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 REFERAT 18. RÅDSMØDE.  

Dato: 21. november 2012 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 2012-51 

Sagsbeh.: MNS 

  

 

 

Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 15-18.  

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Bayram Yüksel, Hakima Lakhrissi, Cecilia Soque, Ayse Kosar, Dusan Jovanovic, 

Sami Gökdemir 

Fraværende med afbud: Abderrazak Jenayah, Samir Qadir, Lynette Munk, Desalegn Tufa, Roya Moore, Ilvana 

Karaga og Faizan Akbar.  

Social- og Integrationsministeriet: Mette Søndergaard og Sara Rasmussen (Sekretariatet) 

Oplægsholder: Konsulent Carsten Fricke, Etnisk Erhvervsfremme 

Gæster: Knud Aarup, direktør og enhedschef i VISO Else Frydensberg, Socialstyrelsen, tidligere praktikant 

Frederik Giese 

Punkt 1. Godkendelse af referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og godkendelse af 

dagsorden for 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter. 

Referatet fra 17. blev godkendt uden kommentarer.  

Til referatet af ministermødet d. 19. september 2012 anmodede Bayram Yüksel om ændring i pkt. 4, således at 
”tvungen børnehave” ændredes til ”tidlig indsats ift. børnehave”  

Formanden informerede om, at pkt. 2 udgik af dagsordenen, da der ikke var væsentligt nyt at fortælle fra 
ministeriet siden sidst.  
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Punkt 2. Kort orientering fra Social- og Integrationsministeriet 

Udgik.  

Punkt 3. Orientering fra formandskabet 

Formanden orienterede om, at han havde deltaget i ministerens årsmøde den 27. september 2012 
om implementering. En lang dag med oplæg og arbejde i mindre grupper mundede ud i 12 punkter 
for effektiv implementering. Formanden havde fundet det mest udbytterigt med de 
netværksmuligheder, der var, blandt andre repræsentanter fra integrations- og socialområdet. Der 
var kun fire integrationsrepræsentanter ud af 120 deltagere.  
Endvidere orienterede formanden om, at formandskabet har bevilget rådsmedlem Faizan Akbar orlov 
i 6 mdr. i henhold til vedtægterne. Yderligere oplyste han, at han helst ikke ser, at flere medlemmer 
anmoder om at holde orlov, eftersom kontinuiteten i rådet forstyrres.  

Sekretæren orienterede om, at Claude Shukuru Munyamanzi fra Frederikshavns Integrationsråd 
indtræder i REM i stedet for Faizan. 

Punkt 4. Kort orientering fra sekretariatet 

Sekretæren orienterede om, at rådsmedlem Ayse Kosar udtræder pga. flytning, og at Dzevad 
Ahmetagic fra Randers integrationsråd kommer ind i stedet. 

Videre fortalte hun, at sekretariatet havde deltaget i et fyraftensmøde i Randers om 
integrationsrådenes arbejde og sammensætning. Mødet var arrangeret af integrationsrådene i 
Randers, Aalborg, Odense og Viborg (og Esbjerg, der dog ikke kunne deltage selv). Deltagelsen i 
fyraftensmødet i Randers er også et led i en proces, der sættes i gang nu, om hvordan man kan 
fremtidssikre Rådet for Etniske Minoriteter. I forlængelse heraf kom flere rådsmedlemmer med 
tanker og ideer. Alle er nedskrevet og tages med videre i processen.  

Sekretæren orienterede om, at temaet for arbejdsweekenden bliver ”Alliancer”. Efter 
ressortomlægningen er integration nu blevet en lille brik i et stort hus, og det er godt for rådet at 
tænke på, hvordan rådet kan samarbejde med andre parter; råd, styrelser, foreninger m.fl. 
Arbejdsweekenden blev fastlagt til d. 9.-11. november 2012. Info om sted og program følger.   

Tidligere praktikant Frederik Giese kiggede forbi og blev takket for indsatsen.  

 

Punkt 5. Planlægning af nytårsmøde 

Praktikant Sara Rasmussen fortalte om de indledende tanker om nytårsmødet og bad om 
tilbagemelding på det. Temaet bliver ”demokratisk deltagelse” som forløber for kommunalvalget i 
2013. Ideen er at holde det en hel lørdag med blandede oplæg og workshops. Oplæggene kunne være 
fra best practice på området, forskere, med kendskab til status og statistik og inddragelse af oplæg og 
inspiration fra guerilla marketing for at ”ryste posen” og måske få helt nye ideer.  
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Rådsmedlemmer kom med input til, hvem der skal inviteres: kommunale repræsentanter, lokale 
integrationsråd, folketingspolitikere, Ældrerådet, Handicaprådet, Ligebehandlingsudvalget.  
Mette Søndergaard fortalte om feed-back på REMs valgfolder, at flere andre har udtrykt begejstring 
og foreslået, at den ikke kun skal henvende sig til etniske minoriteter, men til mange flere, der har 
brug for samme information.  

