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 Referat ordinært Rådsmøde  

Dato: 10. februar 2015 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 2014-9613 

Sagsbeh.: MNS 

  

Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato, tid og sted: onsdag d. 28. januar kl. 15-18, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forhold, Holmens Kanal 22, 1060 København K.  
 
Til stede: Yasar Cakmak, Natasha Al-Hariri, Muhsin Türkyilmaz, Laura Gilliam, Bayram Yüksel, Tiahes 
Thiaharaja, Izzet Tokmak, Eline Feldman, Betina Rasmussen, Mahmoud Daoud, Abdirahman Mohamud Iidle, 
Desalegn Tufa. 

Til stede fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold: Mette Søndergaard, Line 
Bygballe Jensen, Anne Boje Hansen (Sekretariatet), Kontorchef Henrik Thomassen fra Kontoret for 
Integration og Demokrati (tilforordnet) ved pkt. 3. Morten Spies og Sascha Jespersen fra Ankestyrelsen/ 
Enheden for Antidiskrimination ved pkt. 8. 

 

Pkt. 1: Til godkendelse  

Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen var udsendt til samtlige medlemmer sammen med mødeindkaldelsen 7 dage før mødet jf. 
Rådets forretningsorden § 8. Der var efterfølgende sendt en ny opdateret dagsorden fredag d. 23. januar. 
Den reviderede dagsorden blev godkendt.   

 

Pkt. 2: Til orientering 

Velkomst ved formand Yasar Cakmak 

Yasar bød velkommen til alle, heriblandt Anne Boje Hansen, som er ny tilknyttet medarbejder til REM 
sekretariatet. Han orienterede om at Henrik Thomassen er udpeget som tilforordnet og ville støde til mødet 
senere. Rådet sagde pænt farvel til Line, som skulle afslutte sit praktikforløb fredag d. 30. januar. 

 

Pkt. 3: Til orientering 

Rådets første tre måneder og mødet med ministeren v/Yasar 

De tre første måneder af REMs levetid blev gennemgået, herunder arbejdet med udarbejdelsen af diverse 
høringssvar i løbet af november-januar, samt et markant øget fokus på at få REM i medierne.  

Formanden orienterede dernæst om et nyt samarbejde med ministeriets Ligestillingsafdeling om fejringen 
af 100-året for kvinders stemmeret. Rådet er blevet bedt om at komme med forslag til ambassadører til 
kampagnen.   
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Efter en drøftelse i Rådet var der enighed om at indstille Roya Moore, Mahtab Jaili-Trudslev, Ayse Dudu og 
Rushy Rashid, som alle er stærke og markante aktører på de sociale eller andre medier og har en stor 
kommunikationsplatform. Derudover foreslår Rådet også Bydelsmødrenes Landsorganisation, Ellie Jokar og 
rådets egen formand. 

Der aftaltes, at alle kunne sende deres forslag på mail til sekretariatet, dog inden udgangen af ugen, da 
Ligestillingsafdelingen havde bedt om bidrag snarest muligt. 

Rådet er blevet kontaktet af en tysk organisation, CJD Hamburg Eutin, der er i gang med at igangsætte et 
projekt om integration af arbejdstagere i ”The Baltic Sea Region”. Rådet har underskrevet et ’Letter of 
Intent’ og venter at høre nærmere.  Betina og Bojana er blevet udpeget som repræsentanter til projektet. 

REM er blevet en del af et netværk af aktører på det frivillige integrationsområde under regeringens strategi 
”Civilsamfundet Bygger Bro”. Netværket faciliteres af Oxford Research, og der er mange gode 
samarbejdspartnere repræsenteret.  

Afsluttende informerede Yasar om det planlagte møde med ministeren d. 3. februar 2015. Mødet er et 
”hilse på møde” på en halv time. På mødet vil der være fokus på at diskutere REMs økonomi, samt 
muligheden for at øge sekretariatsbistanden, og desuden at fortælle om Rådets arbejde indtil nu, inklusive 
de fem fokusområder, som blev indkredset på arbejdsweekenden. 

Herefter fulgte en drøftelse af Rådets fremtidige arbejdsform mv.  

