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Fil-navn: Referat_14_rådsmøde 

   

Referat for 14. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 
 
Dato og tidspunkt: 3. december 2008 kl. 15:00 – 17:30 
 
Tilstedeværende: Ganes, Marcus, Razak, Bayram, Turan, Lally, Abdulahi, Sami, Issmat 
Fraværende med afbud: Muhsin, Adnan, Lynette, Erdogan og Dusan   
 

Pkt. 1. Til godkendelse: Dagsorden for 14. møde og referater af 12. og 13. møde i Rådet for Etniske 

Minoriteter 

 

Referater og dagsorden godkendt. 

 

Pkt. 2. Orientering fra formandskabet 

Bayram fortalte, at han deltog i et indslag i TV-Avisen d. 25. november om HK’s integrationsudspil som bl.a. 

om handler at 30-50-årige skal have ”ret og pligt” til at tage en uddannelse. På vegne af Muhsin kunne 

Morten fortælle, at ministeren har været på inspirationsbesøg i Vejle. Muhsin deltager d. 9. december i en 

konference om ekstremisme og radikalisering arrangeret af Demokratikontoret i Integrationsministeriet. 

Udover integrationsministeren vil bl.a. PET og udenrigsminister Per Stig Møller (K) også deltage.  

 

Pkt. 3 Emner til kvartalsmøde med ministeren 

Punktet udgik, da der var frafald fra ministeriet.  

 

Pkt. 4 Nyt fra lokale integrationsråd 

Marcus fortalte, at mentornetværket i Århus er blevet indstillet til MIA-prisen (Mangfoldighed i Arbejdslivet), 

som uddeles den 10. marts 2009 – interesserede kan læse mere på www.miapris.dk. Han fortalte desuden, 

at V og K har udtalt sig kritisk om integrationsrådets arbejde. Det er dog blevet besluttet, at rådets 

medlemmer pr. 1. januar 2009 modtager 365 kr. i diæter pr. møde. I den anledning har K udtalt, at man 

forventer, at integrationsrådets indsats vil blive styrket fremover.    

Razak fortalte, at Varde integrationsråd havde medvirket ved en forbrugermesse. Rådets stand havde fokus 

på sundhed og der var stor interesse for både de sunde frikadeller og for integrationsarbejdet. Rådet blev 
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omtalt i den lokale avis. Razak fortalte desuden, at integrationsrådet sidst i oktober afholdt deres årlige møde 

med byrådet. Her blev bl.a. modersmålsundervisning og diæter diskuteret. Ønsket om diæter blev afvist, 

men Varde integrationsråd har endnu ikke opgivet emnet. Byrådet er i stedet villig til at se nærmere på 

kørselsgodtgørelse. Den kommunale ansættelsespolitik blev ligeledes diskuteret, da det ikke står så godt til 

med ansættelse af etniske minoriteter. Til stor glæde for integrationsrådet har rådet modtaget 150.000 kr. til 

deres rollemodelprojekt fra det lokale beskæftigelsesråd.  

 

Ganes kunne fortælle, at Sønderborg integrationsråd afholdt møde d. 12. november. Her havde rådet en 

politibetjent på besøg, som arbejder med udsatte børn og unge. Næste år vil kommunen afholde   

en multikulturel fest og har derfor nedsat en styregruppe, hvor Ganes og andre rådsmedlemmer deltager.       

 

Lally berettede om fremgang i Rødovre integrationsråd. Rådsmedlemmerne kommer med idéer og tager 

ansvar for, at de føres ud i livet. I Rødovre er der pt. drøftelser om hvorvidt man kan sikre en større 

spredning af elever med etnisk minoritetsbaggrund på kommunens skoler. Lally kunne desuden fortælle, at 

Forældreguides har været i den sidste høring. Derudover har Lally haft flere aktiviteter i forbindelse med 

udgivelse af bogen ”Også Danske”. Mandag d. 1. december inviterede ministeren til pige-komsammen og 

Lokalavisen i Rødovre har kontaktet Lally, så der vil også herigennem være lokal opmærksomhed på både 

bogen og Lallys arbejde med integration. I forbindelse med Lallys omtale af bogen ”Også Danske” uddelte 

Morten et eksemplar af bogen til alle rådsmedlemmerne. 

 

Turan fortalte, at de i Fredericia integrationsråd har snakket om muligheden for at lave et kursus for 

rådsmedlemmerne, når der er blevet sammensat et nyt integrationsråd i 2010. På den måde vil 

medlemmerne blive klædt på til integrationsrådsarbejdet. Fredericia integrationsråd arbejder fortsat på at 

synliggøre sig. De snakker lige nu om, at de enten vil udgive et nyhedsbrev eller oprette en hjemmeside som 

underside på Fredericia kommunes portal. Turan fortalte desuden, at han deltog i en radikaliserings-

konference i Kolding den 27. november. Her fortalte bl.a. PET om deres forebyggende arbejde og Henrik 

Kyvsgaard fra Integrationsministeriet fortalte om handlingsplanen ”En Fælles og Tryg Fremtid”, som 

indeholder regeringens forslag til fremtidige initiativer på radikaliseringsområdet.   

 

Abdulahi fortalte, at der netop har været fest i Odense, hvor byrådet havde inviteret bl.a. medlemmer af rådet 

og deres familie. Anledningen var at Odense har vundet to ildsjælepriser og en institutionspris for nyligt.  

