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Svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven
(Ændring af sammensætningen af Rådet for Etniske Minoriteter)
Rådet for Etniske Minoriteter fremsender hermed svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af
integrationsloven (Ændring af sammensætningen af Rådet for Etniske Minoriteter). Rådet har følgende
bemærkninger:
Rådet vil indledningsvist bemærke, at det er positivt stemt overfor en ny organisering af Rådets arbejde.
Det er et faktum, at færre og færre kommuner vælger at oprette integrationsråd, og Rådet er derfor enige i,
at der er behov for at konstruere en ny model, der kan rumme både de kommuner, der arbejder med
integration på den kendte facon, og de kommuner, der vælger at gå nye veje. Forslaget om et udvidet
repræsentantskab, hvor kommuner uden integrationsråd har mulighed for at sende en repræsentant til
repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, tilgodeser begge dele.
Rådet er ligeledes enigt i, at det er en god ide, at Danmarks største byer ifølge lovforslaget fremover er
repræsenteret i Rådet, da det er disse byer, der har den største koncentration af etniske minoriteter og
derfor oftest har gode bud på løsninger på området.
Dog kan Rådet have en bekymring for, at de kommuner, der sender repræsentanter uden om
integrationsrådene – det være sig kommuner uden integrationsråd, men egentlig også de fire fast
repræsenterede kommuner – vælger at sende en repræsentant, der besidder en professionel viden om de
integrationsmæssige udfordringer i kommunen, men som ikke selv er en del af de etniske minoriteter, der
bor i den pågældende kommune. Hermed udhules efter Rådets mening det, der har været kendetegnende
for Rådet og været en styrke i arbejdet – at medlemmerne er valgt blandt etniske minoriteter og har kontakt,
forståelse og kendskab til vores målgruppes oprindelse og traditioner.
Et nyt råd med overvægt af medlemmer valgt blandt etniske minoriteter vil også være i fin overensstemmelse
med ministerens tanker om at styrke det frivillige arbejde og understøtte et af indsatsområderne i
regeringens eget integrationsudspil om at styrke nydanskeres medborgerskab.
I øjeblikket repræsenterer de 45 lokale integrationsråd cirka 450 frivillige med etnisk minoritetsbaggrund. Det
er Rådets erfaring, at arbejdet med integrationsråd og Rådet for Etniske Minoriteter har været en trædesten
for mange, både ind til en verden med indflydelse og medborgerskab, men også til arbejdsmarkedet og
bedre integration. Derudover kan de aktive lokale etniske minoriteter betragtes som rollemodeller for andre
og en inspiration til at deltage i foreningsliv og politisk arbejde.
I forlængelse heraf foreslår Rådet, at det kun er et af medlemmerne, der udpeges af ministeren som
”vidensperson”. Dette synspunkt bunder i et ønske om at bevare Rådets demokratiske legitimitet, hvilket kan
ske ved, at Rådet fortsat har en overvægt at medlemmer, der er valgt af repræsentantskabet og ikke
udpeget af ministeren. Det er desuden vigtigt, at de udpegede medlemmer sidder i Rådet på samme vilkår
som de øvrige rådsmedlemmer, når det gælder funktionsperiode, honorering mv.
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For ligeledes at understøtte Rådets demokratiske fundament, mener Rådet, at det er vigtigt, at formanden
fortsat udpeges via en afstemning blandt Rådets medlemmer, idet en demokratisk valgt formand har en
mæglende rolle og virker dæmpende på eventuelle konflikter.
Rådet for Etniske Minoriteter vil desuden påpege, at Rådet finder det hensigtsmæssigt, hvis dets
arbejdsopgaver fremover i tydeligere grad defineres, og hvis Rådet også får mulighed for selv at fremsætte
sine ønsker for dets arbejde. Lovforslaget lægger ikke op til en ændring af den nuværende formulering,
hvoraf det alene fremgår, at Rådet rådgiver ministeren i spørgsmål af betydning for flygtninge og
indvandrere. I realiteten arbejder Rådet med mange andre ting, eksempelvis afgivelse af høringssvar,
deltagelse i diverse følge- og styregrupper, afholdelse af arrangementer og indlæg i den politiske debat.
Desuden er der i det kommunale bagland blandt de lokale integrationsråd et udtrykt ønske om, at det
nationale Råd er mere aktivt som sparringspartner og facilitator for eksempelvis vidensdeling.
Rådets erfaring er, at det er et stort arbejde at koordinere et nationalt råd bestående af frivillige medlemmer
fra hele landet, så Rådets arbejde bliver synligt for alle. Det er afgørende for et nyt råds succes, at der oven i
dette arbejde også er tid og kræfter til at pleje kontakten til det store bagland, der oven i købet udvides med
den nye konstruktion. Dette kræver tid og ressourcer, hvilket stiller øgede krav til sekretariatsbetjeningen af
Rådet, der efter Rådets opfattelse bør styrkes.
Sammenfattende vil Rådet for Etniske Minoriteter anbefale, at en ny model skrues sammen på følgende
måde:
15 medlemmer
1 ministerudpeget medlem
4 repræsentanter fra de fire største byer samt
10 medlemmer valgt blandt Repræsentantskabet
Vi ser frem til den videre proces og glæder os til foråret 2014, hvor et nyt styrket råd forhåbentlig er klar til at
kaste sig over denne spændende arbejdsopgave, som vi har haft stor glæde ved at være med til at præge
gennem de forgangne 12 år.

Med venlig hilsen

Muhsin Türkyilmaz
Formand for Rådet for Etniske Minoriteter
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