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 REFERAT 17. RÅDSMØDE.  

Dato: 13. september 2012 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 2012-51 

Sagsbeh.: MNS 

  

 

 

Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato og tidspunkt: Torsdag den 13. september 2012 kl. 15-18. 

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Abderrazak Jenayah, Bayram Yüksel, Ayse Kosar, Lynette Munk, Dusan 

Jovanovic, Sami Gökdemir, Roya Moore, Ilvana Karaga  

Fraværende med afbud: Samir Qadir, Desalegn Tufa, Hakima Lakhrissi, Cecilia Soque og Faizan Akbar.  

Social- og Integrationsministeriet: Kontorchef i Integrationspolitisk Kontor Henrik Thomassen og souschef i 

Demokratikontoret Karen-Lise Karman (begge tom. pkt. 2), Mette Søndergaard og Sara Rasmussen 

(Sekretariatet) 

Oplægsholder: Laura Gilliam, adjunkt og ph.d. ved Danmarks Pædagogiske Universitet 

 

Punkt 1. Godkendelse af referat af 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og godkendelse af 

dagsorden for 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter. 

Anmodning om ændring i referatet fra 16. møde i punkt 8, første linje, samt vedtagelse af, at 
regibemærkninger ikke fremover skal noteres i referatet. Derefter blev referatet godkendt, og 
ligeledes dagsorden for 17. møde. 
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Punkt 2. Kort orientering fra Social- og integrationsministeriet ved kontorchef i integrationspolitisk 
kontor Henrik Thomassen samt souschef i Demokratikontoret Karen-Lise Karman.    

Henrik Thomassen orienterede om, at Sekretariatsfunktionen siden sidste møde er flyttet fra 
Integrationspolitisk Kontor til Demokratikontoret. Han ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 
de nye rammer.  

Henrik Thomassen orienterede om regeringens initiativer på integrationsområdet, herunder, at 
ministeriet har udarbejdet en strategi for nedbringelsen af æresrelaterede konflikter, og anmodede 
rådet om jævnlige tilbagemeldinger fra det lokale plan på dette område.  

Rådet blev tillige orienteret om, at ministeriet forventer at afholde et Integrationsprisarrangement i 
starten af 2013, og at rådet vil få tilsendt en invitation, når den foreligger. Ligeledes vil rådet blive 
orienteret om kategorierne, som priserne uddeles indenfor, når disse er fastlagt.  

Muhsin Türkyilmaz spurgte om den fremtidige fordeling af midler til integrations- og 
medborgerskabsinitiativer, eftersom tendensen er, at det skal samles i større organisationer og måske 
dermed med mindre plads til de mindre projekter, drevet af ildsjæle. Henrik Thomassen bekræftede, 
at man ønsker større projekter med henblik på bedre at kunne evaluere effekter. Samtidig 
understregede han, at det handler om større projekter, ikke nødvendigvis store organisationer.  

Roya meddelte, at det er hendes erfaring, at midler i Vollsmose ikke altid anvendes bedst muligt. Der 
er for mange administrationsomkostninger til velmenende, men ineffektive projekter.  

Ilvana Karaga supplerede med at fortælle, at det i Esbjerg Kommune er erfaringen, at så længe 
projekterne har midler, fungerer de fint, men at der mangler fokus på forankring.  

Henrik Thomassen pegede på, at der er mange projektmidler, der ikke kommer fra Social- og 
integrationsministeriet. Satspuljemidler følges altid med krav om forankring. Han opfordrede Rådet til 
at kommunikere ud til de private aktører, at midlerne skal anvendes anderledes.  

Bayram Yüksel informerede om, en konkret henvendelse vedrørende klage over for lang 
behandlingstid i Udlændingeservice i sager om forlængelse af opholdstilladelse. Henrik Thomassen 
svarede, at spørgsmålet bør rettes til Justitsministeriet, idet Udlændingeservice nu hører under 
Justitsministeriets ressort.  

Karen-Lise Karman bød velkommen til Demokratikontoret og udtrykte, at hun glæder sig til det øgede 
samarbejde, som omorganiseringen giver anledning til. Demokratikontoret har fire områder, man 
arbejder indenfor: 1) Fremme af medborgerskab og inklusion 2) Særlig indsats vedrørende 
trossamfund ift. pligter og rettigheder 3) Forebyggelse i forhold til antidemokratiske og ekstremistiske 
miljøer 4) Forebyggelse af hadforbrydelser. Det blev aftalt, at Karen-Lise deltager i næste rådsmøde 
den 10. oktober, for at drøfte samarbejdet ml. Demokratikontoret og REM.  
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Punkt 3. Orientering fra formandskabet 

Muhsin fortalte om formandskabets rejse til Athen for at fortælle om, hvordan man arbejder i REM, 
samt at høre om immigration i Grækenland, som bl.a. på grund geografisk beliggenhed og Dublin-
konventionen har mange immigranter. En græsk delegation skal efterfølgende til Danmark på besøg.  

Endvidere orienterede Muhsin om, at han i august har deltaget i en konference med Etnisk 
Erhvervsfremme, hvor også social- og integrationsministeren deltog.  

Punkt 4. Kort orientering fra sekretariatet 

Mette orienterede om, at hun er tilbage og er glad for det og præsenterede rådet for den nye 
praktikant i sekretariatet, Sara Rasmussen. Begge glædede sig til at komme i gang med arbejdet.   

