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 REFERAT, 17. RÅDSMØDE.  

Dato: 25. maj 2009 
Kontor: Sekretariatet 
J.nr.: 2009/5020-509 
Sagsbeh.: HIT 
Fil-navn: Referat, 17. rådsmøde  

 
Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 
 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 29. april 2009 kl. 15.00 – 18.00 

Tilstedeværende: Sami Gökdemir, Marcus Sabri, Bayram Yüksel, Muhsin Türkyilmaz, Lally Parwana, Razak 
Jenayah, Abdulahi Egal og Issmat Mohamed 

Fraværende med afbud: Lynette Munck, Turan Savas, Erdogan Øzhayat, Ganes Shanmugaratnam, Dusan 
Jovanovic  
 
Fraværende uden afbud: Adnan Meki 
 
Sekretariatet: Morten Spies, Maj Blankenberg, Hien Thu Le, Anne Sørensen  

Integrationsministeriet: Anne Thorsen, Marian Lyng Møller, Frederik Gammeltoft 

Pkt. 1. Dagsorden for 16. møde og referat af 15. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 
Referat blev godkendt med enkelte rettelser. Dagsordenen blev godkendt. 
Punkt 10 blev flyttet frem som punkt 4.b.   
 

Pkt. 2. Kort orientering fra formandskabet  

 
Bayram Yüksel fortalte, at han havde deltaget i tovholdermøde i Rådet for Etniske Minoriteter den 17. april 
sammen med Turan, Muhsin og Lally. 
 

Pkt. 3. Orientering fra Integrationsministeriet 

 
Kontorchef Frederik Gammeltoft tilkendegav, at Issmat Mohamed og Abdulahi Egal gjorde en god indsats til en 
EU-konference om interkulturel dialog som Integrationsministeriet arrangerede den 23. og 24. april. Han takkede 
Issmat Mohamed og Abdulahi Egal på ministeriets vegne.  
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Endvidere fortalte Frederik Gammeltoft, at ministeren var forhindret i at deltage i mødet med rådet d. 17. april 
pga. en forespørgselsdebat i Folketinget om indsatsen mod antisemitisme. På baggrund af debatten besluttede 
Folketinget at pålægge regeringen at udarbejde en handlingsplan på området. Desuden fortalte Frederik 
Gammeltoft om PETs konference i uge 17 som omhandlede terrorisme og kommunikation. Konferencen havde 
bl.a. fokus på, om man i den vestlige verden skal være mere bevidste om ikke at overtage terroristernes 
sprogbrug.  
  
Desuden fortalte Frederik Gammeltoft, at en retssag om starthjælpens lovlighed er afsluttet. Det har under tiden 
været diskuteret om starthjælpen er i overensstemmelse med grundlovens paragraf 75 om hjælp til forsørgelse 
og Danmarks menneskeretlige forpligtelser. En herboende flygtning havde sagsøgt Integrationsministeriet og 
Egedal kommune. Integrationsministeriet og Egedal kommune vandt sagen og har nu Østre Landsrets ord for, at 
starthjælpen hverken er i strid med grundloven eller menneskerettighedskonventionen.   
 
Afslutningsvis fortalte Frederik Gammeltoft, at Integrationsministeriet prioriterer området vedr. bekæmpelse af 
æresrelateret vold højt. Der oprettes en enhed i Integrationskontoret, som skal have fokus på dette emne.  
 
