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 REFERAT 26. RÅDSMØDE  

Dato: 7. februar 2014 

Kontor: Sekretariatet 

Sagsbeh.: MNS 

  

  

Referat af 26. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato, tid og sted: onsdag d. 11. december 2013 kl. 15-18, Social-, Børne- og Integrationsministeriet 

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Abderrazak Jenayah, Desalegn Tufa, Roya Moore (til kl. 16.30), Claude Shukuru 

Munyamanzi, Mahmood Aslam Shehzada, Dusan Jovanovic, Sami Gökdemir, Hakima Lasham Lakhrissi (til kl. 16.15), 

Dzevad Ahmetagic 

Fraværende: Bayram Yüksel, Ilvana Karaga, Cecilia Soque, Abdul Samir Abdul Qadir 

Social-, Børne- og Integrationsministeriet: Mette Søndergaard, Ida Marie Jeppesen (Sekretariatet), Anna Møbjerg 

Stevnhoved (Kampagnen Mor Stemmer – pkt. 5), souschef Anne Louise Nyegaard Hellen, Kontor for Integration og 

Demokrati (pkt. 2). 

1) Godkendelse af referat fra 25. møde i REM samt godkendelse af dagsorden for 26. møde i REM.  

Referatet af 25. møde blev godkendt uden bemærkninger. 

Det bemærkes, at en del af punkterne på dagsordenen blev rykket rundt under mødet. I dette referat optræder de i 

den rækkefølge, som de blev gennemgået på mødet. Punkt 6 blev rykket til punkt 4, punkt 8 blev rykket til punkt 5, 

punkt 5 blev rykket til punkt 6, punkt 4 blev rykket til punkt 7, og punkt 7 blev rykket til punkt 8.  

 

2) Orientering fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Ved souschef Anne Louise Nyegaard Hellen 

Anne Louise orienterede om lovforslaget om sammensætningen af REM, der blev fremsat i Folketinget d. 11/12 og 

førstebehandles d. 19/12. Loven forventes at træde i kraft d. 1. marts 2014. Man kan følge lovforslaget på Folketingets 

hjemmeside (ft.dk). Sekretariatet sørger for at sende information om lovforslaget ud til rådsmedlemmerne. 

Roya påpegede, at den nye sammensætning af REM nemt kan gøre Rådet til et råd udelukkende bestående af 

embedsmænd, og Mette tilføjede, at denne problematik berøres i flere af høringssvarene.  

Anne Louise orienterede om et andet lovforslag, som forpligter kommunerne til at tilbyde rådgivning og handleplaner 

til voksne, der udsættes for æresrelaterede konflikter. Lovforslaget 2. og 3. behandles i uge 51 og forventes at træde i 

kraft d. 1. januar 2014. Ifølge lovforslaget skal kommunerne tilbyde rådgivning til voksne over 18, som henvender sig 

pga. æresrelaterede konflikter, ligesom kommunerne – såfremt der skønnes at være behov herfor – forpligtes til at 

tilbyde en handleplan til personer over 18 år, der risikerer at blive eller er udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt. 

REM har haft lovforslaget i høring sidste sommer, men nåede ikke at afgive svar pga. ferie. 
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Anne Louise informerede om, at Social-, Børne- og Integrationsministeriet i samarbejde med Professionshøjskolen 

Metropol udbyder et nyt diplommodul om æresrelaterede konflikter. Modulet skal ruste lærere, sagsbehandlere, 

pædagoger og andre faggrupper, der arbejder med unge, til bedre at kunne hjælpe unge, der er truet af 

tvangsægteskab, genopdragelsesrejse eller social kontrol. Der er tilmeldingsfrist d. 20. december, og kurset starter i 

januar 2014. Sekretariatet sendte d. 13. december en mail ud med information om diplomuddannelsen til alle 

rådsmedlemmerne.   

Anne Louise orienterede endvidere om, at en kampagne, der skal forebygge og modvirke social kontrol og 

æresrelaterede konflikter, blev skudt i gang i slutningen af november. I forbindelse med kampagnen afholdes bl.a. 15 

dialogmøder i landets tre største byer i Danmark, og der er desuden blevet lavet en app, der hedder ”mærk”, hvor 

både fagfolk og ungekan finde en masse information om bl.a. rettigheder, hjælp og viden om æresrelaterede 

konflikter. Der er et link til pressemeddelelsen i den mail, sekretariatet sendte til rådsmedlemmerne d. 13. december.    

