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 REFERAT, 19. RÅDSMØDE.  

Dato: 2.9. 2009 
Kontor: Sekretariatet 
J.nr.: 09/04798 
Sagsbeh.: HIT  
Fil-navn: Referat, 19. rådsmøde  

 
Referat af 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 
 
Dato og tidspunkt: Onsdag den 2. september 2009 kl. 15.00 – 18.00 
Tilstedeværende: Bayram Yüksel, Muhsin Türkyilmaz, Lally Parwana, Ganeswaran Shanmugaratnam, 
Lynette Munk, Turan Savas, Dusan Jovanovic, Marcus Sabri, Dzevad Ahmetagic og Erdogan Øzhayat. 
Fraværende med afbud: Abderrazak Jenayah, Sami Gökdemir, Issmat Mohamed og Adnan Meki 
Sekretariatet: Morten Spies og Hien Thu Le. Integrationsministeriet: Marian Lyng Møller 
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter samt godkendelse af 

dagsorden for 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 
Referat samt dagsorden godkendes.  
 
Pkt. 2. Præsentation af nyt rådsmedlem – Dzevad Ahmetagic fra Randers integrationsråd 

Det nye rådsmedlem, Dzevad Ahmetagic fra Randers integrationsråd giver en kort præsentation af sig selv.  
 
Pkt. 3. Orientering fra formandskabet 
Muhsin Türkyilmaz fortæller om mødet med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). DUF er en service- og 
interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer. De arbejder bl.a. for at ændre 
valgretsalderen til 16 år. I forbindelse med deres prøvevalg ønsker de at høre om rådets erfaringer med at 
komme i kontakt med unge med anden etnisk baggrund end dansk i alderen 16-18 år.   

Pkt. 4 Orientering ved integrationsministeriet 

Marian Lyng Møller fortæller, at ministeriet har kommenteret på Udenrigsministeriets rapport om sager 
vedrørende racediskrimination. Rapporten er videresendt til komiteen vedrørende afskaffelse af 
racediskrimination. Endvidere fortæller hun, at ministeriet er formand for en arbejdsgruppe, der skal opdatere 
regeringens handlingsplan fra 2003 om ligebehandling. Arbejdsgruppen har udviklet en udkast hertil, som nu 
er forelagt minister Birthe Rønn Hornbech. Marian Lyng Møller fortæller ligeledes, at ministeriet i den 
seneste tid har været gennem en større øvelse vedrørende afbureaukratisering af ministeriets metoder og 
praksisser. Det er videre blevet besluttet at vurdere, hvorvidt der på nuværende tidspunkt er behov for 
yderligere opdateringer og ændringer af integrationsloven. Hun opfordrer rådsmedlemmerne til at melde ind, 
hvis de har konstruktive forslag til ændringer. Fristen for at komme med forslag til ændringer af 
integrationsloven er udgangen af september, såfremt forslagene skal indgå i grundlaget for ministeriets 
arbejde hermed på nuværende tidspunkt. Derudover fortæller Marian Lyng Møller, at man i ministeriet har 
valgt at opprioritere indsatsen vedrørende æresrelaterede konflikter. Lion Rokx, tidligere ansat i Københavns 
Kommune, er nu ansat i ministeriet til bl.a. at varetage denne opgave. Afslutningsvis oplyses, at et 
Burkaudvalg er blevet nedsat, og at ministeriet er en del af dette udvalg.   
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Flere af rådsmedlemmerne giver udtryk for, at de gerne vil have integrationsloven. Det besluttes at indsætte 
et link til integrationsloven i nærværende referat. Integrationsloven: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114165 
 
Pkt. 5. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, 

konferencer mv. 

Bayram Yüksel beretter, at integrationsrådet i Ishøj Kommune afholdte sit første møde efter sommerferien i 
sidste uge.  
 
Lally Parwana fortæller, at tingene går godt i Rødovre integrationsråd. Kommunalbestyrelsen i Rødovre er 
begyndt at udvise stor interesse for rådets arbejde. Derfor er man i det lokale integrationsråd begyndt at 
tænke i nye baner med hensyn til et tættere samarbejde med kommunalbestyrelsen. 
 
