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 Referat 10. ordinære Rådsmøde.  

Dato: 13. juli 2011 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 11/40167 

  

  

Referat af 10. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 

Dato og tidspunkt: tirsdag d. 21.06.11 kl. 15.45-18.00 

Tilstede: Muhsin, Abderrazak, Bayram, Lynette, Samir, Ayse, Hakima, Sami, Ilvana, Roya, Cecilie 

Fraværende med afbud: Faizan, Desalegn, Dusan 

Sekretariatet: Mette Søndergaard, Signe Dalsgaard 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra 9. ordinære rådsmøde og godkendelse af dagsorden for 10. ordinære 

rådsmøde. 

Referat fra sidste møde godkendes uden kommentarer. 

Dagsorden godkendes uden kommentarer. 

 

Punkt 2: Dagens ministermøde 

Generel tilfredshed med mødet med ministeren. Muhsin roste alle for deltagelsen. Uanset hvilken minister, der 

er efter det kommende valg, er det vigtigt at holde fast i nogle af de gode idéer, der blev diskuteret på mødet 

(fokus på drenge og på emnerne uddannelse og kriminalitet). Der var generel skepsis angående ministerens 

fokus på kultur som den dominerende variabel i forhold til integration, og Lynette foreslog, at dette punkt 

tages op som et af de tre på næste møde med ministeren. Der var endvidere stor tilfredshed for den aftale, der 

blevet lavet med ministeren om at videreføre den hidtidige tradition i forhold til mødestruktur. Det vil dermed 

forsat være sådan, at initiativet ligger hos rådet, der foreslår 2-3 emner som forelægges ministeren inden 

mødet.  
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Punkt 3: Orientering fra formandskabet 

Razak orienterer kort om, at han har været i Bruxelles, men vil forberede et oplæg om dette til EU-mødet hos 

ham selv lørdag d. 20. august 2011. 

 

Punkt 4: Orientering fra integrationsministeriet 

Marian Lyng Møller fra Kontoret for Integrationspolitik orienterede om ændringer af både integrationsloven og 

repatrieringsloven. Der er forslag om at forpligte kommunen til at vejlede udlændinge, der er omfattet af 

repatrieringsloven, om de muligheder, denne giver. Kommunen vil få 25.000 pr. udlænding, der repatrierer.                      

Forslaget træder efter planen i kraft pr. 1. juli, og det skal derfor 3. behandles sidste uge i juni. 

 

Dernæst orienterede Marian om arbejdet med opdatering af pjecen ”Den gode modtagelse”, der drejer sig om 

hele processen lige fra afgivelse af opholdstilladelse til placering ude i kommunen.  

 

Ydermere orienterede Marian om arbejdet med en vejledning til kommunerne om håndteringen af uledsagede 

mindreårige asylansøgere. Marian ønsker rådets input til dette, da det er interessant at høre 

rådsmedlemmernes erfaringer om, hvad kommunerne kunne være i tvivl om i deres sagsbehandling. Forslag og 

bidrag kan sendes til Marian indtil slut juli/midt august. 

 

Der udspandt sig herefter en debat om den aktuelle debat om religiøse vielser af mindreårige. Ministeren har 

foreslået at fratage de imamer, der foretager disse vielser, deres opholdstilladelser.. Muhsin påpegede, at der 

er forskelle mellem forskellige kulturer i forhold til, hvad det indebærer at indgå en religiøs vielse. Det er derfor 

interessant, om SFI er opmærksom på disse to aspekter med hhv. selvudnævnte imamer og kulturelle forskelle 

og så foretager en sondring mellem dette i deres kommende rapport. 

 

Endelig orienterede Marian om, at ministeren i maj var i samråd om opførelse af moskéer, hvor han bl.a. skulle 

redegøre for, hvordan det sikres, at moskéer ikke bliver centrum for fundamentalistisk islamisme. Ministeren 

understregede her, at det for ham er et spørgsmål om netop byggeri, og det er dermed planloven og 

byggeloven, der er interessant, mens det IKKE drejer sig om formålet med eller indholdet af disse bygninger. 

Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at det iranske styre er indblandet i byggeriet af ny moske på Vibevej, 

men det er PET’s ansvar at sørge for, at potentielle terrorister ikke bliver et problem i Danmark. Der var 

enighed i rådet med ministerens udtalelser. 



 

 3 

Punkt 5: Orientering fra sekretariatet 

Velkommen til Signe Dalsgaard, som er ny studentermedhjælper for bl.a. Mette og REM. 

Marie Møller starter som ny praktikant til september. 

Kommende arrangementer: 

- Multikulturel Dag i Albertslund d. 16. juli (se punkt 6) 

- Årets Integrationspriser (REM er repræsenteret i dommerkomitéen). Man har nu mulighed for at 

indstille gode projekter/personer, som man har kendskab til, eller man kan opfordre sit netværk til det. 

Mette sender nærmere information ud om dette. 

- Team Integration Odenses cykeltur rundt i Danmark (se punkt 6) 

Mette orienterede endvidere om nyt, spændende materiale, som kan rekvireres fra hende (bl.a. fra Institut for 

Menneskerettigheder, RCT, pjece om hvordan udlændige kan få sig selv integreret og lære danskere at kende 

m.m.). 

