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 REFERAT 24. RÅDSMØDE.  

Dato: 12. september 2013 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 2013-51 

Sagsbeh.: MNS 

  

Referat af 24. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato, tid og sted: onsdag d. 4. september 2013 kl. 15-18, Social-, Børne- og Integrationsministeriet 

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Bayram Yüksel, Abderrazak Jenayah, Mahmood Aslam Shehzada, Dusan Jovanovic (til kl. 

16.45), Abdul Samir Abdul Qadir og Dzevad Ahmetagic  

Fraværende: Desalegn Tufa, Roya Moore, Claude Shukuru Munyamanzi, Ilvana Karaga, Cecilia Soque, Sami Gökdemir 

og Hakima Lasham Lakhrissi 

Social-, Børne- og Integrationsministeriet: Mette Søndergaard, Anna Møbjerg Stevnhoved, Ida Marie Jeppesen 

(Sekretariatet), souschef Anne Louise Nyegaard Hellen og fuldmægtig Sisse Egeberg, Integrationspolitisk Kontor (pkt. 4) 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 22. og 23. møde i Rådet for Etniske Minoriteter samt godkendelse af dagsorden for 

24. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Referaterne blev godkendt uden kommentarer. 

Muhsin nævnte, at Foreningen Nydansker har kontaktet REM, da foreningen ønsker sponsorat til deres 

højtidskalender, og at han ønskede dette tilføjet til pkt. 10. Formandsskabet synes, at det er en god idé, hvis REM bliver 

hovedsponsor. Dette koster kr. 35.000, REM får tildelt 500 kalendere, Rådets logo kommer på forsiden, og nogle af 

Rådets notater vil fremgå i kalenderen.  

Det blev besluttet, at de 500 kalendere sendes ud til alle landets integrationsråd 

 

Pkt. 2. Kort orientering fra formandskabet  

Bayram orienterede om Sami, Bayram og Mettes møde med Rigspolitiet med henblik på at rekruttere flere med etnisk 

minoritetsbaggrund til politiet d. 4. juli. Rigspolitiet vender tilbage efter KV2013. Dusan fortalte, at et lignende projekt 

er i gang i Næstved, og at det kører via SSP-samarbejdet. Samarbejdet går fint, og folk er meget positive overfor 

projektet. 

Muhsin orienterede endvidere om en henvendelse, han havde modtaget fra Folketingets EU-oplysning, der vil høre 

Rådets bud på, hvilke mærkesager der kan få unge til at stemme ved valget til Europa-Parlamentet i maj 2014. Det blev 

aftalt, at Sekretariatet sender henvendelsen ud til alle rådsmedlemmerne, der kan kigge på den og drøfte den på 

næste møde den 23. oktober, idet svarfristen er d. 28. oktober. 

Muhsin orienterede om, at Rådet igen i år er blevet bedt om at sidde i Dommerkomitéen til årets Integrationspriser. 

Det blev besluttet at tage kontakt til Ilvana, og hvis ikke hun kunne, ville Bayram gerne fortsætte. [Sekretariatet har 
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efterfølgende taget kontakt til Ilvana, der dog ikke nåede at vende tilbage inden det første møde i Dommerkomitéen. 

Bayram blev derfor kontaktet og deltager i år]. 

Pkt. 3. Kort orientering fra sekretariatet 

Mette bød velkommen til den nye praktikant Ida, der overtager praktikantstillingen fra Anna. 

Mette informerede om, at der er kommet tre høringer til Rådet med svarfrist i september. Ydermere har Bayram fået 

en høring via sit arbejde, der handler om målrettet danskundervisning. De tre andre høringer vedrører henholdsvis et 

lovforslag om folkeskolereformen, et lovforslag fra Justitsministeriet om indførelse af digitale ansøgningsskemaer og et 

lovforslag om ændring af udlændingeloven (gennemførelse af Dublin III-forordningen). 

Mette orienterede endvidere om lovforslaget, der vedrører styrkelsen af REM. Rådets medlemmer vil blive orienteret, 

når lovforslaget kommer i ekstern høring.  

 

Pkt. 4. Orientering om ny minister mv. og præsentation af Task Forcens rapport 

Anne Louise orienterede om, at ministeriet i forbindelse med ministerrokaden har fået nye ressortområder tilført, 

herunder dagtilbudsområdet vedr. børn i alderen 0-6 år.  

Sisse orienterede om Task Forcens anbefalinger i rapporten ”Målrettet integration – et fælles ansvar”, samt at Task 

Forcen har bestået af seks medlemmer, som i seks måneder har besøgt en række kommuner i landet for at indsamle 

viden om gode metoder, eksempler og erfaringer samt afrapporteret disse.  

Razak påpegede, at det kun er Agi Csonka, der blandt de seks medlemmer har etnisk minoritetsbaggrund, og han 

mente, at der burde have været flere medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund. 

Sisse orienterede om, at medlemmerne var udvalgt ud fra deres professionelle funktion og baggrund. Sisse 

orienterede om, at det er forskelligt, hvorvidt Task Forcens anbefalinger kræver lovændring, samt at regeringen på 

baggrund af Task Forcens anbefalinger skal tage stilling til anbefalingerne. Sisse orienterede endelig om baggrunden 

for udvælgelsen af de besøgte kommuner. 

