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 Referat ordinært Rådsmøde  

Dato:  

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 2014-9613 

Sagsbeh.: MNS 

  

 

 

Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 

Dato, tid og sted: mandag d. 15. juni kl. 12-17.30, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 

Forhold, Holmens Kanal 22, 1060 København K.  

 

Til stede: Yasar Cakmak, Muhsin Türkyilmaz, Laura Gilliam, Bayram Yüksel, Tiahes Thiaharaja, Eline 

Feldman, Betina Rasmussen, Mahmoud Daoud, Desalegn Tufa, Bojana Romic og Mahtab Jalili-Trudslev, 

Natasha Al-Hariri og Izzet Tokmak. 

 

Til stede fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold: Mette Søndergaard, Anne Boje 

Hansen og Anne Katrine L. Heide-Jørgensen. 

 

Fraværende med afbud: Abdirahman Mohamud Iidle. Pga. valgudskrivelse var der ikke deltagelse fra 

ministeriets tilforordnede.  

 

Pkt. 1: Til godkendelse  

Godkendelse af dagsorden, velkomst og meddelelser 

 

Dagsordenen var udsendt til samtlige medlemmer sammen med mødeindkaldelsen 7 dage før mødet jf. 

Rådets forretningsorden § 8 (mandag d. 8. juni). Dagsordenen blev på mødet godkendt uden 

bemærkninger.  

 

Det oprindeligt aftalte møde med ministeren var aflyst pga. valgudskrivelsen, og mødet var derfor et 

ordinært rådsmøde. Der blev budt velkommen til Anne Katrine L. Heide-Jørgensen, som er blevet tilknyttet 

Rådets sekretariat med et kvart årsværk. 

 

Mette Søndergaard orienterede om, at sekretariatets fokus siden sidste rådsmøde i høj grad har været på, 

at få færdiggjort og distribueret Rådets pjece ”Det er Dit Valg” samt årsberetningen for 2014. Dette er 

grunden til, at der på nuværende tidspunkt ikke var kommet en opsamlende mail til repræsentantskabets 

medlemmer efter mødet d. 9. maj. 

 

Mette orienterede desuden Rådets øvrige medlemmer om, at Izzet Tokmak og Mahmoud Daoud er blevet 

tilknyttet et udviklingsnetværk til forebyggelse af ludomani blandt danskere med anden etnisk baggrund, 

nedsat af Center for Ludomani. Næste møde er d. 3. september kl. 16-19 i København. 
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Rådets akademiske medarbejder Anne Hansen havde deltaget i et møde hos Institut for 

Menneskerettigheder, der omhandlede instituttets del-rapport Retten til bolig. På mødet diskuterede 

forskellige aktører med kendskab til boligområdet Instituttets generelle anbefalinger på området. Anne 

fortalte desuden om sin deltagelse i konferencen ”Indvandrernes bosætning – årsager og konsekvenser” 

arrangeret af Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet i København. På konferencen 

fremlagde forskere på området deres resultater, og konkluderede blandt andet at 1) ghettoer kan virke 

positivt på beskæftigelsesfrekvensen og 2) at folkeskolerne i de forskellige områder spiller en væsentlig og 

afgørende rolle for den etniske sammensætning og 3) at etnisk repræsentation i disse områder ikke bør 

overskygge de sociale problemer og forhold på området. 

 

Rådsmedlem Betina Rasmussen fortalte om sin deltagelse i det internationale projekt LADDER (”Local 

Authorities as Drivers for Development, Education and Raising-awareness”). Betina skal deltage på et 

internationalt træningsseminar, hvor hun får redskaber og kompetencer inden for udvikling af projekter på 

internationalt niveau. I projektets anden fase skal hun selv afholde 1-2 træningsseminarer, hvor deltagerne 

får kompetencer til at igangsætte udviklingsprojekter og styrke de lokale initiativer. Som det tredje led skal 

disse personer yderligere uddanne nøglepersoner (ca. 20 pers.) og afholde lokale træningsseminarer for 

frivillige i lokalområderne, således at disse kan udvikle og varetage succesfulde projekter i lokalsamfundet. 

