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 REFERAT 25. RÅDSMØDE  

Dato: 28. oktober 2013 

Kontor: Sekretariatet 

Sagsbeh.: MNS 

  

  

Referat af 25. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato, tid og sted: onsdag d. 23. oktober 2013 kl. 15-18, Social-, Børne- og Integrationsministeriet 

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Bayram Yüksel (til kl. 16.30), Abderrazak Jenayah, Mahmood Aslam Shehzada, Dusan 

Jovanovic (til kl. 16.30), Cecilia Soque og Sami Gökdemir 

Fraværende: Abdul Samir Abdul Qadir, Desalegn Tufa, Roya Moore, Dzevad Ahmetagic, Claude Shukuru Munyamanzi, 

Ilvana Karaga og Hakima Lasham Lakhrissi.  

Social-, Børne- og Integrationsministeriet: Mette Søndergaard, Ida Marie Jeppesen (Sekretariatet), Anna Møbjerg 

Stevnhoved (Kampagnen Mor Stemmer – pkt. ), souschef Anne Louise Nyegaard Hellen, Kontor for Integration og 

Demokrati (pkt. 2). 

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 24. møde i Rådet for Etniske Minoriteter samt godkendelse af dagsorden for 25. 

møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

Det blev aftalt at fremrykke dagsordenspunktet vedrørende Rådets høringssvar, da nogle medlemmer skulle gå 

tidligere, og dagsordenen blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer. 

Pkt. 2. Orientering fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet  

Anne Louise orienterede om, at der som led i en organisationsændring i ministeriet er oprettet et nyt kontor, der 

hedder Kontoret for Integration og Demokrati. Sekretariatet vil være tilknyttet det nye kontor, og der er ikke ændret i 

øvrigt på Sekretariatets arbejdsbetingelser.  

Anne Louise fortalte endvidere om Integrationstræf 2013, der blev holdt i Kolding. Træffet blev arrangeret af Social-, 

Børne- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening.  

Anne Louise fortalte, at social-, børne- og integrationsministeren er optaget af, hvordan civilsamfundet i højere grad 

kan inddrages i integrationsarbejdet og er i gang med at se på, hvordan civilsamfundet og de frivillige organisationer 

kan bidrage til og inddrages i integrationsindsatsen. Rådet vil blive orienteret, når der foreligger nyt herom.   

Anne Louise orienterede desuden om, at ministeren i starten af oktober har lanceret en antidiskriminationsenhed, der 

skal arbejde for at mindske etnisk diskrimination og styrke den etniske ligebehandling. Enheden skal blandt andet 

gennemføre en kortlægning af omfanget og karakteren af diskrimination i forhold til nydanskere, gennemføre 

kampagner samt koordinere lokale tiltag i kommuner og på arbejdsmarkedet. Der er efterfølgende blevet udmeldt en 
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pulje, der understøtter initiativer, der vedrører en helhedsorienteret indsats mod diskrimination. Puljen kan søges af 

eksempelvis kommuner, regioner, organisationer og foreninger. Der er ansøgningsfrist d. 8. november 2013.  

Der kan læses mere om puljen på ministeriets hjemmeside, sm.dk. Det blev aftalt, at Rådet fik eftersendt 

pressemeddelelsen omkring puljen samt enheden.  

Anne Louise orienterede om, at ministeren d. 10. oktober havde en kronik i Berlingske om integration. Kronikken kan 

findes på Berlingskes hjemmeside. Det blev aftalt, at Sekretariatet sender kronikken til medlemmerne, sammen med 

udkast til referat.   

Razak påpegede, at det ville være ønskeligt, hvis Rådet blev orienteret tidligere vedrørende tiltag, som dem, der blev 

orienteret om under dagsordenspunktet. De lokale integrationsråd mødes ikke så tit og dermed kan det blive svært at 

få formidlet budskaberne i tide ud til baglandet.  

Dusan efterspurgte i den forbindelse at få tilsendt udmeldinger, som kan være interessante for rådsmedlemmerne på 

mail, og Anne Louise orienterede om, at man kan abonnere på forskellige nyheder på sm.dk, som tilsendes ens 

mailadresse. Mette tilføjede, at man selv kan vælge, hvilke emneområder man vil abonnere på. 

Pkt. 3. Kort orientering fra formandskabet  

Muhsin fortalte kort om formandskabsmødet i Varde og en integrationsnetværkskonference på Malta, han skal til d. 8. 

november. 

Bayram fortalte om Integrationspriserne 2013, der blev afholdt d. 7. oktober i Bremen Teater, og at han i den 

forbindelse gav interviews til to tyrkiske kanaler. 

