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 REFERAT 20. RÅDSMØDE.  

Dato: 19. december 2012 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 2012-51 

Sagsbeh.: MNS 

  

Referat af 20. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato, tid og sted: Tirsdag d. 11. december 2012 kl. 15-18, Social og Integrationsministeriet 

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Bayram Yüksel, Abderrazak Jenayah, Dusan Jovanovic, Sami Gökdemir, Desalegn Tufa, 

Samir Qadir, Roya Moore, Cecilia Soque, Dzevad Ahmetagic,  

Fraværende med afbud: Lynette Munk, Ilvana Karaga, Hakima Lasham Lakhrissi, Claude Shukuru Munyamanzi.   

Social- og Integrationsministeriet: Mette Søndergaard og Sara Rasmussen (Sekretariatet) samt Nina Svanborg, 

souschef i Integrationspolitisk kontor under pkt. 4 

 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 19. møde samt godkendelse af dagsorden for 20. møde. 

Referat og dagsorden godkendt uden yderligere kommentarer.  

 

Pkt. 2. Kort nyt fra formandskabet 

Formanden orienterede om et vel overstået integrationsprisarrangement, hvor Varde Kommune fik to priser og Vejle 
Kommune fik en.  

 

Pkt. 3. Kort nyt fra sekretariatet 

Mette orienterede om ansættelsen af en ny praktikant, Anna. Hun starter i midten af januar 2013 og har således et par 
ugers overlap med nuværende praktikant Sara.  

Endvidere orienterede sekretariatet om juleferie. Mette er bortrejst til 14. januar. Sara er på kontoret fra. 2. januar.  

Den nye direktør på integrationsområdet, Henrik Lund, kommer med til formøde til ministermøde d. 22. januar 2012.  

 

Pkt. 4. Orientering om regeringens seneste udspil på integrationsområdet 

Souschef i Integrationspolitisk kontor Nina Svanborg orienterede om regeringens visionspapir på integrationsområdet 
”En styrket integrationspolitik”, der blev præsenteret d. 27. november 2012.  

Der blev i 2012 nedsat et udvalg bestående af repræsentanter fra ni ministerier – opgaven var at komme med 
målsætninger på integrationsområdet.  
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Visionspapiret er udtryk for, at regeringen gerne vil se integrationsindsatsen som en del af de generelle indsatser.   

Der er 7 overordnede mål. 

1) Bedre styring og mere integration for pengene. Herunder etablering af Task Force og Integrationsbarometer. 

2) Styrke modtagelsen af nyankomne udlændinge 

3) Sikre, at flere nydanskere kommer i beskæftigelse 

4) Løfte nydanske børns resultater i skole og uddannelse 

5) Styrke medborgerskab, lige muligheder og ligestilling mellem kønnene og bekæmpe social kontrol og 
parallelle retsopfattelser. Vedrørende det sidste er der netop offentliggjort en national strategi. 

6) Vende udviklingen i de udsatte boligområder 

7) Forebygge at nydanske børn og unge bliver marginaliserede og i nogle tilfælde havner i kriminalitet. Her 
fokuseres på den tidlige indsats. 

Lovforslagene kommer i høring i starten af 2013, og REM vil som sædvanlig blive hørt.  

Nina fortalte også kort om den nyligt fremlagte folkeskolereform, der lægger vægt på, at alle skal have et fagligt løft. 
Tosprogstaskforcen og Fastholdelseskaravanen har fået forlænget sine bevillinger i den forbindelse.  

Task Forcen vil besøge ca. 4 kommuner fra januar, og vil i foråret 2013 fremlægge konkrete forslag til ministerudvalget. 

Efter Nina Svanborgs oplæg var der et par indlæg fra rådsmedlemmer.  

Desalegn pegede på udfordringerne ved skoledistrikter, der medfører, at alle børn fra samme boligområde også 
kommer i skole sammen. Han mente, at indsatserne på folkeskoleområdet hænger sammen med indsatserne på det 
boligsociale område i større grad end man arbejder med det på nuværende tidspunkt. I forlængelse heraf fortalte 
Razak, at man i Varde Kommune har delt skoledistrikterne på en anden måde, for netop at imødekomme dette 
problem.  

Nina kom med en opfordring til, at holde ministrene op på, at de skal holde fast på at sætte fokus på 
integrationsspørgsmål i de øvrige ministerier.  

