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Referat af ordinært møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 
Dato, tid og sted: Søndag den 5. november 2017 – kl. 9.00-12.00, Severin Kursuscenter 
 
Til stede: Formand Yasar Cakmak, rådsmedlemmerne Tiahes Thiaharaja, Eline Feldman, Mahmoud Daoud, 
Abdirahman Mohamud Iidle, Muhsin Türkyilmaz, Desalegn Tufa, Bayram Yüksel og Turan Savas. 
 
Til stede fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, kontoret for Dansk og beskæftigelse 
(Sekretariatet): Mette Søndergaard, Sune Fejerskov Rønde, Luna Skjoldann Larsen og Bashar Al-Saoudi  
 
Til stede fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Integrationskontoret: Specialkonsulent Stephanie 
Piontek 
 
Fraværende med afbud: Natasha Al-Hariri, Laura Gilliam, Bojana Romic, Mahtab Jalili-Trudslev og Carol 
Krogstrup. 
 
Referent: Luna Skjoldann Larsen 
 
Pkt. 1: Orientering fra formanden 
 
Yasar Cakmak indledte med at byde alle velkommen og orienterede om følgende: 
 

- Artikel om muslimske friskoler: Rådet er i dialog med Friskoleforeningen om at udarbejde en fælles 

kronik som et indspark i friskoledebatten. . Især ses Socialdemokratiets forslag om at lukke alle 

muslimske friskoler som et problem, idet det begrænser frihedsrettigheder og friskole traditionen i 

Danmark. Mette oplyste i denne sammenhæng om at Undervisningsministeren har indkaldt til et 

møde om de politiske forhandlinger, så der kommer snart noget i sagen fra ministeriets side. 

  

- Interview i Berlingske: I kølvandet på Yasars interview i Berlingske om forslaget med at fremskrive 

tal for indvandrere og efterkommere til kommende generationer, har Mathias Tesfaye bedt om et 

møde med Yasar. 

 

- Konference d. 19. september 2017 i Københavns Kommune om Social kontrol: Yasar og Eline deltog 

i konferencen, der blev afholdt med afsæt i en rapport fra kommunens ekspertgruppe til 

forebyggelse af social kontrol. Formandskabet for ekspertgruppen bestod af Agi Eva Csonga, adm. 

direktør i SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (forkvinde), rådsmedlem Natasha Al-

Hariri (næstforkvinde) og sociolog og forfatter Aydin Soei (næstformand).  

 

- Samarbejde med Foreningen Nydansker: Yasar er i dialog med formanden for Foreningen 

Nydansker, Torben Møller Hansen om at udarbejde en rapport med succeshistorier og statistik, for 

at give et andet billede af integrationen i Danmark, og vise de steder hvor integrationen lykkes. 

Målet er at nuancere debatten.  

 



 

Pkt. 2: Orientering fra sekretariatet 
 
Mette orienterede om følgende: 
 

- Høringssvar: Siden d. 30. august har Rådet afgivet 16 høringssvar. I forbindelse med afgivelsen af 

høringssvaret til Bandepakke lll fik vi kontakt til Børnerådet. Den kontakt skal bevares, idet vi kan 

arbejde sammen om gruppen af etniske minoritetsbørn.  

 

- Praktikant: Der er opslag ude, og dette må gerne deles i netværket. Ansøgningsfristen er d.17. 

november. 

 

- P1: Fredag den 3. november sendte p1 debat en udsendelse om valgdeltagelsen til 

kommunalvalget: ”hvorfor stemmer de ikke?”. Rådet havde ikke med så kort varsel kunne deltage, 

men Kasper Møller Hansens forskningsassistent Jonas Hedegaard Hansen, deltog i programmet.  

 

- Kommunalvalgsindsatser: REM har fire indsatser op til kommunalvalget: 

 

 Pjecen ”det er dit valg”: Pjecen udsendes v. efterspørgsel og vi har allerede udsendt ca. 

20.000 eksemplarer. Det er en kæmpe succes – men også tidskrævende for sekretariatet 

grundet praktiske udfordringer med forsendelser.  

 

 Plakatforsøg v. Kasper Møller Hansen: Vi har projektansat Bashar, som står for planlægning 

og koordinering af plakatforsøgets praktiske del – ophængning af plakater i de udsatte 

boligområdet. Bashar vil starte med ophængingen i den kommende uge, og han får hjælp 

af lokale boligsociale medarbejdere i de udsatte boligområder. 

