halima pointerede, at forskning 

er godt, men hands on-erfaringen (som Desalegn og Iidle oplevede) er bedre.  

Christian bekræftede, at Vollsmose er hårdt ramt af Covid-19, og man kan se, at køerne hos testcentrene er 

lange, men det siger dog ikke, hvor mange fra netop Vollsmose, der bliver testet. Christian deltog i KL’s 

virtuelle temadag om integration, hvor han blev præsenteret for et forskningsprojekt, hvis resultater 

understregede, at danskundervisning er meget vigtigt. Forskningen viser f.eks., at børnene hos de personer, 

der bliver sprogundervist, klarer sig bedre og udfører mindre kriminalitet end de børn, hvis forældre ikke 

bliver sprogundervist. Mange syntes, at det var et interessant perspektiv, som Christian kom med, og det er 

noget, som Rådet har arbejdet med i lang tid, så det er godt, at forskningen kan underbygge det.  

Muhsin orienterede om, at der blev afholdt integrationsrådsmøde i Vejle, og han blev udnævnt til 

næstformand. I april måned vil de lave en kampagne med moskéerne bl.a. for at aflive myter, da nogen tror, 

at de kan komme til fredagsbøn, så længe de har mundbind på. Politikerne var imod, at informationerne om 

Covid-19 blev oversat til andre sprog, hvilket er demotiverende.  

Piratheep informerede om, at mange borgere – ofte fra Somalia og Syrien – er økonomisk pressede og ser 

ikke mange mennesker, hvilket får dem til at tænke på krig i hjemlandet. De oplever en gentraumatisering. 

Ifølge Piratheep er det svært for disse mennesker, at alt foregår online, hvilket de ikke kan finde ud af, og 

derfor har man i Mariagerfjord Kommune valgt at gå ture med dem. Herudover oplyste Piratheep om, den 

frivillige organisation Ny Integration i Samfundet (NiiS), der skaffer jobs og uddannelser til flygtninge og 

indvandrere, som fører til, at man kan forsørge sig selv og familien. Både gåturene og Niis er med til at 

motivere borgerne, så de kan få håbet tilbage.  

Rana fortalte i forlængelse af Piratheep, at Covid-19 har påvirket de unge flygtninge, som føler sig ensomme 

og har svært med fællesskabet. Flygtninge foreninger i Aalborg Kommune fortæller, at det er svært at 

motivere de unge over skærmen. Boligforeninger prøver med aktiviteter. Herudover kunne Rana informere 

om, at Integrationsrådet gerne vil have, at flere forældre bliver en del af skolebestyrelse.   

Roya orienterede om, at der er mange borgere, der ikke søger hjælp, selvom de oplever psykisk mistrivsel. 

Roya har haft mange telefoniske samtaler omkring social isolation.  

Eline kunne godt genkende snakken om isolation og ensomhed hos især unge. Hun rundede af med at 

fortælle om projekterne til kommunalvalget, der går ud på at involvere borgere, der ikke allerede er 

involveret, altså få fat i de unge og orientere de ældre om, at de godt kan stemme til kommunalvalget. REM 

var til et møde med ministeren om netop dette – Halima fortæller mere om det i pkt. 3. 

Pkt. 3: Orientering fra forkvinden 

Den 5. november var REM til møde med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og 

boligminister Kaare Dybvad, hvor REM præsenterede boliganbefalingerne. Kåre Dybvad var meget 
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interesseret i REM’s arbejde og evt. samarbejdsmuligheder, så han ville gerne holde et møde med REM, når 

Covid-19-situationen tillader det.  

Halima nævnte, at der på arbejdslørdagen den 14. november 2020 blev arbejdet med kvindeanbefalingerne, 

men de endnu ikke er færdige. 

