
 

Nyhedsbrev til repræsentantskabet – DECEMBER 2016  
 

 

Kære Repræsentantskab, 

Så nåede vi december og det er tid til endnu et nyhedsbrev. Tak for et godt repræsentantskabsmøde 

tilbage i maj. Vi håber, at I fik ligeså meget ud af mødet som vi gjorde, og at I holder fast i de ”venskabsråd” 

der blev oprettet. Vi har indtryk af, at der ikke har været afholdt møder i særlig mange af venskabsrådene 

og vil bestemt opfordre til, at I tager initiativ og mødes i jeres respektive venskabsråd. 

Sammen med dette nyhedsbrev sender vi link til folderen ”Integration – Hvilken rolle kan civilsamfundet 

spille? 12 lokale historier til inspiration”. Folderen blev udgivet i juni i år og er resultatet af vores store 

arbejde med Frivilligheds- og Integrationskaravanen rundt i landets regioner. Tusind tak for jeres levende 

interesse omkring karavanen – jeg håber, I vil finde pjecen brugbar og kan se jeres aftryk i den. I er 

velkomne til at bestille eksemplarer via vores hjemmeside, hvor den også kan downloades fra: 

http://rem.dk/integrationsbrochure.pdf.  

Der er blevet afholdt rådsmøder henholdsvis den 12. september og den 25. oktober, hvor blandt andet 

radikalisering har været på dagsordenen. Referaterne offentliggøres på vores hjemmeside – www.rem.dk 

 

Arbejdsweekend med fokus på social kontrol  

Rådet har planlagt en arbejdsweekend den 9.-10. december, hvor fokus skal være på social kontrol. Emnet 

social kontrol er meget aktuelt på den politiske dagsorden og derfor er det oplagt, at vi arbejder på at 

formulere nogle konkrete anbefalinger på dette område.  

 

Arbejdet med social kontrol ligger også fint i forlængelse af at jeg i foråret deltog i to høringer i hhv. 

Ligestillingsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget om lige netop social kontrol og 

radikalisering. Regeringen offentliggjorde i oktober to handlingsplaner, og jeg var i september til møde i 

integrationsminister Inger Støjbergs departement sammen med rådsmedlemmerne Eline Feldman, Laura 

Gilliam og Mahmoud Daoud for at give Rådets input. Den 30. november var jeg igen inviteret til en – denne 

gang lukket – høring i Ligestillingsudvalget igen om social kontrol. Så vi er ganske godt med i forhold til at 

give udtryk for vores holdninger på dette område. 

Nye medlemmer og medarbejdere 

Rådet har i 2016 sagt farvel til to af vores medlemmer valgt af repræsentantskabet: Izzet Tokmak og Betina 

Rasmussen. Izzet Tokmak blev desværre nødt til at træde ud af Rådet, idet Ballerup Kommune valgte at 

nedlægge deres integrationsråd. Betina Rasmussen meddelte, at hun af personlige årsager ønskede at 

udtræde af Rådet. Vi har været utrolig glade for at have de to med, og ser frem til at kunne gøre brug af 

deres store engagement som frivillige venner af rådet.  

Dette betyder også, at vi har fået to nye medlemmer i Rådet: Carol Krogstrup fra Helsingør og Turan Savas 

fra Fredericia.  
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Carol Krogstrup har flere års erfaring i at arbejde med etniske minoritetsgrupper i Region Hovedstaden 

igennem foreningsarbejde og integrationsråd. Hun har været medlem af integrationsrådet i Helsingør 

Kommune siden 2010 og næstformand siden 2014. Carol Krogstrup er i gang med en Mastergrad i Public 

Health og har en Bachelorgrad i “Global Nutrition and Health”, fra Metropol University College i 

København.  Hun er oprindeligt fra Uganda. 

Turan Savas arbejder til dagligt hos A. Espersen i Fredericia, hvor han er fællestillidsmand for 3F og er 

derudover meget aktiv i fagbevægelsen. Han er medlem af Fredericia byråd og næstformand for 

Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget. Turan har boet i Danmark siden 1979, han er dansk gift og har fire 

børn. Turan har været med lige siden Rådet for Etniske Minoriteter blev oprettet i 1999. 

Mette Søndergaard er endelig tilbage i sekretariatet efter endt barsel, hun har været meget savnet og vi er 

glade for, at have hende ved roret igen. Anne-Katrine Heide Jørgensen gik på barsel tilbage i august og vi 

havde i den periode en vikar indtil Mette kom tilbage den 3. oktober. Derudover har vi haft æren af en 

virksomhedspraktikant, Maj Ida Worsøe Købke, som har hjulpet os i to måneder fra midt august til midt 

oktober. Til sidst skal det nævnes at Rådet for Etniske Minoriteter har fået en ny praktikant tilknyttet 

sekretariatet. Hun hedder Maja Frydensbjerg Mikkelsen, og læser til dagligt Tværkulturelle Studier på 

Københavns Universitet. Velkommen til Maja! Det vil også sige, at vi har taget afsked med Rådets tidligere 

praktikant, Jonathan Cohen. Jonathan skal have en stor tak for hans indsats i sekretariatet. 

Styrkelse af Rådets arbejde 

Og så har vi fået bevilget penge fra årets satspulje til en styrkelse af vores arbejde, så det er vi selvfølgelig 

glade for. Træerne vokser ikke ind i himlen, men vi er i skrivende stund i fuld gang med at formulere en plan 

for, hvordan midlerne bruges bedst muligt. Og her er integrationsrådene fra start tænkt ind som en vigtig 

aktør. I vil høre nærmere! 

Husk at I altid kan læse om Rådets konkrete aktiviteter på vores hjemmeside www.rem.dk 

 

De bedste hilsner 

 

Yasar Cakmak 

Formand for Rådet for Etniske Minoriteter 

 

 

OBS: Sekretariatet har fået nyt telefonnummer og kan kontaktes på rem@siri.dk eller på tlf: 72 14 24 00 / 

Mette Søndergaard. 
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