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 REFERAT 11. RÅDSMØDE.  

Dato: 29. september 2011 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 11/69280 

Sagsbeh.: MNS 

Fil-navn: Referat  11. rådsmøde  

 

Referat af 11. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato og tidspunkt: onsdag den 14.09.11 kl.15.00 – 18.00.  

Tilstede: Muhsin, Abderrazak, Bayram, Faizan, Ayse, Sami, Lynette, Dusan, Cecilia, Samir  

Fraværende med afbud: Ilvana, Desalegn, Roya, Hakima.  

Sekretariatet: Mette og Marie 

Oplægsholder: Lumi Zuleta, Institut for Menneskerettigheder 

Punkt 1. Til orientering: Godkendelse af referat af 10. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og godkendelse 

af dagsorden for 11. møde i Rådet for Etniske Minoriteter. 

 

Mette oplyste, at hun havde fået to konkrete, faktuelle henvendelser vedrørende referatet, som er rettet i det 

udsendte referat. Referatet fra 10. møde blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

Dagsorden for 11. møde blev godkendt uden kommentarer.   

 

Punkt 2. Kort orientering fra formandskabet 

 

Bayram orienterede om, at formandskabet deltog i integrationsdøgnet d. 16.-17. august. Det var en succes, og 

indholdet var spændende. Bayram oplyste endvidere, at ministeren virkede meget begejstret for 

arrangementet.  
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Razak fortalte, at han på integrationsdøgnet havde benyttet lejligheden til at fortælle om vigtigheden af at 

skelne mellem flygtninge og indvandrere. Herefter udspandt sig en diskussion om det, at man i Danmark i 

forhold til flygtninge vurderer graden af integrationspotentiale. Mette orienterer om, at integrationspotentiale 

ikke vurderes ud fra religion, hvorefter Ayse foreslog, at rådet på et fremtidigt møde kunne få afklaret 

kriterierne. 

 

Lynette spurgte, hvad ”Team Succes” er. Muhsin fortalte, at det er en forening i Vejle, der arbejder på at 

hjælpe unge med at udnytte deres potentiale og nå deres drømme. Han fortalte, at initiativet er startet som 

lektiehjælp til unge, men nu omfatter mange andre ting, og at konceptet er ved at sprede sig til andre byer 

også.  

 

Muhsin orienterede kort om sommermøde hos Razak i Varde. Det var et hyggeligt møde, der blandt andet bød 

på rundvisning i Razaks imponerende have og oplæg fra Ayse, Razak og Morten Spies om integrationsarbejde 

på EU-plan.  

 

Punkt 3. Orientering fra sekretariatet 

 

Mette fortalte den gode nyhed om, at der kommer en barselsvikar for hende.  

 

Velkommen til den nye praktikant Marie Møller. 

 

Mette orienterede om kommende arrangementer: 

 

- Integrationsprisuddeling mandag d. 31. oktober i Østre Gasværk. Vi afventer invitation. 

- Kulturnatten den 14. oktober. Bayram, Lynette, Hakima, Faizan og Ayse deltager. 

- Frivilligdag i Rødovre den 30. september. Bayram meldte sig til at deltage fra klokken 14-16 og fortælle 

lidt om REM. Marie dækker timerne fra 16-18. 

 

Mette uddelte nyt materiale – herunder blandt andet Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010, en pjece 

med forslag til Københavns Kommunes Kommuneplan 2011 og tyggegummiæsker med REM-logo. 

 

Lynette spurgte til fremtidsudsigterne for REM. Mette oplyste, at det ikke er til at sige noget før efter valget, 

men at det vil kræve en ændring af integrationsloven, hvis REM skal nedlægges.  

 

Mette bragte ideen om en arbejdsweekend på banen og foreslog, at fokus kunne være på en eventuel ny 

regerings politik. Weekenderne omkring uge 45 har tidligere været nævnt. Der var generel stemning for 

weekenden i uge 45 – dvs. den 12.-13. november.  Sekretariatet arbejder videre med at arrangere weekenden. 
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Punkt 4. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, 

konferencer mv.  

 

Samir oplyste, at Skanderborg integrationsråd har aftalt et møde med Silkeborg Kommune den 26. september 

og også planlægger at skulle mødes med Viborg Kommune. Samir orienterede endvidere om en bombetrussel i 

Skanderborg Svømmehal, som var rettet mod et svømmeprojekt for kvinder med anden etnisk baggrund. Samir 

oplyste, at politiet nu havde henlagt sagen med henvisning til, at det ikke var muligt at identificere afsenderen, 

men at der var en følelse blandt de etniske minoriteter om, at man ikke havde gjort, hvad der var muligt for at 

efterforske sagen. Muhsin foreslog at fokusere på at løse problemet lokalt, og at integrationsrådet kan være en 

vej til lokalt at skabe opmærksomhed om sådanne hændelser og få en dialog med politiet om problemet.  

Ayse foreslog at tage en diskussion i Rådet om dette emne og udarbejde nogle råd til de lokale integrationsråd. 

Samir ønskede endvidere Rådets forslag til at få en bedre kontakt til de folk med anden etniske baggrund, som 

har været i Danmark i lang tid. Forslag som annoncer i avisen, opslag i butikker og på gaden blev bragt op. 