Anne Thorsen fra Udlændingeafdelingen kunne oplyse, at der er blevet fremsat et lovforslag om en ny model for 
behandling af sager om administrativ udvisning. Lovforslaget bygger på ”Betænkning om administrativ udvisning 
af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed” og hastebehandles i Folketinget. Lovforslaget 
indebærer bl.a. et nyt system for domstolsprøvelse af administrative udvisninger af udlændinge, der må anses 
for en fare for statens sikkerhed. Som en del af det nye system er det foreslået, at vurderingen af om 
udlændingen kan udsendes (dvs. vurderingen af en evt. asylmotiv) flyttes fra Flygtningenævnet til domstolene. 
Et andet lovforslag, som er under behandling, omhandler skærpelse af udvisningsreglerne bl.a. i forbindelse 
med våbenbesiddelse. Forslaget er blevet førstebehandlet i Folketinget. Ministeren har fremsat et 
ændringsforslag til lovforslaget, som bl.a. indebærer, at religiøse forkyndere, der medvirker til overtrædelse af 
straffelovens bigamibestemmelse, kan udvises af landet. Endelig kunne Anne Thorsen oplyse, at udfasningen af 
Østaftalen er sket fra 1. maj. Dette betyder, at østarbejdere nu adgang til det danske arbejdsmarked på lige fod 
med alle andre EU-borgere. 
 

Pkt. 4. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, 

konferencer mv.  

 
Marcus Sabri kunne fortælle, at der i februar blev afholdt en arbejdsdag i Århus integrationsråd. Idéen var at 
sætte fokus på de områder, som kræver en ekstra indsats, herunder deltagelse i eksterne udvalg. Der er nu 
truffet beslutning om at satse på 4 indsatsområder herunder afholdelse af en konference om arbejdsmarkedet i 
juni samt en ramadanfest.  
 
Issmat Mohamed fortalte, at Norddjurs integrationsråd mødtes d. 14. april hvor man bl.a. drøftede finanskrisen 
og den stigende arbejdsløshed som følge heraf. Arbejdsmarkedschefen Karen Skou besøgte rådet og fortalte 
om udfordringerne med stigende arbejdsløshed i kommunen og fortalte desuden om muligheden for at blive 
vejledt på jobcentrene. Kommunen har besluttet at igangsætte et projekt fra sommeren 2009 med det formål at 
støtte arbejdsløse nydanskere.  
 
Abdulahi Egal fortalte kort, at der ville blive afholdt møde i Odense d. 30. april 2009. 
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Bayram Yüksel fortalte, at der var møde i Ishøj integrationsråd d. 25. marts. Her havde man bl.a. drøftet 
lanceringen af en interaktiv kampagne i Ishøj, hvor man kan se små klip som informerer om forskellige emner. 
Endvidere fortalte Bayram Yüksel, at han havde deltaget i et møde i kontaktudvalget mellem etniske minoriteter 
og Københavns politi.  
 
Sami Gökdemir kunne fortælle, at det seneste møde i Høje-Taastrup integrationsråd var blevet aflyst. Næste 
møde er planlagt til afholdelse d. 5. maj. 
 
Razak Jenayah kunne fortælle, at Varde integrationsråd havde afholdt møde d. 21. april. Ifølge Razak Jenayah 
er der i Varde Kommunen en god kontakt mellem integrationsråd, kommune og jobcentret. Razak gjorde 
opmærksom på, at man fra Varde integrationsråd efterspørger vejledning om valg til integrationsråd i 2010 
herunder en evt. fælles valgdato.  
 
Muhsin Türkyilmaz kunne fortælle, at Vejle integrationsråd havde afholdt møde i Vejle Boldklubs lokaler. 
Herudover havde Vejle integrationsråd afholdt konferencen ”Mission: Vision” med emner som beskæftigelse, 
familie & fritid og børn & unge. Udover borgmesteren som holdt et lille oplæg var forskellige konsulenter inviteret 
til arrangementet. Besøgsantallet løb op på omkring 100 mennesker. 
 
Pkt. 4.b. Samarbejdsproblemer mellem Adnan Meki og Rådet for Etniske Minoriteter (Det på 

dagsordenen bekendtgjorte pkt.10. rykkes frem som pkt. 4.b) 

 

