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Stor tak til det tidligere råd med Yasar Cakmak
i spidsen som formand for Rådet for Etniske
Minoriteter, som fungerede fra 2014 indtil maj
2018. Dette råd har arbejdet hårdt på at bane
vejen for det nye råds arbejde. De har som en
afslutning på deres virke udarbejdet et visionskatalog med deres samlede bud på visioner og
løsningsforslag til, hvordan vi i Danmark skaber
en vellykket integration og større grad af medborgerskab. Nogle visioner, som vi vil arbejde
videre med i det nuværende råd.
Det tidligere råd har i deres siddende periode også haft et stort fokus på valgdeltagelse
blandt etniske minoriteter. Med Yasar Cakmak
i spidsen har Rådet gjort en indsats for at øge
valgdeltagelsen blandt etniske minoriteter i
Danmark. Rådet har i den forbindelse opdateret valgpjecen rettet mod indvandrere og flygtninge, der skal bruge deres stemme for første
gang i Danmark. Denne pjece har vi i det nye
råd anvendt ved Folketingsvalget i 2019. Selvom
stemmeprocenten til valget faldt en anelse generelt på landsplan, så steg den i de områder,
hvor der er en høj koncentration af mennesker
med anden etnisk minoritetsbaggrund.
Vi håber og tror på, at Rådets arbejde har været med til at gøre en forskel. Vi siger tak for fire
år med mange gode resultater, som har været
med til at kvalificere den integrationspolitiske
debat og styrke integrationen i Danmark.

Venlig hilsen
HALIMA EL ABASSI
Forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter
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YASAR CAKMAK

Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

MAHMOUD DAOUD

ELINE FELDMAN

LAURA GILLIAM

Repræsentant fra
Københavns Kommune

Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

DESALEGN TUFA

MAHTAB JALILI-TRUDSLEV
Repræsentant fra
Aalborg Kommune

CAROL PIMER KROGSTRUP

Repræsentant fra
Odense Kommune

Valgt af repræsentantskabet
Sønderborg Kommune

NATASHA AL-HARIRI

ABDIRAHMAN MOHAMUD IIDLE

Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

BAYRAM YÜKSEL

Valgt af repræsentantskabet
Ishøj Kommune

Repræsentant fra
Aarhus Kommune

MUHSIN TÜRKYILMAZ

Valgt af repræsentantskabet
Vejle Kommune

TURAN SAVAS

TIAHES THIAHARAJA

Valgt af repræsentantskabet
Fredericia Kommune

Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

Valgt af repræsentantskabet
Helsingør Kommune

Udpeget af udlændingeog integrationsministeren

BOJANA ROMIC

METTE SØNDERGAARD

SUNE FEJERSKOV RØNDE

CLARA MØLSTED ZAPFFE
Praktikant, efterår 2018

NEEL LINHØFT INGSTRUP
Praktikant, forår 2018

Kommunikationsmedarbejder

Sekretær
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MINISTERMØDER I UDLÆNDINGEOG INTEGRATIONSMINISTERIET

RÅDSMØDER:
9. februar:
20. marts:

Ordinært rådsmøde i København
Ordinært rådsmøde i København

MINISTERMØDER:
14. marts:
12. april:

Ministermøde i Udlændinge- og Integrationsministeriet
Ministermøde i Udlændinge- og Integrationsministeriet

REPRÆSENTANTSKABSMØDER
5. Maj:

Repræsentantskabsmøde med valg
Deltagere på ministermødet den 12. april

Året 2018 var for Rådet for Etniske Minoriteter
delt i to dele.
I foråret afholdt rådet to ordinære rådsmøder,
to møder med udlændinge- og integrationsministeren Inger Støjberg og et møde i repræsentantskabet, hvor fem medlemmer og et antal
suppleanter blev valgt til det nye råd.
Rådet udgav et visionskatalog med rådets samlede anbefalinger til ministeren på integrationsområdet, med særligt fokus på fire områder.
Derudover udarbejdede Rådet anbefalinger til
ministeren om til udsatte boligområder, som
kom i forlængelse af regeringsudspillet ”Ét Danmark uden parallelsamfund”.

I efteråret holdt sekretariatet to arrangementer
om negativ social kontrol for alle landets integrationsråd, i samarbejde med Dialogkorpset.
Desuden var sekretariatet til oplægsaften om
børneopdragelse arrangeret af Rødovre Integrationsråd, i samarbejde med de lokale bydelsmødre.
I 2018 var der tilknyttede to praktikanter til sekretariatet, studerende i tværkulturelle studier
Neel Linhøft Ingstrup og etnologistuderende
Clara Mølsted Zapffe. Stor tak for indsatsen til
jer begge og held og lykke fremover.

Den 14. marts mødte Rådets formand Yasar
Cakmak og rådsmedlem Muhsin Türkyilmas
Inger Støjberg i Udlændinge- og Integrationsministeriet. De præsenterede ministeren for rådets anbefalinger om, hvordan man får flere etniske minoritetskvinder i beskæftigelse. Muhsin
har solid erfaring inden for området i kraft af sit
virke som konsulent for etniske iværksættere i
Vejle kommune. Rådet påpegede først og fremmest, at gruppen af etniske minoritetskvinder,
der står udenfor arbejdsmarkedet, er en meget
forskelligartet gruppe.
Derfor var Rådets overordnede anbefaling, at
fokusere på en helhedsorienteret indsats, der er
tilpasset den enkelte kvinde. Rådets anbefalinger rettede sig særligt mod gruppen af minoritetskvinder længst fra arbejdsmarkedet, som
står overfor langt flere udfordringer end den
ressourcestærke gruppe.

