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 REFERAT, 22. RÅDSMØDE.  

Dato: 13. januar 2010 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 10/00585 
 

 

 

Sagsbeh.: MCS  

Fil-navn: Referat, 22. rådsmøde  

 

Referat af 22. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 
Dato og tidspunkt: Onsdag den 13. januar 2010 kl. 15.00 – 18.00 

Tilstedeværende: Bayram Yüksel, Dusan Jovanovic, Dzevad Ahmetagic, Erdogan Øzhayat, Issmat 

Mohamed, Lally Parwana, Marcus Sabri og Turan Savas. 

Fraværende med afbud: Abderrazak Jenayah, Adnan Meki, Lynette Munk, Ganeswaran 

Shanmugaratnam, Muhsin Türkyilmaz og Sami Gökdemir.  

Sekretariatet: Morten Spies. Integrationsministeriet: Marian Lyng Møller, Rasmus Nygaard og Sanne 

Edmonson,  

 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden for 22. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 

Dagsorden godkendes.  

 

Pkt. 2. Kort orientering fra formandskabet  

 

Morten fortæller, at Muhsin har deltaget som oplægsholder på en konference i Athen vedr. ”Migrants 

empowerment” arrangeret af græsk Røde Kors. Bayram kunne oplyse, at han har modtaget en henvendelse 

fra Cirius, der har foretaget navneændring til Styrelsen for International Uddannelse. Styrelsens nye 

hjemmeside findes på: www.iu.dk 

 

Pkt. 3. Orientering fra sekretariatet 

 

Morten fortæller, at der er ansøgningsfrist vedr. deltagelse i Ny-Dansk Ungdomsråd den 18. januar. Han 

opfordrer til, at rådsmedlemmerne videresender information om Ny-Dansk Ungdomsråd til potentielle 

kandidater. Samarbejdsmuligheder med ungdomsrådet drøftes, og Dusan påpeger, at det er et godt arbejde 

fra REMs side, der ligger bag oprettelsen af rådet.  

 

Morten fortæller, at der er blevet konstitueret en række integrationsråd i forlængelse af det netop overståede 

kommunalvalg. Til inspiration er der oprettet en side på www.rem.dk med best practice vedr. oprettelse af 

integrationsråd. 

 

Repræsentantskabsmødet forventes afholdt den 8. maj 2010 i Middelfart. Dusan spørger, om det er muligt at 

stille op som kandidat for Rådet for Etniske Minoriteter, hvis man er fraværende i forbindelse med 

Repræsentantskabsmødet. Morten fortæller, at han ikke vurderer, at dette er muligt, men henviser til 

http://www.iu.dk/
http://www.rem.dk/
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Integrationsministeriets tilforordnede for en endelig afklaring. Ministeriets tilforordnede, Marian Lyng Møller, 

påpeger, at hun vil undersøge sagen.  

 

   

Pkt. 4. Arbejdsdag i Middelfart den 6. marts 2010 

 

På vegne af Muhsin fortæller Morten, at Muhsin har foreslået en arbejdsdag i Middelfart med henblik på at 

kunne evaluere rådets arbejde i den indeværende periode og pege på udviklingsmuligheder for det nye Råd 

for Etniske Minoriteter, der vælges til maj. Rådets medlemmer udtrykker enighed om, at det er relevant med 

en arbejdsdag, men det foreslås, at arbejdsdagen afholdes i København i forlængelse af det kommende 

møde med ministeren. Det foreslås ligeledes, at arbejdsdagen afholdes fredag den 5. marts om 

eftermiddagen og lørdag den 6. marts om formiddagen. Marcus påpeger, at han ikke ønsker at splitte 

arbejdsdagen op, men i stedet foretrækker at afholde denne om lørdagen. Issmat påpeger, at det er vigtigt, 

at arbejdsdagen ikke hastes igennem, men at der er tid til en ordentlig dialog. Bayram foreslår en afstemning 

om afholdelse af arbejdsdagen. Alle medlemmer stemmer for at afholde en arbejdsdag, og der er flertal for, 

at denne afholdes fredag den 5.marts om eftermiddagen og lørdag den 6. marts om formiddagen.  

  

Pkt. 5. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, 

konferencer mv. 

