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Kære Repræsentantskab
Først og fremmest skal I have tak for jeres fine bidrag til Rådets arbejdsweekend i
februar. Det var meget interessant og vigtigt for Rådet at få indblik i jeres arbejde
rundt om i integrationsrådene. Jeres input blev præsenteret for Rådet i forbindelse
med Rådets valg af tema for 2016 – og vil desuden også blive brugt til, at kvalificere
repræsentantskabsmødet som afholdes sidst i maj. Har jeres råd endnu ikke meldt
tilbage til sekretariatet, kan I nå det endnu. Send gerne en mail til rem@siri.dk med
de emner/ udfordringer der fylder mest i jeres arbejde i øjeblikket. Seneste den 10.
maj.

Årets første
arbejdsweekend
Fredag og lørdag d. 12.-13.
februar afholdte Rådet
arbejdsweekend i Aarhus.
Dagene bød på gode
dialoger mellem
rådsmedlemmerne,
spændende oplæg og
planlægning af fremtidige
aktiviteter. På
arbejdsweekenden valgte
Rådet følgende tema for

Rådet var fordybet i arbejdet under
arbejdsweekenden i Århus

2016:

Civilsamfundets rolle i integrationsopgaven. Herunder inddragelse af
ressourcestærke flygtninge, indvandrere og efterkommere, i integrationsopgaven:
Fokus på at involvere og på at udnytte målgruppens ressourcer.
Temaet hænger meget godt sammen med jeres arbejde i integrationsrådene, hvilket
Rådet ønsker at styrke, bl.a. via Community Organizing, som er en metode I vil blive
introduceret til på repræsentantskabsmødet til maj.
Muligheden for at arbejde med demokratisk deltagelse og repræsentation blandt
etniske minoriteter, og herved sætte fokus på større valgdeltagelse og mindre
diskrimination, blev desuden drøftet som et muligt tema for Rådets arbejde i 2017. I
første omgang har Rådet takket ja til et samarbejde med valgforsker Kasper Møller
Hansen fra KU - frem mod næste kommunalvalg i 2017. Det vil I komme til at høre
nærmere om på et senere tidspunkt.

Rådets aktiviteter i 2016
Det blev på arbejdsweekenden i februar besluttet at gennemføre følgende
udviklingsaktiviteter i 2016:
Opfølgning på FI-døgnet
Rådet for Etniske Minoriteter er gået sammen med Frivilligrådet, om at afholde en
række regionale møder i løbet af foråret 2016 for at følge op, støtte og videreføre det
arbejde, der startede på Frivilligheds- og Integrationsdøgnet d. 10.-11. december
sidste år. Vi har ansøgt og fået midler til opfølgningen fra de to ministerier
(Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet)
og vil desuden blive støttet af Bikubenfonden. Alle der deltog på FI-døgnet sidste år

har nu modtaget en invitation til opfølgningen. Derudover kan deltagerne inviterer nye
relevante samarbejdsparter med til opfølgningen i deres region. Rådet vil opfordre jer
til at deltage og overveje, om der er lokale kræfter, som det kunne være interessant
for jer at invitere med.
Datoerne for de regionale møder er:


Region Sjælland: Mandag den 2. maj 2016



Region Syddanmark/Fyn: Mandag den 9. maj 2016



Region Nordjylland: Onsdag den 18. maj 2016



Region Midtjylland: Mandag den 23. maj 2016



Region Hovedstaden: Mandag den 30. maj 2016



Region Syddanmark/Sønderjylland: Torsdag den 2. juni 2016

Styrkelse af integrationsrådene
Rådet ønsker at styrke integrationsrådene og sikre bedst mulige vilkår for de lokale
integrationsråds arbejde ved blandt andet at styrke deres metodiske tilgang gennem
Community Organizing. Groft sagt så er Community Organising (“organisering af
lokalsamfundet”) en metode til at opbygge forpligtende lokale fællesskaber på tværs
af stor sproglig og kulturel mangfoldighed, baseret på langsigtet relationsopbygning. I
vil komme til at høre nærmere herom på repræsentantskabsmødet til maj.
Konference med fokus på misbrug blandt etniske minoriteter
Rådet vil arbejde på at planlægge en konference med fokus på misbrug blandt
etniske minoriteter i efteråret 2016. Nærmere information herom vil følge.
Oprettelse af en facebookside
Som led i et ønske om at profilere Rådet mere i debatten og medierne er det besluttet
at oprette en facebook-side for REM, hvor artikler, høringssvar m.m. kan lægges op –
og som på den måde kan spredes hurtigere og forhåbentlig nå længere ud.

Dialogmøde mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Inger Støjberg
Rådet mødes lørdag d. 2. april til et tre timer langt dialogmøde med Udlændinge,
Integrations- og Boligminister, Inger Støjberg. Ministeren orienterede Rådet om
udfaldet af to- og treparts forhandlingerne og opdaterede desuden Rådet på de
seneste indrejsetal på flygtningeområdet. På dagsordenen for mødet var desuden en
drøftelser af den aktuelle situation på integrationsområdet, herunder debatten om
moskeernes rolle i det offentlige rum samt det nylige terrorangreb i Bruxelles.
Derudover anbefalede Rådet Ministeren at skærpe blikket for det store potentiale for
etnisk iværksætteri, der kan spores blandt gruppen af nytilkomne flygtninge.
Ministeren tog godt i mod Rådets kommentarer og anbefalinger, og udtrykte vilje til at
arbejde videre med nogle af Rådets forslag, bl.a. en bedre inddragelse af de
kommunale integrationsråd som led i det øgede fokus på at inddrage civilsamfundet i
integrationsindsatsen. Ministeren bad desuden Rådet om konkrete forslag til at styrke
de moderate kræfter i de muslimske miljøer, som led i et ønske om at højne
medborgerskabet og forbygge radikalisering blandt danske muslimer. Denne
forespørgsel fra ministeren tog Rådet i mod og opgaven vil derfor fylde en del af
Rådets arbejde i den kommende periode.

Repræsentantskabsmøde den 28. maj 2016
Datoen for det årlige repræsentantskabsmøde er fastsat. Mødet vil blive afholdt
lørdag d. 28. maj, i København, så husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu.
På vegne af hele Rådet, glæder jeg mig meget til at se så mange af jer som muligt.
En invitation samt et program for mødet følger.
Ny praktikant i sekretariatet
Til sidst skal det nævnes at Rådet for Etniske Minoriteter har fået en ny praktikant
tilknyttet sekretariatet. Han hedder Jonathan Cohen, og læser til dagligt
Statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til Jonathan! Det vil også sige, at vi

har taget afsked Rådets tidligere praktikant, Andrea Usbeck, der er påbegyndt
arbejdet med sit speciale. Andrea skal have en stor tak for hendes indsats i
sekretariatet.
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