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Forord

2013 har været endnu et spændende år for Rådet
for Etniske Minoriteter. Det har været et år præget
af engagement og forandring men også afslutning. I 2013 var der kommunalvalg, og dette er
ensbetydende med, at Rådets funktionsperiode
lakker mod enden. Derfor vil vi i denne årsberetning ud over at se tilbage på årets gang i Rådet
i 2013, også give et kort rids over den fire-årige
periode, som rådet har siddet.
2013 har også været et turbulent år. Annette
Vilhelmsen erstattede i august Karen Hækkerup
som social- og integrationsminister, og Rådet fik
dermed den fjerde minister siden vi trådte til i
2010. Organisationsændringer internt i ministeriet
har sammen med lovforslag om ny organisering af
Rådet mv. ligeledes været medvirkende til at skabe
et omskifteligt miljø omkring Rådet. Men midt i
alle omvæltningerne har 2013 alligevel budt på
masser af udfordringer og spændende projekter,
som vi i Rådet har deltaget i.
Kommunalvalget i november var et vigtigt omdrejningspunkt for Rådets arbejde. I 2013 indgik
vi en alliance med Bydelsmødrenes Landsorganisation og iværksatte en kampagne med fokus
på etniske minoritetskvinders valgdeltagelse, ”Mor
Stemmer til KV13”. Baggrunden for kampagnen
var, at undersøgelser har vist en lav valgdeltagelse
blandt etniske minoriteter i Danmark.
Med midler fra Social, Børne- og Integrationsministeriets kampagne ”Alles Valg 2013” uddelte Rådet

og Bydelsmødrene ca. 300.000 kr. til aktiviteter
rundt omkring i landet, der skulle få stemmeprocenten op blandt etniske minoriteter, og særligt
blandt de etniske minoritetskvinder. Og kampagnen har haft en positiv effekt. Umiddelbart inden
denne årsberetning gik i trykken, offentliggjorde
professor ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, resultaterne af sin grundige analyse af
valgdeltagelsen ved kommunalvalget. Det fremgår
heraf, at stemmeprocenten generelt er steget, men
særligt positivt for os er, at ca. 40 pct. af indvandrerne og 42 pct. af efterkommerne brugte deres
stemmeret til kommunalvalget 2013. Rapporten
viste således, at valgdeltagelsen i gruppen steg
moderat – særligt for efterkommerne. Men der
er stadig lang vej at gå endnu, og et stort arbejde
ligger foran os for at få stemmeprocenten endnu
højere op næste gang vi skal til urnerne. Vi er i den
forbindelse også opmærksomme på, at kampagnen kan have haft en længerevarende virkning,
og måske en virkning, der først kan ses engang i
fremtiden.
Jeg vil gerne herfra sige en kæmpe tak til alle de
frivillige kræfter, der bidrog til at gøre kampagnen
så vellykket. Det er sådanne aktiviteter, der gør det
sjovt at arbejde med frivilligt integrationsarbejde,
og jeg ser frem til at gentage kampagnen næste
gang, der er valg.
Fire år
Fire år er gået fra vi blev nedsat i 2010 som råd.
Vi havde mange mål, og mange af målene har
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vi også nået. Mange medlemmer er kommet og
gået, men fælles for os alle er, at vi har bidraget
med et stort engagement og haft en tro på
udvikling på integrationsområdet.
En af vores kerneopgaver er at afgive høringssvar på forskellige udkast til lovforslag, der berører
vores område. Det er ikke alle lovforslag, som vi
afgiver høringssvar på, men hvis der er en integrationsmæssig vinkel i lovforslaget, tager vi sagen
op i vores høringsgruppe. Det er langtfra altid,
at høringssvar fører til ændringer i de fremsatte
lovforslag, men mange af de anbefalinger, som
vi er kommet med tidligere, har vi kunnet se udmøntet i senere lovforslag. Her vil jeg blandt andet
nævne ændringen af reglerne for udvælgelse af
kvoteflygtninge, hvor man nu har afskaffet kriteriet
om integrationspotentiale. En ændring som Rådet
foreslog tilbage i 2004. Om Rådets forslag er den
direkte årsag til ændringerne er svært at sige, men
der er ingen tvivl om, at Rådet både direkte og
indirekte influerer på udviklingen på integrationsområdet.
Et andet og endnu bedre eksempel er det fremsatte lovforslag om dansk indfødsret til unge født
og opvokset i Danmark. Rådet rejste sagen over
for den siddende minister på området Birthe Rønn
Hornbech helt tilbage i 2008, og nu er det så
blevet til et lovforslag, der blev vedtaget i 2014.
Her kan jeg med stolthed sige, at vi har gjort en
forskel. Men det er også et bevis på, at tingene ikke
altid sker lige med det samme, når vi arbejder med
at søge indflydelse på politiske beslutningsprocesser. Vi har også bevist, at vi sætter vores egen
dagsorden ud fra et fælles ønske om at bidrage til
en positiv udvikling på integrationsområdet. Siden
Rådet blev konstitueret i 2010, har rådet været
forankret i to forskellige ministerier under fem
forskellige ministre og vi har været igennem et regeringsskifte undervejs. Vi har formået at arbejde
i en konstant skiftende kontekst og har bevist, at
vi kan navigere i dette system, og at vi kan holde
målet for øje.
Når jeg skriver dette, er vi allerede godt inde i det
nye år, og Rådet har takket af for denne gang.
Og nu følger nye tider. Der skal nedsættes et nyt
Råd for Etniske Minoriteter efter en helt ny model.

