
 

 

              
 

 REFERAT, 21. RÅDSMØDE  

Dato: 11. november 2009 
Kontor: Sekretariatet 
J.nr.: 09/08179 
Sagsbeh.: HIT / MCS 
Fil-navn: Referat, 21. rådsmøde  

 

Referat af 21. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 
 
Dato og tidspunkt: Onsdag den 4. november 2009 kl. 15.00 – 18.00 
Tilstedeværende: Bayram Yüksel, Muhsin Türkyilmaz, Ganeswaran Shanmugaratnam, Dzevad Ahmetagic 
og Issmat Mohamed 
Fraværende med afbud: Abderrazak Jenayah, Sami Gökdemir, Adnan Meki, Lally Parwana, Lynette Munk, 
Turan Savas, Dusan Jovanovic, Marcus Sabri og Erdogan Øzhayat 
Sekretariatet: Morten Spies og Hien Thu Le 
Integrationsministeriet: Sanne Edmonson  
 

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 
 
Punktet bortfalder pga. rådets manglende beslutningsdygtighed og referatet fremsendes til godkendelse via 
mail  

Pkt. 2. Orientering fra formandskabet 

Muhsin Türkyilmaz kunne fortælle, at Integrationsprisuddelingen i år blev afholdt den 20. oktober. Det var en 
spændende dag, ikke mindst fordi rådsmedlem Issmat Mohamed var nomineret til Ildsjæleprisen, som dog 
blev vundet af en politibetjent fra Holstebro.  

Bayram Yüksel kunne endvidere fortælle, at der den 20.oktober blev afholdt et debatarrangement om 
demokratisk deltagelse i Gladsaxe kommune. Lally Parwana og Bayram Yüksel deltog i arrangementet med 
det formål at gøre opmærksom på REM og dets arbejde til styrkelse af demokratisk deltagelse.  

Pkt. 3. Orientering fra sekretariatet 
Morten Spies fra sekretariatet kunne fortælle, at kulturnatten igen i år blev en succes hvor over 200 
mennesker prøvede kræfter med rådets demokratiquiz. Kulturnatten gav ligeledes rådsmedlemmerne god 
mulighed for at snakke med gæsterne og fortælle om rådets arbejde. Lally Parwana, Lynette Munk og 
Abderrazak Jenayah afholdte ligeledes oplæg i ”Birthes forsamlingshus” i Integrationsministeriet kantine.  
 
Derudover kunne Morten Spies fortælle, at Abderrazak Jenayah og Lally Parwana i starten af november 
måned vil deltage i et møde i EU integration Forum i Bruxelles. REM har ansøgt om at blive indlemmet i EU 
formandskabet i dette forum, som er et rådgivende organ under EU’s sociale og økonomiske udvalg (som 
yder ekspertrådgivning til de større EU-institutioner såsom Europa-Kommissionen, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-Parlamentet). Ligeledes kunne Morten Spies fortælle, at han selv og Muhsin 
Türkyilmaz snart skal deltage i en konference, arrangeret af Røde Kors, i Athen. De skal holde et oplæg, 



hvor fokus er på gode erfaringer med at engagere etniske minoriteter i foreningslivet i Vejle og på nationalt 
plan.   
 
I forbindelse med kommunalvalget vil REMs valgmateriale være at finde på 400 caféer, restauranter og 
biografer rundt omkring i landet fra den 5.11. Ligeledes vil Lally Parwana og Hien Le fra sekretariatet fredag 
den 6. november uddele valgpjecen ”Det er dit valg” og go-cards på Frederiksberg med det formål at gøre 
opmærksom på kommunalvalget og demokratisk deltagelse i Danmark.  
 
Pkt. 4 Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, 

konferencer mv.  

Issmat Mohamed har pga. sygdom ikke fulgt integrationsrådets arbejde i Norddjurs kommune de seneste par 
måneder.  

