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REFERAT, 7. RÅDSMØDE.  

Dato: 20. februar 2008 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.:  2008/5020-468  

Sagsbeh.: KRK/MCS 

 

Fil-navn: Referat, 7. rådsmøde  

 

Referat af 7. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 
 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 20. februar 2008 kl. 15.00 – 18.00 

Tilstedeværende: Bayram, Adnan, Abdulahi, Sami, George, Lynette, Marcus og Issmat 

Fraværende med afbud: Mushin, Lally, Turan, Halil   
 
Fraværende uden afbud: Abderrazak, Caglayan  

Sekretariatet: Morten Spies, Kristoffer Kaack, Emile Vinge Madsen.  

Integrationsministeriet: Marian Lyng Møller & Anne Thorsen. 

 

Pkt. 1. Til godkendelse: Dagsorden for 7. møde og referat af 6. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Referat blev godkendt med enkelte rettelser. Dagsordenen blev godkendt. 
 

Pkt. 2. Til orientering: Kort orientering fra formandskabet herunder velkommen til nyt medlem Sami 

Gökdemir fra Høje-Taastrup integrationsråd 

Bayram bød velkommen til Sami, som indtræder i REM i stedet for Sara Hadra, der træder ud af rådet, fordi hun 
er flyttet til en anden kommune. Sami præsenterede sig. 
 
Bayram fortalte om præsentationskurset, som blev afholdt lørdag den 26. januar (Mushin, Adnan, Issmat, 
Marcus og Bayram deltog). Der blev udtrykt stor tilfredshed med kurset. I forlængelse heraf, kunne Adnan 
oplyse, at han havde deltaget i medietræning ved Kasper Westphal sammen med Muhsin og Marcus.  
 
Adnan fortalte, at han har deltaget i brugerpanelet i SPAIS. Han har også deltaget i integrationsrådsmøder i 
Helsingør, Fredensborg og Vordingborg. Endvidere fortalte Adnan, at han har været til debatmøde i Høje-
Taastrup kommune den 30. januar angående skole-hjem samarbejdet mv. under overskriften ”Far til Ali, mor til 
Lise”. Endelig har Adnan også deltaget i et møde vedrørende det arabiske initiativ, og han kunne oplyse, at man 
herfra er interesseret i et samarbejde med REM.  
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Pkt. 3. Til orientering: Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne 

udvalg, konferencer m.v. 

Issmat fortalte, at Norddjurs kommunes integrationsråd arbejder videre med projektet ”Giv kvinderne deres liv 
tilbage”. Han har i den forbindelse afholdt et møde med socialchefen, chefen for socialrådgivning og chefen for 
integrationsafdelingen i kommunen. De er blevet enige om at arbejde ud fra en ”højskole-model”, hvor hele 
familien inddrages og klædes på til at træffe beslutninger i samarbejde. Issmat har også været til møde i 
Syddjurs kommune med henblik på at få etableret et integrationsråd her; han arbejder p.t. på en 
udviklingsstrategi sammen med repræsentanter for kommunen. Endelig kunne Issmat fortælle, at han har været 
til 10-års jubilæum i den bosniske forening i Holstebro, hvilket gav omtale i pressen. 
 
Lynette kunne med glæde fortælle, at Kalundborgs nye borgmester viser stor interesse for det lokale 
integrationsråd. Lynette kunne berette, at Kalundborg integrationsråd har været aktivt involveret i forhold til at 
skabe ro i et boligområde omkring Klosterparken, hvor der har været uro den sidste uges tid. Integrationsrådet 
har holdt møde med nøglepersoner fra boligområdet (forældre mv.) som forberedelse til et møde med 
borgmesteren den 20. februar. 
 
Marcus berettede, at han havde skrevet læserbreve vedr. de afviste irakiske asylansøgere. Læserbrevene er 
blevet bragt i både Århus Stiftstidene og i BT. 
 
Abdulahi kunne oplyse, at Odense integrationsråd i 2007 arrangerede en succesfuld fest for etniske minoriteter 
med flere kulturelle indslag og oplysning om religiøse og kulturelle traditioner. Man forventer at gentage 
succesen i 2008. Abdulahi kunne også fortælle, at en ny fattigdomsundersøgelse viser, at fattigdommen i 
Odense ligger over landsgennemsnittet, og at en af årsagerne hertil er, at en hel del danskere med etnisk 
minoritetsbaggrund lever under fattigdomsgrænsen. 
 