 

Pkt 5. Orientering om høringsgruppens høringssvar om Task Force og fælles drøftelse af 
regeringens udspil 

 

Integrationsbarometret. 

Overordnet set var rådet positive overfor integrationsbarometrets indhold og funktion. Der var dog følgende 
kommentarer: 

 

1) Har integrationsbarometret et for ensidigt fokus på ”den, der skal integrere sig” i forhold til samfundet, eller 
er det netop et samlet mål for, hvor godt det danske samfund er til at inkludere borgere med udenlandsk 
herkomst, herunder etniske minoriteter.  

2) Måske kunne man have arbejdet mere med navnet, så det handlede om social inklusion af etniske 
minoriteter, og ikke om integration.  

3) Barometret sætter fokus på ni punkter, men der kan stadig være flere end de ni mål for god integration.  

 

Det blev aftalt, at Mette undersøger, hvornår tal for integrationsbarometret offentliggøres, således at rådet kan afgøre, 
om de i den forbindelse vil byde ind i debatten om det, og at barometeret diskuteres på næste møde d. 13. februar. 

 

Regeringens visionspapir 

Overordnet set var rådet positive over visionspapiret, om end det blev konstateret, at det manglede konkretisering på 
flere punkter. Endvidere var der udbredt skepsis til regeringens mainstreaming af integrationspolitikken i forhold til, 
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om de andre ministerier fastholder et integrationsaspekt i sine politikområder.  

1) Det handler om at finde forskellen mellem sociale problemer og kulturelle faktorer. Noget er stadig kulturelle 
problemer, og det skal vi ikke glemme at tale om.  

2) Man skal på et tidligere tidspunkt koordinere med Social- og Integrationsministeriet, når man laver politik. 
Kunne det afhjælpes ved at have en lille integrationsenhed i hvert ministerium.  

3) Et fælles tema gennem alle målsætningerne i visionspapiret er demokratisk deltagelse bredt forstået – ikke 
kun som stemmedeltagelse, men som deltagelse i de forskellige samfundsinstitutioner.  

 

Pkt. 6. Status på ministermøde 

Bayram orienterede om, at han havde været i kontakt med relevante medarbejdere i Ishøj Kommune ang. faldet i 
kriminalitetsstatistikken. 

Det blev aftalt, at alle byder ind med lokale erfaringer til formandskabet, der videre udformer et oplæg om 
forebyggelse af kriminalitet til ministermødet d. 22. januar. 

 

Pkt. 7. Kvinder 

Mette orienterede om status på tre problematikker, som er blevet rejst i rådssammenhæng: 

1) Straffelovens § 227 om bortfald af straf for sædelighedsforbrydelser såfremt gerningsmanden gifter sig med offeret.  

Der er blevet rejst kritik af bestemmelse fra Vestegnens Indvandrer Kvindecenter på et møde med kontorchef Karin 
Ingemann. Mette orienterede om, at Straffelovrådet d. 21. november har afgivet en betænkning på hele 
sædelighedsområdet. Heri anbefaler de blandt andet, at § 227 ophæves.  

2) De lovgivningsmæssige aspekter ved skilsmisse i ægteskaber indgået i udlandet, foranlediget af Royas sag. Sagen har 
været rejst politisk i Folketinget, men det ser ikke ud til, at der pt. er regelændringer på vej. Rådet havde følgende 
bemærkninger: 

1) Der er brug for en massiv oplysningsindsats overfor kvinder i denne situation.  

2) Løsningen med at udfærdige en ægteskabspagt vil i mange ægteskaber blive opfattet som åben krig, og vil 
ikke blive benyttet af ret mange kvinder, der som følge deraf står i en meget dårlig situation i tilfælde af 
skilsmisse, selvom de er danske statsborgere. 

3) At man stadig er omfattet af udenlandsk lovgivning på trods af, at man har opnået dansk statsborgerskab, 
opleves som om statsborgerskabet er af en anden kvalitet og art end indfødte danske statsborgere.  

Det blev besluttet at nedsætte en mindre arbejdsgruppe i rådet til at arbejde videre med disse temaer. Det gøres i 
første omgang i form af et møde med familieretskontoret, der pr. 1. december 2012 er flyttet fra Ankestyrelsen til 
Social- og Integrationsministeriet samt med æresenheden i Integrationspolitisk Kontor.  

