
 

November 2016 
                   

Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 

Dato, tid og sted: Tirsdag den 25. oktober kl. 15.30-18.30, Strandgade 25 C, 1401 København 

Til stede: Yasar Cakmak, Muhsin Türkyilmaz, Laura Gilliam, Bayram Yüksel, Carol Pimer Krogstrup, Turan 

Savas, Mahmoud Daoud, Tiahes Tiaharaja, Abdirahman Mohamud Iidle,  

Til stede fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration: Mette Søndergaard og Maja 

Frydensbjerg Mikkelsen (Sekretariatet)  

Til stede fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet: Souschef i Integrationskontoret Karen-Lise 

Karman  

Fraværende med afbud: Natasha Al-Hariri, Desalegn Tufa, Bojana Romic, Eline Feldman, Betina Rasmussen 

og Mahtab Jalili-Trudslev 

Referent: Maja Frydensbjerg Mikkelsen 

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og referater af møder d. 13. februar og d. 12. september: 

Dagsordenen og udkast til de to referater var udsendt til samtlige medlemmer sammen med 

mødeindkaldelsen 7 dage før mødet jf. Rådets forretningsorden § 8. Dagsordenen blev på mødet godkendt 

uden bemærkninger og de to referater henholdsvis fra den 13. februar og den 12. september blev ligeledes 

godkendt.   

Pkt. 2: Diverse meddelelser: 

Yasar bød velkommen til Carol og Turan hvorefter der forekom en præsentationsrunde af alle medlemmer.    

Pkt. 3: Orientering fra sekretariatet og fra ministeriet: 

Mette om sekretariatsbemandingen: Mette berettede om forskellige henvendelser til Rådet, samt 

konferencer i fremtiden.  

Maja om Oxford netværket: Rådet er medlem af Netværket for frivillige aktører på integrationsområdet, 

der faciliteres af Oxford Research. Mødet d. 13. oktober havde fokus på IGU, den nye 

integrationsgrunduddannelses betydning for aktørerne på det frivillige integrationsområdes arbejde. 

Mødet foregik på Slagelse Mejericenter og var præget af gode diskussioner mellem repræsentanter fra KL, 

DA, LO, værterne fra Arla og medlemmerne af netværket.   

Næste møde den 9.-10. december: Emnet for arbejdsweekenden bliver negativ social kontrol og 

parallelsamfund og bliver afviklet fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag i Jylland.    



Maja informerede om status på honorarblanketter mv.   

 
Pkt. 4: Orientering fra UIBM:  

Karen-Lise Karman fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets Integrationskontor orienterede om 

arbejdet i UIBM. Hun opsummerede tre emner: 

D. 12. oktober præsenterede regeringen to handlingsplaner. Den ene om forebyggelse af æresrelaterede 

konflikter og negativ social kontrol, som består af 4 overordnede indsatsområder: Bedre hjælp til ofre, 

Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, Mobilisering af opgør med 

undertrykkelse og negativ social kontrol og Systematisk videns- og dokumentationsindsats. 

Den anden om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, som består af 9 

indsatsområder. 

Særligt bilag med oversigt over initiativerne i begge handlingsplaner er vedlagt referatet som bilag. 

 

I den forbindelse takkede hun Rådet for de værdifulde bidrag, der var kommet frem på et møde d. 16. 

september mellem UIBM og Yasar, Laura, Eline og Mahmoud sammen med Maja og Nadja fra Sekretariatet. 

Karen-Lise oplyste om, at de gerne vil have sådanne møder sat i stand fremover, da vi i Rådet har forskellige 

gode fagligheder at trække på.   

Reform af danskuddannelse: Det fremgår af regeringens lovprogram, at man vil fremsætte et lovforslag om 

styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning mv.. Lovforslaget har bl.a. til formål at styrke det 

erhvervsrettede fokus i danskundervisningen for voksne udlændinge m.fl. med henblik på at understøtte en 

bedre integration på de danske arbejdspladser. Lovforslaget er en opfølgning på topart- og 

trepartsaftalerne mellem hhv. regeringen og KL og regeringen og arbejdsmarkedets parter fra marts 2016. 

Der er fokus på at effektivisere danskuddannelsen uden af sænke niveauet, så testene stadig kan bestås.  

