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Referat af 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter, søndag den 12. oktober 2008
Dato og tidspunkt: 12. oktober 2008
Tilstedeværende: Muhsin Türkyilmaz, Bayram Yüksel, Adnan Meki, Abderrazak Jenayah, Abdulahi B. Egal,
Issmat Mohamed, Lynette Munk, Sami Gökdemir, Dusan Jovanovic og Turan Savas. Fra sekretariatet:
Morten Spies, Kristoffer Kaack. Fraværende med afbud: Lally Parwana, George Ahenkorah og Ganeswaran
Shanmugraratnam
Pkt. 1. Til godkendelse: Dagsorden for 13. møde og referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Referat af 12. møde var mangelfuldt og tilrettes med henblik på godkendelse på kommende rådsmøde.
Dagsordenen blev godkendt.
Pkt. 2. Orientering fra formandskabet
Muhsin orienterede om at formandskabet holdt møde den 10. oktober. Her blev det drøftet, om
formandskabet fremover skal underskrive referater fra rådsmøderne. Mushin mener ikke at formandskabets
underskrift er nødvendig, eftersom der ikke tidligere har været problemer med referaterne, som jo godkendes
mundtligt af de tilstedeværende rådsmedlemmer.
I forhold til afholdelse af ministermøder fortalte Muhsin, at det er rådet, som har inviteret ministeren til møde
den 31. oktober. Muhsin fremlagde sine bud på, hvordan rådet bedst muligt kommunikerer til ministeren: 1)
Fokusér først og fremmest på budskabet og fremlæg sagen, beskriv den – dikter ikke hvordan ministeren
skal reagere. 2) Hvis ministeren spørger ind til, hvordan tingene skal realiseres, bør rådet have forberedt et
bud herpå, således at rådet kan rådgive om emnet. Endelig pointerede Muhsin, at rådet skal blive bedre til at
følge op når ministeren reagerer positivt på rådets forslag.
Pkt. 3 Emner til kvartalsmøde med ministeren
Næste ministermøde er planlagt til fredag den 31. oktober kl. 13:00-14:30. Under punkt 3 opdeltes rådet i
arbejdsgrupper, der havde lejlighed til at arbejde på oplæg til mødet med ministeren. Følgende
Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter
Holbergsgade 6
1057 København K

Telefon: 33 92 27 90
Mail: rem@inm.dk
Web: www.rem.dk

arbejdsgrupper blev nedsat Medborgerskabsundervisning som i UK: Abdulahi (tovholder), Bayram og Razak.
Styrkelse af forældre-unge tilbud: Lynette (tovholder), Dusan og Issmat. Plejefamilier med etnisk baggrund:
Turan (tovholder) Sami, Muhsin og Adnan.
Pkt. 4 Nyt fra lokale integrationsråd
Muhsin fortalte, at Vejle integrationsråd fortsat holder deres møder ude i byen, hvilket giver positiv
opmærksomhed. Muhsin fortalte desuden, at Vejle integrationsråd er blevet indstillet i kategorien
’myndighedsprisen’ under Integrationspriserne. Der har været budgetforhandlinger i kommunen;
modersmålsundervisningen bliver desværre fjernet på grund af spare-krav.
Fra Varde integrationsråd kunne Razak fortælle, at rådet deltog talstærkt i REMs
kompetenceudviklingskursus i Århus – med stort udbytte.
Bayram fortalte, at integrationsrådet i Ishøj, i samarbejde med Banebryderne, har afholdt møde den 11.
oktober om forebyggelse af hærværk og brandstiftelser foretaget af unge i Ishøj.
Lynette fortalte, at der i Kalundborg integrationsråd pt. desværre kun er fire medlemmer. Der er derudover
problemer med at få tilstrækkelig sekretær-bistand.
Abdulahi berettede, at det går godt i Odense, hvor næstformanden har modtaget regeringens pris for
varetagelse af ”Det Personlige Ansvar”. Integrationsrådet har endvidere afholdt en ramadan-fest, og det er
besluttet, at festen vil blive afholdt igen næste år. SF’s folketinggruppe med Villy Søvndal har endvidere
været på besøg for at få inspiration. Desuden har Roskilde integrationsråd også været på inspirationsbesøg.
Sami kunne fortælle, at der i Høje-Taastrup fortsat er succes med at afholde møderne ude i byen, og
integrationsrådet har senest afholdt møde hos Vestegnens politi. Integrationsrådet overvejer at indgå i et
samarbejde omkring rekruttering af ansøgere med etnisk minoritetsbaggrund til politiet.
Dusan kunne fortælle, at Integrationsrådet ønsker at deltage i projektet vedr. Dialogbænke, som også
Fredericia integrationsråd har deltaget i. Et medlem fra integrationsrådet er endvidere blevet udpeget til at
medvirke i et projekt omkring medborgerskabskursus i kommunen. Næstved integrationsråd oplever
desværre også problemer omkring sekretærbistanden.
Adnan kunne oplyse, at integrationsrådet havde afholdt møde den 2. oktober, hvor rådet fik en rundvisning
på ”F86 Frederiksberg Kommunes Aktiveringshus”. Endvidere kunne Adnan oplyse, at Frederiksberg
etablerer dets første Familiecenter i Søndermarken. Familiecentret vil bl.a. tilbyde lektiehjælp,
uddannelsesvejledning og madklub. Formanden for Frederiksberg integrationsråd har holdt møde med
borgmesteren omkring projekt Dialogbænken.
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Issmat kunne kort berette, Norddjurs integrationsråd har fået indført tilføjelser i kommunens
integrationspolitik omkring ligestillingsindsatsen.
Turan fortalte, at Fredericia integrationsråd skal have ny sekretær. De har evalueret projekt Dialogbænken,
som viste sig at være lidt for stort anlagt. Rådet vil deltage i kompetencekurset i Vejle d. 1. november.
Muhsin gjorde desuden opmærksom på, at Ikast integrationsråd desværre er blevet lukket.
Pkt. 5 Nyt om projekt ’Frivilligt Socialt Arbejde i Mange Farver’
Adnan kunne fortælle, at han deltog i frivilligmøde den 6. oktober på Frederiksberg, og der var godt med
deltagere. Mødet forløb godt.
Bayram gjorde i den sammenhæng opmærksom på, at man kan læse om kommende møder på
Frivilligrådets hjemmeside.
Pkt. 6 Nyt fra sekretariatet
Morten fortalte at der indtil videre er blevet afholdt tre kurser i kompetenceudvikling. Kursusdeltagerne har
givet meget positive tilbagemeldinger, men der har desværre også været en del udeblivelser.
Morten uddelte desuden en oversigt over mandagens program for studieturen.
Pkt. 7 Forslag til punkter på næste rådsmøde
Mødet den 5. november rykkes til et senere tidspunkt grundet ministermødet den 31. oktober.
Pkt. 8 Evt.
Abdulahi indvendte, at han ikke synes, at rådet har formået at beskæftige sig med emne-områder, på trods
af, at rådet tidligere har besluttet at gøre det. På den baggrund foreslog Abdulahi, at rådet i højere grad
udvikler klare målsætninger for rådsarbejdet og derudover afholder halvårlige evalueringsmøder.
Issmat nævnte, at han havde modtaget invitation til en radikaliserings-konference i Kolding.
Tilmeldingsfristen for konferencen er 27.oktober.
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