Hakima foreslog, at man i forlængelse af temaet demokratisk deltagelse kunne overveje, om man kan hjælpe 
ordblinde og analfabeter, der har vanskeligt ved at navigere rundt på en stemmeseddel, og måske det kunne 
afhjælpes ved billeder på stemmesedlen. Endvidere fortalte hun, at det er hendes indtryk, at der blandt mange 
er uklarhed om, hvor mange krydser, der må sættes mv.  

6. Valg til European Integration Forum 

Afgående repræsentant, Ayse Kosar, orienterede om arbejdet. Lynette Munk var eneste opstillede, og 
blev således repræsentant med rådets opbakning.  

Rådsmedlemmer Abderrazak Jenayah og Roya Moore var begge opstillede som suppleant. På 
baggrund af en hemmelig afstemning blandt de tilstedeværende blev Abderrazak Jenayah valgt som  

suppleant til Lynette Munk med stemmerne 6-1.  

 

7. Præsentation af Socialstyrelsen  

Formanden orienterede indledningsvist om arbejdet i Rådet for Etniske Minoriteter.  

Nytiltrådt direktør i Socialstyrelsen, Knud Aarup, og enhedschef i VISO, Else Frydensberg, 
præsenterede Socialstyrelsen som et samlingssted for viden om sociale forhold og problemstillinger 
på tværs af områder. Else Frydensberg, VISO, fortalte om den rådgivning, VISO yder til kommuner, 
botilbud, borgere m.fl. De har aftaler med specialister på mange forskellige sociale områder. Begge 
opfordrede til at gøre brug af hhv. Socialstyrelsen og VISO til viden og oplæg og rådgivning til 
fremtidige indsatser i kommunen.  

Knud Aarup inviterede rådet til at komme til Socialstyrelsen engang, evt. holde et rådsmøde der. Det 
blev aftalt, at rådets næste møde d. 21. november, lægges i Socialstyrelsens lokaler i Odense, og at 
Socialstyrelsen muligvis bidrager med oplæg om emnet ”Kriminalitet”, der ifølge strategien skal 
behandles på mødet. 

 

8. Oplæg til temadiskussion om beskæftigelse og fremme af mangfoldighed i erhvervslivet v. 
Carsten Fricke fra Center for Etnisk Erhvervsfremme.  

[Se ppt-præsentation fra Carsten Fricke. Vedhæftet til rådsmedlemmer sammen med referatet] 

 

9. Temadiskussion: Beskæftigelse – hvordan fremmes mangfoldigheden i erhvervslivet?  

Rådet diskuterede emnet på baggrund af Carsten Frickes oplæg og kom frem til følgende:  
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Rådet anbefaler at:  

- at man udarbejder en mere fleksibel overgang mellem overførselsindkomst og opstart af egen 
virksomhed for at motivere til iværksætteri.  

- at der er rådgivning til nye iværksættere.  

- at man ser på mulighederne i at sætte iværksætteri på skoleskemaet på produktions- og 
erhvervsskoler for at fremme beskæftigelsen og mindske frafaldet.   

- at der sættes fokus på, at flersproglige og flerkulturelle kompetencer er en styrke for 
virksomheden, der gerne vil ud på nye markeder.  

- at uddannelsesnivauet blandt nydanskere øges for således at hindre, at de står i periferien af 
arbejdsmarkedet eller ryger helt ud i forbindelse med udflytningen af 
produktionsarbejdspladser.  

 

10. Opsamling på æresrelaterede konflikter samt til mødet i Kontaktudvalget mellem Københavns 
Politi og repræsentanter for etniske minoriteter 

Den nationale strategi for æresrelaterede konflikter blev udleveret med opfordring om at læse den og 
sprede kendskabet til den i netværket.  

Sami blev bedt om at spørge i Kontaktudvalget, hvorvidt der eksisterer lignende fora i Jylland, og hvis 
ikke, om der er tanker om at oprette et, da det er rådets opfattelse, at der er store problemer med 
racisme også uden for København.  

 

11. Orientering om andet fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i 
eksterne udvalg, konferencer mv.  Herunder indstilling af repræsentant til følgegruppen til Danske 
Handicaporganistioners projekt ”Dobbeltminoriteter i FOKUS”.   

Ayse Kosar træder på grund af fraflytning af kommunen ud af Aalborg integrationsråd og dermed af 
REM.   

Det blev besluttet, at Hakima Lakhrissi repræsenterer REM i følgegruppen til DH’s projekt 
”Dobbeltminoriteter i FOKUS”. 

Roya Moore træder ind i Rådet for Menneskerettigheder, idet Cecilia Soque via sin bestyrelsespost 
ikke længere kan være menigt medlem. Der skal vælges en ny suppleant. Det blev besluttet at valg af 
suppleant finder sted på næste ordinære rådsmøde d. 21. nov. 2012. Hakima meddelte, at hun er 
interesseret i at stille op som kandidat. 

 

 

 



 5 

 

 


