
 
Formandsberetning 2019: 

Møder: 

Siden vores sidste temadag har vi holdt 5 bestyrelsesmøder på Toldbodgade i 
Købehavn. 

Generelforsamling og temadag blev holdt i Århus den 14. marts 2019. 

(2019: 14. maj, 20. august, 8. oktober, 3. december - 2020: 21. januar) 

Et fast punkt ved møderne er planlægning af den næste temadag. Derudover drøfter vi hvad 
der rører sig inden for området, især i de kommuner vi kommer fra, status på implementering 
af lovgivningen, hvad der sker på arbejdsmarked, tilbud til flygtninge osv. 

Referater fra møderne kort beskrivelse af drøftelser (sagstal mv.), fremtidsarbejde i bestyrelse 
drøftelser fra den 21. januar. 

Politisk arbejde for DS 

Vi har været med til at kvalificere DS oplæg til Mattias Tesfaye den 4. september om 
”Erfaringer med paradigmeskiftet”. 

Vi hjælper løbende DS med input til høringssvar når der bliver fremsat lovforslag inden for 
vores område. 

Vi har først på året haft et kort møde med Mads (formand) angående området.  

Vi har haft møde med Janne, kommunikationschef i DS, angående mediehåndtering mv.  

Andre aktiviteter: 

I foråret blev jeg inviteret til at holde et oplæg på DPU i København den 12. april 
”Paradigmeskiftet v/ Mikkel Rytter”. 

Karina Nørager har været primus motor for et arrangement i Aalborg ”Paradigmeskiftet i 
integrationsindsatsen – set fra et forsknings-, uddannelsesmæssigt og praksisperspektiv” som 
fandt sted den 24. oktober. Foredraget blev til i samarbejde med FORSA. Medlemmer af DS, 
SDS og FORSA blev inviterede. 

Medie: 

I starten af juli begyndte nogle borgere i målgruppen for repatriering, at modtage brev fra 
kommunen hvor de blev indkaldt til informationsmøder. Den 4. juli blev jeg kontaktet som 
formanden af faggruppe integration af en journalist fra Berlinske, Christian Birk, som var i 
gang med at skrive en artikel om repatriering. 

Christian Birk citerede mig i hans artikel og samme dag blev jeg kontaktet af TV2 News som 
inviteret mig til et live-interview på News dagen efter. Politikken, DR P4 har også kontaktet 
mig i den periode. Natacha Lopez fra Sveriges Radio kom til Gentofte kort efter for at 
interviewe mig i forbindelse med et længere indslag om Danmarks politik i forhold til 
repatriering som blev sendt i starten af efteråret.  

I Integrationsfaggruppen har vi deltaget i interview med forskere og studerende som arbejder 
med integrationspolitik i Danmark. 

Så vidt muligt og når der er tid, bliver indholdet af vores mediedeltagelse drøftet med 
bestyrelsen. 
 
Chiara, formand for faggruppens bestyrelse. 