Sami kunne berette, at man i Høje-Taastrup integrationsråd arbejder på at få flere danske børn ind på en 
heldagsskole, hvor der næsten udelukkende går børn med etnisk minoritetsbaggrund. Han fortalte også, at 
ledigheden er meget lav i Høje-Taastrup kommune, hvilket betyder, at kommunen er meget interesseret i at få 
alle etniske minoriteter i arbejde. 
 
Adnan fortalte, at Frederiksberg integrationsråd har afholdt en debat om somalieres integration på 
arbejdsmarkedet. Desuden arbejder Frederiksberg integrationsråd på at arrangere en integrationsdag i sidste 
weekend i maj. 
 
Bayram fortalte, at Ishøj integrationsråd ligeledes er ved at planlægge en integrationsdag. 
 

Pkt. 4. Til orientering: Orientering ved Integrationsministeriet 

Marian Lyng Møller fra Integrationsafdelingen kunne fortælle om en Traume-bazar som ministeriet afholdt i Vejle 
den 31. januar. Her diskuterede praktikere fra kommuner og forskningsinstitutioner indsatser for traumatiserede 
familier. Marian betragtede bazaren med de 28 stande og 300-400 deltagere som en stor succes. Al materiale 
fra oplægsholdere og praktikere findes på www.nyidanmark.dk under integration og dernæst konferencer. 
Herudover fortalte Marian, at arbejdsgruppen ”Bedre integration”, der er blevet nedsat på baggrund af 
regeringsgrundlaget, har valgt udsatte unge som første arbejdstema. Marian spurgte først, om Rådet kunne 
henvise til projekter med gode erfaringer inden for dette område, og understregede dernæst, at området pt. har 
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stor politisk bevågenhed, hvilket betyder at Rådet har en god chance for at blive hørt, hvis det har noget at byde 
ind med. 
 
Efter et tidligere ytret ønske fra Rådet redegjorde Marian kort for loven om repatriering: 

• Loven omhandler frivillig tilbagevenden til hjemlandet, og vedrører folk med opholdstilladelse i Danmark 
(for folk, der har opnået dansk statsborgerskab gælder andre regler). 

• Loven indbefatter bl.a. at man kan få støtte til hjemrejse, etablering i hjemlandet og i nogle tilfælde 
virksomhedsstøtte. 

• Loven giver også mulighed for at ældre og førtidspensionister kan opnå et engangsbeløb eller en 
livslang ydelse som udbetales månedligt, hvis de vender tilbage til deres hjemland. 

 
Nyt fra Udlændingeafdelingen: Anne Thorsen kunne fortælle, at lovforslaget om udfasning af Østaftalen er til 1. 
behandling. Desuden er der et høringsforlag om visumforordningen på vej. Visumforordningen skal gøre det 
muligt at for EU-lande at udveksle visum-aftaler og andre oplysninger vedrørende visum. Endelig kunne hun 
også fortælle, at der foregår forhandlinger omkring hvordan Asylaften, som blev indgået mellem DF og 
regeringen i januar, skal udmøntes mere konkret. 
  

Pkt. 5. Til orientering: Kurser om kompetenceudvikling (herunder kompetenceudvikling som tema for 

Repræsentantskabsmødet den 10. maj i Odense). 

Kristoffer fra Sekretariatet informerede om kompetenceudviklings-kurserne målrettet rådsmedlemmer og 
sekretærer. Kurserne planlægges afholdt i efteråret 2008 og udvikles i et samarbejde mellem Sekretariatet og 
Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Der er blevet sendt breve og mails til REM og alle integrationsråd med 
information om kursernes indhold samt hvor og hvornår de planlægges afholdt. Kristoffer gjorde opmærksom på, 
at man er velkommen til løbende at kontakte sekretariatet, hvis man har spørgsmål vedr. kurserne. Samtidig er 
Sekretariatet opmærksom på at informere, når der er noget nyt om kurserne. Kristoffer efterlyste også fem 
medlemmer af REM, som kunne være interesseret i at indgå i en styregruppe og være med til at sikre 
medejerskab og lokal opmærksomhed omkring kurserne. Lynette meldte sig, og Issmat og Adnan havde 
allerede meldt sig inden mødet. Det betyder, at der kun mangler to REM-medlemmer til arbejdet med kurserne. 
 