Rådet ønsker at inddrage Repræsentantskabet i dette, således at anden fase foregår på regionalt niveau og 

tredje fase på kommunalt niveau, med deltagelse blandt andet af repræsentanterne fra de lokale 

integrationsråd. 

 

I forlængelse af dette medgav formand Yasar Cakmak, at Rådet først og fremmest skal deltage i projekter 

hvor det kan bidrage med noget og udbygger dets netværk, og ikke blot bliver et udtryk for gensidig 

legitimering. Projekt LADDER er et interessant projekt for Rådet at deltage i, da det i høj grad tilbyder 

muligheden for et tættere samarbejde med de lokale integrationsråd. 

 

Rådsmedlem Izzet Tokmak meddelte, at han er blevet interviewet af den svenske avis Sydsvenskan. 

Interviewet omhandlede tonen i den danske udlændingedebat under valgkampen. 

 

Efter den generelle orientering udspandt sig en diskussion om valgdeltagelse blandt etniske minoriteter. 

Rådet bakker op om en evt. indførelse af mobile valgsteder, men der var generelt enighed om, at det er for 

sent at gøre noget i forhold til folketingsvalget. Det blev drøftet, at Rådet fremover kan og bør arbejde 

mere målrettet med dette op afholdelse af valg, og fx op til forårets folkeafstemning om EU-

retsforbeholdet.  

 

Det blev besluttet at forsøge at udarbejde nogle opfordringer fra Rådet som en kommentar til den 

igangværende valgkamp i fællesskab til sidst på mødet (se punkt 10: evt.). 

 

Pkt. 2: Til orientering 

Evaluering af Repræsentantskabsmøde 

 

Rådet afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde d. 9. maj 2015 i Odense. En central ting der blev 

efterspurgt var, om der er mulighed for at afholde repræsentantskabsmøde to gange om året. Hvis dette 

skal kunne lade sig gøre kræver det meget planlægning og omtanke, grundet Rådets økonomi, men 

muligheden vil blive undersøgt. Det kunne også være en mulighed at åbne op for repræsentantskabsmødet 

for eksterne parters deltagelse, således at der kom en bredere deltagelse og medvirkede til at løfte og 
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perspektivere debatten. Desuden var der et stærkt ønske fra repræsentantskabs medlemmer om mere 

inddragelse i REMs arbejde.  

 

Betina henviste her til den lokale inddragelse der ligger i projekt LADDER, og Mahmoud Daoud anbefalede 

at der blev valgt nogle regions-repræsentanter. Tiahes Thiaharaja erklærede sig enig i dette, og opfordrede 

yderligere til, at der på rem.dk kan linkes til hvert af de kommunale integrationsråds hjemmesider. 

 

Bayram Yüksel fortalte, at der i hans gruppe fra repræsentantskabsmødet (deltagerne sad i regions-

grupper), blev aftalt et netværksmøde for de kommunale integrationsråd d. 2. september i Ishøj, og 

anbefalede andre også at tage initiativ til noget lignende. 

 

Anne Katrine har desuden fået til opgave at arbejde på en kommunikationsstrategi for REM og her 

indtænke et øget samarbejde mellem REM og de kommunale integrationsråd. Anne Katrine fortalte at hun 

allerede nu har gjort sig overvejelser om både Rådets hjemmeside og evt. brug af sociale medier, samt 

hjemmesidens formål og målgruppe.  

 

Flere rådsmedlemmer udtrykte her et ønske om at Rådet kommer på Facebook – både med en intern og 

offentlig side. Anne Katrine fremførte, at det kræver en daglig indsats at holde en Facebook-side opdateret, 

så der er meget arbejde i dette. Flere rådsmedlemmer mener, at Rådet må være aktive på de sociale 

medier, da en stor del af al kommunikation og udbredelse af budskaber sker den vej. Omvendt er der 

forståelse for, at ressourcerne er knappe. 