 

Marcus fortæller, at han har deltaget i en konference om antiradikalisering i København. Ligeledes har han 

deltaget i et inspirerende opstillingsmøde i Ålborg integrationsråd, hvor han holdt oplæg bl.a. om arbejdet i 

REM. I Århus integrationsråd har Marcus deltaget i et møde med et videnscenter under kommunen vedr. 

proceduren for sprogscreeninger af børn. Marcus har tidligere opfordret til, at man undgår etniske 

sprogscreeninger, men i stedet sprogscreener alle på tværs af etnisk oprindelse. I den forbindelse nævner 

Marcus, at børne- og unge-rådmanden deltager i integrationsrådsmødet den 25. januar. Herudover fortæller 

Marcus, at der har været afholdt en succesfuld Ramadan-fest den 8. september samt at integrationsrådet 

indgår i en følgegruppe vedr. projekt ”Kulturby Århus 2017”. Endelig fortæller Marcus, at der er nedsat et 

udvalg vedr. valg til integrationsråd i 2010.  

    

Issmat fortæller, at Norddjurs integrationsråd holdt møde den 15. december hvor socialchefen og 

arbejdsmarkedschefen deltog. Her drøftedes bl.a. afholdelse af valg samt frivilliges engagement i 

integrationsrådet. Det forventes, at valget afholdes i februar efter samme model som sidst, hvor en bus vil 

fragte interesserede til valgmødet. Herudover fortæller Issmat, at han har deltaget i et møde om EU’s 

fattigdomsår 2010 bl.a. med oplæg ved tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som tog 

udgangspunkt i den uenighed, der kan være om fattigdomsbegrebet. Issmat satser på, at året markeres i 

Norddjurs, og han har dialog med socialudvalget om at oprette en sommerlejr for udsatte grupper i 

kommunen. Endvidere er der drøftelser om, hvorvidt kommunen kan yde bistand til kontingenter til 

sportsklubber mv., således at udsatte børn ikke ekskluderes fra samfundet. Endelig har Issmat været til 

møde i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder den 9. december. Her blev bestyrelsen orienteret om 

ansættelsen af Instituttets nye vicedirektør samt Instituttets nye udvidede fokus på ligestilling. Issmat havde 

desuden modtaget en udredning omkring Instituttets fokus på Mellemøsten, hvor menneskerettighederne har 

det svært og hvor landene ikke anerkender den Internationale domstol i Haag. 

 

Dusan orienterer om afholdelse af valg til integrationsrådet i Næstved og omdeler en valg-flyer, der også 

findes på Næstved kommunes hjemmeside  

 

http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/Januar2010/NedsattelseafnytIntegrationsrad.aspx
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Turan fortæller, at integrationsrådet i Fredericia har behandlet en høring vedr. kvinders medborgerskab i 

kommunen samt en høring vedr. nedsættelse af en tænketank på integrationsområdet som supplement til 

integrationsrådet. Integrationsrådet var meget positiv over for kvindeinitiativet, der forventes at tage afsæt i 

gode erfaringer med tidligere initiativer i udsatte områder (Korsgadeprojektet) samt integrationsrådets 

tidligere initiativer på kvindeområdet (kurbadsarrangementet for kvinder på tværs af etnicitet).  

 

Marian L. Møller fra Integrationsministeriet tilføjer, at ministeriet har oprettet en pulje, hvorfra der løbende 

kan søges midler. Information om puljen findes på www.nyidanmark.dk  

 

Dzevad fortæller, at der vil være valg til Randers integrationsråd i marts og at der formentligt skal vælges 9 

medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund, mens 6 andre medlemmer formentligt videreføres. Man kan 

læse mere om valget i Randers på www.rem.dk  

 

Erdogan oplyser, at der i Odsherred er blevet fremstillet en højtidskalender med logo. Endvidere er Erdogan 

blevet medlem af lokalrådet i kraft af sit formandskab i Odsherred integrationsråd. Herudover har der været 

en del fokus på modersmålsundervisning, idet mange børn mangler kompetencer inden for deres 

modersmål, hvilket også kan gå ud over deres evner til at lære dansk. I forbindelse med ankomsten af nye 

flygtninge i Odsherred har integrationsrådet deltaget i et velkomstarrangement sammen med borgmesteren. 

Integrationsrådets medlemmer deltager som en frivilligt velkomstkomité / netværk som hjælper nytilkomne 

med at finde rundt i alle dele af kommunen og det danske samfund. Endelig oplyser Erdogan, at Odsherred 

integrationsråd afholder mangfoldighedsdag på lørdag den 16. januar, hvor der uddeles priser til 

virksomheder, der arbejder for at fremme integrationen.  

 

Lally oplyser, at der i Rødovre har været overvejelser om, hvorvidt det nuværende integrationsråd skal 

forlænges, eller om der skal vælges nye medlemmer til rådet. Der pågår videre overvejelser i form af en 

undersøgelse, og beslutningen om valg er udsat i 1 år. Herudover har rådets medlemmer været synlige i 

pressen med forskellige opfattelser af, hvordan det står til med integrationen i Rødovre og på nationalt plan. 

