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forord
Kære læser!
2008 har været et begivenhedsrigt og inspirerende år,
hvor Rådet for Etniske Minoriteter (REM) har været
vidt omkring. Det har været et år, hvor REM har sat
markant aftryk på integrationen – lokalt, nationalt og
internationalt.
Et emne, som REM har haft særlig fokus på, er kompetenceudvikling af de lokale integrationsråd. Det har
vi haft, fordi vi gerne vil være med til at skabe velfungerende integrationsråd. Jeg mener, at det er vigtigt
at styrke de lokale integrationsråd og udvikle deres
kompetencer og sikre, at medlemmerne løbende bliver klædt på til at varetage opgaven som lokale integrationsrådgivere bedst muligt.
Kun sådan kan vi være sikre på, at integrationsråd medvirker til en styrket
og borgerbaseret integration. Integrationsrådene er en betydningsfuld brik i
et demokratisk samfund og fungerer som bindeled mellem borgere og politikere. Integrationsråd er altså med til at mindske afstanden mellem beslutningstagere og borgere – og er en unik konstruktion på europæisk plan. Det
oplevede REM bl.a., da vi blev inviteret med som oplægsholdere på en stor
integrationskonference arrangeret af EU-kommissionen i Dublin i maj 2008.
Rådet har således ved flere lejligheder indgået i internationale drøftelser om
en styrket integration igennem borgerinddragelse og deltog i 2008 også i en
høring i Bruxelles om oprettelsen af et Europæisk Integrationsforum. Alt
dette kan du læse mere om her i årsberetningen.
Borgerinddragelse kræver dog, at både politikerne og integrationsrådene formår at bruge hinanden af gavn frem for kun af navn. Derfor afholdt vi i efteråret 5 kursusgange i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Kurserne havde til formål at give landets integrationsrådsmedlemmer
indblik i konkrete redskaber, som kan gøre arbejdet lidt mere effektivt. Vores
kursustilbud blev støttet af Integrationsministeriet og var således et gratis
tilbud til landets integrationsråd. Flere end 100 integrationsrådsmedlemmer
og sekretærer tog imod tilbuddet og tilbagemeldingerne var klare: kompeten-
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ceudvikling skaber dynamiske integrationsråd. Jeg vil derfor opfordre kommunerne til at afsætte midler hertil i fremtiden. På den måde kan man sikre
en mere kvalificeret rådgivning fra integrationsrådenes side, ligesom man
styrker interessen for deltagelse i integrationsrådsarbejdet. Integrationsrådene kan netop være med til at skabe medejerskab i forhold til integrationspolitikken. Integrationsrådene fungerer også som demokratiske væksthuse, der
er med til at danne og uddanne kommende politikere. De lokale integrationsråd er ikke kun en nyttig platform for kommunerne, de er også demokratiske
væksthuse for etniske minoriteter med politiske ambitioner.
Afslutningsvis vil jeg kigge fremad og rette fokus mod 2009, hvor vi som
bekendt har kommunalvalg. Integrationsrådene følger den kommunale valgperiode, hvorfor der vil blive nedsat nye integrationsråd i 2010. Jeg vil i
den forbindelse igen minde om, at det er vigtigt, at de nye medlemmer, der
kommer til, gennemgår kurser, så de kan udfylde rollen på fornuftig vis. Jeg
mener, at nyvalgte integrationsråd fra starten kan tilbydes introduktionskurser i stil med de kurser, nyvalgte byrådsmedlemmer tilbydes rundt omkring
i landet. På den måde kan medlemmerne af integrationsrådene få afklaret
deres forventninger til arbejdet og bruge energien rigtigt. Dermed sikrer kommunalbestyrelserne, at det frivillige engagement ikke går til spilde.
Endelig vil jeg nævne, at vi i forbindelse med kommunalvalget ønsker at
skabe forudsætning for, at flest mulige afgiver deres stemme. Vi vil sætte
fokus på, hvordan man kan sætte aftryk på samfundet, når man aktivt bruger
demokratiet. Dette gør vi bl.a. ved at udgive pjecen ”Det er dit valg” med
information om, hvordan demokratiet fungerer i praksis.
Demokratiet er et af de vigtigste samlingspunkter, vi har. Her går fællesskab
og forskellighed hånd i hånd. Hver enkelt stemme er en del af det store hele,
og når vi stemmer, er vi en del af helheden.
Det er værd at værne om.

