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Til stede: Karen Tobisch, Mohamed Moumou, Britta Schneider-Jørgensen, Lene Lonnov, Mohamad 
Hassan,  Stig Larsen, Nebi Devici , sekretær Mette Duekilde, afdelingsleder Jan Eriksen. Som 
oplægsholdere Hüseyn Atik fra PET og Margit Thomsen fra MHT Consult. 
Afbud: Chresten Nielsen, Nurene Ahmed, Gertrud Gelting, Trine Saida, Claus Rasmussen, Michael 
Melchert, Rabia Mizrak, Uzmah Khilji, Sadiq Beg, Rukhsana Ali, Nalen Yasin, Yasin Yorulmaz, Tülay 
Sarikaya, Tina Bodholdt Nielsen, Rikke Stormes 
 
 
1. og 2. Dagsorden godkendt. Arbejdsplan 2015 og referat af fællesmøde i januar sendes ud igen 
med referatet. 
Tina Bodholdt Nielsen er kommet ind som repræsentant for Skolerådet, Kim Lippert er stoppet og 
erstattes af Rikke Stormes og Wanissa Buakhan stopper i rådet p.gr.a. sygdom. 

3.Radikalisering 

Hüseyn Atik fra PETs forebyggelsesarbejde fortalte om deres tilgang. Trusselsvurderingen for 
Danmark er høj og har været det længe p.gr.a. krigsdeltagelse og karikaturtegningerne. 

PET kender til 110 bekræftede Syrienskrigere. 19 af dem er omkommet og ca. halvdelen er kommet 
hjem igen. Efter de internationale bombardementer er startet er der dog færre, der får lov at rejse 
hjem med deres viden om mål på slagmarken. PET har fokus på de hjemvendte og tilbyder dem 
samtaler og hjælp til at komme i gang i samfundet igen. Mange får hurtigt PTSD, fordi krigen er barsk 
og de kommer helt uforberedte derned. Der har ikke været rejst nogen sigtelser mod Syrienskrigere, 
for beviserne for krigsdeltagelse har ikke været stærke nok til en retssag. 
Gruppen er meget forskellig. Der er Syrienskrigere i alder fra 16-56 år, nogle er ledige og 
uuddannede, men nogle forlader et veletableret liv. 

Ordforklaringer:  
Radikalisering betyder i stigende grad at acceptere brugen af vold 
Ekstremisme betyder at forfølge en idé til det yderste, inkl. vold. 
Terrorisme betyder at skræmme en befolkning, altså vold der er egnet til at skabe generel frygt. 
Der bliver spurgt til forskellen på terrorisme og hate crimes. Hate crimes er angreb på individer. 

Lokalt er PET koblet på SSP-strukturen via et såkaldt infohus. Med det lokale politi som mellemled 
kan SSP få adgang til viden om forebyggelsesarbejdet. 

PET arbejder med forebyggelse på tre niveauer:  
primær forebyggelse, som er at arbejde med den generelle holdning. Der er et dialogforum, som 
oprindelig var med imamer, men nu er bredere med muslimske organisationer.  
Sekundær forebyggelse, som er at undervise de professionelle i politiet og kriminalforsorgen. 
Tertiær forebyggelse, som er overfor konkrete personer. Der holdes frivillige, præventive samtaler, 
hvor PET prøver at gøre opmærksom på konsekvenserne ved at rejse til Syrien og vanskelighederne 
ved at komme derfra igen, hvis man skulle ønske det. Man mødes flere gange. Første mødes formål 
er at få personen til at ville mødes igen. Om det lykkes at tale personen fra sin rejse afhænger af 
flere ting, f.eks. graden af radikalisering. En radikaliseringsproces kan være meget hurtig, fordi den 
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tilbyder en anerkendelse for personer, der mangler den. Religiøsitet kan også være et exit fra 
bandemiljøet, det er en i banderne accepteret måde at forlade det kriminelle miljø. 

Hüseyin udleverede en trusselvurdering for Danmark, som medsendes referatet for interesserede. 
Der blev spurgt til trusselsvurdering for moskeer i forhold til synagoger. Moskeer kan også få 
rådgivning om sikkerhed, men der vurderes ikke at være en stærk trussel, som for jødiske mål. 

4. Møde mellem Kommunalbestyrelse og Integrationsråd i januar 

Inden mødet var rapporten blevet redigeret lidt i samarbejde med Steen Christiansen. En upræcis 
udtalelse var fjernet og navnene på oplægsholdere taget væk, for at det ikke skulle misforstås som 
citater fra dem, Integrationsrådet fremfører i rapporten. 

Britta roste at de deltagende medlemmer var aktive i gruppearbejdet. 

5. Rådets rapport, behandling i forvaltningen 

Rapporten i år indeholdt mange spørgsmål. Forvaltningen vil gerne være mere behjælpelig med at 
svare på spørgsmål i løbet af året. Derfor er det besluttet at Jan Eriksen, chef for Arbejdsmarked, 
Erhverv og Ydelse, deltager på møderne og hjælper med at få kommentarer til de dele af rapporten, 
der udarbejdes efter hvert enkelt møde. 

Som bilag var udsendt fire notater fra forvaltningen om tværfagligt samarbejde, 
forældresamarbejde, mentorer og temaer for arbejdet i de kommende år. 
Rådet bemærkede, at der er et spændende projekt i skolernes 4. klasser og at det er godt, der 
ansættes en koordinator for frivillige mentorer. Rådet vil gerne vide mere om hvordan arbejdet skal 
organiseres og hvem der skal være frivillige mentorer. De foreslåede temaer medborgerskab og 
civilsamfund passer godt med rådets egne tanker. 

