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 REFERAT, 16. RÅDSMØDE.  

Dato: 26. september 2012 
Kontor: Sekretariatet 

Sagsbeh.: MNS 
   

 
Referat af 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato og tidspunkt: onsdag den 28. marts 2012  

Tilstedeværende: Hakima Lasham Lakhrissi, Ilvana Karaga, Roya Moore, Bayram Yüksel (Næstformand), 

Abderrazak Jenayah (Næstformand), Muhsin Türkyilmaz, (Formand), Lynette Munk, Abdul Samir Abdul Qadir, 

Ayse Kosar, Sami Gökdemir, Cecilia Soque og Dusan Jovanovic 

Fraværende: Faizan Akbar, Desalegn Tufa 

Sekretariatet: Morten Spies, Henrik Thomasen (under punkt 2) og Frederik Giese  

1. Godkendelse af referat fra 14. og 15. møde i Rådet for Etniske Minoriteter samt godkendelse af 
dagsorden for 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter. 

 
Rådet godkendte referaterne fra 14. og 15. møde samt dagsorden for 16. møde. 
 

2.  Kort orientering fra Social- og Integrationsministeriet ved kontorchef Henrik Thomasson 

Henrik Thomassen orienterede om, at sekretariatsbetjeningen fra 1. september og frem vil være placeret i 
Demokratikontoret. Denne forandring sker som led i en større organisationsomlægning, der har været i 
ministeriet. Når Mette Søndergaard vender tilbage fra barsel, vil hun fortsat varetage sekretariatsbetjeningen af 
rådet og blot være tilknyttet et andet kontor. Flytningen af rådet vil ikke have konsekvenser for de midler, rådet 
råder over. 

Endvidere orienterede Henrik Thomasson om den forestående integrationsreform. Der er blevet nedsat et 
ministerudvalg med deltagelse af ni ministre, der skal arbejde med udviklingen af integrationsreformen. Det 
bliver en proces, der kommer til at løbe over det næste halvandet år. I denne proces vil eksterne interessenter 
løbende blive inddraget, og allerede den 23. april i år vil der blive gennemført en workshop. Rådet er inviteret til 
at deltage i denne workshop med en deltager. Den første del af processen vil have fokus på at fastlægge 
visionen samt konkrete målsætninger for integrationsreformen på baggrund af en kortlægning af 
hovedudfordringerne og den eksisterende integrationsindsats. De efterfølgende dele af processen vil have fokus 
på at udvikle mere konkrete indsatser.  

Endelig orienterede Henrik Thomassen om, at der siden sidst var blevet stillet forslag om ændring af 
udlændingeloven. Disse lovændringer indebærer ændring af reglerne om familiesammenføring og ændring af 
reglerne for tidsubegrænset ophold. 
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3. Kort orientering fra formandskabet 

Formandskabet havde siden sidst afholdt formandskabsmøde, hvor de diskuterede: 

- Strategi og handlingsplan 
- Repræsentantskabsmøde 
- Årsberetning 
- Dagsorden for REM-møde 
- Lokale konferencer 

 
Endvidere har Muhsin været til møde i styregruppen for internetportalen Viden der virker. Viden der virker er en 
portal, hvor viden om integration opsamles og deles. Portalen er ved at blive genopbygget og skal snart 
relanceres i løbet af august måned. 
 

4. Kort orientering fra sekretariat 

Sekretariatet arbejder for tiden primært med rådets årsberetning, det kommende repræsentantskabsmøde, 
udarbejdelsen af rådets strategi samt forberedelse af råds- og ministermøder. Derudover arbejder sekretariatet 
med at arrangere to konferencer sammen med to rådsmedlemmer. Konferencerne vil blive afholdt den 22. maj 
2012 i Kalundborg og den 7. juni 2012 i Odense. Konferencerne vil blive afholdt i samarbejde med Institut for 
Menneskerettigheder og Ligebehandlingsnævnet. På konferencerne vil der være fokus på at udbrede 
kendskabet til klagemulighederne i forbindelse med diskrimination samt at få input til hvilke udfordringer, der er 
på diskriminationsområdet samt hvilke gode tiltag, der er lokalt for at forebygge diskrimination. 