Abdulahi fortalte desuden, at rådet planlægger en studietur som muligvis vil gå til Leicester i England.  

I Odense integrationsråd har man lige nu fokus på den svingende kvalitet på tolkeområdet. En gruppe i rådet 

er nedsat til at se nærmere på området.  

 

Sami fortalte, at integrationsrådet i Høje-Taastrup har søgt midler til at lave en interkulturel aften for alle i 

kommunen. Kommunen har desværre afslået at støtte projektet. I rådet har de aftalt at medlemmerne skal 

varetage forskellige fokusområder, så de hver i sær kan fokusere på relevante udfordringer og mål. 
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Issmat kunne fortælle, at integrationsrådet har modtaget en handlingsplan med 

specialundervisningsmaterialer, som både er rettet mod personer med nydansk baggrund og andre grupper. 

Integrationsrådet i Norddjurs skal udarbejde et høringssvar i forhold til dette materiale. Issmat har desuden 

deltaget i et frivilligmøde i Århus d. 27. november under projekt ”Frivilligt Socialt Arbejde i Farver”.   

Issmat har endvidere foreslået kulturudvalget i Norddjurs kommune at sætte en forestilling med Opgang 2 

op. Dette er blevet besluttet, og der vil blive afholdt en forestilling d. 12. januar. Issmat tilføjede 

afslutningsvist, at arbejdet i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder med at ansætte ny direktør var 

forløbet godt.  

   

I Ishøj er der ved at blive udarbejdet en handicap-politik og Bayram kunne fortælle, at integrationsrådet 

bidrager hertil. Integrationsrådet skal i samarbejde med Banebryderne (team af rollemodeller) holde 

decemberfest med dertil hørende mad, debat og underholdning. Bayram kunne desuden fortælle, at Ishøj 

sprogskole har haft besøg af et forumteater.  

 

Pkt. 5 Forslag om arbejdsweekend 

Morten skitserede på vegne af Muhsin kort idéen om at afholde en arbejdsweekend. Eftersom Muhsin ikke 

var tilstedeværende, blev det afgjort, at punktet udskydes til næste møde. Medlemmerne kan så på dette 

møde komme med idéer til hvilke temaer, der kunne være relevante for en arbejdsweekend eller en 

temadag.  

 

Pkt. 6 Orientering fra sekretariatet 

Morten kunne fortælle, at han i den kommende tid skal lave arbejde lidt med det kommende ungeråd. Morten 

skal bl.a. holde oplæg og interviewe unge i Århus og i Herning i december.  

 

Morten fortalte endvidere om evaluering af integrationsrådskurserne. Evalueringsskemaerne vidnede om 

stor tilfredshed blandt deltagerne. Herefter fulgte en kort snak blandt rådsmedlemmerne om indtryk fra 

kursusdagene. Ønsket om at der tilbydes kurser når de nye integrationsråd oprettes i 2010 blev atter 

fremsat. 

 

I forhold til fastlæggelse af møder i 2009 blev det aftalt, at der afholdes rådsmøder 21.1, 25.2, 29.4 og 27.5.  

 

Morten nævnte, at der skal afgives vigtige høringssvar i den kommende tid. Dels om 450 timers reglen og 

dels om forbud for dommeres brug af religiøs hovedbeklædning. Alle rådsmedlemmer udtrykte ønske om at 

få tilsendt høringsmaterialet.  

 

Pkt. 7 Kort orientering om projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver 

Sidste styregruppemøde blev aflyst. Projektet er blevet forlænget tre måneder.  
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Frivilligrådet har lagt op til, at der skal indgås netværksaftaler mellem de foreninger, der har deltaget i 

frivilligmøderne. De har derfor udarbejdet en formel samarbejdsaftale som foreninger kan underskrive og på 

den måde tilkendegive deres intention om samarbejde. Samarbejdsaftalen blev udleveret til rådets 

medlemmer, som blev opfordret til at gøre relevante foreninger opmærksomme på denne. Marcus 

bemærkede, at han synes der er sket en positiv udvikling i projektet, og at der både blandt rollemodellerne 

og i sekretariatet er stor optimisme omkring fremdriften. 

 

Pkt. 8 Genudgivelse af pjecen ”Din stemme gør en forskel”  

Pjecen ’Din stemme gør en forskel’ vil blive genudgivet i 2009. Der er netop taget billeder og teksten skal 

snarest redigeres. Pjecen skal være klar i foråret 2009, så den kan bruges forud for det kommende 

kommunalvalg i efteråret. 

 

Pkt. 9 Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde 

Marcus foreslog at tage problemer i forhold til indfødsret op på næste møde. Lally foreslog, at diskutere 

muligheden for at få oplægsholdere til at komme et par gange om året. Derudover bemærkede Lally, at hun 

havde indtryk af, at sagsbehandlingstiden i Udlændingeservice generelt er alt for lang. Hun lagde op til, at 

den sag diskuteres på næste møde.  

Morten foreslog at invitere repræsentanter fra Integrationsministeriets Demokratikontor til et kommende 

møde, så rådet kan få større indsigt i deres arbejdsområder. 

 

Pkt. 10 Eventuelt  

Turan foreslog, at REM laver en link-oversigt over foreninger og hjælpeorganisationer som man kan henvise 

til, hvis etniske minoriteter mangler hjælp til at finde disse. Morten opretter en link-samling på hjemmesiden 

og medlemmerne opfordres til at bidrage med relevante links.  

 

 

 

 

 

  