Lynette Munk fortæller, at rådsformanden for Kalundborg integrationsråd gerne vil deltage i 
integrationsdøgnet, og spørger om mulighederne herom. Morten Spies lover, at han vil undersøge 
mulighederne for dette.   Hun kunne ligeledes fortælle, at budgettet for Kalundborgs integrationsråd er blevet 
skåret fra 75.000 kr. til 15.000 kr. Lynette Munk kunne også fortælle at rådsmedlemmerne i Kalundborgs 
integrationsråd har i sinde, at opfordre politikerne i kommunen til at afholde vejledende valg, når de nye 
rådsmedlemmer skal findes, frem for udpegning af rådsmedlemmer. Derudover kan Lynette Munk fortælle, at 
en somalisk kulturforening i Kalundborg har etableret et motionsrum for kvinder med henblik på at forbedre 
kvindernes fysiske form og kostvaner. Foreningen har i 2009 modtaget støtte fra ministeriet. Lynette spørger, 
om der er mulighed for, at de kan søge om midler til 2010. Marian Lyng Møller har ikke mulighed for at 
besvare spørgsmålet og henviser Lynette til at tage kontakt til den pulje, hvor de i første omgang har 
modtaget støtte. Afslutningsvis oplyser Lynette Munk, at Søren Munk er blevet integrationsrådets nye 
kontaktperson i Kalundborgs jobcenter.   
 
Dzevad Ahmetagic fortæller, at Randers Kommune den 23. september afholder et informationsmøde for 
pensions-, efterløns- og kontanthjælpsmodtagere af anden etnisk herkomst end dansk. Formålet med mødet 
er at informere om både rettigheder og pligter for borgere af anden etnisk herkomst end dansk, der modtager 
pension, efterløn eller kontanthjælp.  
 
Turan Savas beretter, at der ikke er blevet afholdt integrationsrådsmøde i Fredericia Kommune siden juni 
måned. Han fortæller om Fredericia Kommunes integrationsbarometer, som kan vise hvor langt kommunen 
er nået i integrationsarbejdet. Turan Savas kunne derudover fortælle om et succesfuldt kurbad arrangement 
som Fredericia Kommune har afholdt for kommunens kvindelige borgere. 200 kvinder deltog i dette 
arrangement hvoraf kvinder med anden etnisk baggrund end dansk udgjorde 50 % af deltagerne. 
Afslutningsvis fortæller Turan Savas, at inddragelse af unge i kommunalpolitik også er på kommunens 
dagsorden.       
 
Dusan Jovanovic oplyser, at man i Næstved Kommune ikke længere taler om integration, men derimod om 
medborgerskab. Næstved integrationsråd har endvidere fået udarbejdet en pjece om rådsmedlemmerne. 
Derudover er deres budget blevet hævet med 60 %. Dusan Jovanovic opfordrer sekretariatet til at 
videresende alle relevante informationer om REMs aktiviteter til de lokale integrationsråd. Dusan Jovanovic 

ønsker, at et link til Næstved Kommunes aktiviteter indsættes i nærværende referat. Link til Næstved 

Kommune: www.naestved.dk 

 
Erdogan Øzhayat fortæller at Odsherreds integrationsråd indtil videre ikke har noget særskilt budget, men 
løbende må ansøge om midler til aktiviteter. I Odsherred kommune forventer, at udpege medlemmer til det 
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nye integrationsråd i første kvartal af 2010. Sekretæren for Odsherred integrationsråd deltager i et 
informationsmøde arrangeret af REM den 17.9 omhandlende muligheden for elektroniske valgløsninger i 
forbindelse med oprettelse af nye integrationsråd.  
 
Ganeswaran Shanmugaratnam fortæller, at der med stor succes er blevet afholdt kulturnat i Sønderborg, 
hvor rådet deltog. Ganeswaran Shanmugaratnam skal til møde med arbejdsmarkedsudvalget den 3. 
september hvor fokus vil være på at udforme rammerne for integrationsrådets arbejde i 2010.    
 