Rådet blev desuden informeret om, at social-. børne- og integrationsministeren den 3. december 2013 lancerede 

frivillighedsstrategien ”Civilsamfundet bygger bro”. Målet med strategien er blandt andet at forbedre 

integrationsindsatsen gennem et stærkt samarbejde med civilsamfundet, og det påtænkes eksempelvis at etablere 

frivillige Bydelsfædre som pendant til Bydelsmødrene. I mailen til rådsmedlemmerne d. 13. december findes et link til 

pressemeddelelsen om strategien. 

Mette orienterede om, at alle puljer kan findes på ministeriets tilskudsportal.  

3) Kort orientering fra formandskabet. Ved Muhsin Türkyilmaz  

Muhsin orienterede om, at han har været til Dialogforum i Vejle med PET omhandlende unge, der tager til Syrien.  

Vejle Integrationsråd og Rådet for Etniske Minoriteter har skrevet til PET, at de gerne vil samarbejde om 

problematikken og inviteres til dialogmøder i fremtiden.  

Det blev besluttet, at sekretariatet kontakter Socialstyrelsen med henblik på et oplæg til næste rådsmøde.  

Mette orienterede om to høringer fra hhv. Justitsministeriet og Social-, Børne- og Integrationsministeriet vedr. Im-

lovforslaget og ændrede repatrieringsregler.  

Muhsin informerede om, at han har været på Malta til et møde i Malta Integration Network.   

4) Forslag om yderligere indsats om demokratisk deltagelse. Ved Hakima Lakhrissi 

Hakima fortalte, at flere etniske kandidater til kommunal- og regionsvalget d. 19. november 2013 oplevede at blive 

udsat for chikane. Hakima oplevede desuden, at mange unge, veluddannede muslimer ikke ville stemme og forbød 

familiemedlemmer og ægtefæller at gøre det, da de mener, at det er Haram. Hakima mener, at det er vigtigt at gøre 

noget overfor de mennesker, der modarbejder demokratiet og foreslog, at vi indfører stemmepligt i Danmark. 

Roya medstemte, at hun også havde oplevet chikane i sin valgkamp. Hun oplevede også, at mange etniske kandidater 

desuden kørte valgkamp på deres etnicitet og ikke deres politiske holdninger. Roya påpegede desuden, at hun finder 

det problematisk, at kandidater kan være valgtilforordnede, da hun har oplevet, at nogle prøvede at påvirke vælgerne 

ved valgstedet.  

Rådet diskuterede Hakimas forslag, men overordnet mente Rådet ikke, at stemmepligt er en god idé. Rådet så hellere, 

at der arbejdes videre med at få folk til at forstå, hvor vigtigt det er at stemme. 
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Claude påpegede i forlængelse heraf, at kampagner, der skal få flere folk til at stemme, skal sættes i gang eksempelvis 

to år før det pågældende valg. Rådet medstemte, og det vil arbejde videre med at forsøge at hæve stemmeprocenten 

blandt etniske minoriteter.  

Hakima tilføjede, at hun vil gå videre med hendes forslag udenfor Rådet. 

Muhsin påpegede, at stemmepligt ikke kun gælder etniske minoriteter, men alle i Danmark, og at det dermed falder 

udenfor Rådets arbejdsområde. 

5) Evaluering af kampagnen "Mor Stemmer". Ved Anna Stevnhoved 

Anna fortalte, at den generelle stemmeprocent til kommunalvalget 2013 var 6 procentpoint højere end ved 

kommunalvalget i 2009, og at stemmeprocenten i udsatte boligområder i gennemsnit er steget med cirka 5 

procentpoint, hvilket lover godt for stemmeprocenten blandt etniske minoriteter. Man kan læse mere på 

www.kmdvalg.dk. De endelig resultater på stemmeprocenten blandt etniske minoriteter, som udregnes af Kasper 

Møller Hansen fra Københavns Universitet, er dog først klar til foråret 2014. 

