
 

Referat af ordinært rådsmøde 

Dato, tid og sted: torsdag d. 22. oktober 2020, Skype + Carl Jacobsens Vej, 2500 Valby 

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

Yüksel, Christian Marcussen, Desalegn Tufa, Maleeha Asif, Abdirahman Iidle, Piratheep Krishnapalan og 

Rukhsana Ali. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet: tilforordnet Rebecca Rohlin Eriksen 

Ekstern oplægsholder: Anoir Hassouni, Ressourcecenter Ydre Nørrebro 

Sekretariatet: Mette Søndergaard, Katrine W. Skagen og Anne-Katrine Schott  

Fraværende ved afbud: Pernille Kiær, Roya Moore og Rana Haddang 

Referent: Anne-Katrine Schott 

Grundet ændring i oplægsholder Anoir Hassounis tidsplan, blev der rokeret i punkter på dagsorden.  

 

Pkt. 1: Velkommen, godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden og referatudkast fra ordinært møde den 26. august 2020 var udsendt til samtlige medlemmer af 

rådet rettidigt, jf. forretningsordenen § 8. Referatet og dagsordenen godkendtes.  

Halima bød velkommen til, som hun beskrev det, ”et anderledes og underligt møde” online via Skype. Halima 

introducerede Anoir Hassouni, leder af Ressourcecenter Ydre Nørrebro, som under pkt. 2 holdt oplæg om 

ressourcecenteret og dets virke.  

 

Pkt. 7: Oplæg v. Ressourcecenter Ydre Nørrebro, Anoir Hassouni 

Anoir Hassouni gav rådet en introduktion til Ressourcecenter Ydre Nørrebro og dets arbejde samt svarede 

på spørgsmål herom.  Rådet blev inviteret til at besøge RCYN, når Covid-19 gør det muligt, hvilket der var stor 

interesse for. 

 

Pkt. 2: Bordet rundt  

På opfordring fra forkvinden gennemgik rådsmedlemmerne, hvad de går og laver for tiden i relation til 

integration. Mange berettede om, at en del arrangementer var sat i bero, grundet Covid-19.  

Derudover blev der fra flere medlemmer kommenteret på den igangværende samfundsdebat om negativ 

social kontrol, hvor rådet flere gange aktivt har deltaget med udtalelser i aviser, radio og på ministermøde i 

Odense.   

Bayram deltog i september i Altingets døgnmøde, som blev afholdt i København.  

 

Desalegn var desværre nødt til at gå, da han skulle til integrationsrådsmøde.  

Eline var optaget af at få landet en helhedsplan på indre- og ydre Nørrebro. Hun har dykket meget ned i, hvad 

der skal til for at skabe forandringer.  



 

Rukhsana orienterede om, at det allerede nu i Albertslund kan mærkes, at der er skåret i Landsbyggefondens 

midler pr. 1. januar 2021. Mange aktiviteter er lukket ned. Der har samtidig været en del skyderi, og politiet 

har været massivt til stede. Albertslund er, ifølge Rukhsana, i forvejen et sårbart område. Hun pointerede, at 

det godt kan være, at man i kommunalt regi sparer penge, men at man på sigt vil skulle bruge flere ressourcer 

for at løse de problemer, besparelsen medfører. 

Rådsmedlemmerne var enige om, at det er vigtigt at bringe de allerede mærkbare konsekvenser frem i lyset.  

Iidle uddybede nogle af de succesfulde tiltag, der er etableret i samarbejde med Aarhus Kommune i forsøg 

på at bremse spredning af Covid-19. Særligt indsatsen blandt det somaliske mindretal, hvor smitte-

spredningen en periode var høj. Man har bl.a. afholdt møder med moskeer og foreninger og indgået fælles 

aftale om udskydelse af div. arrangementer for at bryde smittekæden. Den foreløbige evaluering viser, at det 

fungerer godt at inddrage civilsamfundet. Ligeså har man lavet en række tiltag rettet mod de unge, bl.a. 1:1 

mentorordning og lektiehjælp. Dette undergår løbende evaluering med samarbejdende skoler. Til debatten 

om negativ social kontrol pointerede Iidle, at han ikke selv oplever det, men at der ingen tvivl er, om at det 

foregår forskellige steder som Gjellerup og Frydenlund. Der er en  grænse mellem forældrenes ansvar for 

opdragelse og decideret kontrol.  

I Høje Taastrup havde Maleeha holdt møde med det kriminalpræventive team ang. urolighederne og salg af 

stoffer. Hun var endvidere til et møde med potentielle frivillige for at erfaringsudveksle og skabe overblik 

over, hvilke arbejdsformer- og rammer der fungerer forebyggende.  

Piratheep arbejdede på to fronter: unge på kanten og opstart af organisation/safehouse for unge piger. Han 

nævner et eksempel på en ung pige underlagt meget streng kontrol, som virkelig har sat sig dybt i ham. Der 

er desværre mange af disse historier, både fra pigerne – men også drengene.  

