REFERAT, 8. RÅDSMØDE.
Dato:

17. april 2008

Kontor:

Sekretariatet

J.nr.:

2008/5020-475

Sagsbeh.:

KRK/MCS

Fil-navn:

Referat, 8. rådsmøde

Referat af 8. møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato og tidspunkt: Onsdag den 19. marts 2008 kl. 15.00 – 17.30
Tilstedeværende: Abderrazak, Adnan, Sami, Marcus, Abdulahi, Muhsin, Bayram, Issmat, Halil, Turan
Fraværende med afbud: Lally, Lynette og George. Fraværende uden afbud: Caglayan
Sekretariatet: Morten Spies, Kristoffer Kaack, Emile Vinge Madsen. Integrationsministeriet: Anne Thorsen.
Ekstern oplægsholder: Mogens Blom, Seniorrådgiver i Udenrigsministeriet.
Punkt 1. Til orientering: Godkendelse af referat af 7. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og
godkendelse af dagsorden for 8. møde i Rådet for Etniske Minoriteter.
Referatet blev godkendt med enkelte rettelser. Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Til orientering: Kort orientering fra formandskabet
Mushin fortalte om sin og Mortens deltagelse i ”Living-Together”-seminaret i London arrangeret af British
Council. På mødet deltog repræsentanter fra minoritetsorganisationer over hele Europa. Muhsin og Morten
deltog i 3 workshops og holdt desuden et møde med repræsentanter fra tænketanken DEMOS, som er i gang
med at udarbejde en undersøgelse om radikaliserede grupper i Danmark, UK, Frankrig, Holland og Canada.
Bayram kunne fortælle, at han har været til et møde med Københavns politi, hvor han bidrog med sin indsigt i
forhold til unge-urolighederne. Bayram udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet.
Adnan berettede, at han har deltaget i netværksmøde for integrationsråd, som blev arrangeret af Rødovre
integrationsråd. Der var ca. 50 deltagere, og Adnan beskrev mødet som en god oplevelse. Det forholdsvis nye
råd i Helsingør deltog for første gang i et netværksmøde. Derudover har Adnan også været til konference i
Madrid med overskriften ”Open Cities” d. 27.-28. februar. Konferencen var arrangeret af British Council. Endelig
har han også været til møde med Bent Hansen, sekretær for Roskilde integrationsråd, hvor hovedformålet var,
at Roskilde skulle vælge en repræsentant til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.
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Punkt 3. Til orientering: Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i
eksterne udvalg, konferencer mv.
Bayram fortalte, at de i Ishøj har holdt ekstraordinært møde for at diskutere ungeurolighederne og hvordan man
tackler dem. Det har ført til et samarbejde med nabo-kommuner, fordi det er kommet frem, at folk udefra har
været med til at arrangere uroligheder i Ishøj; bl.a. er molotovcocktails blevet bragt ind fra Amager. Ishøj
integrationsråd har desuden indledt et samarbejde med TV-Ishøj, hvor rådsmedlemmer optræder i tv-indslag og
på forskellige sprog informerer om unges muligheder i kommunen.
Halil kunne med glæde fortælle, at der ikke har været nogen uroligheder i Ikast.
Issmat berettede, at Norddjurs integrationsråd i samarbejde med kommunen har iværksat projektet ”Kvinders
indenrigsministerium”. Det forventes at løbe fra august 2008 til august 2010. Projektets vision er bl.a. at give
kvinderne en bred indsigt i de danske samfundsforhold og styrke dem til at anvende egne initiativer, så de kan
engagere sig i deres egen, familiens og børnenes dagligdag. Issmat kunne også fortælle, at han i sin egenskab
som formand for Norddjurs integrationsråd, er blevet kontaktet af Unge- og Uddannelsesforvaltningen i
Norddjurs kommune. De havde lavet et arrangement for forældre til skoleelever, men ingen nydanske forældre
havde deltaget. Issmat rådgav kommunen om hvordan, man sikrer bedre fremmøde fremover; forældrene skal
føle at det er obligatorisk at deltage, mener han. Endelig har Issmat repræsenteret REM sammen med Emile fra
sekretariatet på en integrationsmesse i Silkeborg. REM’s stand var velbesøgt. Nogle unge mennesker gjorde
ham opmærksom på det problematiske ved, at der ikke findes nogen ordning for sygeeksamen på sprogskoler.
Brevet er via sekretariatet blevet videresendt til Integrationsministeriets Danskuddannelsesenhed.
Turan fremlagde, at der stort set ikke har været uroligheder i Fredericia. Pt. arbejder integrationsrådet ihærdigt
med at samle alle etniske foreninger i kommunen for at etablere et samarbejde omkring at udvikle en mere
overordnet strategi for hvad man vil på integrationsområdet. Desuden arbejder de i Fredericia på at arrangere
en kulturfest.
Adnan fortalte, at Integrationsudvalget på Frederiksberg har inviteret ministeren til deltagelse i en konference om