Forløbet har vist, at rådet fungerer godt og er velegnet til at tackle forskelligheder og udfordringer. Endelig 

oplyser Lally, at der afholdes arbejdsdag i rådet den 19. januar 2010.  

 

Bayram fortæller, at Ishøj integrationsråd har afholdt den årlige kulturfest sammen med Banebryderne 

(rollemodelkorps og integrationsprojekt i Ishøj) den 4. december 2009 med over 200 deltagere. Endelig har 

byrådet besluttet, at rådet skal reduceres fra 18 til 14 medlemmer fremover.  

 

Pkt. 6. Status på indsatsområder vedr. ”Mangfoldighed i medierne”, ”Demokratisk Deltagelse for 

alle” og ”En inkluderende udlændinge- og integrationslovgivning” 

 

Lally oplyser, at rådets kampagne til styrkelse af demokratisk deltagelse i forbindelse med kommunalvalget 

forløb fint. Der blev taget godt imod kampagnematerialet, som er sendt ud til biblioteker, caféer, 

integrationsråd og foreninger. Endelig var der også en god respons, da Lally medbragte materialet i 

forbindelse med et møde i European Integration Forum.  

 

Turan fortæller, at der ikke havde været relevante høringer i den forløbne periode, mens Bayram ikke har 

noget nyt vedr. ”Mangfoldighed i medierne”.  

 

 

 

 

http://www.nyidanmark.dk/
http://www.rem.dk/
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Pkt. 7. Orientering fra Integrationsministeriet 

 

Rasmus Nygaard fra Integrationsservice orienterer om deres metoder og resultater. Der kan læses mere om 

Integrationsservice på Integrationsministeriets hjemmeside. 

 

Marian Lyng Møller oplyser, at ministeriet arbejder på at styrke indsatsen vedr. æresrelaterede konflikter. 

RED har vundet et udbud vedr. botilbud, mens LOKK har fået udvidet sin informationsenhed, så denne nu 

også tilbyder personlig vejledning. Integrationsministeriet har endvidere indgået en ny aftale om samarbejde 

med biblioteker og medborgercentre i udsatte boligområder. Herudover er en handlingsplan om 

ligebehandling til afsluttende godkendelse på politisk niveau. Handlingsplanen forventes offentliggjort til 

snarest.  

 

Pkt. 8. Orientering om European Integration Forum (EIF) 

 

Lally oplyser, at hun er blevet valgt til formandskabet for EIF – som repræsentant for de 27 nationale ngo’er. 

Opgaven består primært i, at forberede møder i EIF samt at fastsætte strukturen for arbejdet. Lally nævner, 

at ligestilling og diskriminationsspørgsmål er på dagsordenen mange steder i Europa. Lally ønsker, at REM 

styrker informationen om EIF på hjemmesiden. Nyheder om EIF findes fremover på: 

http://www.rem.dk/sw14705.asp 

 

Pkt. 9. Opfølgning på møde med ministeren fredag den 20.11 samt punkter til kommende møde med 

ministeren (fredag den 5. marts kl. 13:30 – 15:00) 

 

Dusan fortæller, at ministeren var glad for rådets engagement i EIF og at Lally havde opnået 16 ud af 27 

stemmer i forbindelse med valget til formandskabet. Endvidere roser Dusan formandens mødehåndtering i 

forbindelse med spørgsmålet om førtidspensionister. Bayram ærgrer sig over, at ministeren blankt afviste 

rådets forslag om to-sprogsundervisning (undervisning i dansk og modersmål samtidigt). Marcus påpeger, at 

rådet skal forsøge at undgå individuelle diskussioner. Dzevad påpeger, at han grundlæggende synes, at der 

var en fin og konstruktiv dialog, hvor ministeren bl.a. fattede interesse for, at tyrkisk kan indgå som muligt 

fremmedsprog på gymnasierne.   

 

Pkt. 10 Punkter til dagsordnen for næste møde 

 

Bayram foreslår, at det drøftes, hvorvidt der kan etableres et fast samarbejde med Ny-dansk ungdomsråd. 

Herudover peges der på, at der skal drøftes relevante emner til næste ministermøde samt skabes en ramme 

for arbejdsweekenden 5. og 6. marts.  

 

Pkt. 11. Evt. 

 

Styrelsen for International Uddannelse har henvendt sig til Bayram vedr. spørgsmål om, hvordan de kan øge 

deres synlighed. Bayram er i dialog med Styrelsen herom og modtager gerne anbefalinger fra rådets 

medlemmer.  

 

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/integrationsservice/integrationsservice.htm
http://www.rem.dk/sw14705.asp