Muhsin orienterede om, at han har været til Integrationstræf 2013. Ministeren havde til arrangementet givet udtryk 

for, at hun ville arbejde videre med alle 18 anbefalinger i Task Force om integration. Integrationstræffet havde efter 

Muhsins opfattelse haft for stort fokus på ressourcesvage nydanskere og traumatiserede flygtninge, og han savnede 

en mere ressourceorienteret tilgang, eksempelvis til beskæftigelse.    

Bayram påpegede, at integrationslinjen har ændret sig, siden vi fik ny regering i 2011. Hvor der tidligere også var fokus 

på herboende indvandrere og efterkommere, er der med den nye regering primært fokus på flygtninge, og Bayram 

påpegede, at det ville være godt, hvis der kom større fokus på indvandrere og efterkommere, der trods alt udgør den 

største gruppe af etniske minoriteter i Danmark. 

Der var enighed om, at disse betragtninger kunne være relevante at inddrage, når Rådet senere skal give en 

tilbagemelding ift. øget inddragelse af civilsamfundet/frivillige organisation jf. punkt 2. 

Pkt. 4. Kort orientering fra sekretariatet 

Mette orienterede om, at det formentlig bliver svært for det nuværende REM at mødes med ministeren, og at det vil 

være mere oplagt, hvis ministeren mødes med det nye REM. Der arbejdes til gengæld i Sekretariatet på at finde et 

tidspunkt, hvor ministeren kan sige ”tak for denne gang” til det afgående råd.  

Ida orienterede Rådet om, at de kan bestille rejser mv. ved at skrive til Lene Valentin i så god tid som muligt på 

lva@sm.dk med oplysninger om tidspunkt og destination. Hvis rådsmedlemmerne ønsker billetten sendt hjem, bedes 

de oplyse deres adresse. Vedrørende refusion, informerede Ida om, at det er vigtigt at det er selve kvitteringen og ikke 

blot dankortkvitteringen, der gives/sendes til Ida. Ved refusion af kørsel og tabt arbejdsfortjeneste udfyldes de 

respektive skemaer og gives/sendes til Ida. 

mailto:lva@sm.dk
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Mette orienterede om, at det er vigtigt, at adressen på de gamle kuverter rettes til Holmens Kanal 22, 1060 

København K, og at det sikres, at portoen er korrekt. 

Det blev besluttet, at det kun er rådsmedlemmernes mailadresse og telefonnummer, der fremgår på www.rem.dk. 

 

Pkt. 6. Udkast til høringssvar om NYREM 

Mette gennemgik høringsnotatet kort, og Rådet diskuterede herefter indholdet. Sekretariatet vil sammenfatte 

konklusionerne i et udkast til et høringssvar, som vil blive sendt ud til rådsmedlemmerne til godkendelse inden 

høringsfristen d. 1. november.  

Pkt. 5. Status på kampagnen ”Mor Stemmer”. 

Anna opfordrede rådsmedlemmerne til at reklamere for de valgmøder, der afholdes i deres lokalområder. Flere 

foreninger er i gang med at lave pjecer, og forskelligt merchandise bliver sendt ud. Anna orienterede om, at den film, 

der blev optaget til Integrationspriserne 2013, snart er færdigklippet, og at der vil blive lagt et link op på hjemmesiden.  

Endvidere orienterede Anna om, at hende og Muhsin er ved at skrive en kronik om kommunalvalget 2013, som 

forhåbentlig kan blive bragt i Politiken eller et andet stort dagblad.   

Anna er endvidere i gang med at undersøge, om der er mulighed for, at vi på en eller anden måde kan fejre 

afslutningen af kampagnen. Der er forhåbentlig både en højere stemmeprocent at fejre, og også en del personer med 

etnisk minoritetsbaggrund bliver forhåbentlig valgt ind. 

Pkt. 7. Rådets anbefalinger til ministeren vedr. Task Forcens rapport. 

Det blev på mødet besluttet at sætte fokus på tre af anbefalingerne til ministeren:  

Anbefaling 1 under ”udsatte familier”, der omhandler etniske minoritetsforældres rolle og ansvar. Her vil Rådet 

henlede ministerens opmærksomhed på Rådets tidligere arbejde med forældreansvar. Under ”modtagelse af 

nyankomne” vil Rådet henlede opmærksomheden på Vardes model. Endelig vil Rådet fremhæve anbefaling 4 under 

”beskæftigelse”, der omhandler etnisk erhvervsfremme, blandt andet fordi den fokuserer på ressourcer, jf. 

diskussionen under dagsordenspunkt 3.  

Anbefalingen skal også indeholde en generel anbefaling fra Rådet om, at det gøres klarere for kommunerne, hvad de 

økonomiske fordele er ved at følge anbefalingerne. Eksempelvis fremgår det af den netop offentliggjorte rapport fra 

Etnisk Erhvervsfremme, at en kommune i gennemsnit sparer 200.000 kr., hvis en arbejdsløs borger på kontanthjælp 

bliver selvstændig.  

