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Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter onsdag d. 17. 

september 

 
Dato og tidspunkt: 17. september 2008 kl. 15:00 – 18:00 

Tilstedeværende: Muhsin Türkyilmaz, Bayram Yüksel, Adnan Meki, Abderrazak Jenayah, Abdulahi B. 

Egal, Ganeswaran Shanmugraratnam, Issmat Mohamed, Lynette Munk, Sami Gökdemir og Turan 

Savas. Fra sekretariatet: Morten Spies, Anne Sørensen. Fra Integrationsministeriet: Anne Thorsen og 

Marian Lyng Møller. Fraværende med afbud: Lally Parwana, George Ahenkorah. Fraværende uden 

afbud: Dusan Jovanovic,  

 

Pkt. 1. Til godkendelse: Dagsorden for 12. møde og referat af 11. møde i Rådet for Etniske 

Minoriteter 

Referatet blev godkendt med følgende ændringer: Ad punkt 8 foreslog Muhsin at teksten ændredes til 
en mere generel karakter.  
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Pkt. 2. Til orientering: Kort orientering fra formandskabet herunder kort orientering vedr. 

kvartalsmøde med ministeren. 

Muhsin fortalte, at han havde besøgt Sønderborg integrationsråd, hvor han holdt oplæg om hvordan 
man skaber effektive og engagerende møder. Desuden oplyste Muhsin, at der blev afholdt 
formandskabsmøde i REM den 3. september.  
 
Adnan kunne fortælle, at han havde deltaget i Global Festival i Norddjurs kommune. Adnan havde 
desuden besøgt en kunstudstilling på Frederiksberg Slot, hvor både danske og udenlandske kunstnere 
udstillede deres værker. Adnan kunne iøvrigt fortælle, at han var blevet kontaktet af formanden for 
Billund integrationsråd. Formanden havde mange gode idéer, og Adnan havde henvist ham til at tage 
kontakt til REMs sekretariat.  
 
Vedr. kvartalsmødet med ministeren: 

Der var generel enighed om at kvartalsmødet med ministeren den 20. juni var gået godt. Turan 
efterspurgte lidt mere plads til åben dialog. Muhsin kommenterede, at han synes, det er fint at der laves 
plads til det, men understregede samtidig, at man på forhånd koordinerer, hvilke emner man ønsker at 
bringe på banen, så man undgår at dialogen bliver for rodet. Adnan svarede hertil, at han synes, at alle 
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bør have fem minutter til deres mærkesager. Ganes bemærkede, at han synes, det er vigtigt, at rådet 
ikke diskuterer eller antyder interne problemer til ministermøderne 
 
Morten bemærkede til debatten, at de der ønsker at snakke med ministeren bør deltage i Kulturnatten 
den 10. oktober, hvor ministeren vil være til stede og tale med de besøgende.  
 
Pkt. 3. Til orientering: Nyt fra de lokale integrationsråd 

Issmat kunne fortælle, at Norddjurs integrationsråd afholdt møde den 2. september. Her deltog to 
observanter, som skal undervise på rådets kursusrække. På mødet drøftedes bl.a. konsekvenserne af, 
at Norddjurs Kommune har nedlagt en afdeling, som arbejdede med aktivering af personer med 
traumer og fysiske handicap. Issmat fortalte derudover, at han har deltaget i et møde med en række 
andre aktører i en række kommuner. Mødet omhandlede modtagelse og beskæftigelse og hvordan man 
i det hele taget arbejder med integration. Issmat fortalte endelig, at Global Culture festivalen gik godt og 
at man nød stor opbakning fra frivillige kræfter. 
 
Turan fortalte, at Fredericia integrationsråd har bidraget til at markere året for interkulturel dialog i form 
af projekt ”dialogbænk”. Der er således etableret ti dialogbænke i byen. Turan tog plads på borgernes 
bænk i lørdag den 13. september med en livlig debat til følge. Han fortalte ydermere, at den kommunale 
budgetforhandling netop har været til høring i integrationsrådet. Turan opfordrede alle til at holde øje 
med de kommunale budgetforslag – og ytre sig herom om nødvendigt. Turan spurgte i øvrigt ind til 
muligheden for at få adgang til Altinget.dk. Formanden bemærkede, at interesserede medlemmer 
kunne få adgang til denne tjeneste. Følgende udtrykte interesse herfor: Sami, Turan, Ganes, Razak og 
Lynette. 
 
Adnan kunne fortælle, at der blev afholdt integrationsrådsmøde i Frederiksberg den 21. august. 
Kommunalbestyrelsen har accepteret integrationsrådets forslag til rådets budget for 2009. En planlagt 
Ramadanfest var blevet aflyst.  
 