Muhsin Türkyilmaz kunne fortælle, at der har været en del samarbejdsproblemer mellem Adnan Meki og rådet 
senest i forbindelse med et møde i Bruxelles vedr. EU Integration Forum. Muhsin gjorde det klart, at han havde 
udpeget Abdulahi Egal og Lally Parwana til at deltage i det pågældende møde. Adnan Meki havde dog også 
forsøgt at tilmelde sig arrangementet som repræsentant for rådet – dog uden at orientere formandskabet eller 
sekretariatet. Muhsin Türkyilmaz blev således kontaktet af repræsentanter for EU-kommissionen, der oplyste, at 
rådet havde tilmeldt sig med tre deltagere på trods af, at rådet var blevet tildelt to pladser. Muhsin Türkyilmaz 
havde i den sammenhæng gjort det klart at det var Lally Parwana og Abdulahi Egal som var udpeget til 
deltagelse i mødet. Muhsin fortalte endvidere, at Adnan Meki efterfølgende har sendt en række mails rundt til 
udenforstående i Integrationsministeriet herunder kontorchef Frederik Gammeltoft. Endelig havde Adnan Meki 
rettet henvendelse til ministeren angående sagen. Muhsin Türkyilmaz gjorde opmærksom på, at utilfredshed 
med formandens beslutninger skal drøftes på rådsmøder og ikke via kædemails som fremsendes til 
medarbejdere i Integrationsministeriet og rådets medlemmer.  
  
Marcus Sabri udtrykte utilfredshed med sagen. Marcus Sabri pointerede, at Adnan Meki kritik er irrelevant så 
længe denne ikke fremføres på rådsmøder, men i e-mails. I forlængelse heraf, udtrykte Marcus Sabri ønske om, 
at Adnan Meki udtræder fra rådet og Marcus Sabri opfordrede til, at der blev taget en fælles beslutning om 
sagen.  
 
Issmat Mohamed udtrykte utilfredshed med hvad han anså som Adnan Mekis manglende respekt for rådets 
arbejde. Issmat pointerede, at kritik skal drøftes på rådsmøder og han fandt det problematisk at Adnan Meki var 
udeblevet fra dagens møde på trods af tilsagn om deltagelse. Issmat opfordrede til, at rådet retter henvendelse 
til Frederiksberg integrationsråd vedr. sagen.  
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Bayram Yüksel gav udtryk for, at den seneste mailkorrespondance har været dråben, der har fået bægret til at 
flyde over. Bayram Yüksel ytrede ligeledes ønske om, at Adnan udtræder fra rådet 
 
Sami Gökdemir erklærede sig enig i de fremsatte udsagn. Ifølge ham burde rådet tage kontakt til Adnan Mekis 
bagland i form af Frederiksberg integrationsråd og anmode dem om at tage sagen op.  
 
Abdulahi Egal erklærede sig enig i opfordringen om, at Adnan Meki udtræder af rådet. Abdulahi påpegede, at 
Adnan ved en række lejligheder har optrådt illoyalt – bl.a. i forbindelse med et INTI-seminar i Athen i marts 2008, 
hvor Adnan Meki havde registreret sig som deltager uden om rådet – og på trods af, at formanden havde 
udpeget Abdulahi som deltager. Abdulahi Egal kunne ligeledes fortælle, at han på det netop overståede møde i 
Bruxelles ved EU Integration Forum havde fået en række henvendelser angående Adnan Meki.  
 
Razak Jenayah bakkede op om opfordringen om, at Adnan Meki trækker sig fra rådet. Razak påpegede, at 
Adnan Meki kører sit eget løb og har meget travlt med at opbygge sit eget netværk uden hensyntagen til 
arbejdsfællesskabet i Rådet for Etniske Minoriteter. Razak Jenayah påpegede, at han anser Adnan Meki 
aktiviteter som skadelige for rådets virksomhed. 
 
Muhsin Türkyilmaz gjorde det klart at det er helt i orden at diskutere uenigheder i rådet, men at man skal blot 
sætte emnet på dagsordnen. Problemet er ifølge Muhsin Türkyilmaz at Adnan Meki aldrig har taget initiativ til 
dette, men i stedet har fremsat anklager mod sekretariatet og formandskabet i mails til en række eksterne 
personer.  
 