 

Pkt. 4: Til orientering 

Orientering fra ministeriet v/tilforordnet Henrik Thomassen 

Henrik indledte med en opsamling på drøftelsen om, hvordan REM skal rådgive. Han understregede, at den 
form, som tingene kører på nu, ikke er en naturlov, og at vi løbende kan udvikle det til at fungere bedst 
muligt. Dernæst orienterede han om regeringens tiltag på integrationsområdet ud fra tre punkter: 

 
1) Nytilkomne flygtninge. Regeringen har indgået en aftale med KL angående en række initiativer, der 

skal ruste kommunerne til at klare opgaven med at modtage de mange flygtninge, der forventes at 
komme til Danmark i 2015. Det kunne være interessant at få tilbagemeldinger fra 
rådsmedlemmerne om, hvordan det bliver oplevet, og hvordan det fungerer ude i kommunerne.  
 

2) Aftale om forebyggelse af radikalisering. Regeringen har indgået en aftale med resten af folketingets 
partier om, at afsætte 60 millioner til at forebygge radikalisering. Der skal igangsættes en række 
initiativer, som alle bliver båret af en forebyggelsestankegang. REM ville kunne indgå og bidrage til 
nogle af disse initiativer. Det blev aftalt, at kataloget med de forskellige initiativer bliver rundsendt. 
 

3) Integrationspolitisk udspil på vej. Der vil være et stort fokus på etniske minoriteters tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Derudover vil der være fokus på, hvordan man kan bruge civilsamfundet, og 
inddrage frivillige i integrationsindsatsen. Endelig er der er et ønske om at undersøge, hvordan man 
bedst muligt kan anvende nyankommnes kompetencer. 

 

Han afsluttede med at understrege, at hvis der er noget konkret, som REM gerne vil høre mere om, også 
selvom det er fra de andre ministerier, så kan det forsøges arrangeret.    

Endvidere orienterede han om, at hadforbrydelsesundersøgelsen forventes at udkomme i februar. 

Laura opfordrede til, at REM bliver inddraget i nogle at de politiske tiltag på et tidligere tidspunkt.  

Muhsin opfordrede til, at man ser på potentialet i at udbrede indsatsen for etnisk erhvervsfremme. 
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Pkt. 5: Til orientering 

Opsamling arbejdsweekend v/Yasar  

Yasar gennemgik de fælles ambitioner og de pejlemærker, som blev udarbejdet på arbejdsweekenden. Han 
understregede, at vi skal arbejde mere med pejlemærkerne og folde dem ud.  

 

Pkt. 6: Til beslutning 

Vedtagelse af årshjul v/Rådet 

På arbejdsweekenden blev det vedtaget at udvide REM-møderne til weekendmøder. Det blev vedtaget at 
lave en blanding mellem heldagsmøder og arbejdsweekender. 

Følgende datoer blev fastlagt: Søndag d. 22. marts og lørdag d. 12. september. Desuden blev det besluttet, 
at der vil være et weekendmøde d. 7.-8. november. 

 

Pkt. 7: Til beslutning 

Input til marts-mødet v/Rådet 

Yasar indledte med sine tanker om indhold angående netværksanalyse og åbnede herefter op for 
medlemmernes input. Mette foreslog, at en netværksanalyse hægtes op på de fokusområder, Rådet kom 
frem til på arbejdsweekenden, for at få disse kvalificeret yderligere.  

Det blev vedtaget at inddele forberedende grupper til netværksanalyse efter punkt 8. 

 

Pkt. 8: Til orientering 

Orientering om kampagne om etnisk ligebehandling v/Ankestyrelsen 

Morten Spies fortalte kort om Enheden for Antidiskrimination, og Sascha Jespersen, som er idekvinden bag 
kampagnen, fortalte om den, med henblik på at få rådsmedlemmernes tilslutning som 
facebookambassadører. 

 

Pkt. 9: Til drøftelse 

Input til tilrettelæggelse af årets repræsentantskabsmøde d. 9. maj/v Rådet 

Inden punkt 9 blev netværksanalyse grupperne nedsat. Alle blev tilknyttet et tema og skal tænke over, 
hvordan der kan bydes ind med netværk i relation til dette. Fordelingen endte således: 

Børn/Unge/Uddannelse. Flersprogede børn, styrkelse af samarbejde, uddannelse og foreninger.   

Muhsin, Laura, Mahmoud, Betina, Bayram, Desalegn, Yasar. 