Sami fortalte, at der er blevet afholdt møde i Høje-Taastrup integrationsråd og at rådet havde deltaget i 
en frivillighedsdag i Hedehusene. Her stod integrationsrådet for en tegnekonkurrence for børn. 
Deltagelsen på frivillighedsdagen har styrket kendskabet til integrationsrådet, blandt andet fordi rådet 
blev omtalt i lokalavisen. Næste integrationsrådsmøde afholdes hos Glostrup politi. Her vil en 
politibetjent fortælle om arbejdet på Vestegnen. 
 
Ganes fortalte, at Sønderborg integrationsråd havde deltaget i byens kulturnat den 22. august. Her 
havde man uddelt årets Brobyggerpris til et projekt angående ”mor og barn gymnastik”. Ganes fortalte 
desuden, at Muhsins oplæg i Sønderborg havde været meget konstruktivt og havde været et godt input 
til rådets arbejde. Integrationsrådet har holdt møde med nydanske foreninger, da de ønsker at skabe et 
netværk med disse. 
 
Lynette fortalte, at der blev holdt møde i Kalundborg den 3. september. Der er desværre tre 
medlemmer, der har trukket sig fra arbejdet. Lynette havde arrangeret et kvindemøde i næste måned, 
men det er svært at afholde arrangementer med få aktive. Manglen på medlemmer betyder desværre, 
at nogle af rådets pladser i forskellige udvalg forsømmes.   
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Muhsin fortalte, at integrationsrådet i Vejle netop har udformet et høringssvar vedr. 
modersmålsundervisning. Vejle skal spare rigtig mange millioner, og derfor er 
modersmålsundervisningen og støtteundervisning til minoritetsbørn truet.  
 
Razak kunne fortælle, at Varde integrationsråd er godt i gang med at arrangere debatmøder med 
politikere om diverse emner - blandt andet modersmålsundervisning og ansættelsespolitik. På lørdag 
den 20. september deltager en række medlemmer i REMs kompetencekursus i Århus. Razak spurgte 
desuden, om REM skal lave et udspil i forbindelse med valget næste år. Morten bemærkede, at REM 
forventer at genudgive ”Din stemme gør en forskel” – pjecen kan evt. lanceres på en række 
debatarrangementer og demokrati og deltagelse i 2009. 
 
 
Pkt. 4. Til orientering: Rådets deltagelse i Integrationsdøgnet 

Der var enighed om at Integrationsdøgnet var en positiv oplevelse. Razak havde taget billeder med og 
flere har uploadet billeder på REMs Extranet.   
 
Pkt. 5. Til orientering: Nyt om Projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver 

Bayram deltog i det sidste styregruppemøde. Endvidere oplyste Adnan, at han havde deltaget i to 
foreningsmøder - den 28. august på Frederiksberg og den 4. september i Randers. Begge steder var 
der mange deltagere. Adnan endvidere, at han ligeledes havde ønsket at deltage i et foreningsmøde i 
Viborg, hvilket formanden havde afslået af hensyn til rådets rejsebudget. Næste styregruppemøde i 
projektet afholdes den 17. november.  
 

Pkt. 6. Til orientering: Orientering ved Integrationsministeriet 
Marian kunne fortælle, at der er afsat 14 mio. kr. under regeringens satspuljeprogram ”Lige Muligheder” 
i perioden 2008 – 2011. Udmøntningsplanen foreligges satspuljeordførerne i den kommende uge.   
Planen har to overordnede overskrifter: Etablering af skole-hjem vejledere og tilbud om særlige 
familiekurser. Initiativet rummer bl.a. etablering af vejlederfunktioner på skoler, hvor der er mange 
tosprogede elever. Vejlederne skal motivere forældrene til deltagelse. Familiekurserne kan eksempelvis 
være sommerhøjskoletilbud. Derudover har regeringen taget initiativ (via Undervisningsministeriet) til at 
ansætte konsulenter, som kan være med til at lave særlige handlingsplaner for elever med behov 
herfor. Herefter fulgte en diskussion af tiltagene, hvor flere rådsmedlemmer påpegede, at vejlederne 
bør være i berøring med både børn og forældre - og også udenfor skoletiden.   
Marian fortalte derefter om Integrationsministeriets seminar om marginaliserede børn og unge, der blev 
afholdt den 21. august. Ministeriet er i gang med at opsamle erfaringer fra seminariet og der vil blive 
udgivet en rapport på baggrund heraf.  
 