Karen laver et svarnotat inden den politiske behandling af rapporten (vedlagt referatet) 

6. Medborgerskab 

Konsulent Margit Helle Thomsen fra MHT Consult holdt oplæg om medborgerskab. Hun arbejder 
med projektet Lige Lokalt, som skal organisere en workshop i Albertslund som led i kommunens 
arbejde med en medborgerskabspolitik. 

Oplægget handlede om skiftet fra fokus på integration til fokus på medborgerskab.  
Integration er at være en del af det demokratiske værdigrundlag, at have ligeværdige muligheder, at 
have et rodfæstet tilhørsforhold. 
Medborgerskab er at alle har samme rettigheder og pligter, alle deltager i samfundet i en bred 
forstand og alle føler sig som en del af fællesskabet. 
 

Omkring 2010 gik man i den politiske diskussion fra at tale om integration til at tale om 
medborgerskab. Det handler om at samfundet ikke bare skal være for alle, men aktivt skal gøre 
noget for at omfatte alle. Der skal være ligeværdigt samarbejde og interkulturel kommunikation, 
dvs. man forstår hinanden. Det er ikke kun kulturelle forskelle der skal tages højde for, det kan også 
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være forskelle i udtryksformer. Det er faktisk to sider af samme sag: hvis vi har integration, har vi et 
ligeværdigt medborgerskab. Medborgerskab handler også om andre forskelle end etniske: alder, 
køn, sociale forskelle, bopæl osv. 

Britta: At alle skal bidrage til samfundet er et forståeligt begreb. 

Stig: Problemet med drenge, der ikke får en uddannelse, er ikke nødvendigvis et 
integrationsproblem, det er måske netop et kønsproblem. 

Karen: Tag udgangspunkt i folks forudsætninger, ikke i din forforståelse. Med ældre indvandrere er 
der måske netop et særligt (kulturelt eller sprogligt) problem, så det ikke kun handler om alder.  
Integrations er blevet et dem-os ord. Medborgerskab gælder alle. 

Lene: Man kan integrere sig (en forventning til nyankomne), man kan ikke ”medborgerskabe sig” 
(det er samfundet, der skal give mulighed for det). 

Integrationsrådets rolle i en medborgerskabspolitik er måske netop at sige hvor den etniske vinkel er 
en fornuftig indgangsvinkel. Hvis det er en fornuftig vinkel i forhold til ældre er det så 
berøringsangst/institutionel diskrimination ikke at tage det udgangspunkt? 
Nebi:  syge er underrepræsenteret blandt etniske minoriteter. Er det p.gr.a. af kulturelle fordomme? 

Jan: I rapporten Medborgerskab i Danmark fra 2011 tales der kun om integration, selv om 
overskriften er medborgerskab. Emnerne er deltagelse i forskellige dele af samfundslivet, tillid 
mellem borgere og borgernes oplevelse af anerkendelse. Disse punkter kunne Integrationsrådet 
måske bruge i sit arbejde http://www.integrationsviden.dk/demokrati-
deltagelse/medborgerskab/medborgerskab-i-danmark/ Der er i øvrigt også netop 24.2.  
offentliggjort en ny spørgeundersøgelse om medborgerskab til Integrationsbarometret. 
http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse/medborgerskab/fuldmaegtig/view  

Andre kommuner der har eller laver medborgerskabspolitik er Ishøj (Integrationsrådet fik oplæg i 
maj 2013), Næstved, Århus, Frederiksberg, Varde. 

7. Meddelelser 

Ældrerådet: Sundhedshusets indhold er ved at blive planlagt. Der er to fra Ældrerådet med i 
gruppen, men der burde også være en repræsentant for indvandrer. Det kunne være nalen, Tülay 
eller evt. Baseerat Saif fra netværkshusets Kvinder, Mette undersøger om der kan indstilles en 
repræsentant til gruppen. 
Integrationsrådets næste møde er et besøg på Mangfoldighedsplejehjemmet Peder Lykke. 
Velfærdsudvalget og Ældrerådet bør inviteres med. 

International medborgerdag: Foreningen til afholdelse af International Medborgerdag holder  dagen 
den 30. maj. Arrangementet bliver flyttet til pladsen ved Rådhussøen. Der er kommet tre nye aktive 
med og alle opgaver er delt ud, så ansvaret er fordelt. 
Kontaktadresse: albertslund@internationalmedborgerdag.nu  

http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse/medborgerskab/medborgerskab-i-danmark/
http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse/medborgerskab/medborgerskab-i-danmark/
http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse/medborgerskab/fuldmaegtig/view
mailto:albertslund@internationalmedborgerdag.nu
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Kommunen har sendt en opfordring om at stille sig til rådighed som domsmand. På grundlisten fra 
Albertslund Kommune skal der være 25 (af 92) som har anden etnisk baggrund (men dog være 
danske statsborgere). Man bliver max. brugt 2 gang om rådet og man skal have fri fra sit arbejde og 
får løn for det. Læs mere på 
http://www.domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/naeavningdomsmand/Pages/default.aspx 

7. Evt.  

Stig foreslog at sende en hilsen til de kurdiske foreninger i anledning af det kurdiske nytår. Karen ser 
på hvad og hvordan. 

 

 


