REFERAT 5. ORDINÆRE RÅDSMØDE.
Dato:

21. december 2010

Kontor:

Sekretariatet

J.nr.:

10/29499

Sagsbeh.:

MNS

Fil-navn:

Referat 5. rådsmøde

Referat af 5. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato og tidspunkt: Fredag den 3. december 2010 kl.15.00-18.00
Tilstedeværende: Abderrazak, Bayram, Desalegn, Faizan, Ilvana, Issmat, Lally, Lynette, Marcus, Muhsin,
Roya og Sami.
Fraværende med afbud: Ayse og Nebiye, Mariann Møller.
Sekretariatet: Mette Søndergaard, Mia Toldam, Stine Rohde.
Integrationsministeriet: Dorte Kjærgaard

Punkt 1: Til godkendelse: Referat fra 4. møde i Rådet for Etniske Minoriteter, referat fra det
ekstraordinære møde den 14. november 2010 samt dagsorden for 5.møde i Rådet for Etniske
Minoriteter.
Godkendelse af referat fra det 4. møde: Rettelse: Issmat påpegede, at Marcus var suppleant til Rådet for
Menneskerettigheder, der er nedsat under Institut for Menneskerettigheder.
Ingen øvrige bemærkninger, hvorfor alle tre dokumenter godkendtes.
Punkt 2: Kort orientering fra formandskabet
Lally orienterede om styregruppemøde i projektet ”I tråd med verden” og takkede Sami for deltagelse i en
udstilling.
Punkt 3: Orientering fra integrationsministeriet
Dorte Lohmann Kjærgaard oplyste, at der siden sidste møde er blevet fremsat to lovforslag om ændring af
udlændingeloven. Det drejer sig om lovforslag nr. L 37 (Revision af reglerne om uledsagede mindreårige
udlændinge m.v.) og lovforslag nr. L 66 (Gebyr for at indgive ansøgninger og klager på
familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet).

Mette tilkendegav, at REM på mødet med ministeren d. 11. oktober 2010 har orienteret om
høringsgruppens svar på høringen om lovforslaget om revision af reglerne om uledsagede mindreårige
udlændinge, og at der derfor kun er behov for orientering om lovforslag nr. L 66.
Dorte Lohmann Kjærgaard oplyste:
-

-

-

At lovforslag nr. L 66 blev fremsat for Folketinget den 17. november 2010 og 1. behandlet den 25.
november 2010
At det foreslås i lovforslaget, at indgivelsen af ansøgninger om opholdstilladelser på
familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet, medmindre Danmarks internationale
forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige andet, betinges af, at udlændingen har betalt et gebyr for
behandling af ansøgningen, og at ansøgningen skal afvises, hvis gebyret ikke er indbetalt
At det også foreslås i lovforslaget, at indgivelsen af klager over afslag på ansøgninger om
opholdstilladelser på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet, medmindre andet følger
af EU-reglerne, skal betinges af, at udlændingen har betalt et gebyr på 750 kr., og at klagen skal
afvises, hvis gebyret ikke er indbetalt
At lovforslaget har til formål at gennemføre de dele af aftalen af 25. maj 2010 om genopretning af
dansk økonomi, der kræver ændringer af udlændingeloven

MNS oplyste, at høringsgruppen d. 15. november 2010 har afgivet høringssvar vedrørende lovforslaget, og
at høringssvaret d. 26. november 2010 er sendt ud til REM samtidig med dagsordenen til dagens møde.
Punkt 4: Nyt fra de kommunale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne
udvalg, konferencer mv.
Roya: Har været til konference i ”Viden der virker”. Det handlede om databasesystemet, hvor man kan gå
ind og bruge hinandens viden. Databasen etableres i januar.
Sami: Orienterede om deltagelse i modeopvisning i Glashuset i anledning af projektet ”I tråd med verden”.
Opfordrede rådet til at møde talstærkt op til lignende arrangementer.
Lynette: Orienterede om seneste møde i integrationsrådet i Kalundborg Kommune, der omhandlede
demokratisk fællesskab og antiradikalisering samt et HK-projekt om diskrimination på arbejdsmarkedet.
Razak: Orienterede om seneste møde i Varde Kommunes Integrationsråd, hvor Integrationsministeriet
orienterede om etniske minoriteter som plejefamilier.
Muhsin: Orienterede om Vejle Integrationsråds visionsdag samt arbejdet med – på baggrund af et forslag
fra en politiker - at udarbejde en handlingsplan til økonomiudvalget om hvordan integration lykkes.
Issmat: Orienterede om deltagelse i Institut for Menneskerettigheders hadforbrydelseskonference,
konference i Belgien om integration og medborgerskab og afslutning på fattigdomsåret.
Bayram: Opfordrede til, at Rådet for Etniske Minoriteter inviterer HK til at holde oplæg om diskrimination.
Marcus: Orienterede blandt andet om en tilførelse på 500.000 kr. til budgettet for Århus Kommunes
integrationsråd samt om planer om en mangfoldighedskonference i samarbejde med HK.
Desalegn: Orienterede om Sønderborg Integrationsråds høringssvar om tilpasning i de lokale svømmehaller
samt om deltagelse i reception i ”Nyt Netværk Danmark” og de var glade for at se REM repræsenteret.

