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Februar 2018 

Referat af ordinært rådsmøde d. 9. februar 2018 

Dato, tid og sted: Fredag den 9. februar 2018 – kl. 16.00-19.00, Philip de Langes Palæ 
 

Til stede: Formand Yasar Cakmak, rådsmedlemmerne Tiahes Thiaharaja, Eline Feldman, Natasha Al-
Hariri, Laura Gilliam, Muhsin Türkyilmaz, Carol Krogstrup, Bayram Yüksel og Turan Savas. 
 
Til stede fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, kontoret for Dansk og 
beskæftigelse (Sekretariatet): Mette Søndergaard, Sune Fejerskov Rønde, Luna Skjoldann Larsen og 
Neel Linhøft Ingstrup  
 
Til stede fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Integrationskontoret: Souschef Sofie Alber 
 
Fraværende med afbud: Bojana Romic, Desalegn Tufa, Mahtab Jalili-Trudslev, Mahmoud Daoud 
 
Referent: Luna Skjoldann Larsen 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og referat 
Yasar Cakmak indledte med at byde alle velkommen og referat af mødet d. 6. december og dagsorden 
til dagens møde blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 2: Orientering for formanden 
Yasar orienterede om samarbejdet med Foreningen Nydansker, som vi har udarbejdet tre 

pressemeddelelser med. Han fortalte, at samarbejdet muligvis vil forsætte i et forsøg på at markere og 

synliggøre Rådet. Der var opbakning omkring dette. 

 

Dernæst orienterede han om samarbejdet med Aydin Soei om Videnskataloget, som forventes færdigt 

i slutningen af april, så det kan blive præsenteret på repræsentantskabsmødet d. 5. maj. Udkast vil 

blive sendt ud til rådsmedlemmerne pr. mail med henblik på bemærkninger/godkendelse i løbet af 

processen. 

 

Han orienterede endvidere om, at Red Barnet har inviteret Rådet til at sidde i et panel på en 

konference den 12. marts om civilsamfund og fritidsliv, med særligt fokus på minoritetspiger. Eline 

deltager. 

 

Pkt. 3: Orientering fra medlemmer 

Natasha orienterede om, at hun havde deltaget i et rundbordsmøde med en repræsentant for USA's 

”Religious Office” på den amerikanske ambassade. Emnet var vilkårene for etniske minoriteter i 

Danmark, med særligt fokus på debatten om omskæring og maskeringsforbud i medier på et politisk 

plan. Rådet debatterede herefter emnet. 
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Carol refererede fra et MESU-møde den 6/2. Emnet var kommunale helbredsundersøgelser, som hun 

skriver afhandling om. 

 

Pkt. 4: Orientering fra ministeriet v. Sofie Alber 

Sofie orienterede om kommende lovforslag på udlændinge- og integrationsområdet. Man forventer 

blandt andet, at en nedsættelse af integrationsydelsen og omlægning af dansktillæg bliver vedtaget.  

 

Pkt. 5 Orientering fra sekretariatet 

Sune orienterede om, at der igen i år bliver mulighed for at søge om økonomisk støtte til 

arrangementer, der har fokus på ”negativ social kontrol”. Der kan søges om støtte til i alt 125.000 kr. i 

2018. 

 

Mette orienterede om status på høringer og ministermødet den 12. april. Det bliver Yasar og Muhsin, 

der deltager på mødet den 12. april, for at overrække kvindeanbefalingerne. Slutteligt orienterede 

Mette om, at en ny praktikant er startet. Hun hedder Neel og studerer tværkulturelle studier. 

 

Pkt. 6: Anbefalinger 

Sekretariatet indskriver bemærkninger fra rådmedlemmerne og sender dem ud på mail til 

godkendelse.  