Muhsin Türkilmaz
Formand for Rådet for Etniske Minoriteter
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Medlemmer af Rådet
for Etniske Minoriteter
pr. 1.12.2008
Næstformand
Bayram Yüksel
Ishøj integrationsråd

Formand
Muhsin Türkyilmaz
Vejle integrationsråd

Næstformand
Adnan Meki
Frederiksberg integrationsråd

Issmat Mohamed
Norddjurs integrationsråd

Abdulahi B. Egal
Odense integrationsråd

Abderrazak Jenayah
Varde integrationsråd

Lally Harpal Parwana
Rødovre integrationsråd

Sami Gökdemir
Høje-Taastrup integrationsråd

Marcus Ayad Sabri
Århus integrationsråd

Lynette Munk
Kalundborg integrationsråd

Erdogan Øzhayat
Odsherreds integrationsråd

Ganeswaran Shanmugaratnam
Sønderborg integrationsråd

Dusan Jovanovic
Næstved integrationsråd

Turan Savas
Fredericia integrationsråd
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Oversigt over møder i 2008
Ordinære rådsmøder

Møder med
integrationsministeren

18. januar
18. januar
20. februar 			 20. juni
19. marts		
31. oktober
23. april
23. maj
20. juni
17. september
12. oktober
3. december

Møder i Rådet for
Etniske Minoriteter
Rådet for Etniske Minoriteter har afholdt ni rådsmøder i løbet af 2008. På
rådsmøderne har REM drøftet en lang række aktuelle emner bl.a. indsatsen
til bekæmpelse af radikalisering, uddannelsesforhold, forældreansvar og
meget andet.
På møderne har vi endvidere drøftet konkrete projekter som ”Frivilligt Socialt Arbejde i Mange Farver”, vores deltagelse i Integrationsdøgnet samt tilrettelæggelsen af kompetenceudviklingskurserne, der blev afholdt i efteråret
2008. Et andet vigtigt punkt på dagsordnen har omhandlet etableringen af
en demokratisk platform for unge, som er et initiativ, der indgår i regeringens handlingsplan ”En fælles og tryg fremtid”. Derudover har REM valgt to
talsmænd med henblik på at styrke rådets profil i medierne og bidrage til en
konstruktiv integrationsdebat.
På nogle af rådsmøderne har vi haft besøg af eksterne oplægsholdere. I marts
holdt seniorrådgiver i Udenrigsministeriet Mogens Blom oplæg om ”Det
Arabiske Initiativ”. Kirsten Bruun fra Servicestyrelsens børne- og ungeenhed besøgte REM i april, hvor hun talte om udsatte unges særlige behov og
muligheden for at finde plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Møder med integrationsministeren
Den 18. januar 2008 afholdt Rådet for Etniske Minoriteter det første møde
med den nye integrationsminister Birthe Rønn Hornbech. På mødet blev
REMs arbejdsområder som rådgivende organ præsenteret for ministeren, der
gjorde rede for sine forventninger til samarbejdet.
Den 20. juni og den 31. oktober blev det andet og det tredje møde med ministeren afholdt. Følgende emner er bl.a. blevet debatteret:
• Regler for opnåelse af dansk indfødsret
• Initiativer til sikring af ungdomsuddannelse for alle
• Styrket forældreinddragelse på skoler
• Etniske minoriteter som plejefamilier