Pkt. 6. Til Orientering: Nyt fra sekretariatet 

De to nye praktikanter, Emile og Kristoffer, præsenterede sig selv og deres arbejdsområder: Emile læser Kultur- 
og sprogmødestudier og Internationale udviklingsstudier på RUC. Han har fået til opgave at være journalist og 
skrive historier om Rådet for Etniske Minoriteters arbejde. Emile har allerede været ude til flere arrangementer 
og skrevet artikler, som nu findes på hjemmesiden. Emile gjorde opmærksom på, at man er meget velkommen til 
at kontakte ham hvis man planlægger et arrangement, eller hvis man er interesseret i at skrive et debatindlæg. 
Kristoffer, som læser Sociologi på Københavns Universitet, fortalte at han kommer til at arbejde med 
kompetenceudviklingskurserne. Begge praktikanter vil være tilknyttet Sekretariatet på fuld tid til og med juni 
2008. 
 
Den nye infofolder om REM blev uddelt. Folderen er trykt på flere sprog (dansk, engelsk, tyrkisk, somali, arabisk, 
farsi og serbokroatisk), og man skal endelig kontakte Sekretariatet for at få den tilsendt. 
 

 

Pkt. 7. Til orientering: Nyt om Projekt ”Frivilligt Socialt Arbejde i Mange Farver” 
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Adnan fortalte, at Styregruppen for Frivilligt Socialt Arbejde i Mange Farver holder møde mandag, og at der 
allerede er afholdt møder i Holstebro, Odense, Rødovre, Høje-Taastrup mv. 
 
Marcus gjorde opmærksom på, at der kun er blevet afholdt 7 dialog-møder, hvilket er langt fra ønsket om 50 
afholdte møder inden november 2008. Adnan, Bayram og Marcus beklagede at sekretariatsbetjeningen under 
Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde i Mange Farver af flere årsager ikke har fungeret optimalt. Marcus fortalte, at 
målet på 50 afholdte dialog-møder i den sammenhæng er blevet nedjusteret til 30. 
 

Pkt. 8. Til orientering: Orientering om rådets internationale engagement 

Bayram fortalte i Mushins fravær, at Mushin og Morten er blevet inviteret til London den 12. marts af British 
Council, samt at Morten og Abdulahi er blevet inviteret til Athen til et teknisk seminar under EU. Adnan har været 
til integrationsseminar i Madrid den 17. januar og to gange i Berlin i februar; første gang i forbindelse med et 
seminar vedr. Migrant Policy Index og anden gang i forbindelse med EU’s År for Interkulturel dialog. Endelig 
deltager Adnan også i et seminar angående Creative Cities i Madrid i slutningen af februar.  
 
Bayram fremlagde kort, at alle REM-medlemmer er inviteret til et gratis seminar om anti-diskrimination, som 
finder sted til april i København (10. og 11. april / 14. og 15. april på Institut for Menneskerettigheder). 
 

Pkt. 9. Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde 

Adnan har inviteret Eva Raabyemagle som gæst. Hun arbejder med Det Arabiske Initiativ i Udenrigsministeriet. 
 
Lynette nævnte, at man kunne overveje at få en velintegreret muslimsk familie til at komme og fortælle deres 
historie for rådet. Evt. også en somalisk familie.  
 
Årsberetningen 2007 kommer ligeledes på dagsordenen til næste rådsmøde. 
 

Pkt. 10. Eventuelt 

Issmat opfordrede til, at REM udtrykker en fælles holdning til de verserende uroligheder - herunder at Rådet 
tager afstand til uromagernes metoder. Det blev efterfølgende udtrykt bred enighed om, at det vigtigt, at få meldt 
en holdning ud til pressen. Desuden undrede flere sig over, at REM ikke er blevet spurgt til råds af ministeren i 
forbindelse med de verserende uroligheder. Morten kunne oplyse, at formandskabets afstandstagen til 
urolighederne er været at finde på hjemmesiden et stykke tid, og at der arbejdes videre på en 
pressemeddelelse. Abdulahi, Issmat, George og Lynette meldte sig til at komme med input. 
 
George spurgte, om det er muligt, at møderne fremover kan starte kl. 16, idet det kan knibe med at nå frem til 
tiden pga. arbejde. Af hensyn til rådsmedlemmer fra Jylland, som skal nå hjem samme aften, forbliver 
mødetidspunktet dog det samme 