 

Yasar samlede diskussionen op med følgende opdatering: 1) Det skal undersøges, hvad det kræver af REM 

at arrangere, koordinere og evt. facilitere regionale møder. 2) Der kan godt linkes til de kommunale 

integrationsråds hjemmesider på rem.dk og 3) Det kan overvejes at holde ekstra møde i 

repræsentantskabet, også med deltagelse af andre aktører med interesse for feltet. Eksempelvis har 

Institut for Menneskerettigheder kontaktet REM for at skabe kontakt til de kommunale integrationsråd, så 

det kunne være oplagt (se pkt. 5: Orientering fra Nanna Margrethe Krusaa, IMR). 

 

Mette informerede herefter om, at Rådet skal være en aktiv partner i et integrationsarrangement, som skal 

afholdes i ministerie-regi i efteråret 2015. Der ligger derfor noget arbejde i at få udtænkt dette 

arrangement og få det arrangeret. De foreløbige tanker går på at inddrage repræsentantskabet og de 

kommunale integrationsråd i afviklingen. 

 

Mette nævnte efterfølgende at Rådet desuden er tænkt ind i projekter af Als Research og Foreningen 

Nydansker som også har forankring i det lokale integrationsarbejde. Mahmoud foreslog, at alle 

rådsmedlemmerne bør begynde at dyrke de regionale netværk, og tage på ’kaffe-besøg’ hos de lokale 

integrationsråd.  

 

Yasar fortalte desuden om et arrangement han var inviteret til om eftermiddagen hos Next Step 

Foreningen, ”En hyldest til danskere fra andre lande”. Her skulle han forberede et kort oplæg om det, efter 

hans mening, bedste integrationstiltag i Danmark i de seneste 20 år, og bad om indspark til dette.  

 

Natasha Al-Hariri fremhævede bydelsmødrene som et af de vigtigste integrationstiltag, og Mahtab Trudslev 

supplerede med at fremhæve Baba i Aalborg og deres arbejde. Desalegn Tufa nævnte, at rollemodels- og 

mentorarbejdet i det hele taget fungerer godt – et eksempel på dette kunne være arrangementet 

Nørrebroløbet. Muhsin Türkyilmaz fremhævede, at det er vigtigt at fokusere på ressourcestærke 

indvandrere og iværksætteri for at skabe et nyt fokus når der snakkes om succesfuld integration.  
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Pkt. 3: Til orientering 

Drøftelse af indsatsområdet ’Uddannelse, børn og unge’ 

Ved sidste rådsmøde d. 22. marts besluttede Rådet at det ville arbejde mere fokuseret med sine 

pejlemærker, og at fokus for efteråret 2015 skulle være temaet Børn, unge og uddannelse. Rådet skulle på 

dette møde derfor beslutte hvad der skal arbejdes med inden for dette tema. På mødet d. 22. marts lavede 

Rådet et kortlægning af dets netværk, og her blev temaet børn, unge uddannelse delt op i fem 

undertemaer; Folkeskolen/forældresamarbejdet, Politik, Foreninger og Fritid, Radikalisering/Forebyggende 

arbejde med udsatte unge. 

 

I forhold til temaet om folkeskolen, har Yasar i løbet af det første halvår haft fokus på problematikker 

vedrørende elevsammensætningerne på skolerne og overrepræsentation af børn med anden etnisk 

baggrund. Det tidligere råd har arbejdet med anbefalinger ifht. skole/hjem-samarbejdet, og dette tema gik 

igen på repræsentantskabsmødet, hvor der også blev talt om problemer med negative forventninger i en 

klasse på baggrund af Ali Sufis oplæg. På repræsentantskabsmødet blev modersmålsundervisning og 

sprogundervisning samt lærernes kompetencer i det hele taget drøftet. Radikalisering som tema har fyldt 

meget i Rådets arbejde i foråret 2015, så dette har vi berørt og kan arbejde videre med. En anbefaling fra 

det københavnske være- og fritidsjobformidlingssted FISKEN er, at Rådet i sit arbejde med temaet børn, 

unge og uddannelse fokuserer på effekterne af væresteder, klubber, fritidsjob etc. 