 

Regeringens 2025 helhedsplan indeholder et udlændingeudspil ”Styr på flygtningestrømmen”: Der er i alt 

44 initiativer, primært på udlændingeområdet, om blandt andet kvoteflygtninge og håndtering af 

udfordringer på børneasylcentre er nævnt. Det eneste, der kunne have lidt relevans for REM er pkt. 5 om 

strammere regler for ophold i Danmark, punkt 6 om repatriering og punkt 7 om skærpede 

optjeningsprincipper for velfærdsydelser.  

Pkt. 5: Øvrig orientering fra formanden: 

Referat af mødet med departementet: Yasar informerede kort om mødet med departementet, som nævnt 

ovenfor.    

Status på §20-spm.: Der er intet nyt i denne sag.  

Egmont Fonden: Har afsat 30 mio. til at sætte fokus på den nødvendige psykosociale støtte henvendt mod 

flygtningebørn og bedst mulig start for nyankomne flygtningebørn i folkeskolen. Yasar er blevet bedt om at 

indtræde i et Advisory Board for projektet sammen med 15 andre ledere og eksperter fra Danmark og 

Norge.   



Red Barnets følgegruppe: Red Barnet er ved at skrive en ansøgning til Egmont Fonden om et projekt 

vedrørende fokus på psykosocial støtte til flygtningebørn- og unge i modtagelsesklasser. Her er Yasar blevet 

bedt om at sidde med i følgegruppen.  

Folkemødet: Yasar orienterede endvidere om hans deltagelse ved årets Folkemøde på Bornholm, hvor han 

blandt andet deltog i debatmøde om modersmålets betydning. 

 

Karavanen: Karavanen var et rigtig godt projekt, som der kom nogle gode anbefalinger ud af. Karavanen har 

været meget tidskrævende og der er tvivl om, hvor meget der bliver lyttet til de anbefalinger der bliver 

udmøntet i forhold til hvor meget tid der bliver brugt på det. 

Netværket for Socialt Ansvar – Lokale fællesskaber mv.: Fonden for Socialt Ansvar har nedsat et 

ledernetværk af aktører under overskriften ”Lokale fællesskaber – integration og medborgerskab”. Første 

møde finder sted i november. Man vil gerne styrke netværket blandt frivillige aktører på 

integrationsområdet.  

Pkt. 6: Orientering fra medlemmerne: 

Mahmoud Daoud uledsagede flygtninge 8/9: Odense kommune arrangerede et møde om uledsagede 

flygtninge som er anbragt. Mødet omhandlede blandt andet hvordan kommunerne arbejder med sager 

omkring uledsagede flygtninge. 

 

Vollsmose sekretariatet 3/10: Foreningen Medborgerne fortalte om en proces de gerne ville iværksætte i 

Vollsmose. Der blev drøftet hvordan det er beboerbestyrelserne der skal sætte projekter i gang, så 

borgerne selv finder ud af hvad de har behov for og brug for.  

Pkt. 7: Opfølgning på Karavanen/Folkemødet:  

Der udspandt sig en diskussion af, hvordan Rådets anbefalinger kan komme bredere ud, eksempelvis til 

andre politikere end ministeren. Der blev aftalt at holde et lørdagsmøde hos Yasar d. 21. januar, hvor der vil 

blive udarbejdet modeller og udviklet strategi for dette arbejde.  

Pkt. 8: Opfølgning på repræsentantskabsmødet i maj: 

Der var ingen medlemmer på mødet, der kunne fortælle om aktiviteter i venskabsrådene. Sekretariatet 

kunne oplyse, at der ikke er kommet nogle tilbagemeldinger ind fra baglandet, og at det derfor virker som 

om, at det ikke helt er slået igennem.    

Pkt. 9: Udarbejdelse af anbefalinger vedrørende antiradikaliseringsarbejdet: 

Mette informerede om Rådets tidligere arbejde med radikalisering og der blev herefter diskuteret 

anbefalinger til radikaliseringsbekæmpelse. Sekretariatet sender et samlet udkast ud til rådsmedlemmerne 

med henblik på vedtagelse på mødet den 9.-10. december 2016. 

Pkt. 10: Evt.: 

 

Der var ikke noget under eventuelt 