Punkt 5. Oplæg om ”Drenge med minoritetsbaggrunds udfordringer i det danske 
uddannelsessystem” ved Laura Gilliam, PhD Danmarks Pædagogiske Universitet 

[Laura Gilliams noter er sendt ud pr. mail til alle rådsmedlemmer]   

Punkt 6. Temadiskussion: Uddannelse og særlige udfordringer for unge nydanske drenge i 
uddannelsessystemet.  

 Ledelse: I temadiskussionen var ledelse et tilbagevendende tema. Lærerens gruppeledelse i 
klasselokalet, skoleledelsens ledelsesstil af lærere og andre medarbejdere. 

 Etniske minoritetslærere spiller også en rolle. Det gælder både identifikation fra 
minoritetselevers side og på lærerværelset, hvor en større mangfoldighed måske har en 
gavnlig effekt på rummeligheden i klasselokalerne. 

 Ikke blandede skoler: Det er ikke nødvendigvis løsningen at balancere andelen af 
minoritetsbørn og majoritetsbørn mere ud. Der er gode eksempler på gode og velfungerende 
skoler med en meget høj andel af minoritetsbørn. Bl.a. heldagsskolen i Høje Taastrup.  

 Lokale erfaringer og behov er forskellige: Heldagsskolen i Høje Taastrup er en succeshistorie, 
der overgår alle forventningerne. Lignende succeshistorie findes i Ishøj. Heldagsskolen er dog 
ikke noget universalmiddel, der i sig selv løser alle problemer. I Esbjerg havde man en 
heldagsskole, som nu lukkes ned pga. manglende resultater.  

 Bedre koordinering frem for nye projekter: Der er i første omgang ikke nødvendigvis brug for 
flere nye initiativer i forhold til ”utilpassede” unge, men der er brug for en bedre koordinering 
af indsatserne, lyder det fra Esbjerg Kommune.  

 Skævvredne faglige forventninger: Skolernes konkrete faglige forventninger er for ofte ude af 
trit med virkeligheden, hvad enten det er i form af uretmæssig indstilling til gymnasiet for en, 
der ikke er tilstrækkeligt dygtig, eller om det er manglende forventning til en, der faktisk godt 
kunne gennemføre en gymnasial uddannelse.  
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 For dårlig vejledning: Hvis ikke en ung indstilles til gymnasiet, er der for dårlig vejledning til 
alternativerne, og valgene om videre ungdomsuddannelse bliver for dårligt kvalificeret.  

 Større bredde i værdsatte kompetencer. Så det ikke kun er korrekt dansksproglighed, der skal 
være afgørende hverken for anerkendelsen i klasserummet eller i den senere jobsøgningsfase.  

Løsninger: 

 (Efter)uddannelse af lærere i tosproglig håndtering 

 Forventningssamtale inden skolestart.  

 Modersmålsundervisning 

 Bedre skoleledelse og undervisning af lærerne i gruppeledelse i klassen 

 Vægtlægning på faglighed og læringsstil frem for etnicitet og kultur 

 Bedre samarbejde mellem aktører. Ingen giver slip før den næste har fat.  

 Mere brobygning mellem uddannelsesinstitutioner. 

 Mere lektiehjælp  

Punkt 7. Forberedelse af ministermøde 

Mette gjorde rådsmedlemmerne opmærksomme på, at der grundet de mange aflysninger er to 
emner til diskussion på mødet i stedet for kun ét. Endvidere anbefalede hun, at rådet forberedte sig 
på, at ministeren måske gerne vil tale om Vollsmosesagen fra august.  

Det blev aftalt, at Ilvana fremlægger ”Unge minoritetsdrenge i uddannelsessystemet” og at Ayse 
fremlægger ”Diskrimination”. Sekretariatet laver udkast til talepinde til begge. Det blev endvidere 
aftalt, at Roya orienterer om Odense Kommune og Vollsmose, hvis ministeren spørger til det.   

Punkt 8. Konferencer i efteråret 

Det blev vedtaget at afholde nytårsmøde i januar og at sekretariatet ser på, om der kan holdes en 
arbejdsweekend i efteråret.   

Punkt 9. Orientering om andet fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse 
i eksterne udvalg, konferencer mv.  

Ilvana fortalte, at man i Esbjerg har haft dialogmøde med Ny-Dansk Ungdomsråd i et udsat 
boligområde. Deltagerne tog det seriøst, og arrangementet har resulteret i, at lokale unge fra 
området nu vil lave et arrangement i forbindelse med kulturnatten.  

Kalundborg Integrationsråd har fået ny formand, og Lynette er blevet næstformand. 

Abderrazak fortalte, at kulturnatten i Varde Kommune var en stor succes, og at integrationsrådets 
arrangement fik mediedækning mm.  

Dusan orienterede om, at man i Næstved Kommune har afholdt marokkansk dag med musik, mad og 
godt fremmøde.  
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Cecilia orienterede om, at der skal vælges en ny repræsentant til Rådet for Menneskerettigheder, da 
hun selv er kommet i Institut for Menneskerettigheders bestyrelse, og man her har besluttet, at der 
ikke skal være personsammenfald. Der skal også vælges en suppleant til Rådet for 
Menneskerettigheder. I øvrigt skal der udformes et høringssvar til IMR angående bidrag til 
årsrapporten fra Agenturet for Fundamentale Rettigheder (FRA).  

Ayse orienterede om, at hun har været til konferencer i Berlin og Tyrkiet.  

11. Evt.  

Ayse orienterede om, at hun i forbindelse med færdiggørelse af uddannelse påtænker at flytte til 
København. Det vil i så fald betyde at hun må udtræde af REM, og at der skal findes nye suppleanter 
til hendes poster.  