6

7

Møde i Repræsentantskabet
for Rådet for Etniske
Minoriteter
Det årlige repræsentantskabsmøde blev afholdt den 10. maj 2008, hvor der
var en række spændende og inspirerende oplæg.
Odense integrationsråd vandt Integrationsministeriets Integrationsrådspris
2007. På repræsentantskabsmødet lagde konsulent i Odense Kommune Stine
Brynskov og formand for Odense integrationsråd Abdulahi B. Egal ud med
oplæg om, hvordan man skaber et godt integrationsråd.
Senere på formiddagen fortalte Issmat Mohamed fra Rådet for Etniske Minoriteter om, hvordan rådsarbejde kan ses som livslang læring med optimisme
og nysgerrighed som nogle af de vigtigste ingredienser. Dette blev efterfulgt
af et oplæg om interkulturel kommunikation i praksis ved Iben Jensen, lektor
i kommunikation.
Iben Jensen fortalte om, hvordan unuanceret sprogbrug og kulturforståelse
kan være med til at fastholde et ulige magtforhold mellem majoriteter og
minoriteter. Når kulturelle forskelle giver anledning til misforståelser, skal
disse diskuteres åbent. Kun sådan kan etniske danskere og etniske minoritetsdanskere (som Iben udtrykte det) komme hinanden i møde som mennesker frem for som repræsentanter for etniske grupper.
Efter frokost udførte turnéteatergruppen Opgang 2 et inspirerende interkulturelt teater, hvor fordomme og tabuer blev sat på spidsen. Ren poesi med et
strejf af magi.
Dagens sidste oplægsholder var Yildiz Akdogan, folketingsmedlem fra socialdemokratiet, som fortalte om, hvilke udfordringer hun havde mødt på
sin vej til folketinget. Yildiz Akdogan gav desuden sit bud på, hvordan integrationsrådsmedlemmer kan påvirke politikere; opsøgende lobbyarbejde og
direkte kontakt er vejen til indflydelse.
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Høringssvar

Høringssvar vedr. lov om ændring af udlændingeloven (udlændinge som udøver litterær virksomhed)

En af Rådet for Etniske Minoriteters vigtige opgaver er, at bidrage til at sikre at
etniske minoriteters interesser varetages i forhold til lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet. Dette sker bl.a. når REM afgiver høringssvar i
forbindelse med ny lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet. REM
har i 2008 afgivet 6 høringssvar. Flere gange har medierne vist interesse for
REMs høringssvar. Eksempelvis er høringssvar vedr. lov om fribyer for alle
samt høringssvar vedr. udkast til lovforslag om dommeres eventuelle brug af
hovedbeklædning under retsmøder blevet citeret og omtalt i landsdækkende
aviser. Nedenfor findes uddrag af REMs høringssvar afgivet i 2008:

I et høringssvar af 6. marts 2008 bifalder REM grundlæggende lovforslagets
hensigt om at skabe fristeder til forfattere og skribenter, hvis ytringsfrihed
er truet. Det er REMs klare opfattelse, at ytringsfriheden er en uomtvistelig
demokratisk værdi, som Danmark bør værne om som et foregangsland. REM
anbefaler derfor, at ordningen udvides til at omfatte alle udøvende kunstnere, hvis ytringsfrihed er under pres.

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om danskuddannelse til
voksne udlændinge m.fl.

REM bifalder i et høringssvar af 29. august 2008, at der i handlingsplanen
foreslås en meget omfattende og helhedsorienteret indsats til forebyggelse af
radikalisering. REM er enig i, at forebyggelse af radikalisering er en væsentlig
samfundsmæssig opgave. Ikke fordi rådet oplever, at store grupper tiltrækkes
af ekstremistiske ideologier. Snarere fordi radikalisering ofte fremstilles som
en risiko, der er en ufravigelig følge af muslimske medborgeres tilstedeværelse i Danmark. Frygten for radikalisering er således en kilde til eksklusion
og er dermed potentielt med til at svække sammenhængskraften i Danmark.
REM anbefaler, at etniske minoriteter i endnu højere grad inddrages direkte
i forebyggelsesindsatsen ikke blot som frivillige sparringspartnere, men som
aktivitetsskabende projektledere og som iværksættere af relevante debatmøder mv.

REM efterlyser i et høringssvar af 10. januar 2008 mere fleksible og helhedsorienterede undervisningstilbud til udlændinge og indvandrere. REM mener, at det er vigtigt, at medborgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund,
som har været i landet i en længere årrække, men som endnu ikke har tilegnet sig det danske sprog, tilbydes en relevant form for danskuddannelse.
REM mener desuden, at retten til 3-års danskuddannelse bør ændres til en
kvalifikationsret, dvs. hvor udlændinge har ret til at modtage danskuddannelse, indtil de når et relevant niveau eksempelvis en bestået danskuddannelse 1, 2 eller 3.
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Høringssvar vedr. handlingsplanen “En fælles og tryg fremtid”
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Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om krav om børns ophold her i landet mv.
REM bemærker i et høringssvar af 3. november 2008, at forældre til børn,
som er i farezonen for at blive sendt på såkaldte genopdragelsesrejser, typisk
ikke ønsker at involvere kommunen i deres personlige problemer. Der er ingen tvivl om, at løsningen med at sende et barn på genopdragelsesrejse er et
udtryk for, at forældrene har opgivet håbet om selv at kunne give deres børn
en god opdragelse her i landet. Her er det vigtigt, at kommunerne er nærværende og tryghedsskabende i forhold til forældrene og oplyser om, hvilke
skadelige konsekvenser genopdragelsesrejser kan have for deres børns fremtidige medborgerskab i det danske samfund.

