Referat af ordinært rådsmøde
Dato, tid og sted: fredag d. 25. juni 2021, Immigrantmuseet, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Til stede fra rådet: Forkvinde Halima El Abassi, næstforkvinde Eline Feldman, Muhsin Türkyilmaz, Bayram
Yüksel, Roya Moore, Rukhsana Ali, Abdirahman Iidle, og Maleeha Asif
Til stede fra rådet over Skype: Christian Marcussen
Udlændinge- og Integrationsministeriet: tilforordnet Rebecca Rohlin Eriksen
Ekstern oplægsholder: Nanna Margrethe Krusaa, Institut for Menneskerettigheder, leder af Etnicitetsteamet
i Ligebehandlingsafdelingen og Tarek Ziad Hussein forfatter og foredragsholder
Sekretariatet: Mette Søndergaard, Katrine W. Skagen og Arzemina Bijedic
Fraværende ved afbud: Desalegn Tufa, Pernille Kiær, Rana Haddang og Piratheep Krishnapalan
Referent: Arzemina Bijedic
Pkt. 1: Velkommen, godkendelse af dagsorden og referat
Halima bød velkommen til mødet og takkede Immigrantmuseet for lån af lokaler
Referatet fra ordinært rådsmøde den 07. april 2021 blev godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 2: Oplæg om bekæmpelse af diskrimination og racisme v. Nanna Margrethe Krusaa og Tarek Hussein
Nanna og Tarek holdt inspirerende oplæg og indgik i dialog med de tilstedeværende.
Pkt. 6: Orientering fra ministeriet
Rebecca Rohlin Eriksen orienterede om, at Københavns Kommune har udpeget Hetav Rojan som medlem af
rådet. Hetav var kort forinden mødet blevet inviteret til at deltage, men kunne desværre ikke nå det med så
kort varsel.
Herudover orienterede Rebecca om, at lovforslaget om REM er blevet udarbejdet og skal i intern høring. De
væsentligste ændringer der foreslås er rådets navn og virke. Det foreslås, at rådet fremover skal hedde ”Det
Nationale Integrationsråd” og opgaven justeres til at rådet fremover skal rådgive ministeren om spørgsmål
af betydningen for integrationsindsatsen, og ikke som nu ”forhold af betydning for flygtninge og
indvandrere”. I forhold til integrationsrådene ophæves minimumskravet om syv medlemmer. Det er stadig
frivilligt om kommunerne vil have et integrationsråd. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2022.
Pkt. 3: Bordet rundt
På opfodring fra forkvinden gennemgik rådsmedlemmerne det, som de beskæftiger sig med for tiden i
relation til integration.
Bayram deltog den 25. maj i Altingets Integrationspolitiske Netværk, hvor valgdeltagelse til kommunalvalget
var på dagsordenen. Man vil gerne have flere til at stemme til valget.
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Eline og Katrine deltog den 3. juni i et møde i Altingets Socialpolitiske Netværk om et nyt og bedre
kontanthjælpssystem.
Roya deltog den 17. juni i Civilsamfundsnetværket. Hun orienterede om, at Børns Vilkår kører med
interessante kampagner med unge, der udsættes for negativ social kontrol.
Eline og Arzemina deltog den 26. maj i Rådet for Menneskerettigheder, hvor der blev talt om, at Danmark
har været til eksamination i menneskerettigheder. Der var 288 anbefalinger til Danmark herunder en
anbefaling, der vedrører, at Danmark ikke skal gøre brug af ordet ”ghetto”.
Muhsin informerede om, at han var til integrationsrådsmøde, hvor fokus var kvinder i beskæftigelse. Han
orienterede om, at det er en lang proces, og det kræver tid at få etniske minoritetskvinder i beskæftigelse.
Pkt. 4: Orientering fra forkvinden
Halima påpegede, at hun ønsker, at der i lovforslaget tildeles flere økonomiske midler til REM samt større
sekretariatsbetjening.
Herudover orienterede hun om, at der arbejdes på en publikation om, hvad Rådet for Etniske Minoriteter
har lavet. Forkvinderne har kontaktet Aydin Soei, der hjalp med at udarbejde det forrige råds
visionskatalog, men han var desværre optaget af andet arbejde.
I forhold til covid orienterede Halima om, at hun den 12. april deltog i et møde om vaccinations- og
forebyggelsesindsatser mod Covid-19 i udsatte boligområder, og at hun har optaget en ramadan-video
samt en eid-video, der er blevet delt på rådets hjemmeside og sociale medier. Hun har også deltaget i Go’
aften Live med Marcus Knuth på TV2 vedrørende Sundhedsstyrelsens pjece til muslimer. Herudover har
hun udtalt sig til Berlingske vedrørende unge og deres oplevelse af negativ social kontrol under pandemien.
Den 5. maj holdt Halima et oplæg til Det Kriminalpræventive Råd, om minoritetsunge og kriminalitet. Mette
oplyste om, at sekretariatet arbejder på at omskrive oplægget til et sæt anbefalinger, som vil blive forelagt
på et kommende rådsmøde. Eline påpegede, at REM (også) kan give anbefalingerne til Justitsministeriet.
Herefter orienterede forkvinden om, at hun har udtalt sig til KøbenhavnLIV om en ny enhed i Københavns
Kommune, der skal hjælpe kvinder, der er ofre for social kontrol. Til sidst informerede forkvinden om, at
hun har deltaget i LitteraturXchange i Aarhus og er blevet interviewet på baggrund af romanen ”I
kærlighedens navn” om tvangsægteskaber og forsoning.
Pkt.7: Orientering fra sekretariatet, herunder kommunalvalg
Mette informerede rådsmedlemmerne om, der på nuværende tidspunkt ikke er en mødeplan for efteråret
og næste gang de ses er til repræsentantskabsmødet.
Herudover orienterede Mette om, at rådet har fået bevilget midler til at køre en kampagne, der skal få flere
etniske minoriteter til at stemme ved det kommen kommunalvalg i november. En del af kampagnen vil lige
som sidst være en pulje, som integrationsrådene kan søge til at holde valg arrangementer, samt at tidligere
praktikant Anne-Katrine ansættes som studentermedhjælper på projektet.
Pkt. 8: Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
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