Styrke ressourcestærkes ansvar – mobiliser dem til at være en del af samfundet.  

Tiahes, Mahtab 

Demokratisk deltagelse og medborgerskab (diskrimination, arbejde, muligheder)  

Izzet, Betina, Bayram, Eline, Iidle, Natascha, Desalegn, Muhsin. 

Revision/re-definition af danskhed (”Danske værdier”/ universelle)  

Natascha, Laura, Yasar 

Boligpolitik og boligområder (skabe lige muligheder, bryde negativ social arv, identitet) 

Mahmoud, Iidle, Eline 



4 

 

Planlægningsmøde d. 21. februar hos Yasar 

Herefter orienterede Mette om tankerne bag repræsentantskabsmødet d. 9. maj og overvejelserne om at 
puste det op til et større arrangement, som eksempelvis en konference.  

Yasar supplerede med, at vi i forlængelse af netværkstanken også skal tænke hele repræsentantskabet som 
et stort netværk. Repræsentantskabsmødet skal derfor bruges aktivt og strategisk.  

Muhsin ønskede at holde flere møder internt i REM, frem for at puste repræsentantskabet op, i forhold til 
de få ressourcer REM har. REM har brug for noget konkret, der kan udbredes og præge debatten.  

Det blev vedtaget at drøfte planlægningen nærmere på et planlægningsmøde, for de, der har mulighed for 
det, lørdag d. 21. februar. Mahmoud, Betina, Tiahes, Izzet, Bayram, Muhsin, Yasar og Mette meldte sig til 
mødet, som vil foregå hos Yasar på Amager.   

 

Pkt. 10: Til orientering 

Diverse orienteringer fra Sekretariatet v/Mette 

REMs budget 

Mette gennemgik kort REMs budget og opfordrede generelt alle til at tænke over rejseomkostninger, som 
eksempelvis parkering, sammenlignet med at tage offentlig transport. Mahmoud forslog en 
samkørselordning og opfordrede til at tale sammen, når vi planlægger rejser.  

Film om sundhed og om æresrelaterede konflikter og invitation fra Roya Moore 

Mette omtalte to film om etniske minoriteter og sundhed, som sekretariatet har fået tilsendt, og som frit 
kan benyttes. Derudover orienterede hun om en ny film om socialt pres på ministeriets hjemmeside 
(www.sm.dk), som hedder ”Vi ved hvad der er bedst for dig”. Filmen er lavet som led i indsatsen mod 
æresrelaterede konflikter.  

Derudover viderebragte Mette en invitation til fejringen af Kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts. 
Invitationen er fra Roya Moore og den vil blive sendt elektronisk ud til medlemmerne.  

 

Pkt. 11:  

Eventuelt  

Ansøgning til pulje om dialog og medborgerskab 

Iidle spurgte til resultatet af ansøgningen til puljen om dialog og medborgerskab. Mette orienterede om, at 
REM ikke må søge puljer udstedt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, da 
sekretariatet er forankret i ministeriet, og det derfor ville komme i karambolage med ministeriets politik for 
tildeling af puljemidler, blandt andet set i lyset af Zornig-sagen. 

Debatindlæg fra REM 

Natascha argumenterede for vigtigheden af, at REM jævnligt udsender debatindlæg for at være synlige.  

Laura foreslog, at der på hvert møde er et punkt på dagsordenen, som handler om, hvilke emner der kunne 
være interessante at skrive om eller relevante for REM at tage aktivt stilling til.  

Der udspandt sig herefter en drøftelse af, hvordan det skal fungere i praksis og konklusionen blev, at alle i 
Rådet skal bakke op om en holdning, inden den tilkendegives i medierne. Hvis Natascha, som fremsagde 
ønsket om at udarbejde flere debatindlæg, ønsker at gøre dette på Rådets vegne, skal der have været en 
høringsrunde blandt alle medlemmer inden det trykkes. Der kan evt. udarbejdes et udkast til indlægget, 
eller man kan sende en holdningsforespørgsel i forhold til et givent emne, der ønskes debatteret. Det 
aftaltes, at fremgangsmåden evalueres på næstkommende rådsmøde.  

Herefter var der ikke yderligere punkter til eventuelt, og mødet afsluttedes. 

http://www.sm.dk/