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (dommeres fremtræden i retsmøder)
REM bemærker i et høringssvar af 8. december 2008, at dommeres varetagelse af deres hverv må baseres på rendyrket professionalisme frem for personlige og værdimæssige holdninger. Dommergerningen kræver - udover de
højeste juridiske kvalifikationer - en fuldstændig og utvetydig loyalitet over
for grundloven og øvrig dansk lovgivning.
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Det er først og fremmest uddannelsesprocessen, der kvalificerer til hvervet,
herefter ansættelses- og udvælgelsesproceduren og sidst, men ikke mindst
offentligheden, der omgiver dommerhvervet, som utvivlsomt vil sætte et
kraftigt fokus på den dommer, der blot overfladisk set kan mistænkes for
ikke at fremstå 100 % neutral i sin gerning. At regeringen ønsker, at gøre sig
til smagsdommer over for netop dommerstandens fremtræden forekommer
således unødvendigt. Selve gerningen fordrer en neutralitet og professionalisme, der rækker langt dybere end til den enkeltes ydre fremtoning.

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om
aktiv socialpolitik
I et høringssvar af 15. december 2008 udtrykker REM enighed med beskæftigelsesministeren om, at det skal kunne betale sig at få et arbejde. REM forventer dog, at 450-timers reglen vil få en massiv etnisk slagside, hvor særligt
kvinder med baggrund i tredjeverdenslande vil blive ramt. REM er bekymret
over, at en tredjedel af de personer, der ikke længere modtager kontanthjælp
som følge af 300-timers reglen, fuldstændig har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet. REM anbefaler derfor regeringen at lade sig inspirere af HK’s
integrationsudspil om ret og pligt til uddannelse for alle nydanskere mellem 30 og 50 år. Hvis man skal sikre, at flere kommer i beskæftigelse, er det
bestemt vigtigt, at det kan betale sig at få et job. Men det er samtidigt helt
afgørende, at de nødvendige kompetencer er til stede.
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Kompetenceudviklingskurser
for lokale integrationsråd
I samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling og med støtte
fra Integrationsministeriet afholdt Rådet for Etniske Minoriteter i efteråret 5
kurser til fremme af kompetenceudvikling i de lokale integrationsråd. Der
blev afholdt kurser i Århus, Næstved, Vejle og to i Ishøj. Kurserne var målrettet både integrationsrådsmedlemmer og integrationsrådssekretærer.
Kurserne havde til formål at klæde integrationsrådsmedlemmer bedre på til
at varetage deres rolle som rådgivere for kommunalbestyrelsen. Kurserne
skulle desuden give inspiration til det videre integrationsrådsarbejde samt
fremme netværksdannelse og erfaringsudveksling mellem integrationsrådene og integrationsrådssekretærerne. Undervisningen havde fokus på konkrete metoder, som sekretærer og rådsmedlemmer kan anvende i det fremtidige
arbejde. Via workshops, praktiske øvelser og samspil mellem teori og oplæg
fik deltagerne mulighed for at afprøve eventuelle veje til at sætte aftryk på
integrationen lokalt.
Sekretærerne havde glæde af undervisning ved lektor Iben Jensen, som bl.a.
satte fokus på interkulturelle kompetencer, mens rådsmedlemmerne havde
selskab af HR-konsulent Helle Ahrenkiel, journalist Mette Mørk og lektor
Lars Bjerg. Undervisningsdagene blev sat i gang med oplæg af Fouzi Abdelrazik, tidligere formand for Vejle Integrationsråd og nuværende medlem af
Vejle Byråd, og afsluttedes med et tankevækkende indslag ved turnéteateret
Opgang 2, som opførte stykket “Blodbrødre”.
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Deltagelse i eksterne udvalg

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre i Danmark (LOKK)
Repræsentant: Lally Harpal Parwana