Desalegn, Hakima og Dzevad og Bayram udgør pt. arbejdsgruppen.  

Spørgsmål i den forbindelse er: 

 Når man har afgivet statsborgerskab har man afgivet alt, så hvorfor er man stadig omfattet af sit tidligere 
lands regler. 

 Hvad dækker statsborgerskabet.  

 Er det ikke et hul i lovgivningen?  

 Hvorfor har man ikke pr. automatik overtaget danske regler, når man er dansk statsborger?  

 

3) Mødet med en kirgisisk delegation d. 30. nov. 2012 havde givet Hakima ideer til, hvordan man kunne arbejde videre 
med problematikken omkring religiøse vielser. Kirgiserne har vedtaget, at man først skal indgå borgerlig vielse, før man 
kan vies religiøst. På den måde filtreres mange tvangsægteskaber fra. Ideen føres videre til arbejdsgruppen for 
parallelle retsopfattelser, der allerede er i dialog med imamerne i Danmark om samme tanke. 
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Pkt. 8. Opfølgning på planlægning af konference 

I forbindelse med planlægningen af konferencen var arbejdsplanen som følge af travlhed mv. ikke blevet fulgt op. 
Travlhed var en generel tematik i forhold til at arrangere en konference af denne størrelsesorden indenfor den 
tidsramme, der er til rådighed – ikke mindst med jul in mente. Det blev derfor besluttet at gå videre med at lave en 
mere fokuseret konference med kun ét tema, Det gode skoleliv, og så i stedet komme bedre omkring det. Det ligger 
godt i forlængelse af en politisk pointe, hvor regeringens nyligt fremlagte folkeskolereform er tavs omkring eventuelle 
integrationstematikker, der måtte være i det regi – på trods af, at der i kraft af mainstreamingen burde være det.  

Arbejdsgruppen om det gode skoleliv arbejder videre med konferencen i tæt kontakt med sekretariatet, Muhsin og 
Roya. Resten af rådet bidrager med lokal viden om skoleliv og ideer.  

 

Pkt. 9. Nyt fra de lokale integrationsråd og udvalg.  

Sara havde deltaget ved seneste møde i ligebehandlingsudvalget (LBU) på grund af sygdom blandt rådets 
repræsentanter, og orienterede i den forbindelse om et forslag, man nu er nået til enighed om at fremsende til 
folketingets politikere, angående et horisontalt lovforslag mod diskrimination på tværs af diskriminationsgrunde. REM 
bakker op om forslaget.  

Dusan orienterede om stormøde i Næstved.  

Razak fortalte, at man i Varde integrationsråd netop har overstået et årligt møde mellem integrationsrådet og de lokale 
politikere. Et af temaerne var, at der stadig er mangelfuld repræsentation af etniske minoriteter i kommunale 
ansættelser. Endvidere arbejdede man med at indføre modersmålsundervisning i en eller anden form, evt. med 
brugerbetaling. Kommunen bakker op om det, men har ikke råd til at finansiere det helt. Bayram bød ind med, at man 
arbejder med brugerbetalt modersmålsundervisning i Ishøj Kommune.   

Desalegn fortalte, at man i Sønderborg Kommune har den politik angående modersmålsundervisning, at hvis man fra 
en etnisk forening kan stille med 12 børn, så vil kommunen stille lokaler til rådighed og måske endda kigge på løn til 
læreren. Endvidere fortalte han, om lokale kampe angående integrationsrådets videre eksistens. Det er blevet 
besluttet, at integrationsrådet skal eksistere fortsat. Yderligere skal alle råd og udvalg evalueres i løbet af 2013, i den 
forbindelse også integrationsrådet.  

Cecilia orienterede om konference i Lissabon om indikatorer for social inklusion og medborgerskab. Det handlede om, 
hvordan integration måles i forskellige lande. På konferencen var tre repræsentanter fra DK.  

Mette orienterede om, at Lynette har været til første møde med bureauet for European Integration Forum.  

 

Pkt. 10. Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde 

Det blev aftalt i forlængelse af snak om integrationsbarometeret samt Cecilias konference i Lissabon om indikatorer for 
integration, at tal, statistik og integrationsindikatorer kommer på dagsordenen næste gang.  

 

Pkt. 11. Evt.  

Dusan skal opereres i håndleddene fredag d. 14. december, og ligger således lidt lavt på aktivitetsniveauet i den 
efterfølgende tid.  

 