”Dialog og deltagelse” den 16. april. Frederiksberg integrationsråd har desuden indgået et samarbejde med
Frederiksberg Handelsstadsforening, for at gøre nydanske forretningsdrivende opmærksom på fordelene ved at
være medlem af handelsstadsforeningen.
Sami kunne fortælle, at man i Høje-Taastrup planlægger en tur til Malmø-bydelen Rosengård for at se på
erfaringer med integration her. Høje-Taastrup integrationsråd har desuden forsøgt at få ansat en student til at
aflaste deres sekretær, men indtil videre uden held, og Sami efterspurgte derfor erfaringer fra andre råd. Mushin
opfordrede til, at Høje-Taastrup besøger Odense integrationsråd – her har de 5 personer tilknyttet sekretariatet
– for at lære, hvordan de griber tingene an. På den baggrund kan Høje-Taastrup integrationsråd lettere
præsentere gode løsningsforslag for deres egen kommune.
Fra Århus kunne Marcus berette, at integrationsrådet har snakket med byens borgmester om hvorfor, de ikke er
blevet hørt i forbindelse med unge-urolighederne. Derudover undersøger borgmester Nicolai Wammen nu
muligheden for at integrationsrådet kan få diæter. Århus integrationsråd har nedsat to nye udvalg; ét for uddeling
af en lokal integrationspris og ét omkring et beskæftigelsesprojekt (Diskos).
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Abdulahi kunne med glæde fortælle, at der har været relativt stille og roligt i Odense trods unge-uroligheder
andre steder i landet. Det skyldes formentlig det gode samarbejde mellem kommune og lokale kræfter.
Derudover kunne Abdulahi fortælle, at der har været afholdt dialogmøde i forlængelse af sagen om hærværk på
ABC-skolen (se evt. forrige referat), at der opføres et nyt kulturhus i Odense og at han på vegne af Rådet for
Etniske Minoriteter er blevet interviewet af TV2 News i forbindelse med unge-urolighederne.
Abderrazak kunne berette, at Varde har haft besøg af en konsulent fra Integrationsministeriet for at starte et
lokalt rollemodel-korps.
Punkt 4. Til orientering: Orientering ved Integrationsministeriet
Anne Thorsen fra Udlændingeafdelingen fremlagde følgende: Visum-forslaget, som hun også orienterede om på
forrige møde, er nu blevet fremsat i folketinget. ”Fribyer for Forfattere”-initiativet har været i høring og
fremsættes i folketinget efter påske. Det har været en hektisk marts måned, hvor mange lovforslag skal nå
igennem inden på kort tid. Det skyldes overvejende, at finansloven blev udskudt og vedtaget sent.
Mushin spurgte om børn til imamer, som har fået en toårig opholdstilladelse har undervisningspligt. Anne
Thorsen bekræftede, at det er tilfældet. Turan spurgte, om der findes pjecer på forståeligt dansk om
repatrieringsloven. Morten svarede, at rådet hjælper med at skaffe information herom.
Punkt 5. Til orientering: Nyt fra sekretariatet
Vedr. Årsberetningen 2007:
Morten fremlagde, at status er, at den er skrevet igennem og man kan få eksemplarer til gennemlæsning og
kommentering ved henvendelse til sekretariatet. Skal være færdig inden repræsentantskabsmøde, så den kan
uddeles her.
Nye infomaterialer:
Sekretariatet har modtaget nye materialer med rådets logo – bl.a. t-shirts, kasketter og nøgleringe –
eksemplarer blev delt ud ved mødets afslutning.
Projekt: ”Medierne og minoriteterne”:
Morten fortalte, at mange rådsmedlemmer har kontaktet sekretariatet i forbindelse med unge-urolighederne,
fordi de ønsker at REM skal gøre noget på området. På bl.a. den baggrund har sekretariatet derfor udarbejdet
en idé til et projekt med overskriften ”Medierne og minoriteterne”, hvor hensigten er at etablere en dialog mellem
førende danske nyhedsredaktioner (tv, radio og aviser) og udvalgte etniske minoritetsforeninger (herunder REM)
for på den måde at fremme en fair dækning af sager vedrørende etniske minoriteter. Helt konkret er der udtænkt
en struktur bestående af fire årlige netværksmøder, hvor mediernes dækning af aktuelle sager drøftes.
Netværksmøderne ”skydes i gang” med en opstartskonference, der skal skabe opmærksomhed omkring
projektet. Hensigten er at etablere en konstruktiv dialog, hvor begge kan få noget ud af møderne; medierne får
adgang og kontakt til et relevant netværk og talerør for etniske minoriteter, mens de etniske minoriteter får
mulighed for at give deres mening til kende. Abdulahi kunne tilføje, at han har kendskab til lignende initiativer i
andre europæiske lande: I Holland træner man eksempelvis repræsentanter fra etniske minoriteter i
kommunikation, og BBC i Storbritannien evaluerer løbende deres dækning af sager vedrørende etniske og