Dzevad Ahmetagic kunne fortælle, at Randers integrationsråd afholdte et rådsmøde i sidste uge, hvor der 
bl.a. blev diskuteret valg. Det er blevet bestemt, at man i Randers afholder integrationsrådsvalg i januar eller 
februar 2010. Diskussionen går dog stadig på, om man skal anvende direkte valg eller udpegning af 
rådsmedlemmerne.  

Bayram Yüksel kunne berette at Ishøj integrationsråd på nuværende tidspunkt er i gang med at evaluere 
deres 11 indsatsområder. Ligeledes har man i Ishøj integrationsråd haft en del diskussioner om rådets 
fremtid. Der er dog enighed om, at rådet skal fortsætte med få ændringer. F.eks. skal der ske en forøgelse af 
antallet af møder og en ændring af rådets placering i kommunens organisatoriske struktur.  

Afslutningsvis kunne Bayram Yüksel fortælle, at man i Ishøj har haft stor succes med oprettelsen af et 
værested for de 18+. Derfor er der tale om at oprette et værested for de 15+ med det formål at holde dem 
væk fra gaden og kriminalitet. Der afventes dog stadig svar fra kommunalbestyrelsen på dette spørgsmål.   
 
Muhsin Türkyilmaz fortæller, at Vejle integrationsråd har afholdt møde i et lokalområde med det ønske at 
være lydhør over for borgernes behov og ønsker. Ligeledes planlægger rådet at invitere Iben Jensen til at 
afholde oplæg i skoler med mange etniske børn. Sidst, men ikke mindst planlægges det at fejre Vejle 
integrationsråd, da rådet i år fylder 10 år.   
 

Pkt. 5 Status på indstatsområde vedr. ”Mangfoldighed i medierne”, ”Demokratisk Deltagelse for alle” 

og integrationslovgivning 

BayramYüksel fortæller, at mediegruppen planlægger at afholde en mediekonference i slutningen af marts 
2010. Ideen bag denne konference er at invitere relevante aktører på integrationsområdet (og 
medieområdet) til en debat om mediernes italesættelse og iscenesætttelse af etniske minoriteter i danske 
nyhedsmedier.  

Pkt. 6. Orientering fra Integrationsministeriet 
Sanne Edmonson fra integrationsministeriet kunne fortælle, at et lovforslag vedr. ændring af 
udlændingeloven primært vedr. ændring af reglerne om indvandringsprøven, advokatbistand til uledsagede 
mindreårige asylansøgere og ændring af ydelsessystemet for asylansøgere vil komme til høring i folketinget. 
Sanne Edmonson gør opmærksom på, at lovforslaget er videresendt til REM. Fristen for at kommentere på 
lovforslaget er den 10. november.   

 

 



Pkt. 7. Punkter til kommende møde med ministeren (fredag den 20.11 kl. 13-14.30) 

Morten Spies fortæller, at ministeren har udtrykt ønske om at få mere viden omkring etniske minoriteters 
benyttelser af førtidspensionsordningen og ikke mindst hvilke initiativer, der skal igangsættes for at få flere i 
fleksjob. Med dette in mente besluttes det, at der ved det kommende ministermøde fokuseres på etniske 
minoriteters benyttelse af førtidspensionsordningen og etniske minoriteters muligheder for fleksjob. 
Ligeledes besluttes det, at fokusere på integreret dansk og modersmålsundervisning hvor de 10 største 
indvandrersprog bør ligestilles med EU-sprog. Sidst, men ikke mindst, skal der være fokus på kvalitetsløft af 
lektiecaféerne rundt omkring i landet. Lektiecaféer skal indrettes i samarbejde mellem unge med 
indvandrerbaggrund og professionelle pædagoger/socialarbejdere. Det vil sige at de unge brugere af 
lektiehjælpscaféerne skal inddrages i bestyrelsen så de opnår ejerfornemmelse for projekterne – med 
inspiration fra Team Succes i Vejle, der vandt en Integrationspris.    

Pkt. 8. Evt. 

Afslutningsvis besluttes det, at et formøde til ministermødet afholdes fredag den 20. november kl. 10.30.   

Pkt. 9. Punkter til dagsordnen for næste møde 

 - 
 

 