Yderligere har sekretariatet haft møde med 6-bykommunernes integrationsråds sekretærer omkring samarbejdet 
mellem de lokale integrationsråd og Rådet for Etniske Minoriteter samt de udfordringer, der er for de lokale 
integrationsråd. Sekretærerne oplevede, ligesom rådet, et behov for en tilpasning af lovgivningen om de lokale 
integrationsråd og Rådet for Etniske Minoriteter, så den blev mere tidssvarende. 

 Endvidere har høringsgruppen indsendt høringssvar på følgende lovforslag: 

- Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om 
ægteskabsindgåelse og opløsning (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, fravigelse af 
persondatalovens § 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling 
m.v.). 

- Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring 
med børn) 

5. Opsamling på arbejdsweekenden og behandling af handlingsplanen for 2012 

Rådet diskuterede på arbejdsweekenden 24.-25. april det strategiske fokus samt en handlingsplan for 2012. På 
baggrund af diskussionen på arbejdsweekenden præsenterede formandskabet et udkast til en strategi og 
handlingsplan for 2012.  
 
Det overordnede mål for Rådets arbejde i 2012 er at:  
Lokalisere og videreformidle de forhold og indsatser der lokalt bidrager til effektivt at fremme inklusionen af 
etniske minoriteter som aktive medborgere i Danmark. Dette skal sikre, at Rådet kan give social- og 
integrationsministeren den mest kvalificerede rådgivning. Endvidere lægger strategien vægt på, at 
rådsmedlemmerne kan anvende inputs fra arbejdet i REM til at inspirere deres lokale integrationsråds arbejde. 
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Rådet var positivt stemt over for strategien og vedtog den uden ændringer. I forlængelse af dette var der en 
dialog om, hvordan rådet sikrede den mest relevante rådgivning af ministeren set i lyset af, at ansvaret for store 
dele af integrationsindsatsen var placeret i andre ministerier. Rådet blev enigt om at være åbne over for at 
inkludere temaer, som ministerens havde behov for rådgivning indenfor, samtidig med at rådet vil holde fast i at 
fremføre forhold, som de finder af central betydning for udlændinge og indvandrere. Endvidere diskuterede rådet 
vigtigheden af at være åbne for at tage aktuelle emner op på møderne med ministeren. 

I forlængelse af diskussionen om strategien blev Rådet enige om, at de skulle afholde fire lokale konferencer i år 
med fokus på at få input til deres arbejde. Rådet vil som planlagt afholde konferencer i Odense og Kalundborg i 
foråret 2012 og Esbjerg og Albertslund i efteråret 2012. 

6. Oplæg ved Line H. Møller Hansen fra Analysekontoret, Social- og Integrationsministeriet 
”Præsentation af regeringens nationale integrations-barometer”  

Henrik Torp og Line H. Møller Hansen fra Analysekontoret i Social- og Integrationsministeriet præsenterede et 
udkast til et nationalt integrationsbarometer. Udviklingen af det nationale integrationsbarometer er afledt af 
regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, hvor det fremgår, at regeringen vil sikre, at der opstilles 
klare mål for integrationsindsatsen, og at der følges op på disse mål. Regeringen ønsker endvidere, at der skal 
være synlighed omkring, hvordan det generelt går med integrationen. Barometret skal endvidere vise 
udviklingen på integrationsområdet i forhold til regeringens mål og dermed skabe grundlag for opfølgning på 
målene. Udover det nationale integrationsbarometer vil regeringen lancere lokale integrationsbarometre for 
landets 98 kommuner med det formål at synliggøre den lokale udvikling på integrationsområdet mod de 
nationale mål. I udkastet var der lagt op til, at Integrationsbarometeret vil komme til at indeholde målsætninger 
på følgende områder: medborgerskab, ligebehandling, frihed og selvbestemmelse, arbejde, forsørgelse, 
uddannelse, danskkundskaber, udsatte boligområder og kriminalitet. Integrationsbarometeret måler på 
forbedringen indenfor barometerområderne frem for at fokusere på sammenligninger mellem nydanskere og 
gammeldanskere. 
 