Marcus Sabri fortæller, at Århus Kommunes integrationsråd har fået en ny kvindelig rådsformand pga. en 
sag, hvor den tidligere formand blev beskyldt for at have billiget en såkaldt ”genopdragelesrejse”. Marcus 
Sabri nævner også, at han har skrevet et læserbrev, hvori han argumenterer for, at sprogscreening af børn 
skal mainstreames, således at man ikke blot udvælger såkaldte etniske minoritetsbørn som potentielle 
sproglige problembørn, men gør en indsats for at alle med sproglige udfordringer tilbydes den nødvendige 
sprogstøtte fra starten.  
Afslutningsvis fortæller Marcus Sabri, at integrationsrådet i samarbejde med Islamisk Forbund og 
kommunens borgmester m.fl., under ramadanen, arrangerer fællesspisning for alle etniske og danske 
foreninger, hvor fokus vil være på mangfoldighed, medborgerskab og anerkendelse. 
 
Pkt. 6. Status på indsatsområde vedr. ”Mangfoldighed i medierne” 
Tovholderen for mediegruppen Bayram Yüksel fortæller, at der vil blive afholdt et møde i mediegruppen 
umiddelbart efter rådsmødet den 2. september. De tre temaer, som vil blive diskuteret er som følger: 

1. Tørklæder og undertrykkelse af kvinder – En myte eller en realitet? 
2. Integration som et sikkerhedspolitisk problem 
3. Mediernes minoriteter – En fælles læringsproces 

 
Pkt. 7. Status på indsatsområdet vedr. ”Demokratisk Deltagelse for alle”   

Tovholderen for gruppen, Lally Parwana, fortæller om mødet med Lis Smidshold fra Gladsaxe Kommune. 
Det er blevet aftalt, at REM i samarbejde med AOF Gladsaxe, Frit Oplysningsforbund, GOF mv. arrangerer 
et debatskabende arrangement, d. 20. oktober, hvor fokus er ”demokratisk deltagelse”. Programmet kan ses 
her: www.g-o-f.dk/Debatgof/debatarrdemo.aspx  
Rådsmedlemmer, som er interesseret i at afholde sådanne arrangementer i deres kommuner er velkommen 
til at kontakte sekretariatet for yderligere informationer.  
 
Pkt. 8. Status på indsatsområdet vedr. ”En inkluderende udlændinge- og integrationslovgivning” 

Turan Savas kan fortælle, at REM ikke har afgivet høringssvar siden det seneste rådsmøde. Dog oplyser 
Turan Savas, at rådsmedlemmerne bør interessere sig for ordningen ”Fribyer for Alle”, hvortil rådet tidligere 
har givet et høringssvar. Kommunerne vil fremover muligvis kunne søge støtte fra Kulturministeriet til 
etablering af fristeder for forfattere.   
 

Pkt. 9. Opfølgning på det seneste møde med ministeren 

Muhsin Türkyilmaz udtrykker tilfredshed med det seneste ministermøde, hvor ministeren var delvis 
imødekommende for rådsmedlemmernes anbefalinger. Muhsin Türkyilmaz mener, at det er vigtigt, at rådet 
hele tiden husker at følge op på de anbefalinger, som ministeren var forholdsvis åbne over for. Med hensyn 
til indfødsretsprøven foreslår Morten Spies, at rådet læserbreve med fokus på:  

1. Alle som har gennemført folkeskolen i Danmark og som har bestået folkeskolens afgangsprøve, skal 
automatisk være kvalificeret til at opnå dansk statsborgerskab.  

2. Kravet om sprogtesten (dansk 3) frafalder, hvis man er over 60 år og har opnået permanent 
opholdstilladelse i Danmark. 
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Marcus Sabri fortæller, at han har taget kontakt til foreningen Folkeinformation i Århus, som udbyder 
forberedende undervisning til dansk indfødsretsprøve. Foreningen vil i samarbejde med Marcus Sabri 
oprette hold til ældre over 50 år. Undervisningen vil blive betalt af AOF.   
 
Det besluttes, at rådet skal forberede sig godt til integrationsdøgnet, hvor rådsmedlemmerne vil forsøge at 
sætte problemstillingerne vedrørende indfødsretsprøve og medborgerskab på dagsorden. Da flere af 
rådsmedlemmerne ikke har modtaget det endelige program, vil Morten Spies efter mødet sørge for, at alle 
rådsmedlemmer snarest får tilsendt informationer om integrationsdøgnet.  
 