Konklusionen på var, at alle tilstedeværende medlemmer er enige om, at Adnan Meki bør træde ud af rådet. På 
baggrund af debatten blev det ligeledes besluttet, at rådet vil forsøge at udvide den eksisterende 
eksklusionsparagraf i rådets forretningsorden for at undgå lignende situationer i fremtiden. Ydermere besluttes 
det, at der Frederiksberg integrationsråd orienteres om samarbejdsvanskelighederne og rådets opfordring om, at 
Adnan Meki udtræder af rådet.    
 
Pkt. 6. Udgår da Turan ikke er tilstedeværende 

 

Pkt. 7. Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter 

Muhsin Türkyilmaz fremlagde kort strategien for rådet fra 2009-2010 herunder rådets vision og de tre særlige 
indsatsområder ”Demokratisk deltagelse” (Lally H. Parwana er tovholder), ”Medier og minoriteter” (Bayram 
Yüksel er tovholder) og ”En inkluderende udlændinge- og integrationslovgivning” (Turan Savas er tovholder).  
Muhsin Türkyilmaz gjorde opmærksom på, at rådet skal huske at tage højde for at fremtidige aktiviteter 
konstruktivt kan bidrage til rådets vision, der er som følger: 
 
Rådet for Etniske Minoriteters vision er et dynamisk Danmark, hvor: 
 
- alle er aktive medborgere  
- der er plads til både fællesskab og forskellighed  
- mangfoldighed skaber værdi og udvikling i et land med globalt udsyn  
 



 

 5 

Muhsin Türkyilmaz opfordrede rådsmedlemmerne til at melde sig i arbejdsgrupper under de respektive 
indsatsområder. Issmat Mohamed og Sami Gökdemir meldte sig til gruppen vedr. ” Demokratisk deltagelse”, 
mens Razak Jenayah og Abdulahi Egal meldte sig til gruppen vedr. ”Medier og minoriteter”.   
 
Alle de fremmødte rådsmedlemmer godkendte strategien, som forefindes på www.rem.dk   
 
Pkt. 8. Orientering fra Sekretariatet 

Morten Spies kunne fortælle at pjecen ”Det er dit valg” er blevet trykt og er fremsendt til alle landets kommuner, 
sprogcentre samt en række biblioteker mv. – i alt i 50.000 eksemplarer. Endvidere gjorde Morten opmærksom 
på, at der afholdes repræsentantskabsmøde d. 16.5 I Vejle med oplæg ved forsker Rikke Andreassen, formand 
for Ishøj integrationsråd Sengül Deniz og Ole Madsen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Mødet indledes 
ved Vejles borgmester Leif Skov.  
 
Pkt. 9.  Drøftelse af Integrationsministeriets oplæg til centrale målsætninger for integrationsindsatsen 

Line Møller Hansen fra Økonomi- og Analysekontoret præsenterede Integrationsministeriets oplæg vedr. 
centrale målsætninger for integrationsindsatsen. Målsætningerne er baseret på en forandringsteori, hvor målet 
er at opnå bedre integration og øget sammenhængskraft i det danske samfund igennem effektive indsatser.  
 
Målsætningerne for integrationsindsatsen er som følger: 
 
1. Øget velkvalificeret arbejdskraft i DK 
2. Øget beskæftigelse  
3. Øget uddannelsesniveau blandt unge med indvandrerbaggrund  
4. Styrkede danskkundskaber blandt etniske minoriteter  
5. Færre udsatte boligområder (bedre fordeling af nyankomne samt anden beboersammensætning) 
6. Øget medborgerskab (flere nydanskere skal opnå en forståelse for de grundlæggende værdier og normer - 
færre der føler sig diskrimineret) 
 
Line Møller Hansen gjorde opmærksom på, at Integrationsministeriet ikke er den eneste aktør på området. Det 
er vigtigt, at alle arbejder sammen på tværs af kommunegrænser. Line M. Hansen udtrykte, at INM gerne 
modtager input fra rådsmedlemmerne.  
 