Rådet for Etniske Minoriteter har i 2008 deltaget i følgende 14 udvalg:

Bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder

Rådet for Menneskerettigheder

Dommerkomitéen bag Integrationsprisen
(Integrationsministeriet)

Styregruppe for oplysningskampagne til flygtninge og indvandrere om forebyggelse af graviditet og seksuelt overførte sygdomme (Sundhedsstyrelsen)

Repræsentant: Issmat Mohamed

Repræsentant: Muhsin Türkyilmaz

Repræsentanter: Adnan Meki og Issmat Mohamed

Repræsentant: Lally Harpal Parwana

EF-Specialudvalg for Asyl- og Indvandringssamarbejde (SPAIS)
Repræsentant: Adnan Meki. Suppleant: Issmat Mohamed

FINFO’s kontaktgruppe

Repræsentant: Adnan Meki. Suppleant: Lally Harpal Parwana

Følgegruppe for Projekt Forældreguides
(Integrationsministeriet)
Repræsentant: Lally Harpal Parwana

Følgegruppe til Lov om Danskuddannelse til Voksne
Udlændinge m.fl.

Styregruppe vedr. etablering af mangfoldigt ungeråd
(Integrationsministeriet)
Repræsentant: Muhsin Türkyilmaz

Styregruppen for ”Europæisk år for interkulturel
dialog 2008”
Repræsentant: Abdulahi Egal

Udlændingeservices Brugerpanel

Repræsentant: Adnan Meki. Suppleant: Marcus Ayad Sabri

Repræsentant: Bayram Yüksel. Suppleant: Adnan Meki

Institutrådets Ligebehandlingsudvalg
(Institut for Menneskerettigheder)

Repræsentant: Lynette Munk. Suppleant: Lally Harpal Parwana

Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og repræsentanter
for etniske minoriteter
Repræsentant: Bayram Yüksel
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Nye talsmænd for Rådet
for Etniske Minoriteter

Frivilligt Socialt Arbejde
i Mange Farver

Som et led i Rådet for Etniske Minoriteters ønske om at markere sig i den
offentlige debat, valgte REM i efteråret 2008 to talsmænd, der sammen med
formanden kan være med til at profilere REM i medierne. REM vil gerne
være med til at kvalificere og nuancere integrationsdebatten og vil være et
centralt talerør for etniske minoriteter i Danmark. De to talsmænd er:

Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter arbejdede i 2008 videre med
det fælles projekt ”Frivilligt Socialt Arbejde i Mange Farver”, som begyndte
i januar 2007 og blev afsluttet i april 2009.
Projektet havde to overordnede formål:
• At sikre at flere etniske minoriteter blev en del af det frivillige sociale
foreningsliv både som frivillige og som brugere
• At fremme samarbejdet mellem etniske minoritetsforeninger og andre
foreninger
Projektet etablerede et rollemodelkorps bestående af i alt 19 rollemodeller,
som parvist holdt oplæg om deres erfaringer med frivilligt socialt arbejde.
Det skete på en række foreningsmøder, hvor både etniske minoritetsforeninger og traditionelle frivillige foreninger deltog. I projektperioden blev der
afholdt 26 foreningsmøder landet over samt 10 frivilligmarkeder. Projektets
øvrige elementer var udviklingen af en værkstøjskasse med redskaber og
gode råd til øget samarbejde og mangfoldighed i foreningsarbejdet samt udarbejdelse af en landsdækkende liste over etniske minoritetsforeninger.

Abdulahi B. Egal
malik1_8@hotmail.com
Tlf.: 25 68 79 48

Bayram Yüksel
Bayram11@live.dk
Tlf.: 20 46 52 87

Ved projektets afslutning blev der udgivet en folder om projektets erfaringer
om samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet. Folderen kan downloades på www.frivilligraadet.dk og www.rem.dk.
REM var repræsenteret i projektets styregruppe ved Adnan Meki og Bayram
Yüksel.