Roya efterspurgte en undersøgelse blandt etniske kandidater af, hvorvidt de er blevet chikaneret i forbindelse med 

valget og tilføjede i forlængelse heraf, at de opstillede kandidater fra Odense Integrationsråd kun måtte føre valgkamp 

i Vollsmose.  

Claude tilføjede, at det er vigtigt, at de etniske kandidater ikke stiller op som ”etniske”, men som danskere, og Mette 

medstemte og fortalte, at vi på samme måde opfordrer integrationsrådene til ikke at lave etnicitetsbaserede lister ved 

integrationsrådsvalgene.  

6) Kort runde om status efter KV13. Ved Rådets medlemmer 

Dusan, Desalegn, Claude og Razak roste YouGlobe for nogle gode arrangementer. 

Desalegn informerede om, at det for tiden diskuteres, om integrationsrådet i Sønderborg skal nedlægges pga. 

manglende interesse og ringe fremmøde. For at modvirke det lave fremmøde, er medlemmerne begyndt at sende 

sms’er til hinanden dagen før møderne eller på selve dagen for at huske hinanden på, at der er møde.  

Mahmood informerede om, at der er valg til Frederiksberg Integrationsråd d. 17. marts 2014. 

Sami informerede om, at han blev valgt ind i byrådet i Høje-Taastrup Kommune. I kommunen har de aftalt, at man 

ikke kan være medlem af integrationsrådet, hvis man sidder i byrådet, og det betyder, at Sami ikke kan være med i 

Høje-Taastrup Integrationsråd og dermed Rådet fremover. Sami regner derfor med at træde ud af Rådet for Etniske 

Minoriteter til maj 2014. 

Mette orienterede om, at vi vil holde en opsamling, når Kasper Møller Hansens udregninger på etniske minoriteters 

valgdeltagelse er klar, hvor vi i den anledning til takke alle, der har arbejdet i og for Rådet.  

Sami fortalte, at hvis han ikke have været medlem af Høje-Taastrup Integrationsråd, så havde han aldrig stillet op til 

kommunalvalget 2013. 

Dusan informerede om, at der er valg til Næstved Integrationsråd efter nytår, men at han ikke er sikker på, at han 

stiller op. 

Mette foreslog, at Rådet undersøger, hvor mange personer, der er gået fra at være medlem af et integrationsråd til at 

gå ind i politik ved at ringe rundt og lave interviews.    

http://www.kmdvalg.dk/
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Anna orienterede herefter igen om pkt. 5 på dagsordenen  

Anna foreslog, at Demokratispillet bruges fremover. 

Anna informerede om, at der er cirka 25.000 kr. tilovers på budgettet og foreslog, at vi måske holder en fest for 

pengene. Maj-Britt fra Bydelsmødrene har desuden foreslået, at vi trykker flere FAKTI-pjecer, idet de kan bruges 

fremover.  

Mette foreslog, at Rådet overvejer at lave en kampagne i forbindelse med Europaparlamentsvalget i maj 2014.  

7) Kort orientering fra sekretariatet. Ved Mette Søndergaard og Ida Jeppesen 

Mette orienterede om, at sekretariatet har bestilt to publikationer fra Rockwool Fondens Forskningsenhed ved navn 

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere og Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier. De to bøger blev delt ud til 

rådsmedlemmerne til mødet.   

Mette orienterede om, at Ældreforum ar udgivet en publikation ved navn Ældre med anden etnisk baggrund, hvori der 

er et afsnit om Rådet for Etniske Minoriteter i slutningen af bogen. Publikationen er sendt til integrationsrådene. 

Mette orienterede om, at sekretariatet er blevet kontaktet af to kvinder, der har skrevet et udkast til en børnebog om 

mangfoldighed, idet de vil forhøre sig, om Rådet vil være sponsor for bogen. Mette vil sende udkastet ud til 

rådsmedlemmerne, hvis der kommer et udkast, Rådet kan lægge navn til.  

Mette orienterede om Mediehuset Den Offentlige, som har kontaktet Rådet for at høre, om Rådet er interesseret i at 

medvirke i et projekt om etniske minoriteter i fremtidens velfærdssamfund med særligt fokus på uddannelse og 

beskæftigelse. Sekretariatet vil orientere Rådet, når det får kigget nærmere på projektoplægget.   