Dernæst oplyste Anne Thorsen om Metock sagen. Anne fortalte, at regeringen pt. vurderer 
konsekvenserne heraf. Hun forklarede ligeledes, at EF domstolen er dynamisk i sin retsfortolkning. De 
gældende regler fremgår af Udlændingeservices hjemmeside. Anne fortalte endelig, at man pt. 
behandler et lovforslag, der har til hensigt at smiddiggøre og effektivisere udstedelsen af besøgsvisum.   
 
Pkt. 7. Til orientering: Nyt fra sekretariatet 

Morten orienterede om, at Halil Yildirim er udtrådt af REM idet Ikast-Brande integrationsråd er nedlagt. 
Dusan Jovanovic får dermed en permanent plads i REM. Marcus Sabri forventer at komme tilbage i 
november.  
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I forhold til studieturen kunne Morten fortælle, at han er i kontakt med borgmesterkontoret i Rotterdam. 
De vil forberede forskellige møder. Rotterdam er ungdoms-hovedstad i 2009, så der skal ske en hel 
række ting for unge i løbet af 2009.  
 
Morten fortalte, at sekretariatet er ved at udarbejde plancher til Kulturnatten..  
 
Morten kunne fortælle, at der har været en tilfredsstillende tilslutning til kurserne pt.. I øvrigt er rådet 
blevet bedt om at udarbejde et udkast til en artikel til magasinet Nyidanmark.  
    
Pkt. 8. Emner til kvartalsmøde med ministeren:  

Muhsin præsenterede en idé om at lave bedre sprogredskaber på nyidanmark.dk. Issmat tilføjede, at 
det kunne være en god idé, at inddrage mere samfundsorienteret og beskæftigelsesorienteret materiale 
i lærebøgerne. Herefter fulgte kort diskussion om Muhsins forslag.  
 
Desuden blev emnerne ”statsborgerskab for unge med udenlandske forældre”, ”inklusion af etniske 
minoriteter i boligselskabers bestyrelser”, ”styrkelse af forældre-unge tilbud”, 
”medborgerskabsundervisning som i UK”. Som afslutning på diskussionen blev der afstemt om 
følgende emner (hvert medlem kunne stemme tre gange):    
 
Afstemning:  
A: Adnan: Fokus på at etniske minoriteter inkluderes i boligselskabers bestyrelser. 1 stemme. 
B: Abdulahi: Medborgerskabsundervisning som i UK. 6 stemmer. 
C: Issmat: Styrkelse af forældre-unge tilbud. 6 stemmer.   
D: Turan: Plejefamilier med etnisk baggrund. 8 stemmer. 
E: Turan/Abdulahi: Statsborgerskab for unge med udenlandske forældre. 7 stemmer. 
F: Muhsin: Bedre mulighed for sprogundervisning. 1 stemme.  
 
B, C og D blev således valgt. Det aftaltes at Abdulahi er tovholder på B (arbejdsgruppen ikke afklaret), 
Lynette er tovholder på C (arbejdsgruppe er: Muhsin, Ganes og Issmat), mens Sami er tovholder på E 
(arbejdsgruppen er Adnan, Muhsin og Turan).  
  
Pkt. 9. Til beslutning: Forslag om oprettelse af talsmandsfunktion for REM  

Muhsin foreslog, at REM får to talsmænd, der proaktivt kan profilere REM i medierne. Muhsin talte for, 
at Bayram og Abdulahi kan varetage denne opgave – både baseret på deres erfaring og evner, men 
også baseret på deres bopæl, som giver dem en central placering i forhold til relevante medier (Odense 
og Københavnsområdet). Herefter fulgte en diskussion af talsmandsfunktionen og en afstemning om 
forslaget:  
 
5 stemmer for (Muhsin, Bayram, Sami, Abdulahi og Lynette)  
2 stemmer imod: (Adnan og Turan) 
3 stemmer blankt: (Ganes, Issmat og Razak). 
 
Forslaget blev dermed vedtaget.  
 
Pkt. 10. Forslag til punkter til dagsorden til kommende møde 

- 
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Pkt. 11 Evt.:  
Sami lagde op til at diskussion om muligheder for samarbejde mellem politi og integrationsråd. Turan 
opfordrede ham til at starte en debat på Extranettet.     
      
Bayram fortalte kort, om det borgermøde på Nørrebro han havde deltaget i tidligere på dagen. Mødet 
var planlagt for at skabe dialog og undgå at folk ikke tør gå ud efter de mange skudepisoder i området.  
 
Abdulahi foreslog, at rådet skulle opfordre Mikkel Bækggard, som arbejder på Integrationsministeriets 
blad Ny I Danmark til at lave reportage om rådets medlemmer. Alternativt kunne medlemmerne også 
skiftes til at udforme læserbreve til Ny I Danmark. Det kunne bidrage til synligheden.  
  