Ilvana: Orienterede blandt andet om, at Esbjerg Integrationsråd har haft besøg af en sprogskolekonsulent,
og at de har opfordret sprogskolen til at udarbejde en beskrivelse af, hvad man kan efter hhv. dansk 1 og 2.
Faizan: Orienterede blandt andet om Ballerup Kommunes Integationsråds arbejde med handleplaner, da de
vil kvantificere målene samt om deltagelse i møde i det nystartede integrationsråd i Furesø Kommune.
Lally: Orienterede blandt andet om, at Rødovre Kommunes Integrationsråd har holdt filmaften med ”Den
anden side af mønten” samt møde i Institut for Menneskerettigheders Ligebehandlingsudvalg.
Punkt 5: Nyt fra sekretariatet
MNS redegjorde for status for REMs budget.
Pressekursus blev evalueret. Gennemgående positiv tilbagemelding. Muligheden for at gentage kurset blev
drøftet, særligt af hensyn til de medlemmer, der ikke kunne deltage i det afholdte kursus. Desuden kan der
tages udgangspunkt i REMs strategiske indsatsområde om pressestrategi mv., når REM har vedtaget en
handleplan.
Punkt 6: Oplæg om regeringens ghettostrategi.
Marcus (MS) orienterede indledningsvist om, at han muligvis udtræder af REM pr. 1. februar 2011.
Herefter holdt MS oplæg om regeringens ghettostrategi.
Indledningsvist foreslog MS, at REM i stedet for at bruge betegnelsen ”ghetto” konsekvent anvender
betegnelsen ”udsatte boligområder”.
Herefter foreslog MS, at REM tilkendegiver, at også fysiske forandringer kan være nødvendige, som det
blandt andet er tilfældet i Århus.
Det er nødvendigt, at de beboere, der bor i de boligblokke, der skal rives ned, kompenseres, og at de
informeres på deres eget sprog.
REM bør endvidere støtte en bredere beboersammensætning, så man ikke kun har borgere på
overførselsindkomst i de udsatte boligområder, og der skal være fokus på nye arbejdspladser.
Der skal gives en bedre indsats til de ældre, og skolerne skal have bedre vilkår (fysiske rammer fører til
bedre vilkår i det hele taget) – det fremgår ikke så tydeligt i strategien.
REM bør – i lighed med politikommissærerne i både København og Aarhus – være kritiske over for
regeringsplanens fokus på mere politi.
Før REM går i gang med at diskutere rådets holdning til emnet, bør vi være enige om, at vi skal være
positive i vores tilgang, så vi kan få et bedre og mere positivt resultat.
Ydermere: det handler om borgerne, så HUSK at tal med borgerne! Det er positiv kommunikation.
Punkt 7: Diskussion om Rådets holdning til regeringens ghettostrategi
REM havde herefter en diskussion på baggrund af MS’ oplæg.

Punkt 8: Valg til arbejdsgruppe til det strategiske arbejdsområde ”Udsatte boligområder og
mangfoldighed”.
Det blev vedtaget, at llvana, Roya og Muhsin arbejder videre med det strategiske indsatsområde ”Udsatte
boligområder”, som blev vedtaget på arbejdsweekenden d. 14. november. Målet for arbejdsgruppen er at
fremlægge et udkast til en handlingsplan på næste rådsmøde den 24. januar 2011.
Punkt 9: Orientering om formandskabsvalg d. 24. januar 2011
Mette orienterede om, at der på grund af Lallys udtræden af REM skal holdes formandskabsvalg efter den
1. januar 2011. Det foregår på den måde, at det er muligt at stille op på dagen, og derfor kan man ikke
stemme med fuldmagt. MNS opfordrede derfor alle medlemmer til at møde op den 24. januar 2011.
Punkt 10: Eventuelt
Lally takkede af som formand, og opfordrede til, at REM fortsætter der gode arbejde.
Mette takkede Lally for hendes indsats i REM og ønskede hende alt godt fremover.