Muhsin tilføjede til debatten om negativ social kontrol, at det er vigtigt at huske nuancerne. Enkeltsager 

fylder meget og påvirker lovgivningen for mange mennesker. Man skal huske på, at alle forældre vil det 

bedste for deres børn, men at magtesløshed kan føre dem ud i ekstremer. Det giver konsekvenser for 

børnene, men også for forældrene  

Christian har aktivt bidraget i den offentlige debat om negativ social kontrol, særligt mediesagerne om 

ægteskabskontrakter i Odense. Pointerer, at man ikke må afskrive det hele som forældrenes ansvar, for der 

er virkelig grove sager i blandt, og at det ville gøre en kæmpe forskel, hvis der var flere midler til at håndtere 

sådanne sager. Christian har haft møde med Jesper Petersen, forfatter til VIVE-rapporten.  

Halima rundede af med at pointere, at jo flere debatter rådet kan blande sig i, dets mere indflydelse kan 

rådet opnå – så længe der netop holder fokus på nuancerne. Som råd er det vigtigt at holde begge ben på 

jorden: rådet må ikke få skudt i skoene, at rådet blander sig blot for at blande sig.  

 

Pkt. 3: Orientering fra forkvinden 

Halima deltog i Kommunernes Landsforenings Integrationstræf, hvor hun holdt oplæg om negativ social 

kontrol og kvinder i beskæftigelse. Det var et meget kort indlæg, men hun nåede omkring de vigtigste pointer 

om rådet, udgangspunkt og arbejde.  

Hun havde i starten af september møde med Morten Østergaard, dav. formand for Radikale Venstre, til en 

snak om negativ social kontrol. Mange gode tilbagemeldinger om den faglige diskussion og inputs.  



 

Det planlagte møde med Halime Oguz blev desværre aflyst.  

Deltog d. 5. oktober i møde med ministeren og borgmester for Odense Kommune på H. C. Andersen Skolen 

i Odense.  

Halima pointerer, at rådet skal fortsætte med at deltage i debatten, men at det også er vigtigt at få samlet 

trådene. Negativ social kontrol har fyldt meget i mediebilledet og for rådet, og derfor mener hun, det er 

vigtigt, at der ligeså kræfter på at italesætte rådets andre fokuspunkter.  

Halima er inviteret til at holde oplæg i Det Kriminalpræventive Råd d. 10. november om unge, der gør 

bybilledet utrygt. 

Forkvinden skal til møde på Immigrationsmuseet .  

Halima deltager, på baggrund af ministerens ønske, d. 2. november i møde med FAKTI og integrations-

ministeriet.  

Derudover har forkvinden filmet kampagnevideo med ministeren.   

 

Pkt. 4: Orientering fra ministeriet 

Rebecca Rohlin Eriksen introducerede kort sig selv og tilkendegav, at hun for fremtiden er rådets 

kontaktperson. Orienterede om, at debatten om negativ social kontrol har fyldt en del. Ministeren har været 

aktiv i pressen og holdt møder med kirkeministeriet og forskellige religiøse organisationer. Der forventes 

fremsat en række lovforslag i december måned.  

Derudover er finanslovsforhandlingerne i gang, dette kunne dog ikke yderligere uddybes. Det samme gjaldt 

37-timers indsatsen, som er på lovprogrammet for 2021.   

Rebecca orienterede om, at man i Københavns Kommune er ved at udpege et nyt rådsmedlem.  

 

Pkt. 5: Orientering fra sekretariatet 

Katrine orienterede rådet om to afgivne høringssvar, hvor rådet havde bemærkninger.  

Katrine gav en status på repræsentantskabsmødet 2020, som måtte aflyses d. 12. september. Sekretariatet 

arbejder ud fra datoen 5. december. Der gøres overvejelser om, hvorvidt det er muligt at afholde mødet 

online.  

 

Mette orienterede om sekretariatetsmøde med DUF, ifbm. kommunalvalg 2021. Noterede, at der var mange 

potentielle samarbejdspartnere, og at sekretariatet påtænker at genoptrykke rådets valgpjece. Næste møde 

er d. 10. februar.  

Der er i årets budget prioriteret en engelsk udgave af REM.dk. 

Rådet er indkaldt til ministermøde d. 5. november med boligminister Kaare Dybvad og udlændinge- og 

Integrationsminister Mattias Tesfaye for dels at drøfte boliganbefalingerne, dels integrationsrådenes 

fremtidige rolle. Grundet de nuværende corona-restriktioner er det besluttet, at 6 rådsmedlemmer kan 

deltage fysisk, de resterende via Skype. Det aftales, at rådet inden mødes og i fællesskab drøfter retning for 

mødet.  



 

 

Pkt. 8: Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 