Rådet har været med hele vejen under udarbejdelsen af de nye regler, og vi har også undervejs udtrykt vores skepsis over for visse elementer i den
nye model. Særligt har vi været bekymrede for, at
det nye råd ville miste sin demokratiske legitimitet
ved, at ministeren udpeger fem medlemmer og
at han også udpeger formanden blandt disse fem
medlemmer. Vi mener, at den hidtidige model
med direkte valgte medlemmer er den mest
demokratiske, og at det også skaber de bedste
rammer for et frugtbart samarbejde i Rådet.
Rådet har udtrykt vores holdning i et høringssvar,
og vi har også efterfølgende skrevet et brev til
integrationsminister Manu Sareen med særligt
fokus på vores bekymring vedrørende de
ministerudpegede medlemmer. Vi er dog sikre på,
at det nye råd vil kunne blive en aktiv og
engageret spiller i integrationsdebatten og vi
ønsker de nye repræsentantskabsmedlemmer og
det nye råd held og lykke med deres arbejde.
Rådet for Etniske Minoriteter byder forandringerne
samt den nye minister velkommen!

Muhsin Türkyilmaz
Formand for Rådet for Etniske Minoriteter
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Medlemmer af Rådet
for Etniske Minoriteter

Formand
Muhsin Türkyilmaz
Vejle integrationsråd

Næstformand
Bayram Yüksel
Ishøj integrationsråd

Næstformand
Abderrazak Jenayah
Varde integrationsråd

Desalegn Tufa
Sønderborg integrationsråd

Ilvana Karaga
Esbjerg integrationsråd

Roya Moore
Odense integrationsråd

Sami Gökdemir
Høje-Taastrup integrationsråd

Dusan Jovanovic
Næstved integrationsråd
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Medlemmer udtrådt i løbet af 2013:
I løbet af i år har vi desværre også måtte sige
farvel til Erdoğan Øzhayat, som valgte ikke at
genopstille til integrationsrådsvalget i Odsherred
Kommune. Erdogan har tidligere siddet i Rådet
for Etniske Minoriteter i 2008-2009, så det var
anden gang, at han trådte ind i arbejdet. Det var
en kort fornøjelse, vi havde af Erdogan i denne
omgang, men alligevel skal der lyde en stor tak
for hans indsats og god fornøjelse med livet som
pensionist.