Rådet kom med kommentarer til udformningen og fokus for målene løbende under præsentationen og vil samle 
disse i et notat, som vil blive sendt til Analysekontoret senest den 12. april 2012. 

7. Forberedelse af ministermøde 

Som forberedelse til mødet med social- og integrationsministeren den 7. maj 2012 havde rådet en brainstorming 
og diskussion under temaet ”diskrimination og medborgerskab”. Diskussionen tog udgangspunkt i 
rådsmedlemmernes oplevelse af og viden om hvilke problemstillinger, der er lokalt, samt hvilke effektive tiltag de 
havde kendskab til. Endvidere tog diskussionen udgangspunkt i de inputs, der kom på rådets nytårskonference i 
januar, hvor 100 deltagere fra lokale integrationsråd, kommunale forvaltninger, kommunale institutioner, 
foreninger mv. deltog. I tabellen nedenfor er rådets brainstorm refereret: 

 
Problemstilling/udfordring Gode initiativer/gode ideer 

Diskrimination ved ansøgning om 
praktikpladser/fritidsjob. 

- Brug sociale klausuler – med fokus på at give nydanske unge en praktikplads. 
- Løntilskud til unge så virksomhederne kan lære de unge at kende og nedbryde barrierer 
og omvendt. 
- Projektet ”Sport til job” som bliver gennemført af Aalborg Boldklub.  

Folkeoplysning om diskrimination - Mere oplysning om Ligebehandlingsnævnet (Ligebehandlingsnævnet har allerede lavet 
brochure) 
- Krav til at sprogskolerne oplyser om diskrimination samt om mulighederne for at klage. 
- Lokale diskriminationshotlines – i stil med den Københavns Kommune har. 
- Indsatser for at styrke integrationsrådene, så de kan bidrage med at løse problemer 
vedrørende diskrimination. 
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- Specialuddannelse af uu-vejledere. 

Mediedækning  

Det offentlige som arbejdsplads - Krav om at offentlige arbejdspladser skal afspejle befolkningssammensætningen. 

Diskrimination på uddannelse: 
(Det opleves at lærerne opgiver 
nydanske børn på forhånd, hvilket 
påvirker den måde de underviser 
på) 

 - Generel fokus på nydanskere på læreruddannelsen samt på dansk som andetsprog. 

Diskrimination i nattelivet - Straf af restaurationerne, hvis deres ansatte diskriminerer, fx ved at gøre det svære at få 
en alkoholbevilling (dette er vist på vej). 

Diskrimination af politifolk  
Politiet bruger ofte voldsomme 
midler mod indvandrere og tager for 
givet, at det er indvandrere, der er 
skyldige. 

- Mere fokus på kommunikation i politiuddannelsen, da unge rødder bliver provokeret af 
den måde politifolk taler på. 
- Klagenævn, hvor man kan klage over politifolk. 
- Brugertilfredshedsundersøgelser af politiet. 
- Mere oplysning til nye politifolk 

Uddannelse specifikke problemer: 
Fx kokkeuddannelsen hvor unge 
muslimer er blevet tvunget til at 
smage svinekød 

 

Sagsbehandlerne behandler folk 
forskelligt. 
 

 

Idrætslivet - I Esbjerg har de et projekt der hedder Aktiv Fritid, her betales sportsudstyr til unge i 
udsatte områder. Yderligere hjælpes de unge med transport til klubber udenfor deres 
lokalområde. 