 

Cecilia orienterede om, at et kulturarrangement i Jammerbugt Kommune lørdag d. 17. september. Cecilia 

fortalte desuden den gode nyhed om, at hun til mødet i Rådet for Institut for Menneskerettigheder blev valgt 

til bestyrelsen. 

 

Razak oplyste kort om kulturnatten i Varde, der blev afholdt den 9. september og var en succes. Han fortalte 

endvidere om medieomtalen i lokalaviserne i Varde, der har været i forbindelse med valget. 

 

Ayse orienterede om multikulturel dag i Albertslund, hvor hun hilste på Albertslund Integrationsråd og uddelte 

pjecen ”Det er dit valg”. Ayse orienterede desuden om sit arbejde i EIF, og at der i november skal være valg til 

bureauet, hvor hun er i tvivl om, hvorvidt hun stiller op. Ayse kunne også fortælle, at valgpjecerne er delt ud i 

Aalborg Integrationsråd. Ayse vil modtage materiale om konsulentfirmaet, som hun gerne giver videre. 

Desuden oplyste Ayse, at Aalborg kommune er ved at lave en ny integrationspolitik. 

 

Faizan orienterede om integrationsrådsmødet i Ballerup Kommune, hvor der er blevet valgt ny formand – 

Jamal Tabari. Desuden oplyste Faizan, at integrationsrådet har fået bevilliget penge til et bydelsmødreprojekt. 

Han fortalte også, at der i forbindelse med folketingsvalget har været et debatmøde i Ballerup, som forløb 

godt. Den nye formand for integrationsrådet i Ballerup Kommune ønsker for fremtiden at holde flere 

debatarrangementer med forskellige temaer.      

 

Sami orienterede om integrationsrådet i Tåstrup, hvor man er ved at formulere en ny integrationspolitik. Fokus 

er her på, at integrationspolitikken ikke kun skal omhandle etniske indvandrere men alle borgere i Tåstrup. Der 

har været snak om, hvad integrationspolitikken skal hedde, når den skal dække alle borgere, og der udspandt 

sig en debat i rådet om, hvad man bedst kalder integrationspolitikken. Sami fortalte endvidere, at han har 

uddelt rådets valgpjece ved flere forskellige arrangementer.   
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Dusan orienterede om foreningernes dag, hvor Næstved Kulturforening blev kåret som årets forening. Dusan 

oplyste desuden, at integrationsrådet vil indgå et samarbejde med Næstved Museum.  

 

Bayram orienterede om, at Ishøj Kommune er i gang med at udvikle en medborgerskabspolitik efter modellen i 

Næstved, som ventes vedtaget i byrådet i november måned.  

 

Lynette orienterede kort om hendes deltagelse i Copenhagen Fashion Week med ”I Tråd med Verden”. 

Kalundborg Kommune afholder arbejdsweekend i uge 42 og vil meget gerne have medlemmer fra REM til at 

deltage i denne weekend. Lynette kunne desuden fortælle, at integrationsudvalget holdt møde den 6. 

september, hvor der blev gjort status på integrationspolitikken, og der blev talt om, at især unge drenge har 

det svært, hvilket måske er et nationalt problem.  

 

I forlængelse af Lynettes orientering oplyste Muhsin, at der fra ministeriets side netop er stor fokus på unge 

drenge, og at ministeren i den forbindelse har udtrykt stor begejstring for ”Team Succes”, som kører i Vejle. 

Muhsin oplyste desuden, at integrationsrådet har indledt et samarbejde med Vejle Museum, fordi der ikke 

findes mange billeder og oplysninger om den første indvandring i Vejle.   

 

Punkt 5.  Oplæg om ligebehandling og diskrimination v. Lumi Zuleta fra Institut for Menneskerettigheder 

 

Punkt 6. Forberedelse af mødet med ECRI 

Muhsin opfordrede til, at rådsmedlemmerne kommer med konkrete eksempler eller andre input, hvis de har 

noget, de ønsker skal fremhæves på mødet. Mette vejledte om, at konkrete eksempler nok ikke er så 

anvendelige på mødet, men at rådet giver et bedre indtryk ved at komme med konstruktive anbefalinger til, 

hvad der kan arbejdes med i Danmark, og hvad rådets rolle er i den forbindelse.  

 

Ayse opfordrede til at fremhæve indfødsretstesten og danskprøven for ECRI. Herefter kom flere forslag om 

familiesammenføringsreglerne med pointsystem, 24 års-reglen og tilknytningskrav på banen. Mette foreslog at 

fokusere på nogle andre emner end lovgivning, som måske bliver ændret efter valget, og fremhævede, at der 

på formandskabsmødet blev talt om at fokusere på tonen i den offentlige debat om etniske minoriteter. Mette 

foreslog endvidere, at formen på Rådets pointer er kritisk men konstruktiv. Der var generel opbakning til ikke 

blot at fokusere på problemerne men angribe det konstruktivt og beskrive, hvordan Rådet arbejder med at 

forbedre tilstande, som rådet er utilfredse med. Cecilia foreslog i den forbindelse, at rådet på mødet skal tage 

udgangspunkt i, hvad REM skal og vil gøre – eksempelvis at rådet arbejder på at fremhæve gode eksempler i 

medierne.  

 

Punkt 7. Eventuelt 

Ingen kommentarer til dette punkt. 


