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September 2016 
 

                   

Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 

Dato, tid og sted: Mandag den 12. september - kl. 15-18.00, Strandgade 25 C, 1401 København 

Til stede: Yasar Cakmak, Muhsin Türkyilmaz, Laura Gilliam, Bayram Yüksel, Natasha Al-Hariri og Eline 

Feldman. 

Til stede fra Ministeriet for Udlændinge, Integration og bolig: Nadja Glavas, Maj Ida Worsøe Købke, Maja 

Frydensbjerg Mikkelsen (Sekretariatet), kontorchef Henrik Thomassen pkt. 2, Stine Kjær Strohbach 

(Fuldmægtig radikaliserings- og ekstremisme teamet) pkt. 7.    

Fraværende med afbud: Desalegn Tufa, Abdirahman Iidle, Mahmoud Daoud, Turan Savas, Bojana Romic, 

Tiahes Thiaharaja, Mahtab Jalili-Trudslev og Betina Rasmussen 

Referent: Maja Frydensbjerg Mikkelsen 

 

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og referat af sidste møde. 

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

Rådets forretningsorden § 8. Dagsordenen blev på mødet godkendt uden bemærkninger. Referat af mødet 

den 13. februar 2016 var ikke sendt ud og blev derfor heller ikke godkendt.   

Yasar Cakmak bød alle velkommen, hvorefter der blev lavet en præsentationsrunde af rådet, samt af de nye 

i sekretariatet Nadja Glavas (barselsvikar), Maj Ida Worsøe Købke (virksomhedspraktikant) og Maja 

Frydensbjerg Mikkelsen (praktikant).  

Pkt. 2: Orientering fra sekretariatet og fra ministeriet 

Henrik Thomassen informerede om sidste nyt fra ministeriet særligt den seneste ændring af 

integrationsloven, der trådte i kraft d. 1. juli, med baggrund i blandt andet 3-partsaftalen. De nye ændringer 

skulle gerne hjælpe på vores velkomst af nytilkomne flygtninge, hvor der skal være stærkere afklaring af 

folks kompetencer i asylfasen, beskæftigelsesmæssige muligheder i kommunen og derudover stilles 

skarpere krav til kommunerne.  

Videre orienterede Henrik om den nye IGU (Integrationsgrunduddannelsen), som er en 2-årig konstruktion, 

der skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering, hvilket gerne skulle gøre det lettere at få 

asylansøgere i arbejde. Herefter informerede han om det nye lavere asylskøn for 2016 og om den blandede 

population der søger om asyl i Danmark.  
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København Kommunes charter om radikalisering:  

Yasar orienterede om, at der d. 6. september 2016 var stillet et § 20-spørgsmål til ministeren om Rådet på 

baggrund af en artikel i Den Korte Avis. Der udspandt sig herefter en diskussion om, hvordan sagen skulle 

håndteres, og det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en skrivelse, hvor Rådets motivation fremgår og 

at denne skrivelse skulle lægges på Rådets hjemmeside.  

Pkt. 3: Orientering fra medlemmer 

Dette punkt blev udskudt til næste møde. 

 

Pkt. 4: Opfølgning på Karavanen/Folkemødet  

Der var positiv feedback på deltagelsen, form og engagement til Karavane-møderne. Møderne bar præg af 

gode programmer og imponerende foredrag, hvilket skabte en god energi blandt alle. Her kan især nævnes 

Tingbjerg svømmeklub og samt Trampolinhuset som fortalte om deres arbejde.  

Pkt. 5: Opfølgning på repræsentantskabsmødet i maj 

Udgik. 

Pkt. 6: Opfølgning på ministermøderne i foråret 

På baggrund af de erfaringer, der er blevet gjort ved de to mistermøder d. 2. april og d. 19. maj diskuterede 

rådsmedlemmerne startegien for REM’s fremtidige arbejde.  

Pkt. 7: Inspirationsoplæg om radikalisering og ekstremisme v. Stine Kjær Strohbach 

SKS fortalte kort om SIRIs ekstremismeteams indsatsområder og om deres arbejde generelt.  

Oplægget blev mødt med positiv og kritisk diskussion både løbende og efterfølgende, hvorefter der blev 

udtrykt ønske om at indgå et samarbejde i fremtiden og evt. med mulighed for endnu et oplæg.            

Pkt. 8: Kommende møder i efteråret 

Punkt 8 udgik. 

Pkt. 9: Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 