Sundhedsvæsenet - Sundshedsformidlere i Esbjerg – dette er frivillige, der holder oplæg om forskellige 
sundhedsrelaterede emner med særligt fokus på ældre. 
- Oprettelse af aktivitetshuse hvor der er ansat folk med forskellige sproglige kompetencer 
til at orientere nydanskere om deres rettigheder. 

Behandling af klager 
 

- Give mulighed for ændring af lovgivning så det er muligt at indgive anmeldelser af klager 
mundtligt. 
- Oplysning om rettigheder/klagemuligheder på modersmål. 
- Bydelsprojekt der kan hjælpe borgere med sproglige og oplysningsmæssige 
udfordringer. 
- Mulighed for at klage lokalt – fx hos på kommunen eller politiet. 

Rådet besluttede at der var tre personer der skal stå for præsentationen til ministermødet. Det bliver Ayse, Roya 
og Hakima, som mødes med Muhsin og sekretariatet til et ekstra forberedelsesmøde. Dagsorden for 
ministermødet bliver: 

1. Nyt fra Social- og Integrationsministeriet siden sidste møde 

2. Nyt fra Rådet for Etniske Minoriteter siden sidste møde, herunder præsentation og diskussion af 
Rådet strategiske fokus for 2012 

3. Temadrøftelse: ”Diskrimination og Mangfoldighed” 

4. Evt.  
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8. Samarbejde med Ny-Dansk Ungdomsråd (NDU) 

Ayse orienterede om, at der lige var blevet valgt 14 nye medlemmer til NDU for en etårig periode og ikke som 
tidligere en toårig periode. Ayse havde været i dialog med Michael Johnson, sekretær for NDU, om samarbejde 
mellem REM og NDU. Ayse vil deltage i et møde med NDU, hvor rammerne for et samarbejde vil blive diskuteret 
nærmere. Rådet syntes, at det lød fornuftigt men udtrykte, at det var vigtigt, at det ikke tog ressourcer fra rådets 
andre prioriteter. 
 

9. Orientering om andet fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne 
udvalg, konferencer mv. 

Ayse orienterede om, at hun havde været til møde med integrationsordføreren fra Det Radikale Venstre. Mødet 
handlede om, hvordan man kunne indsamle ”best practise” om integration, i den sammenhæng skal der blandt 
andet afholdes en minikonference, som rådet vil blive inviteret til. Endvidere var der ønske om at ”Integration” 
skulle være et årstema for EU, ligesom frivillighed var EU’s årstema i 2011. 

Ilvana orienterede om, at de i Esbjerg havde haft en uheldig oplevelse i integrationsrådet. Der havde været 
meget negativ mediebevågenhed om det dårlige fremmøde, der var til integrationsrådet møder. Dette havde 
betydet, at kommunen er begyndt at se på, om man kan revidere sammensætningen af integrationsrådet og 
arbejdsformen. 
Endvidere kunne Ilvana fortælle, at hun havde deltaget i en konference om medborgerskab i Viborg. Her var der 
blevet lagt op til samarbejde mellem jyske integrationsråd, og Viborg vil gerne stå for disse møder fremadrettet. 
 
Dusan fortalte, at det lokale ambassadørkorps var kommet i gang med deres arbejde i Næstved. 
 
Hakima orienterede om, at de i Albertslund havde tilmeldinger fra 20 foreninger og syv ambassader til deres 
sommerarrangement den 9.juni 2012. Endvidere kunne Hakima fortælle, at Mogens Lykketoft kommer og 
besøger Vestegnen Indvandrer Kvindecentret den 12. april kl. 11.30 – Rådet er inviteret til at deltage. Endelig 
kunne Hakima orientere om, at hun havde deltaget i et SPAIS-møde, samt et møde der omhandlede 
beskæftigelse af unge etniske minoritetsdrenge, hvor Cecilia også deltog. 
 
Samir kunne fortælle, at Skanderborg Kommune planlægger at lave en gravplads til muslimer.  

 

10. Evt. 

 