Hakima Lasham Lakhrissi
Albertslund integrationsråd

Cecilia Soque
Jammerbugt integrationsråd

Abdul Samir Abdul Qadir
Skanderborg integrationsråd

Dževad Ahmetagic
Randers Integrationsråd

Mahmood Sherzada
Frederiksberg Integrationsråd

Claude Shukuru Munyamanzi
Frederikshavn Integrationsråd

Sekretær
Mette Søndergaard

Praktikant
Ida Jeppesen

Praktikant &
projektmedarbejder
Anna Møbjerg
Stevnhoved
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Mødeoversigt 2013

RÅDSMØDER
13. februar
23. februar (ekstraordinært lørdagsmøde)
29. maj
19. juni
4. september
23. oktober
11. december

MØDER MED MINISTEREN
22. januar 2013 (møde mellem social- og
integrationsminister Karen Hækkerup og
Rådet for Etniske Minoriteter)

I 2013 har Rådet for Etniske Minoriteter afholdt
6 ordinære møder. Derudover har rådet mødtes
en enkelt gang med den daværende social- og
integrationsminister Karen Hækkerup, og rådet
har holdt et lørdagsmøde og et repræsentantskabsmøde.
De overordnede emner for rådets arbejde i 2013
har været demokratisk deltagelse, særligt med
fokus på KV13 og forslaget om reorganisering af
Rådet for Etniske Minoriteter. Formand Muhsin
Türkyilmaz har i forbindelse med forberedelsen af
sidstnævnte holdt et møde med den daværende
minister Karen Hækkerup.
På det ekstraordinære lørdagsmøde d. 23. februar
blev der udarbejdet et brev til Karen Hækkerup
om forældredeltagelse.
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Repræsentantskabsmøde
2013

D. 4. maj 2013 blev det årlige repræsentantskabsmøde afholdt i Odense. På mødet redegjorde
formand Muhsin Türkyilmaz for Rådets aktiviteter
i 2012.
Mødet to hovedtemaer var det kommende
kommunalvalg i 2013 og lokal indflydelse.
John Lauritzen fra Næstved Kommunes integrationsråd var inviteret til at fortælle om processen
med at få vedtaget kommunens

”Medborgerskabspolitik” og om, hvordan integrationsrådet i Næstved fik sat integration på den
kommunale dagsorden.
Rådets tidligere sekretær, Morten Spies, fortalte
herefter om Social- og Integrationsministeriets
kampagne ’Alles Valg 2013”, der havde som formål
at få flere nydanskere til at stemme til KV13.

S. 9 · Rådet for Etniske Minoriteter · Årsberetning 2013

Høringssvar

En af opgaverne for Rådet for Etniske Minoriteter
er at bidrage med input til lovgivningsprocessen
på udlændinge- og integrationsområdet. Dette
sker primært ved, at rådet afgiver høringssvar i
forbindelse med ny lovgivning på udlændingeog integrationsområdet. Høringssvarene bliver
udarbejdet på baggrund af rådets drøftelser og
den lokale viden, som rådets medlemmer besidder
ved både at være en del af og målgruppe for den
lokale integrationsindsats.
Rådet har i 2013 afgivet 12 høringssvar. Alle høringssvar kan læses i deres fulde længde på Rådets
hjemmeside, www.rem.dk. I det følgende gennemgås de centrale punkter i Rådets høringssvar:
Høringssvar vedrørende repatriering
I et høringssvar den 23. december 2013 anerkender Rådet for Etniske Minoriteter som udgangspunkt repatriering som et godt instrument, og
lægger i den forbindelse stor vægt på, at repatriering er udtryk for et frivilligt ønske, hos den
enkelte borger. Rådet finder det positivt, at der ved
lovforslaget lægges op til, at den forhøjede etableringshjælp og supplerende reintegrationsbistand,
der blev indført som en forsøgsordning i 2009,
nu gøres permanent, idet det øger den enkeltes
mulighed for at gennemføre en truffet beslutning
om at repatriere.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om
ændring af udlændingeloven (Ret til fortsat
ophold ved ægtefælles død)
I høringssvar d. 19. december 2013 bemærker
Rådet, at det er positivt, at man ved lovgivning
ændrer ved en retstilstand, der ikke var rimelig.
Høringssvar vedrørende høring om forslag til lov
om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk
indfødsret til unge født og opvokset i Danmark
m.v.)
I høringssvar d. 9. december 2013 udtrykker Rådet
for Etniske Minoriteter sin begejstring over, at et
forslag, Rådet selv har rejst tilbage i 2008, nu
endelig ser ud til at blive til virkelighed.
Dog anbefaler Rådet, at reglerne bliver lempet
yderligere, således at alle nyfødte får tilbudt statsborgerskab, hvis de bliver født i Danmark. Under
alle omstændigheder anbefaler Rådet, at grænsen
rykkes, således at det bliver muligt at opnå dansk
statsborgerskab, når barnet går i 7.-8. klasse, da det
ofte er på disse klassetrin, at barnet begynder at
rejse udenlands, eksempelvis med skolen i form
af studieture og lejrskoler, sportsturneringer og
venskabsby-arrangementer.
Høringssvar vedrørende ændret sammensætning
af Rådet for Etniske Minoriteter
I høringssvar d. 1. november 2013 bemærker Rådet
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for Etniske Minoriteter, at det er positivt stemt over
for en ny organisering af Rådets arbejde. Det er
et faktum, at færre og færre kommuner vælger at
oprette et integrationsråd, og Rådet er derfor enig
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 udtrykker endvidere i høringssvaret tilslutning til, 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.