 

Dernæst roste Mette høringsgruppen, som arbejder under svære vilkår med meget korte frister, men stadig 

når at afgive svar. Der er kommet 3 nye høringer, mens Mette har været på ferie, men svarfristerne er så korte 

(ca. en uge), at der ikke er svaret på disse inden fristens udløb. Mette har afgivet et foreløbigt svar om, at 

fristerne er for korte til at kunne afgive ordentlige svar, men at rådet vil svare, når det er muligt. 

 

Der er kommet nye computertasker med REM’s logo, men pastilæsker venter vi stadig på. 

 

Sami orienterede om hans deltagelse i en tænketank vedrørende beboerdemokrati, som Boligselskabernes 

Landsforening har taget initiativ til. Tænketanken skal bl.a. fokusere på kriminalitetsbekæmpelse i udsatte 

boligområder.  

 

Punkt 6: Nyt fra de lokale integrationsråd samt medlemmers deltagelse i eksterne udvalg 

Roya orienterede om Team Integration Odense, som planlægger cykeltur rundt i Danmark til sommer og derfor 

skal have kontakter til kommuner i Danmark for at høre, om de vil være med i projektet.  

 

Cecilia orienterede om integrationsmøde i Jammerbugt Kommune om at lave kultur/foreningsda og arbejdet 

med at udarbejde et inspirationskatalog mhp. bedre networking på tværs af integrationsrådene.  
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Dernæst orienterede Cecilia om møde i bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder og den ny 

bestyrelsessammensætning i bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder, da Socialministeriet gerne vil have 

en plads til en repræsentant fra handicapområdet (da DK har tiltrådt ny FNs Handicapkonvention), og man 

derfor ønsker at erstatte en af de nuværende to bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer etniske 

minoriteter. Disse to ændringer er dog ikke vedtaget endnu. Der vil dog fortsat være mulighed for at blive valgt 

som suppleant, og Cecilia fik mandat af rådet til, at hun i sin egenskab af medlem af Rådet for 

Menneskerettigheder stiller op som suppleant til bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder. Roya 

ønskede også at stille op til bestyrelsen, men da hun er suppleant og ikke medlem af Rådet for 

Menneskerettigheder, kan dette ikke lade sig gøre.  

 

Sami orienterede om en kick-off aften i Høje-Taastrup kommune, der vil udarbejde e integrationspolitik i 

foråret 2012, samt et møde mellem topledelsen i kommunen og integrationsrådet. 

 

Samir orienterede om, at Skanderborg Kommune har holdt et lignende arrangement som det i Høje-Taastrup, 

hvor integrationsrådet var inviteret af kommunen til dialog om, hvordan kriminalitet blandt indvandrere i 

kommunen kan forebygges og hvordan kommunen skulle håndtere ca. 50 nye flygtninge visiteret til kommunen 

bedst muligt. Endvidere kunne han oplyse, at der nu er fundet en løsning på sagen om svømmeundervisning til 

kvinder. Endelig kunne han oplyse, at sidste års tilbud fra Skanderborg Kommune, hvor der kom 40 nye 

indvandrere til Skanderborg, og der er af kommunen givet 150.000 kr. til at arrangere en tur for dem, hvor de 

skal oplyses om diverse danske forhold, i år er udvidet til 300.000 kr. næste år og skal så inkludere alle 

indvandrere i kommunen.  

 

Razak orienterede om, at der i Varde som første kommune i Danmark er oprettet et specielt vaskerum til 

muslimer på plejehjem. Der var i forvejen et ledigt lokale, og det krævede meget få ressourcer (kun vask og 

briks) at få det i stand.  

 

Lynette orienterede om problemer med engagementet i integrationsrådet i Kalundborg; både hos de menige 

medlemmer og i formandskabet. Mette foreslår et oplæg med ekstern oplægsholder, som kan sætte lidt gang i 

Integrationsrådet igen. Cecilia genkendte problemet og ville gerne tage imod Mettes forslag. Muhsin foreslog 

at finde dato til heldagsweekendmøde, hvor problemet adresseres. 
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Punkt 7: Fastlæggelse af møderække 2011/2012 

Mette og formandskabet har lavet udkast til det kommende års ordinære REM-møder, og der er foreslået 4 

møder i sidste halvår i 2011 og 4 møder i første halvår i 2012, som forinden mødet var fremsendt til 

medlemmerne. Der var ingen umiddelbare indvendinger mod de foreslåede datoer, og datoerne blev vedtaget. 

Mette sender datoerne ud pr. mail til alle medlemmer igen. 

 

Punkt 8: Forslag til punkter til næste møde (14. september 2011) 

Idet der skal udskrives valg inden november, anbefalede Mette, at rådet fokuserer på egne projekter og 

inkorporerer de inputs der kom fra ministermødet i dag d. 21.6. det blev vedtaget at fokusere på emnet om 

integration af drenge og i forlængelse af dette foreslog Cecilia fokus på familieredskaber og familiens rolle. Der 

var ønske om oplægsholder der kan fortælle om store, relevante projekter samt bidrage med statistikker og 

faglige inputs der er generelt gældende på området. Mette spørger relevante videnspersoner fra ministeriet 

om forslag til oplægsholdere. Cecilia tager kontakt til Ole Busck fra Århus Universitet. 

 

Punkt 9: Eventuelt 

Ingen kommentarer til dette punkt. 

 