 

Rådsmedlemmerne drøftede herefter indsatsområdet i grupper. 

 

Pkt. 4: Til beslutning 

Handleplan for indsatsområdet ’Uddannelse, børn og unge’ 

På baggrund af gruppedrøftelserne stod det klart., at modersmålsundervisning er et emne, der skal 

arbejdes videre med. Et fokus på modersmålsundervisning vil kunne underbygges med en afdækning af 

undersøgelser og forskning på området. Der var enighed om modersmålets betydning for fx 

identitetsdannelse mv., men foskiningen omkring modersmålets betydning for andetsprogstilegnelsen er 

ikke altid entydig, formentlig bl.a. pga. undervisningens kvalitet og undervisernes kvalifikationer.  

 

Derudover var der også et ønske om at arbejde mere med forældre med indvandrer- eller 

flygtningebaggrund med børn, der skal starte i skole. Det forrige råd har arbejdet en del med dette emne, 

og der er masser af arbejde allerede gjort at trække på.  

 

I forlængelse af dette blev der også nævnt, at der skal være fokus på skolernes praksis og kvalitet, ikke 

mindst ift. ledelsesfokus og –kvalifikationer. 

 

Et andet emne, der blev fremhævet som relevant, var beskæftigelse og fritidsjob blandt unge med anden 

etnisk baggrund.  

 

Derudover var der enighed om, at Rådet kan forsøge at udbrede begrebet ”bindestregs-identiteter” og 

eksempelvis tale om en ”dansk-tyrker”, for at forsøge at bryde med de meget fastlåste kategorier 

”danskere” og ”indvandrere”, og dermed gøre plads til at være noget andet. 

 

Pkt. 5: Til orientering 

Orientering fra Nanna Margrethe Krusaa, Institut for Menneskerettigheder 
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På mødet var Nanna Krusaa fra IMR inviteret til at deltage, og fortælle om sit arbejde og ønske om et 

tættere arbejde med Rådet for Etniske Minoriteter.  

 

Pkt. 6: Til orientering 

Meddelelser fra medlemmerne  

Slået sammen med pkt. 1 

 

Pkt. 7: Til orientering 

Valg af suppleanter 

 

På mødet blev der valgt suppleanter til tre af de følgegrupper, REM er repræsenterede i:  

Integrationsviden.dk: 

Tiahes Thiaharaja blev valgt som suppleant. 

 

Kontaktudvalget mellem Københavns politi og etniske minoriteter: 

Natasha Al-Hariri blev valgt som suppleant. 

 

SPAIS:  

Desalegn Tufa blev valgt som suppleant. 

 

Pkt. 8: 

Orientering fra sekretariatet 

Anne Hansen opsummerer de gældende regler for rejse- og honorarblanketter, og informerer om, at de 

fremover skal udfyldes sådan at navnet fremgår klart og tydeligt (med blokbogstaver). 

 

Pkt. 10 

Evt: 

Den sidste diskussion på mødet blev en opsamling af det indledningsvise ønske om, at REM skulle markere 

sig i valgkampen. Rådets medlemmer definerede følgende fem opfordringer til både medier, politikere og 

borgere: 

- at anderkende Danmarks mangfoldighed. 

- at føre en ordentlig tone og nuanceret debat om etniske minoriteter. 

- at medierne sætter fokus på etniske minoriteter som borgere i Danmark,  frem for at gøre dem til 

genstand for negativ debat. 

- at flygtninge ikke dehumaniseres i debatten. 

- at ALLE etniske minoriteter stemmer. 

Opfordringerne blev efterfølgende delt på Rådets hjemmeside. 