 

 Sms-forsøg v. Kasper Møller Hansen: Vi er i gang med at sætte sidste søm i SMS teksten 

som sendes ud 4-2 dage før valget. Rådsmedlemmerne opfordrede til at de sendes ud så 

tæt på valget som muligt – måske endda på dagen.  

 

 Støtte til lokale valgarrangementer: Vi har støttet 17 lokale arrangementer af forskellig art; 

både klassiske vælgermøder, og nytænkende arrangementer med valgbusser og teater.  

 
Pkt. 3: Orientering fra UIM v. Stephanie Piontek 

 

Stephanie orienterede blandt andet om årets satspuljeaftale, der netop er afsluttet. Der er afsat i alt 250 
mio. kr. til integrationsområdet fordelt på en firårig periode. Det overordnede fokus er på beskæftigelse og 
bander. Fordelingen af de 250 mio. kr. er som følgende: 

 

 78 mio. kr. til integrations- og beskæftigelsesambassadører i kommuner, der har modtaget 

mange flygtninge og familiesammenførte. Ambassadørerne ansættes i kommunerne og 

skal særligt hjælpe unge og kvinder i beskæftigelse.  

 



 

 Get2Sport (24 mio.kr.): Til udbredelse og fortsættelse af initiativet. 

 

 Bandeindsats (114 mio.kr.): En ansøgningspulje, hvor kommuner kan søge om støtte til en 

styrket indsats til banderelateret forebyggelse. Her etableres en bande task-force som 

forankres i SIRI. I aftaleteksten står der at man vil styrke indsatsen til den tidlige 

forebyggelse af bandekriminalitet for at stoppe tilstrømningen af nye bandemedlemmer. 

Derudover vil man støtte resocialisering af rocker/bandemedlemmer (17 mio.kr.) og 

identifikationen af udsatte børn og unge, der er i risiko for påvirkning af bandemiljøet (24 

mio.kr.). Man vil også sætte ind ift. vold i hjemmet. Til slut vil man skabe flere fritidsjob og 

fritidsaktiviteter for de unge.  

 

 15 mio. kr. i reserve til frivillig repatriering 

 

 7 mio. kr. i reserve til opfølgning på arbejdet med at bekæmpe negativ social kontrol 

 

Dernæst orienterede Stephanie om ministerudvalg for opgør med parallelsamfund, der har til formål at 
identificere initiativer til forebyggelse af parallelsamfund. Opgaven er defineret ret bredt, og man har 
opfordret til, at der tænkes ud af boksen og gerne langsigtet. REM inviteres vi til at bidrage til arbejdet, 
selvom der er kort frist – arbejdet skal være afsluttet senest inden jul.  
 
Mette bad om, at vi kunne se kommissoriet for udvalget, så vi havde lidt tekst på, hvilket grundlag udvalget 
arbejder med (og hvem der sidder i udvalget). 
 
Pkt. 4: Orientering fra medlemmerne 
 
Muhsin orienterede om, at han i løbet af året har deltaget i 5 møder i Altingets integrationspolitiske 
netværk. Netværket fortsætter til næste år, og han opfordrer Rådet til at deltage igen.  
 
Tiahes orienterede om, at Holstebro Integrationsråd i næste uge afholder et arrangement i samarbejde 
med de boligsociale områder der handler om hvorfor man skal stemme, og hvad valget er. Politikere og 
integrationsrådet deltager i arrangementet. 
  
Eline orienterede om, at Boligselskabet AKB på torsdag afholder et arrangement i Lundtoftegade for de 
unge, hvor Bashar også skal deltage. Her vil der også indgå en valgsketch fra C:ntact, der har lavet et 
valgteater. Lokalepolitikere kommer og deltager i paneldebat, heraf er 5 af politikerne etniske minoriteter.  
 
Pkt. 5: Kvalificering af anbefalinger 
 
Vi arbejdede på at kvalificere anbefalinger om at øge andelen etniske minoritetskvinder i beskæftigelse, 
med udgangspunkt i drøftelserne fra lørdagsmødet d. 7. oktober. Rådsmedlemmerne arbejdede i grupper, 
og vi samlede op på diskussionerne i plenum.  
          

Pkt. 6: Evt 
 
Der var intet under eventuelt.  
 