Sisse orienterede endelig overordnet om de fem hovedindsatser, der er opstillet på side 6 og 7 i Task Forcens rapport. 

Muhsin pointerede, at Task Forcens beskæftigelsesanbefalinger er gode, men at nogle kommuner formentlig ikke har 

midlerne til at føre dem ud i livet. Muhsin mente derfor, at det kan være en god idé, hvis der i forbindelse med Task 

Forcens anbefalinger bliver opstillet et regnskab, der viser, hvilke økonomiske gevinster, kommunerne kan opnå ved at 

følge anbefalingerne.  

Muhsin spurgte endvidere, om regeringen stiller midler til rådighed for kommunerne, så de anbefalede 

omstruktureringer kan finde sted, eller om kommunerne selv skal finansiere omstruktureringer.  

Anne Louise orienterede om, at Task Forcen generelt har  anbefalet, at der foretages en mere målrettet styring af 

integrationsindsatsen, samt at det nu er op til regeringen generelt set at tage stilling til Task Forcens anbefalinger og 

eventuel opfølgning. 

 

Pkt. 5 og 6. REM’s anbefalinger til ny minister på baggrund af Task Forcens rapport samt opsummering af 

anbefalingerne 

Rådet diskuterede anbefalingerne, og resultat heraf vil blive udsendt særskilt til medlemmerne med henblik på 

godkendelse og diskussion af det videre forløb.  

Det blev endvidere aftalt, at Sekretariatet sender materiale fysisk til Dzevad, Mahmood og Dusan i det omfang, det kan 

lade sig gøre, idet de har problemer med at printe hjemmefra. Mette opfordrede andre medlemmer, med samme 

problem til at rette henvendelse ti sekretariatet, hvis de også vil have mødemateriale mv. sendt hjem til sig. 

Dusan foreslog, at formændene fremover kan læse tilsendt materiale igennem og derefter lave et udkast til resten af 
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Rådets medlemmer. Muhsin svarede, at han gerne ville lave et sådant udkast, men understregede også, at han gerne 

vil have medlemmerne mere på banen. 

 

Pkt. 7. Status på kampagnen ”Mor Stemmer” 

Anna informerede om, at der er blevet sendt en mail ud om, hvordan man søger midler, og at der er blevet sendt et 

”demokrati-spil” ud til kommunerne. Kampagnen har indtil videre modtaget to ansøgninger, og Razak informerede om, 

at to yderligere er på vej. Anna orienterer om, at der bliver sendt 200 pjecer om kommunalvalget i november 2013 

skrevet på syv forskellige sprog ud til integrationsrådene. Hvis de skal bruge flere, kan de blot give besked. Forskellige 

merchandise sendes ligeledes ud. Det blev aftalt, at alle kommuner får et sæt af merchandise, så man kan se, hvad 

man evt. kan bestille mere af. Det blev efter forslag fra Muhsin vedtaget, at Anna tillige laver en Facebook-profil på 

kampagnen. Der er også en kalender på hovedkampagnens hjemmeside ”allesvalg.dk”, hvor de forskellige 

valgarrangementer er angivet. 

Mette understregede, at det er vigtigt, at medlemmerne ikke må søge om midler hos kampagnen med henblik på at 

føre deres egen, personlige valgkamp. 

 

Pkt. 8. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, mv.  

Razak informerede om, at der afholdes vælgermøde med politikere i Ølgod d. 7/11. Integrationsrådet står for 

arrangementet, og en bus bliver lejet, så folk fra oplandet kan komme.   

Samir fortalte, at han gerne vil samarbejde med en lokal boligforening om et arrangement med fællesspisning, hvor 

der fortælles, hvor vigtigt det er at stemme. Dette afholdes snart.  

Mahmood orienterede om, at der samme dag blev afholdt arrangement i Frederiksberg. 

Bayram informerede om, at Ishøj Integrationsråd bliver nedlagt ved årsskiftet og erstattet af et medborgerråd. Det blev 

aftalt, at Bayram sender noget skriftligt materiale om det nye medborgerråd til sekretariatet. 

Muhsin informerede om, at man i Vejle kommune har taget konsekvensen af, at integrationslovens personkreds blev 

udvidet ved en lovændring sidste år, og at det derfor fremover også skal være muligt for østeuropæere at være 

repræsenteret i Vejle Integrationsråd.  

Dzevad informerede om, at der bliver afholdt møde i Randers Integrationsråd i uge 37.   

 

Pkt. 9. Forslag til punkter på dagsorden til næste rådsmøde 

Mette påpegede, at vi skal finde datoer for fremtidige møder samt en julefrokost.  

 

Pkt. 10. Evt. 

Dzevad påpegede, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det på REM’s hjemmeside fremover vil være muligt at vælge 

bosnisk i stedet for kroatisk. Dzevad orienterer om, at der er mange flere bosniere end kroatere i Danmark. Dette vil 

Ida forsøge at få ændret. 


