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Marts 2017 
 

                   

Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 

Dato, tid og sted: Onsdag den 22. marts - kl. 15.30-18.30, Havnøvej 2, 9200 Aalborg SV 

Til stede: Yasar Cakmak, Eline Feldman, Carol Krogstrup, Tiahes Thiaharaja, Mahtab Jalili-Trudslev, Bojana 

Romic og Muhsin Türkyilmaz   

 

Til stede fra Sekretariatet: Mette Søndergaard, Sune Fejerskov Rønde, Sanja Siljak   

 

Fraværende med afbud: Medlemmerne Desalegn Tufa, Abdirahman Iidle, Mahmoud Daoud, Natasha Al-

Hariri, Laura Gilliam, Bayram Yüksel, Turan Savas. 

Referent: Sanja Siljak 

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

Dagsordenen og udkast til referat var udsendt til samtlige medlemmer sammen med mødeindkaldelsen 7 

dage før mødet jf. Rådets forretningsorden § 8. Dagsordenen blev på mødet godkendt uden bemærkninger 

og referatet af mødet den 9. december 2016 blev ligeledes godkendt. 

Pkt. 2: Orientering fra formanden 

Yasar Cakmak indledte med at byde alle velkommen og præsenterede kort de nye medarbejdere i 

sekretariatet, Sanja Siljak (løntilskud) og Sune Fejerskov Rønde (kommunikationsmedarbejder). 

-  Egmont Fondens Advisory Board: Yasar fortalte om sit møde i Egmont Fondens Advisory Board, 

vedrørende Fondens pulje på 30 mio. kr. til en særlig indsats for nytilkomne flygtningebørn – til 

indsatser og initiativer, som skal sikre nytilkomne flygtningebørn den bedst mulige start på livet i 

Danmark og Norge. 

- Kommunikationsstrategien: Sune Fejerskov er blevet ansat gennem satspuljeprojektet til netop at 

hjælpe med at forbedre Rådets kommunikation eksternt. Dette er glædeligt og Yasar opfordrede, at 

denne funktion kom i gang hurtigst muligt.   

- Ministermøde: Vi har spurgt Inger Støjberg om hun vil deltage d. 6. maj til 

repræsentantskabsmødet og afventer svar. Beliggenheden er endnu ikke fastlagt, men det bliver 

uden for København.  

- Sky Media: Yasar er blevet kontaktet af Sky Media, som gerne vil hjælpe os med at synliggøre vores 

arbejde. De er annoncefinansieret og synes, at integrationsdebatten er fjendsk og at der er behov 

for at kaste lys på nogle positive historier.  
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- Alternativets skoleudspil: Vi har fået en invitation fra dem og er blevet inviteret til at være 

sparringspartnere.  

Pkt. 3: Orientering fra sekretariatet og fra ministeriet 

Sanja Siljak (løntilskud) og Sune Fejerskov Rønde (kommunikationsmedarbejder) præsenterede sig selv. 

  

- Integrationstræf: Der er integrationstræf d. 7. september, så det blev aftalt at rykke det ordinære 

rådsmøde til d. 30. august i stedet.  

- Mangfoldighedsdagen: Lørdag d. 10. juni kl. 12-15 i Rådhushallen på Frederiksberg Rådhus. Vi er 

inviteret og har fået lov til at have en stand. Interesserede opfordres til at melde sig.   

- Institut for Menneskerettigheder: Mette Søndergaard fortalte kort om mødet med seniorforsker 

Anette Faye, som er ved at lave en undersøgelse af obligatorisk digital kommunikation og etniske 

minoriteter. Vi har givet hende nogle anbefalinger ift. hvem hun kunne kontakte mhp. at lave 

fokusgruppeinterviews.  

- Høringssvar: Oversigt over de seks høringssvar vi har sendt ud i år.  

- EUTIN: Kort om det tyske forskningsprojekt BASED/Standardised Procedures, som skal samle 

procedurer for, hvordan man kan tiltrække ikke EU-borgere til EU. Vi får besøg af projektleder 

Eckart Müller Bachmann i slutningen af april. Rådsmedlemmerne Bojana Romic og Desalegn Tufa er 

koblet på projektet.  

Pkt. 4: Satspuljeprojektet ved Sune Fejerskov Rønde 

Vi har fået en halv mio. om året de næste tre år til at styrke REM. Her vil der særligt blive lagt vægt på 

arbejdet med æresrelaterede konflikter og forebyggelse af social kontrol. Pengene skal bl.a. bruges til at 

komme ud i boligområderne og holde møder og oplæg i samarbejde med Dialogkorpset. Vi håber også på, 

at vi kan evaluere på det løbende, så vi kan forbedre møderne i sådan en grad, at de virkelig kan rykke 

holdninger og at vi kan komme til at skabe en ægte dialog. Tanken er også at samarbejde med Baba og 

Bydelsmødrene – vi vil gerne mobilisere de ressourcestærke etniske minoriteter i arbejdet. Vi skal tage 

stilling til, om det giver mening at holde separate møder for de forskellige etniske grupper af hensyn til 

sprog.  

 

Pkt. 5: Styrkelse af REMs kommunikation 

Vi diskuterede, hvad REMs kommunikationsstrategi skal være, når ministeren f.eks. lægger et 

kagefejringsbillede ud på de sociale medier.  

Pkt. 6: Orientering fra medlemmerne  

- MESU (Danish Research Center for Migration, Ethnicity and Health): Carol Krogstrup er en del af 

netværket og fortalte kort om sit første møde med MESU 

- SPAIS: Muhsin Türkyilmaz opdaterede på SPAIS-udvalget. 
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- LBB: Mahtab Jalili-Trudslev fortalte om Lokalsamfundet Bygger Bro, som Aalborg Integrationsråd 

har været en del af. 

Pkt. 7: Orientering fra UIM ved Mette Søndergaard 

Sekretariatet orienterede på ministeriets vegne om aktiviteter siden sidste orientering på mødet i 

december. Der blev læst op fra et skriftligt indlæg fra specialkonsulent i ministeriets Integrationskontor 

Stephanie Piontek.  

 

Pkt. 8: Input til repræsentantskabsmødet  

Medlemmerne kom med input til dagsordenen for årets repræsentantskabsmøde efter at formanden kort 

skitserede de indledende overvejelser. Der var enighed om at lave et mindre stramt program i år og bruge 

KV17 som tema, fokus på demokratisk deltagelse. Mødet kommer til at foregå d. 6. maj fra kl. 10-15.  

Pkt. 9: Anbefalingerne 

Mette præsenterede sammenskrivningen af anbefalingerne efter input fra arbejdsmødet i januar.   

Pkt. 10: Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 

 


