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TORSDAG DEN 1. OKTOBER

8.30 INTEGRATIONSTRÆFS VIRTUELLE RUM ÅBNER

9.00 VELKOMMEN TIL INTEGRATIONSTRÆF 
 SOM VIRTUEL KONFERENCE

Borgmester og formand for KL’s Arbejdsmarkeds- 
og Borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen (A), 
Aalborg Kommune
Ordstyrer Udlandsredaktør Sanne Gram Fadel, DR

9.15  UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERENS 
 BUDSKABER TIL KOMMUNERNE

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye

 TEMA: GENSTART BESKÆFTIGELSEN 
 FOR FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

9.30 JOBS TIL FLYGTNINGE OG 
INDVANDRERE I EN KRISETID
Flygtninge og ikke-vestlige indvandrere er hårdt ramt 
af coronakrisen, og der er brug for, at vi udvikler nye 
løsninger i integrationsindsatsen. 4 debattører giver 
deres bud på, hvordan vi får genstartet beskæftigel-
sesindsatsen og dæmmet op for coronakrisens ne-
gative konsekvenser samt hvordan man kan arbejde 
med brancheskift og opkvalificering rettet mod jo-
båbninger. Debatten vil også fokusere på, hvad vi har 
lært af nedlukningsperioden i jobcentrene og virk-
somhederne og om integrationsindsatsen fremover 
skal skrues anderledes sammen.  
Borgmester og formand for KL’s Arbejdsmarkeds og Bor-
gerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen (A) 
Integrationsordfører Halime Oguz, SF
Forbundssekretær Helena Mikkelsen, FOA
Adm. direktør CEO Henrik Mielke, Enemærke & Peter- 
sen a/s 

10.00 PAUSE

10.15 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN FOR FLYGTNINGE 
 OG INDVANDRERE I LYSET AF CORONA

Coronaepidemien har udviklet sig til en alvorlig krise 
på arbejdsmarkedet. Professor og forskningschef i 
Rockwool Fonden Jan Rose Skaksen tegner et billede 
af, hvordan arbejdsmarkedssituationen ser ud nu og 
forholder sig til, hvad vi kan lære af tidligere kriser. 
Hvordan kom vi ud af krisen i 08? Hvordan så ledig-
heden ud dengang for flygtninge og indvandrere, og 
hvordan ser den ud nu? Og hvordan kan vi gennem-
føre en effektiv jobrettet integrationsindsats?
Forskningschef Jan Rose Skaksen, Rockwool Fonden
 

10.45 FLYGTNINGE- OG INDVANDRERKVINDER I JOB
Arbejdsmarkedstilknytningen var allerede før corona-
krisen markant lavere blandt flygtninge og ikke-vest-
lige indvandrere, og særligt kvinderne halter bagud. 
Men hvad kendetegner disse kvinder? Og er der nogle 
kommuner, der har særlig godt fat i målgruppen? SIRI 
har som led i projektet ”Flere indvandrerkvinder i be-
skæftigelse” samlet aktuel bedste viden om målgrup-
pen samt viden om, hvad der skal til for at sikre en 
effektiv beskæftigelsesindsats til målgruppen af kvin-
der med flygtninge- og indvandrerbaggrund.
Direktør Kasper Kyed, Styrelsen for International Rekrut-
tering og Integration 

11.10 PAUSE

 TEMA: SOCIAL KONTROL OG MENTAL SUNDHED

11.30 C:NTACT: HISTORIER FRA FORESTILLINGEN 
 ”DET’ MIT LIV – ELLER ER DET?”

Voldsomme oplevelser med krig og flugt sætter spor 
i mennesker. Hvordan er det at leve med psykiske be-
lastninger? Og hvad eller hvem kan gøre en positiv 
forskel i en flygtnings liv?  
To fortællere fra C:NTACT

Husk at du kan 
stille spørgsmål 
eller kommentere
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11.55 NEGATIV SOCIAL KONTROL SOM BARRIERE FOR 
 ETNISKE MINORITETSKVINDERS BESKÆFTIGELSE

Hvad ved vi om karakteren af den negative sociale kon-
trol, der kan være en hindring for at minoritetsetniske 
kvinder kan komme på arbejdsmarkedet? Og hvordan 
kan man arbejde med at modvirke kontrollen inden 
for rammerne af integrations- og beskæftigelsesind-
satsen? Oplæggene tager udgangspunkt i Rådet for 
Etniske Minoriteters anbefalinger til arbejdet med 
negativ social kontrol og en undersøgelse fra Køben-
havns Kommune, der viser, at flertallet af jobcenter-
medarbejdere oplever, at både traditionelle kønsrol-
leopfattelser og decideret social kontrol af etniske 
minoritetskvinder udgør barrierer for at komme i job.
Partner og chefkonsulent Bjarke Følner, Als Research
Forkvinde Halima El Abassi, Rådet for Etniske Minori- 
teter

12.30 HVAD GØR CORONAKRISEN VED 
 FLYGTNINGES MENTALE HELBRED?

Corona rammer skævt, når man ser på etnisk oprin-
delse. Ikke-vestlige borgere udgør knap hver femte co-
vid-19-ramt i Danmark, viser tal fra Statens Serum In-
stitut. Mange flygtninge og indvandrere har desuden 
forstærket angst og bekymring som følge af corona. 
Læge og professor Marie Louise Nørredam vil videre-
give erfaringer med, hvordan man kan tage den vig-
tige tværkulturelle dialog med flygtninge og indvan-
drere, som kan være med til at forebygge og hindre 
spredning af coronasmitte og samtidig understøtte, 
at det mentale helbred ikke bliver en barriere for job. 
Professor og læge Marie Louise Nørredam, Forsknings-
center for Migration, Etnicitet og Sundhed, Københavns 
Universitet 

13.00 TAK FOR I DAG!

Husk at du kan stille  
spørgsmål eller kommentere

Giv din mening til kende  
ved afstemningerne 

Vis verden hvad du laver i dag! 
Brug #integrationstræf 
på de sociale medier
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