Pkt. 10 Orientering fra sekretariatet  

Morten Spies fortæller om REMs USB-nøgle, som forventes at være færdig den 15. september. Morten 
Spies fortæller også om det kommende møde med integrationsrådssekretærerne og Assembly Voting den 
17. september. Assembly Voting vil til dette møde præsentere deres model, hvorefter det er op til 
kommunerne selv at vælge, om de vil benytte sig af modellen eller ej. Med hensyn til plakaterne til 
integrationsrådsvalgene fortæller Morten Spies, at plakaterne vil være klar i starten af september måned. Det 
aftales, at alt valgmateriale tilsendes elektronisk til rådsmedlemmerne samt til sekretærerne for de lokale 
integrationsråd. Morten Spies kunne ligeledes fortælle, at han har deltaget i et netværksmøde med 6 
sekretærer fra de 6 største byer. Afslutningsvis fortæller Morten Spies om mødet med the International 
Organization for Migration (IOM). IOM har for nyligt åbnet et kontor i KBH. IOM har vist interesse for et 
fremtidigt samarbejde med REM.   
 
Hien Thu Le fortæller, at ”kvinde-kortet” fra REM’s informationskampagne i 2007 vil blive relanceret, dog i en 
ny form. Et af formålene med Go-Card’et er, at sætte fokus på kvinders deltagelse i lokale integrationsråd 
samt at stemme til kommunalvalget den 17.11. Rådsmedlemmerne opfordres til at komme med forslag til 
udformningen af postkortet. Ligeledes giver Hien et kort overblik over REMs budget for 2009.   
 
Muhsin Türkyilmaz fortæller, at rådet i år ikke nødvendigvis kommer på en udenlandsk studierejse, men at 
der kan blive tale om et arrangement i Danmark.  
 
Endeligt besluttes det at bestille 10.000 stk. ekstra eksemplarer af valgpjecen ”Det er dit valg” 
 
Pkt. 11. Forslag om revidering af forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter samt 

standardforretningsorden for lokale integrationsråd 

Muhsin Türkyilmaz foreslår, at medlemmerne fremsender forslag til revidering af REMs forretningsorden 
samt standardforretningsordnen for de lokale integrationsråd senest den 17. september. Sekretariatet kan på 
baggrund af de indkomne forslag udarbejde et udkast til reviderede forretningsordner, som rådet kan tage 
stilling til på rådsmødet den 9. oktober. 
 
Lally Parwana ønsker, at et link til den nuværende forretningsorden indsættes i nærværende referat.  
 
Link til REMs forretningsorden: http://www.rem.dk/graphics/Synkron-
Library/Lovgivning/Forretningsorden%2C%20REM.pdf 
 
 
Pkt. 12. Eventuelt 

Erdogan Øzhayat fortæller, at han er blevet en del af et NGO-netværk for ligebehandlingsrådgivning. NGO-
netværket er oprettet på initiativ fra Institut for Menneskerettigheder. Institut for Menneskerettigheder ønsker 
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at indgå i et samarbejde med relevante NGO’er, om at fremme ligebehandling og bekæmpe 
racediskrimination. På baggrund heraf skal Erdogan Øzhayat den 11. september 2009 deltage i et 
netværksmøde i Institut for Menneskerettigheder.  
 
Lally Parwana mener, at rådet hører for lidt til de eksterne udvalg, som de enkelte rådsmedlemmer er 
medlem af. Hun foreslår derfor, at relevante udvalg inviteres til rådsmøderne med det formål at fortælle om 
deres arbejde og aktivitet.  
 
Pkt.13 Punkter til dagsordnen for næste møde 

Lally Parwana foreslår, at der skal sættes fokus på foreningslivet og foreningernes aktiviteter generelt. Hun 
mener, at det er nødvendigt at tænke på, hvordan man kan inddrage samt involvere foreningerne i rådets 
aktiviteter.  

Turan Savas foreslår derudover, at der på næste dagsorden også sættes fokus på unge og unges valg af 
ungdomsuddannelser.  

Endeligt foreslår Marcus Sabri, at sprogtestningsproblematikken, som nævnt under punkt 5, skal tages op til 
næste rådsmøde, da der i øjeblikket er meget politisk opmærksomhed omkring dette emne.   