Høringssvar vedrørende høring om forslag til lov
om ændring af folkeskoleloven samt andre love
I høringssvar fra september 2013 understreger
Rådet for Etniske Minoriteter, hvor vigtig en rolle
forældrene spiller for deres barns trivsel og særligt
barnets skolegang. Rådet henviser endvidere til de
breve, som de sendte til alle landets kommunalbestyrelser og integrationsråd i juni med anbefalinger til, hvordan forældreansvaret kan styrkes.
Det fremgår af de omtalte breve, at Rådet mener,
at forældrene er nøglen til god integration, og
Rådet anbefaler, at man allerede inden skolestart
kan arbejde med at øge forældreansvaret. Rådet
har på opfordring af social- og integrationsministeren udarbejdet en liste med gode eksempler på
inddragelse af minoritetsforældre.

Dog udtrykker Rådet bekymring for, at den nye
model udhuler det, der har været kendetegnende
for Rådet og været en styrke i arbejdet – at medlemmerne er valgt blandt etniske minoriteter og
har kontakt, forståelse for og kendskab til målgruppens oprindelse og traditioner.

Rådet anbefaler især, at kommunerne uddanner
skole-hjem vejledere og henviser i den forbindelse
til de gode erfaringer, der er gjort i Social- og
Integrationsministeriets projekt med uddannelse
af skole-hjem vejledere. Der er i forbindelse med
projektet udarbejdet et inspirationshæfte og fem
værkstøjskasser til dem, der ønsker at gå i gang
med arbejdet.

Sammenfattende anbefaler Rådet, 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 af Repræsentantskabet

Derudover anbefaler Rådet, at man udbreder
kendskabet til Børne- og Undervisningsministeriets projekt om forældrerollemodeller i
forbindelse med kampagnen ”Brug for alle unge”.
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Høringssvar

Høringssvar vedrørende høring om forslag til lov
om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring
mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen
for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, målretning af danskuddannelsestilbud
m.v.)
I høringssvar fra september 2013 udtrykker Rådet
for Etniske Minoriteter betænkelighed over afskaffelsen af kurser i samfundsforståelse og dansk
kultur og historie som selvstændigt tilbud til alle
nyankomne, og at disse fremover vil indgå som
led i den generelle/ordinære danskuddannelse og
den øvrige integrationsindsats.
Kurserne i samfundsforståelse og dansk kultur
og historie foregik tidligere på kursistens eget
modersmål. Hermed var det sikret, at den enkelte
kursist fik det fulde udbytte af kurset og tilegnede
sig en stor mængde viden om samfundsforståelse
og dansk kultur.
Der er efter Rådets mening en risiko for, at man
ved den nye model, hvor kurserne ikke længere
foregår på den nyankomnes modersmål, dels ikke
når at gennemgå den samme mængde stof, og
dels kan man frygte, at ikke alt stof, der bliver formidlet, bliver forstået, når man integrerer undervisningen i den almindelige danskundervisning.
Høringssvar vedrørende høring om forslag til
lov om ændring af lov om udlændingeloven og
kildeskatteloven