Den 11. februar var REM til møde med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye for at fremlægge 

rådets ideer til aktiviteter op til kommunalvalget med henblik på at styrke valgdeltagelsen (bl.a. genoptrykke 

valgpjecen og samarbejde med Kasper Møller Hansen). Maleeha deltog qua sin praksiserfaring omkring 

opfordring til demokratisk deltagelse. Ministeren syntes, at det var en god idé og rådede REM til at søge 

Demokratipuljen i Slots- og Kulturstyrelsen.  

Halima deltog i P1 debatten om statsborgerskab med Marcus Knuth (C) og Lars Aslan (S)1. Herefter havde 

Halima et møde med Markus Knuth, hvor hun fik talt om REM’s rolle og rådets manglende ressourcer.  

Herudover har Halima – som forkvinde for REM –  deltaget i Lars Løkke Rasmussens netværk ved et møde, 

hvor man diskuterede udfordringer på integrationsområdet. 

Halima orienterede om, at hun som forkvinde for REM er blevet inviteret til at deltage i Den Sociale Komité 

for Kronprinsparrets Priser 2021 og er i den forbindelse blevet opfordret til at komme med forslag til, hvem 

der skal nomineres og i sidste ende modtage 500.00kr. Den officielle frist for tilbagemelding er den 19. marts.  

Halima fortalte, at hun deltager i debatarrangementet ”Holberg, kartoffel, Mary og mig” på 

Immigrantmuséet, der omhandler danskhed (Hvad er danskhed? Hvornår er man dansk?). Halima gav dog 

udtryk for, at det måske ikke bliver afholdt den 31. marts 2021, som planlagt, men bliver udskudt. 

Der har også været en del presse, hvor Halima har udtalt sig om negativ social kontrol og reglerne for 

statsborgerskab. 

Halima har aftalt med sekretariatet og Eline, at REM må prioritere de knappe ressourcer. 

Pkt. 4: Orientering fra ministeriet 

Rebecca orienterede om, at udpegningen af et nyt rådsmedlem i Københavns Kommune er kommet på 

dagsorden til mødet den 25. marts. 

Herudover gjorde Rebecca opmærksom på, at lovforslaget om et nyt REM endnu ikke er kommet på 

lovprogrammet. Hun vil holde REM opdateret om det.  

Når det kommer til 37-timers lovforslaget, oplyste Rebecca, at den endelige model endnu ikke er fastlagt.  

Lovforslaget, der vedrører at styrke indsatsen mod negativ social kontrol, psykisk vold, religiøse vielser af 

mindreårige, fastholdelse i ægteskab og fornægtelse af pas til mindreårige, bliver formentlig vedtaget den 9. 

marts, og REM har afgivet bemærkninger i høringsprocessen. 

Rebecca rundede af med at nævne donationslovforslaget, som REM har afgivet høringssvar til.  

                                                           
1 https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2021-02-04 

https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2021-02-04
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Pkt. 7: Oplæg v. formand for Integrationsrådet i Helsingør Kommune, Carol Krogstrup 

Carol Krogstrup (der tidligere har været medlem af REM) introducerede sig selv og fortalte om 

Integrationsrådet i Helsingør Kommune. 

Integrationsrådet er sammensat af fem frivillige medlemmer med anden etnisk baggrund, fem udpegede 

medlemmer samt to tilforordnede i Børne- og Uddannelsesudvalget.  

Carol informerede om, at man i Integrationsrådet har fokus på negativ social kontrol. Hun oplyste, at der i 

lokalaviserne har været stor fokus på Nøjsomhed, som bliver kaldt en ghetto, samt at der har været meget 

kritik af Integrationsrådet. Rådet valgte at svare på kritikken for at give en bedre forståelse for rådets arbejde, 

hvilket førte til, at Integrationsrådet ikke blev nedlagt.  

Hun oplyste samtidig, at Integrationsrådets arbejde og resultater ikke er synlige grundet manglende 

ressourcer, men at der bliver orienteret via Facebook. Hun understregede, at der er et godt samarbejde med 

Helsingør Kommune, selvom der mangler ressourcer, da kommunen støtter dem på andre måder. 