I efteråret 2008 har Abdulahi B. Egal bl.a. medvirket i et interview i programmet ”Orientering” på P1 samt ved flere interviews til den trykte presse, mens
Bayram Yüksel bl.a. har udtalt sig til Radioavisen, deltaget i en debat på P1
med Inger Støjberg og medvirket i et indslag i TV-Avisen.
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Integrationsdøgnet
Årets integrationsdøgn blev afholdt i Kolding i slutningen af august. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech havde valgt at sætte fokus på det tværkulturelle folkelige fællesskab, der er så afgørende for, at alle kan være aktive
medborgere her i landet. REM havde fået til opgave at være spørgepanel
under hele arrangementet. REM stillede således spørgsmål til de mange oplægsholdere, der bl.a. talte politidirektør i København Hanne Bech Hansen,
projektleder i Højskolerne Khuram Shezhad og skolederleder Lise Egholm
fra Rådmandsgades Skole på Nørrebro.

Kulturnat i København
Integrationsministeriet inviterede Rådet for Etniske Minoriteter med til ministeriets åbent-hus arrangement i forbindelse med kulturnatten i København
den 10. oktober 2008. For REM var kulturnatten en kærkommen mulighed
for at synliggøre rådets arbejde for de mere end 700 besøgende på aftenen.
REM udarbejdede nogle plakater, der informerede om integrationsrådene og
deres arbejde. Herudover mødte medlemmerne aftenens mange gæster og
serverede smagsprøver fra det sunde globale køkken. På opfordring fra ministeren udgav REM et lille hæfte, der dels orienterede om rådets arbejde, dels
indeholdt opskrifter på aftenens kulinariske oplevelser.

Living Together
International Summit
Den 12. - 14. marts deltog REM i ”Living Together International Summit”
i London - et seminar arrangeret af British Council. På seminaret deltog
repræsentanter fra minoritetsorganisationer over hele Europa. Et af målene
med seminaret var at udveksle idéer og erfaringer om, hvordan man kan
styrke forståelsen mellem forskellige kulturer samt fremme en aktiv og konstruktiv samfundsdeltagelse. REM deltog bl.a. i workshops omkring forebyggelse af radikalisering og om etniske minoriteters repræsentation i medier. I
forbindelse med turen til London mødtes REM ligeledes med repræsentanter
for tænketanken ”Demos” som havde påbegyndt en undersøgelse om radikalisering i forskellige europæiske lande herunder Danmark.
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INTI-konferencer
i Athen og Dublin
REM deltog i to INTI-seminarer i 2008 henholdsvis i Athen den 30. marts
- 1. april og i Dublin den 5. - 6. maj. INTI-seminarerne var arrangeret af
Europakommissionen og havde til formål at fremme erfaringsudvekslingen
mellem EU-lande på integrationsområdet samt at danne baggrund for udgivelsen af en ny europæisk håndbog om integration. Herudover var hensigten
med seminarerne at sikre ejerskab og opbakning til integrationsrådsarbejdet igennem en åben dialog mellem politikere, eksperter og repræsentanter
for minoritetsorganisationer i EU-lande. Konferencen i Dublin handlede om
dialog-platforme, og REM var inviteret som oplægsholder og holdt oplæg om
rådets erfaringer med afholdelse af regionale dialogkonferencer om integration i 2007.

Høring om oprettelse af
European Integration Forum

REM besøgte forskellige integrationsinitiativer i Rotterdam bl.a. projektet
”Mensen maken de stad”, hvor aktive medborgere er med til at udvikle naboskabsinitiativer på gadeplan. Beboerne går sammen om at udarbejde en
gade-grundlov med 4-5 forskellige regler og samarbejder om praktiske gøremål såsom vedligeholdelse og forskønnelse af gaderummet. Lever man op
til de mål, der sættes, belønnes indsatsen med et kommunalt bidrag til en
årlig gadekomsammen, som beboerne selv står for. En meget direkte og ligetil
måde at skabe sammenhængskraft på, som vi måske kan lære af i Danmark.
REM mødte desuden folkene bag Dutchversity, som er en organisation, der
arbejder for at sætte fokus på talentudvikling iblandt unge.
Endelig mødtes REM med viceborgmesteren Rik Grasshof, der fortalte om
byens inklusionspolitik. Blot få dage efter REMs besøg i Rotterdam fik byen
Ahmed Aboutaleb som ny borgmester. Den første borgmester for en større
hollandsk by med dobbelt statsborgerskab (Aboutaleb er marrokansk og hollandsk statsborger).