I høringssvar fra september konstaterer Rådet
for Etniske Minoriteter med tilfredshed, at der i
forslaget om digitale ansøgningsskemaer mv. er
taget højde for, at overgangen til anvendelse af
digitale ansøgningsskemaer kan være forbundet
med udfordringer for visse ansøgere, og at det
sikres, at det fortsat er muligt at indgive ansøgning
i anden form.
Høringssvar vedrørende høring om forslag til lov
om ændring af udlændingeloven (gennemførelse
af Dublin III-forordningen)
Rådet for Etniske Minoriteter havde ingen
bemærkninger i sit høringssvar af 5. september
2013, til en foreslået gennemførelse af Dublin IIIforordningen.
Høringssvar vedrørende høring om forslag til
lov om ændring af integrationsloven og lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (helheds- og familieorienteret
integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af
nyankomne flygtninge m.v.)
I høringssvar d. 1. marts 2013 finder Rådet for
Etniske Minoriteter det positivt, at der indføres et
tilbud om en integrationsplan, idet det vil gøre
integrationsindsatsen mere helhedsorienteret og
sammenhængende og sikre en bedre koordination mellem de sektorer, som den enkelte udlænding er i kontakt med. Rådet finder det endvidere
positivt, at der indføres et obligatorisk tilbud om
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helbredsvurdering til alle nyankomne og deres
familiemedlemmer, da en tidlig identificering og
diagnosticering af eventuelle fysiske og psykiske
helbredsproblemer og efterfølgende behandling
er en vigtig forudsætning for et godt integrationsforløb.
Høringssvar vedrørende høring om forslag til lov
om ændring af udlændingeloven (bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat
ophold for voldsramte ægtefællesammenførte)
I høringssvar af 18. januar 2013 bifalder rådet
forslaget om en forhøjelse af refleksionsperiodens
loft fra 100 til 120 dage, ligesom det bifalder forslaget om forlængelse af refleksionsperioden. Endvidere er Rådet meget positivt stemt over for at
udvise større fleksibilitet i reintegrationsindsatsen,
ligesom man bakker op om, at muligheden for, at
ægtefællesammenførte, der forlader et voldsramt
forhold, kan beholde opholdstilladelsen, udvides.
Høringssvar vedrørende høring over udkast til
lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven
og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
(styrket indsats mod tvang i forbindelse med
ægteskaber og religiøse vielser)
I høringssvar af 11. januar 2013 bifalder Rådet for
Etniske Minoriteter, at der kommer til at gælde
samme lovgivning for ulovlig tvang i forbindelse
med religiøse vielser, som gælder for ægteskaber.

Høringssvar vedrørende høring over udkast til
lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (adgangen
for asylansøgere til at bo og arbejde uden for
asylcentrene)
I høringssvar af 11. januar 2013 er Rådet positivt stemt over for hensigten om forbedring af
vilkårene for asylansøgere med lange sagsbehandlingstider, herunder ikke mindst de særlige hensyn,
der vises over for børnefamilier i forbindelse
med muligheden for at flytte i en bolig uden for
asylcentrene.
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Deltagelse i eksterne
og interne udvalg

Rådet for Etniske Minoriteter har i
2013 deltaget i følgende udvalg:
Bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder
Repræsentant: Cecilia Soque
Dommerkomitéen bag Integrationsprisen
(Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold)
Repræsentant: Næstformand Bayram Yüksel
Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og
repræsentanter for etniske minoriteter
Repræsentant: Sami Gökdemir/Bayram Yüksel
Ligebehandlingsudvalget
(Institut for Menneskerettigheder)
Repræsentant: Samir Qadir/Roya Moore
Suppleant: Cecilia Soque
European Integration Forum
Repræsentant: Cecilia Soque (tillige i formandskabet for EIF indtil december 2013)
Suppleant: Abderrazak Jenayah

Specialudvalget for Asyl- og
Indvandringssamarbejdet (SPAIS)
Repræsentant: Hakima Lasham Lakhrissi
SULIMs brugerråd (Towards Sustainable Healthy
Lifestyles Interventions for Migrants)
Repræsentant: Dzevad Ahmetagic
Suppleant: Bayram Yüksel
Følgegruppen ”Dobbeltminoriteter i Fokus”
Repræsentant: Hakima Lakhrissi/Sami Gökdemir
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Kampagnen ”Mor Stemmer
til KV13”