Herudover orienterede Carol om IBA-projektet i Helsingør, hvor målet er at nå 200 kvinder og forberede dem 

til beskæftigelse, men pandemien har dog påvirket deres arbejde negativt.  

Samtidig har Helsingørs Integrationsråd forskellige indsatser, f.eks. sendte rådet i forbindelse med første 

lockdown en hilsen til Helsingør og opfordrede indbyggerne til at passe på hinanden ved at holde afstand.  

Carol fortalte, at grundet manglende ressourcer lægger hun Integrationsrådets arbejde op på Facebook, men 

hun kunne godt tænke sig en hjemmeside – magen til REM’s hjemmeside. Eline foreslog, at Integrationsrådet 

kunne søge sponsorater, der kan holde hjemmesiden kørende, og Piratheep informerede om, at der i Aarhus 

er frivillige – især IT-studerende fra Aarhus Universitet – der gerne vil deltage i sådan arbejde.  

Pkt. 5: orientering fra sekretariatet 

Katrine informerede om ændringer i datoer. Repræsentantskabsmødet ligger i ramadanen, hvilket ikke er så 

heldigt, da en væsentlig del af arrangementet er, at der kan netværkes og erfaringsudveksles henover en god 

frokost. Så arrangementet rykkes fra den 8. til den 29. maj, hvis det kan lade sig gøre med oplægsholder og 

Comwell. Herudover ligger sommerafslutningen under Folkemødet, så sommerafslutningen rykkes til fredag 

den 25. juni.   

Herefter orienterede Katrine om høringssvar. REM har vurderet 25 lovforslag siden den. 22. oktober. Rådet 

har haft bemærkninger til to, der berører negativ social kontrol samt udviklingsplaner for hårde 

ghettoområder.  

Herudover har sekretariatet været til diverse netværksmøder. Katrine (og Arzemina) deltog i et webinar om 

vaccination mod COVID-19 og fortalte, at der meget snart også vil være et webinar for civil-

samfundsorganisationer. Arzemina (og Mette) deltog i et netværksmøde om evaluering og afrapportering til 

fonde, da REM overvejer at søge Demokratipuljen i Slots- og Kulturstyrelsen. Herudover deltog Arzemina (og 

Katrine) i et demokratinetværksmøde arrangeret af DUF for at erfaringsudveksle med andre i netværket om 

kommunalvalget 2021.    

Til sidst informerede sekretariatet om, at Mette kommer tilbage efter påske, men at det er lidt uvist præcist, 

hvornår.  



 

5 
 

Pkt. 8: Anbefalinger om etniske minoritetskvinder i beskæftigelse 

Eline orienterede kort om arbejdslørdagen, som hun dog ikke selv deltog i. 

Der var forskellige bemærkninger til udkastet, herunder at der skal mere med omkring danskundervisning/ 

forskningsresultater med i anbefalingerne og gode eksempler på iværksætteri. 

Eline fortalte en anekdote om en kvinde, der aldrig tidligere havde arbejdet, men altid har elsket at sy. På et 

syværksted, drevet af den Boligsociale Helhedsplan, begyndte kvinden at fremstille et sæt gardiner, der i 

syværkstedets webshop blev solgt for 500 kr. efter kun 3 min. Hun gik derefter i gang med at storproducere 

dem, da hun kunne se, at der er aftagere af gardinerne. Hun blev efterfølgende ansat i virksomheden og gik 

dermed fra deltid og op på fuld tid. Eline påpegede, at kvinden aldrig havde ønsket arbejdsmarkedet, men 

motivationen opstod som følge af, at andre kunne se meningen i det, som hun lavede.     

Pkt. 9: Eventuelt 

Honorarblanketter skal sendes til Arzemina. 

Næste ordinære rådsmøde er den 7. april, hvor vi arbejder videre med kvindeanbefalingerne. 