REM deltog i en høring af europæiske civilsamfundsorganisationer i Bruxelles den 29. - 30. april om oprettelsen af et Europæisk Integrationsforum.
REM holdt ligeledes oplæg for en arbejdsgruppe under Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg i december 2007, om hvordan man kan inddrage etniske minoriteter i politiske beslutningsprocesser. Oprettelsen af et
Europæisk Integrationsforum blev endeligt vedtaget af Europakommissionen
den 9. juli 2008, og REM forventer at indgå som danske repræsentanter i et
kommende Europæisk Integrationsforum.

Studietur til Rotterdam
Den 11. - 14. oktober var Rådet for Etniske Minoriteter på studietur til Rotterdam i Holland. Det var en spændende og lærerig tur, hvor REM fik mange
gode idéer med hjem i bagagen. Rotterdam er en by, hvor mangfoldighed i
høj grad præger bybilledet, idet over halvdelen af indbyggerne har anden etnisk baggrund end hollandsk. Byen har en række spændende erfaringer med
værdidebatter og forskellige inddragelsesinitiativer. Rotterdam er desuden
udpeget som europæisk ungdomshovedstad 2009 i kraft af, at byen i høj grad
satser på sin ungdom.
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Årets gang
I løbet af 2008 har REM deltaget i en række forskellige arrangementer og seminarer nationalt som internationalt. Her er et par nedslagspunkter:
7. januar – Reception vedr. nyt integrationsråd i Vordingborg Kommune
Adnan Meki deltog i en reception i anledning af oprettelsen af et nyt integrationsråd i Vordingborg kommune
17. januar – Seminar om Migrant Policy Index i Madrid
Adnan Meki deltog
6. februar – Seminar om Migrant Policy Index i Berlin
Adnan Meki deltog
11. februar – European Year of Intercultural Dialogue 2008 - Berlin Debates
Adnan Meki deltog. Jan Figel fra Europa-kommissionen holdt oplæg
27. februar – Møde med Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og de
etniske minoriteters interesseorganisationer
Bayram Yüksel deltog

12. november – Bogen ”Også danske” udgives
I bogen interviewer Birthe Rønn Hornbech 13 kvinder med indvandrerbaggrund om deres historier og syn på livet i Danmark. Lally Harpal Parwana
medvirker
25. november – Indslag i TV-Avisen
Bayram Yüksel medvirkede i et indslag i TV-Avisen om HK’s integrationsudspil, som bl.a. omhandler, at 30-50-årige skal have ”ret og pligt” til at tage
en uddannelse
27. november – ”Hvordan forebygger vi radikalisering af unge i Danmark?”
Turan Savas deltog i radikaliserings-konferencen i Kolding arrangeret af Kolding Kommune i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS
9. december – ”Demokratisk fællesskab og forebyggelse af ekstremisme”
Muhsin Türkilmaz deltog i en konference om ekstremisme og radikalisering
arrangeret af regeringen

28. – 29. februar – Open Cities Conference i Madrid
Adnan Meki deltog
6. marts – Interview til TV2 News
Abdulahi Egal blev interviewet af TV2 News om unges integration i Danmark
3. april – ”Hvordan får vi bedre integration i Danmark?”
Konference arrangeret af CEPOS. Bayram Yüksel og Issmat Mohamed deltog
9. april – ”Kulturel Mangfoldighed og Interkulturel Dialog”
Konference arrangeret af Undervisningsministeriet og den danske UNESCONationalkommission i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og
Ungdomsbyen i Rødovre. Adnan Meki deltog
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Regnskab for 2008
Udgift vedr.		

Beløb i kr.

Godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste
Kontorhold og hjemmeside
Aviser, tidsskrifter, bøger mv.		
Rejseudgifter
Repræsentation		
Hotel		
Kursus- og konferencegebyrer		
Publikationer		
Kulturnat i København		
Studietur		

46.897,36
21.035,00
28.565,71
142.603,04
12.165,35
13.737,00
7.515,00
22.270,00
8.270,00
109.804,37

Total					

412.862,83

Integrationsministeriet afsatte i 2008 en bevilling til Rådet for Etniske Minoriteter på 560.000 kr. Rådet for Etniske Minoriteter har i 2007 anvendt
412.862,83 kr., hvilket medfører et underforbrug på kr. 147.137,17. Rådet
har efter aftale med Integrationsministeriet overført 90.000 kr. til udgivelse
af publikationen ”Det er dit valg” i 2009.
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