Sekretariatet vil gå i gang med at udarbejde et brev og overveje, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at spille ud med 

det, blandt andet henset til de igangværende tiltag, kommunalvalg og det faktum, at Etnisk Erhvervsfemme mødes 

med ministeren om den omtalte rapport d. 3. december. 

Pkt. 8. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, mv. 

Cecilia informerede om, at der i november er valg i EIF, hvor det skal besluttes, hvilke organisationer der skal være 

med. Det blev besluttet, at REM igen spiller ind med Cecilia som kandidat, også selvom det ikke er sikkert, at Cecilia vil 

være en del af det nye råd, der etableres i 2014. EIF har erklæret sig indforstået med, at der kan ske udskiftning på 

personsiden og også i REMs struktur i valgperioden. 

http://www.rem.dk/


 

 

Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 

Telefon: 41 85 10 69 
Mail: rem@sm.dk 
Web: www.rem.dk 

 

Sami blev valgt til repræsentant i følgegruppen for Dobbeltminoriteter, idet Hakima har været nødt til at trække sig på 

grund af for meget arbejde.  

 

Razak informerede om, at Varde Integrationsråd sammen med Rollemodellerne d. 28.-29. september deltog i en 

forbrugermesse, og Rollemodellerne er også aktive i arbejdet med at få stemmeprocenten op til kommunalvalget. D. 

24. oktober afholder Varde Integrationsråd og Den Internationale Forening valgmøde i Varde, hvor folk fra oplandet 

bliver hentet i busser. Et lignende møde skal afholdes d. 7. november i Ølgod.  

Muhsin informerede om, at der i Vejle afholdes valgmøde for alle de politiske partier og etniske foreninger i Vejle.  

Mahmood informerede om, at der d. 29. oktober afholdes valgmøde på Frederiksberg.  

Sami informerede kort om knivdrabet i Høje-Taastrup, og at der i den forbindelse har afholdt et møde i kommunen 

med justitsministeren og ministeren for bolig, by og landdistrikter, hvor 100 mennesker deltog. Justitsministeren 

informerede på mødet blandt andet om, at han vil fremsætte et lovforslag om ”ungetjeneste”, der er rettet mod unge 

under 18 år. De unge tildeles 10-40 timers samfundstjeneste.   

Mette tilføjede, at vi formentlig får lovforslaget i høring, og at det er inspireret af et lignende projekt i Sverige.   

Cecilia informerede om, at hun i august var til bestyrelsesseminar i Institut for Menneskerettigheder, hvor indholdet 

for det næste arbejdsår blev besluttet. Cecilia orienterede om, at Jammerbugt Integrationsråd afholder valgmøde 

sammen med to foreninger d. 8. november med støtte fra ”Alles Valg”-kampagnen. Cecilia informerede tillige om, at 

hun sammen med Dusan og Ida havde deltaget i et debatmøde i Aarhus arrangeret af Aarhus Integrationsråd. 

Pkt. 10. Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde. 

Mette orienterede om, at lovforslaget om et nyt REM formentligt fremsættes i Folketinget d. 11. december. Hun 

foreslog derfor, at Rådet kan tage sammen hen i Folketingssalen og overvære fremsættelsen, og holde årets sidste 

ordinære rådsmøde samme dag, sædvanlig tid og sted, dog afslutte med julefrokost på en restaurant et sted i byen. 

Hun vil orientere Rådet, så snart det ligger fast, hvornår lovforslaget fremsættes, men under alle omstændigheder 

bedes man reservere datoen til ordinært møde og efterfølgende julefrokost.  

Det blev desuden aftalt, at der holdes ordinært rådsmøde d. 12. februar 2014, samt at repræsentantskabsmødet 

afholdes d. 3. maj 2014. Mette anbefalede, at Rådet gør som ved forrige kommunalvalg, hvor der blev sendt et brev 

ud til landets kommuner, hvor vi informerer om mødet i Repræsentantskabet, og at de kan sende en repræsentant til 

mødet. Her kan Rådet også anbefale, at kommunerne sender en repræsentant fra de etniske minoriteter i kommunen 

frem for en kommunal embedsmand. Denne sidstnævnte anbefaling stammer fra diskussionen af Rådets høringssvar 

til lovforslaget om en ny konstruktion, og vil også være at finde deri. 

Pkt. 11. Evt. 

Mette orienterede om, at REM er blevet kontaktet af en gruppe studerende, der ønsker at afholde en innovationsdag i 

marts 2014, hvor en masse studerende skal løse en konkret stillet opgave på en innovativ måde. De ville høre, 

hvorvidt Rådet har en problemstilling, som de kan forsøge at finde løsninger til. Det blev besluttet, at Sekretariatet 

melder tilbage med spørgsmålet ”Hvordan får vi styrket forældreansvaret hos etniske minoriteter?”. Dette kunne 

være et fokusområde, som Rådet kunne kaste sig over, når kommunalvalget er vel overstået.  