Ifølge Lally Parwana mangler ministeriet fokus på faderens rolle i familien og specielt mht. til de unge mænd 
med anden etnisk baggrund end dansk. Ligeledes påpegede hun, at det i forhold til målet om øget beskæftigelse 
er vigtigt at sætte fokus på virksomhedslederes rolle.  
 
Razak Jenayah påpeger ligeledes, at der skal være mere fokus på mandens rolle i familien. Hvis man ikke når 
dem, kan man ikke få fat på hele familien. Mht. målet om styrket medborgerskab iblandt etniske minoriteter 
mener Razak Jenayah, at det politiske miljø spiller en stor rolle. Hvis politikerne bliver ved med at tale ned og 
hakke på de unge mennesker, vil de aldrig føle sig som en del af det danske samfund. 
 
Marcus Sabri mener, at der mangler kildehenvisninger, som kan bevise den påstand om, at pigerne strømmer til 
uddannelsesinstitutionerne. Det modsatte billede viser sig nemlig i Århus. Pigerne når kun til gymnasiet i 
uddannelsessystemet. Marcus Sabri mente endvidere, at man skal fokusere mere på en mere inkluderende 
sprogbrug fra ministeriets side. Dette erklærer Issmat Mohamed sig enig i. 
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Pkt. 10. Rådets deltagelse i møde om European Integration Forum d. 20-21. april 

Abdulahi Egal og Lally Parwana fortalte, at de deltog i mødet med bl.a. det formål at synliggøre de 
integrationsinitiativer der finder sted i Danmark. Abdulahi fortalte endvidere, at der vil blive udpeget to 
repræsentanter iblandt mødedeltagerne som i samarbejde med EU-kommissionen vil forberede det kommende 
møde vedr. EU Integration Forum, som forventes at finde sted til november.  
 
Abdulahi Egal understregede, at det er vigtigt, at man sender de rigtige folk med de rigtige kompetencer af sted 
til sådanne internationale møder. Ligeledes er det vigtigt, at man i et internationalt forum ikke kun beretter om 
hvad Rådet for Etniske Minoriteter laver, men også tænker på hvordan man kan videreudvikle rådet. Lally 
Parwana understøtter Abdulahi Egal og tilføjer at forummet gav god mulighed for at diskutere bredt og burde i 
fremtiden anses som et talerør for civilsamfundet på europæisk plan. Lally Parwana kunne endvidere fortælle at 
formålet med et EU Integration Forum er, at man ønsker at fremme samarbejde på tværs af de europæiske 
lande og befolkninger. Hun opfordrede rådsmedlemmerne til at kigge på hjemmesiden www.integration.eu  
  
Lally Parwana kunne endvidere berette, at hun var blevet udpeget som referent på en workshop vedr. 
finanskrisens betydning for flygtninge og indvandrere.   
 
Abdulahi Egal sluttede af med at understrege, at Lally Parwana gjorde et godt stykke arbejde som mødedeltager 
og workshop referent. Han mener derfor, at Danmark har gode muligheder for, at blive valgt ind i formandskabet 
for EU Integration Forum. Lally Parwana er enig i dette og foreslår, at rådet i god tid skal sende en ansøgning af 
sted til EU Kommissionen.  
 
Pkt. 11 Forslag til punkter på dagsordnen 

De fremmødte rådsmedlemmer vil gerne høre mere om projektet fra Økonomi- og Analysekontoret. Der var 
enighed om at invitere Line Møller Hansen til et endnu et møde engang i fremtiden, hvor der kan blive afsat 
mere tid til at diskutere de relevante problemstillinger. 
 
Lally Parwana foreslår, at aktiviteterne i de eksterne udvalg bliver mere synliggjorte. Derudover foreslog hun, at 
flere rådsmedlemmer i fremtiden skal deltage i de samme kurser for derved at kunne bruge redskaberne bedre i 
arbejdsfællesskabet.  
 
Punkt 12  

Morten Spies opfordrer medlemmerne til at sende billeder ind til årsberetningen.  
Lally Parwana mener, at det skal synliggøres, at rådet har deltaget i mødet vedr. EU Integration Forum. 
 