3

religiøse mindretal. Morten opfordrede evt. interesserede rådsmedlemmer til at henvende sig til sekretariatet
såfremt de ønsker at indgå i en intern arbejdsgruppe omkring projektet.
Evalueringsmøde med ministeren vedr. fremtidigt samarbejde:
Endelig kunne Morten også fortælle, at han har været til et opfølgningsmøde med ministeren efter rådets sidste
kvartalsmøde med hende. Ministeren vil gerne holde fast ved en fremtidig mødestruktur, hvor rådsmedlemmer
udtaler sig individuelt og fokuserer mindre på fælles udtalelser. Hun ønsker en åben og konstruktiv dialog med
alle 14 medlemmer. Fremtidige møder vil blive tilrettelagt sådan, at man diskuterer på forhånd fastlagte emner.
Her bød Mushin ind med en bemærkning om, at rådet skal huske sine egne succeser! Således er oprettelsen af
et Unge-råd oprindeligt rådets idé, som ministeren nu har taget til sig. På traume-området var det i sin tid også
rådet, som satte dagsordenen. Mushin pointerede, at rådet måske ikke altid får den store opmærksomhed, men
at det til gengæld har en reel politisk indflydelse.
Punkt 6. Til orientering: Ny strategi vedr. udlandsrejser
Mushin informerede om den nye strategi for fordeling af udlandsrejser mellem rådsmedlemmer, som er blevet
vedtaget af formandskabet. Den går i al sin enkelthed ud på, at det fremover er formanden, som fordeler
udlandsrejserne iblandt medlemmerne.
I forlængelse heraf opfordrede Mushin til at rådsmedlemmer fremover informerer ham, når de bliver
opmærksomme på en international konference inden for deres område – så vil han efter bedste evne søge at
fordele udlandsrejser ligeligt blandt rådsmedlemmer. Han understregede også vigtigheden, af at man kan forstå
de(t) sprog som tales på de pågældende konferencer.
Følgende medlemmer tilkendegav, at de er interesseret i at deltage i konferencer i udlandet:
Abderrazak, Adnan, Marcus, Sami, Bayram, Issmat, Abdulahi og Turan.
Punkt 7. Til beslutning: Drøftelse vedr. nye politiske meldinger om integration og unge-uroen i februar.
Bayram berettede, at der på baggrund af ungeurolighederne har der været mange negative udmeldinger om
”integrationens tilstand” i Danmark. Fra politisk side har der eksempelvis været udtalelser om at ”integrationen
har spillet fallit”. Bayram ønsker, at rådet udtaler sig mere konstruktivt om situationen.
Efter en generel drøftelse af emnet besluttede rådet at udsende en pressemeddelelse, hvor det udtrykker sin
holdning til Geert Wilders film ”Fitna”, når den får premiere.
Punkt 8. Til orientering: Nyt om Projekt ”Frivilligt Socialt Arbejde i Mange Farver”
Adnan fortalte, at han har deltaget i et styregruppemøde d. 25. februar med Terkel Andersen, formand for
Frivilligrådet.
Siden sidst er der blevet afholdt foreningsmøde på Nørrebro (den 10/3), hvor Emile fra sekretariatet også deltog.
Læs evt. om arrangementet på www.rem.dk under nyheder.
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Punkt 9. Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde
Issmat foreslog en diskussion af undervisning i forældreansvar for etniske minoriteter.
Mushin opfordrede til, at rådsmedlemmerne overvejer emner til evt. diskussion med ministeren.
Abdulahi spurgte, om det er muligt at arrangere en dag, hvor REM mødes med integrationsordførerne fra
folketingets partier og evt. diskuterer en aktuel eller på en anden måde relevant problemstilling. Han fremførte
også, at han gerne vil diskutere med ministeren, hvorfor Danmark fravælger kvoteflygtninge fra muslimske
lande.
Sami foreslog, at der arrangeres fælles udflugter for rådet. Hertil kunne Mushin fortælle, at en fælles studietur
allerede er på tegnebrættet.
Abderrazak fremlagde, at man i Varde har stor succes med at alle burmesere kommer i arbejde, men at det
også sker så hurtigt, at de ikke når i skole og lærer dansk ordentligt. Derfor er de ikke i stand til at bestå
sprogprøverne i dansk.
Halil syntes det kunne være interessant at mødes tidligt inden næste rådsmøde og få en rundvisning på
Christiansborg. Sekretariatet har fået arrangeret en rundvisning i Folketinget inden mødet den 18/6 fra kl. 13.3014.45.
Punkt 10. Eventuelt
Der blev spurgt til i hvilke eksterne udvalg rådet er repræsenteret. For en komplet oversigt henvises til
hjemmesiden. Morten kunne tilføje, at han sidder med i styregruppen for Året for Interkulturel Dialog.
Turan foreslog at et fast punkt på dagsordenen kunne være, at rådsmedlemmerne fortælle hvad der er sket
inden for hvert område (”Kvinder”, ”Unge”, ”Uddannelse” osv.), fordi det vil give et bedre fokus på hvad der sker
inden for de enkelte områder.
Issmat kunne fortælle, at han er blevet kontaktet af en golfklub, hvor man undrer sig over, at meget få
nydanskere er medlem af golfklubber. I golfklubberne er der adgang til relevante netværk med danskere – ikke
mindst fra erhvervslivet.
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