Social-, Børne-, og Integrationsministeriet iværksatte i 2013 en kampagne kaldet ”Alles valg 2013”,
der havde til formål at fremme nydanskernes
valgdeltagelse til kommunalvalget i november.
Baggrunden for kampagnen var blandt andet en
undersøgelse foretaget af Professor ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen, der viste
en klart lavere valgdeltagelse blandt etniske minoriteter end gennemsnittet ved KV09.
Målgruppen for kampagnen var alle stemmeberettigede indvandrere og efterkommere med
ikke-vestlig baggrund. Ifølge dansk lovgivning har
man stemmeret til kommunal- og regionsvalg,
hvis man har boet i Danmark de sidste tre år forud
for valget.
Kampagnen var bygget på en tostrenget strategi.
Første streng var de konkrete initiativer, som
aktører kunne tage i brug for at nå kampagnens
målsætninger. Anden streng var inddragelse af
fem aktører med særlig viden om og forankring
i de forskellige etniske miljøer. Blandt disse var
Rådet for Etniske Minoriteter (REM).
REM valgte under denne kampagne at indgå i en
allianceaftale med Landsorganisationen af
Bydelsmødre under sloganet ”Mor stemmer til
KV13”. Målgruppen under denne allianceaftale
var som kampagnens overordnede målgruppe;
nydanskere. Dog med et særligt fokus på kvinders
valgdeltagelse, da Kasper Møller Hansens undersøgelse ligeledes peger på, at kvindernes demo-

kratiske deltagelse vil smitte af på deres børn.
Blandt initiativerne var afholdelse af dialogmøder,
distribution af oplysningsmateriale om KV13, valgundervisning og opsøgende kontakt til nydanskere
i deres lokalområder.
Både kampagnen og REM’s arbejde med
Landsorganisationen for Bydelsmødre forløb godt.
Og Kasper Møller Hansens seneste analyse af
valgdeltagelsen viser, at ca. 40 pct. af indvandrerne
og 42 pct. af efterkommerne brugte deres stemmeret til kommunalvalget 2013. Valgdeltagelsen i
gruppen er dermed steget moderat – særligt for
efterkommerne.
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Arrangementer i
Danmark

Rådet har gennem året været
repræsenteret ved en række arrangementer. Her følger et lille udpluk:
Integrationstræf 2013
En række rådsmedlemmer deltog i Integrationstræf 2013 i Kolding d. 26. september for ledere og
nøglemedarbejdere på integrationsområdet. Til
integrationstræffet var regeringens Task Force og
indsatsen for udsatte flygtningefamilier i fokus,
ligesom der blev debatteret integration i forskellige workshops.
Integrationsprisuddeling 2013
Rådet deltog i uddelingen af de årlige integrationspriser, der fandt sted ved et festligt arrange-

ment i Bremen Teater d. 7. oktober 2013. Rådets
næstformand Bayram Yüksel sad i dommerkomitéen og præsenterede en af priserne på scenen.
Det var Social-, Børne- og Integrationsministeriet,
der stod bag arrangementet, og den daværende
minister på området, Annette Wilhelmsen var
vært.
Debatmøde i Aarhus
Rådsmedlemmerne Dusan Jovanovic og Cecilia
Soque deltog sammen med praktikant Ida Marie
Jeppesen i et debatmøde d. 22. oktober 2013.
Debatmødet var arrangeret af Aarhus Kommunes
Integrationsråd og handlede om integrationsrådenes rolle i medborgerskabspolitikkerne i
kommunerne.

Årsberetning 2013 · Rådet for Etniske Minoriteter · S. 18

Dialogforum i Vejle
Formanden Muhsin Türkyilmaz deltog d. 25.
november i et dialogforum i Vejle med Politiets
Efterretningstjeneste om unge, der tager til
Syrien for at deltage i krigen. Som opfølgning på
mødet blev Socialstyrelsen og PET inviteret til at
holde oplæg for hele Rådet for Etniske Minoriteter om emnet.
Folkemødet 2013
I samarbejde med Spillerforeningen og kampagnen ”Giv racismen det røde kort” satte Rådet for
Etniske Minoriteter fokus på diskrimination på
Folkemødet på Bornholm 2013. Et hold af kendte
spillere, blandt andre formanden for Udlændinge- og Integrationsudvalget Trine Bramsen

