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Tilbagemelding om oplæg om det nationale integratio nsbarometer og de lokale 
integrationsbarometre. 
 
 
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter deres kommentarer på ovenstående oplæg. Rådet er 

overordnet meget positive overfor etableringen af såvel et nationalt, som lokale integrationsbarometre. 

Rådet finder det meget relevant at have en kontinuerlig monitorering af, hvordan det lokalt og nationalt 

går med integration. Dette kan give grundlag for at tilpasse og udvikle indsatsen. Rådet har følgende 

kommentarer til udformningen af barometeret: 

 

Rådet vil anbefale at den lidt negative ordlyd i oplæget til integrationsbarometeret, erstattes af positivt 

og handlingsorienteret sprog. Endvidere mener rådet, at der under punkt 3 – De lokale integrationsba-

rometre, skal lægges mere vægt på, hvordan disse kan anvendes som grundlag for vidensdeling mel-

lem kommunerne, frem for et redskab til benchmarking af kommunerne. De lokale integrationsbaromet-

re vil ikke være et relevant benchmarking redskab, da de kommunale kontekster, herunder sammen-

sætningen af gruppen af indvandrer og efterkommere, er meget forskellige.  

 

Rådet mener, at det centrale i monitoreringen af integrationsindsatsen er, i hvilken grad indvandrer og 

efterkommere involverer sig i samfundet som aktive medborgere. Rådet finder det derfor relevant at 

integration sætter mål for medborgerlig deltagelse, ligebehandling, arbejde, udannelse, danskkundska-

ber, udsatte boligområder og kriminalitet, da disse mål er et godt billede på indvandrers og efterkom-

meres samfundsdeltagelse. Rådet bemærker dog, at det vil være relevant at nuancere indikatorerne for 

’mål 4 – Arbejde’. Rådet vil blandt andet henlede opmærksomheden på lektor og forsker i arbejdsmar-

ked og etnicitet på Roskilde Universitet Anders Ejrnæs’ forskning, der tidligere har vist, at der er en 

tendens til et opdelt arbejdsmarked, hvor indvandrer og efterkommere varetager lavt lønnede jobs med 

lav kontakt til andre samfundsgrupper, fx rengøringsbranchen. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 

have alvorlige konsekvenser integrationen af indvandrer og efterkommere. Rådet mener derfor, at det 

er relevant at have et mål for, hvilken type jobs indvandrerne varetager. 

 

I henhold til barometerets fokus på ’frihed og selvbestemmelse’, er rådet tvivlende overfor, om de op-

satte indikatorer giver det rette billede af unges frihed og selvbestemmelse. Grundlæggende er rådet 

enige i, at det ikke er acceptabelt at familien begrænser personers valg af kæreste, ægtefælle, venner, 
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uddannelse og tilslutning til ligestilling. Dog mener rådet, at det er mere realt at måle på unge selv-

stændighed fx ved at se på om den unge bor hjemme, forsørger sig selv etc.  
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