Mette orienterede endvidere om, at der torsdag d. 12. december ville være netværksmøde i Udlændingestyrelsen, 

hvor reglerne for blandt andet statsborgerskab og permanent opholdstilladelse ville blive gennemgået. Muhsin 

tilføjede i forlængelse heraf, at Rådet netop har afgivet høringssvar vedr. ændring af reglerne for dansk indfødsret, og 

at høringssvaret kan findes på www.rem.dk.    

Muhsin orienterede endvidere om, at høringsgruppen har givet en tilbagemelding til Kontor for Integration og 

Demokrati i ministeriet vedr. informationsmateriale til undervisningen i dansk kultur og historie samt samfundsforhold 

på danskuddannelserne for nyankomne, som man er ved at udvikle. Høringsgruppen har i deres tilbagemelding lagt 

vægt på, at de finder det vigtigt, at informationsmaterialet oversættes til forskellige sprog. 

Mette informerede om, at en ny praktikant, der hedder Laura, starter d. 20. januar. 

Ida informerede om Københavns Mangfoldighedscharter, som er rettet mod virksomheder med det formål at hjælpe 

virksomhederne i deres praktiske arbejde med mangfoldighed. Man kan læse mere på www.blanddigibyen.dk. Ida 

informerede endvidere om, at hun har været til møde i Ligebehandlingsudvalget hos Institut for Menneskerettigheder, 

i Odense til et arrangement om frivillighed afholdt af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, til møde i SPAIS 

(Specialudvalget for Asyl- og Indvandringssamarbejde) og i Bruxelles til møde i European Integration Forum sammen 

med Cecilia.   

8) Status på tilbagemelding på Task Force-rapporten. Ved Muhsin Türkyilmaz 

Muhsin informerede om, at Etnisk Erhvervsfremme, som han er en del af, havde et møde med social-, børne- og 

integrationsministeren d. 3. december, hvor Etnisk Erhvervsfremme fremførte, at de gerne vil have udbredt initiativet 

til alle landets kommuner.  

http://www.rem.dk/
http://www.blanddigibyen.dk/
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Muhsin orienterede om, at Task Forces anbefaling om at regeringen fortsat medvirker til, at lokale indsatser på 

området finansieres er ved at blive behandlet, og at det derfor ikke vides, hvad der kommer til at ske med Etnisk 

Erhvervsfremme i fremtiden, dog er det sikkert, at Etnisk Erhvervsfremme ikke afvikles.   

9) Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, mv. Ved Mette 

Søndergaard 

Det bemærkes, at Cecilia ikke deltog i 26. rådsmøde, og at Mette dermed orienterede i stedet. 

Mette orienterede om, at Rådet for Etniske Minoriteter desværre ikke blev valgt til European Integration Forum’s 

bestyrelse, da der var valg d. 26.-27. november 2013. Det var en italiensk forening ved navn Rete G2, der blev valgt 

ind.  

Sami orienterede om, at han havde været til møde i kontaktudvalget mellem Københavns Politi og repræsentanter for 

etniske minoriteter.  

Mette informerede i forlængelse heraf om, at lovforslaget om ”Ungetjeneste”, som Rådet blev informeret om på 

rådsmødet d. 23. oktober, ikke er gået igennem.   

Sami informerede desuden om, at han har været til møde i styregruppen for projektet ”En dobbeltminoritet i FOKUS”. 

Opsamlingen på mødet er blevet sendt til Sami.  

10) Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde. Ved Rådet  

Det blev besluttet, at Mette tager kontakt til Stine Strohbach fra Socialstyrelsen med henblik på, at hun skal holde et 

oplæg til rådsmødet d. 12. februar om unge, der tager til Syrien for at kæmpe.  

11) Evt.  

Claude informerede om, at han i nærmeste fremtid flytter til Aalborg, da han skal læse på universitetet der. Det 

betyder, at han træder ud af Frederikshavn Integrationsråd og dermed ud af Rådet. Rådet takkede for indsatsen og 

ønskede ham held og lykke fremover. Mette tilføjede, at Claude meget gerne må informere Rådet om hans fremtidige 

arbejde.  