(S), Kadeau-kokke og repræsentant for Rådet for
Etniske Minoriteter Claude Munyamanzi, samt
Qadir Mobin fra Skanderborg integrationsråd,
spillede på Allinge Station mod et kampklart hold
bestående af burmesiske og nepalesiske flygtninge. Kendis-holdet vandt en kneben sejr på 4-3
efter en hård og lige kamp, ivrigt kommenteret af
sportskommentator Henrik Lineker. Folkemødet
bød på mange spændende arrangementer, som
Rådets repræsentanter livligt deltog i med stor
spørgelyst.
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Konferencer og besøg
fra udlandet

International Migration Organisation (IOM)
Sekretariatet og formand, Muhsin Türkyilmaz
deltog den 18.-19. april 2013 i International Migration Organisations pan-europæiske konference
om ”Work – a tool for inclusion or a reason for
exclusion?”.
Konferencen var led i et IOM-projekt, der har til
formål at støtte udvikling og implementering af
en god integrationspolitik på Malta. Konferencens
fokus var spørgsmålet om, hvordan man fremmer
integrationen af immigranter på arbejdsmarkedet.
Malta Integration Network (MIN)
Formand for Rådet, Muhsin Türkyilmaz deltog
d. 8. november 2013 i et møde i Malta Integration Network (MIN) på Malta. MIN forsøger at
formulere bæredygtige og inkluderende anbefalinger til integrationen af immigranter fra lande
uden for EU. Projektet retter sig mod at nå ud til
aktører, der er involveret i integrationsprocessen i
Malta. Disse aktører skal sammen formulere best
practice-anbefalinger.
Til mødet d. 8. november var aktører fra andre
lande og organisationer inviteret til at diskutere
anbefalingerne fra MIN. Muhsin Türkyilmaz var
inviteret som repræsentant for Rådet for Etniske
Minoriteter.

Besøg fra Rusland
Den 10. april 2013 havde Rådet for Etniske
Minoriteter besøg af en gruppe af russiske fagfolk,
der var i Danmark på en studietur arrangeret
Folkekirkens Nødhjælp. Formand for Rådet
Muhsin Türkyilmaz mødtes med delegationen og
talte om det danske samarbejde mellem lokale
myndigheder og etniske minoritetsforeninger.
Gruppen var i Danmark i forbindelse med projektet “Developing interaction between NGOs and
government agencies to create a framework for
the social and cultural integration and
protection of rights of migrant workers from
Central Asia in St. Petersburg.”
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European Integration
Forum

EU har etableret et samarbejdsorgan, European
Integration Forum, hvor repræsentanter fra
civilsamfundet mødes to gange om året for at
udveksle erfaringer om integration. Forummet
består af repræsentanter fra alle 27 medlemslande i EU.
Formålet med European Integration Forum er
at give repræsentanter fra civilsamfundet fra
de 27 medlemslande mulighed for at diskutere
integrationsspørgsmål, navnlig i forbindelse med
EU’s dagsorden for integration, i et internationalt
forum, hvor der er mulighed for udveksling af
ekspertise, viden og ikke mindst udarbejdelse af
rapporter og anbefalinger.

Møde i EIF
D. 4 og 5. juni 2013 deltog rådsmedlemmerne
Cecilia Soque og Claude Munyamanzi i det 9.
møde i EIF med fokus på ”The Integration of
Young Migrants”. På dagsordenen for mødet var
integration gennem skoleaktiviteter og gennem arbejdsmarkedet, ligesom unge migranters
brug af digitale medier blev diskuteret. Claude
Munyamanzi var inviteret med som oplægsholder, og holdt et oplæg om sin vej til integration i
Danmark.
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Regnskab for 2013

UDGIFT VEDRØRENDE
BELØB
Afholdelse af møder og arrangementer
24.103,00
Deltagelse i arrangementer
8914,00
Rejser og befordring – indland og udland
133.952,00
Hotel – indland og udland
13.244,00
Køb af it-tjenesteydelser
63.950,00
Tryk, layout, fragt
61.212,00
Honorarer20.824,00
Diverse 
13.734,00
I alt

339,934,00
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