Anbefalingerne kan læses i deres fulde længde
på rådets hjemmeside på www.rem.dk.
Den 12. april holdt Rådet møde med ministeren om bekæmpelse af negativ social kontrol,
forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering
samt, hvordan man løfter fagligheden hos tosprogede elever. Endvidere præsenterede rådet
ministeren for rådets reaktioner på regeringens
udspil Ét Danmark uden parallelsamfund” og
det netop vedtagne tildækningsforbud. Al materiale fra dette møde kan også findes på Rådets hjemmeside.
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 5. MAJ
Lørdag den 5. maj 2018 var der repræsentantskabsmøde.. Det var glædeligt, at se 33 af landets 47 integrationsråd repræsenteret. Yasar
Cakmak indledte mødet og fortalte om rådets
aktiviteter i 2017, og hvad det daglige arbejde i
rådet indebærer.

Maleeha Asif, Høje-Taastrup Kommune

Kontorchef i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Nanna Larsen, fortalte om
rammerne for rådets virke. Efterfølgende blev
der afholdt valg af medlemmer og stedfortrædere til det nye Rådet for Etniske Minoriteter.

Adele Davis-Boe, Skanderborg Kommune

Hvert fjerde år er der valg i repræsentantskabet
til Rådet for Etniske Minoriteter, og derfor skulle
der på dette års repræsentantskabsmøde vælges fem personer ud af de i alt 14 medlemmer i
Rådet for Etniske Minoriteter.

Tabassum Khokhar, Rødovre Integrationsråd

Ruksana Ali, Albertslund Kommune
Sara Kobli, Gladsaxe Kommune
Dusan Jovanovic, Næstved Kommune

Nancy Sørensen, Odsherred Kommune
Turan Savas, Fredericia Kommune

Efter nogle interessante præsentationer fra de
opstillede kandidater, faldt stemmerne på:

VISIONSKATALOGET ”MEDBORGERSKAB
OG INTEGRATION I DANMARK”
I 2018 blev Rådets visioner til vellykket integration udgivet i form af kataloget ”MEDBORGERSKAB & INTEGRATION I DANMARK – et visionskatalog”. I kataloget beskrives Rådets visioner
til vellykket integration og medborgerskab ud
fra fire fokuspunkter:

uddannelsesforskere, repræsentanter for lokale
integrationsråd, boligsociale medarbejdere, foreningsmennesker, debattører, uddannelses- og
jobvejledere og lokalpolitikere, som i deres virke
har trukket på både personlige og faglige erfaringer og viden.

1) Uddannelse blandt børn og unge
2) Demokratisk deltagelse og medborgerskab
blandtetniskeminoriteter
3) Revision/re- definition af danskhed
4) Boligpolitik og boligområder

Kataloget er en sammenfatning af fire års arbejde, sociolog og forfatter Aydin Soei, har bistået
med udarbejdelsen af kataloget. Rådet har forsøgt at identificere de væsentligste integrationsudfordringer og mulige løsninger på disse,
og kataloget kan forhåbentlig give anledning til
inspiration til alle, der beskæftiger sig med området. Publikationen er tilgængelig på Rådets
hjemmeside.

Kataloget er udgivet med henblik på at inspirere
politikere og andre, som arbejder med integration og medborgerskab,. Således er visionerne
udtænkt af et udvalg bestående af skoleledere,

MEDBORGERSKAB & INTEGRATION I DANMARK

Muhsin Türkyilmaz, Vejle Integrationsråd

– et visionskatalog

Thi Hong Ngoc Nguyen, Svendborg Integrationsråd
Bayram Yüksel, Ishøj Medborger- og Demokratiforum
Piratheep Krishnapalan, Mariagerfjord Integrationsråd
Desalegn Tufa, Sønderborg Integrationsråd.
Følgende blev valgt til suppleanter:
Drissia Knudsen, Vordingborg Kommune
(er senere udtrådt af integrationsrådet)

Deltagere på repræsentantskabsmødet 2018

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER
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GHETTOERNE SKAL LØFTES, IKKE STRAFFES
TEMA OM UDSATTE BOLIGOMRÅDER

I 2018 var en stor del af det politiske fokus på
udsatte boligområder, og det såkaldte ghettoudspil; ”Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030” var med til at definere en
stor del af Rådets arbejde. Udover anbefalinger
og høringssvar som Rådet har udarbejdet, har
formand Yasar Cakmak og rådsmedlem Abdirahman Mohamud Iidle skrevet artikler, der
har dette emne som omdrejningspunkt.
Yasar Cakmaks artikel fra Altinget ”Rådet for Etniske Minoriteter - Ghettoerne skal løftes, ikke
straffes” beskriver, hvordan regeringens måde at
straffe sig til bedre integration ikke vil have nogen positiv effekt. I stedet bør politikerne satse
på bæredygtige og langsigtede løsninger, hvor
de ressourcer og midler civilsamfundet får tilført
skal spille en central og bærende rolle. En del
af løsningen er en bred indsats med fokus på
blandt andet sprog, uddannelse, bedre tilknytning til arbejdsmarked og en forbedring af kvalitet og faglighed i daginstitutioner.
Derudover skal unge have adgang til fritstilbud
som alternativ til at hænge ud på gaden. Målsætningen i indsatsen skal være skoler, institutioner, boligområder og fritidsmiljøer, der afspejler resten af det omkringliggende samfund.
Yasar Cakmak taler i artiklen for forebyggelse
fremfor brandslukning, og løft frem for straf,
som den bedste vej til reel integration og medborgerskab.

og ”parallelsamfund” i sig selv diskriminerende,
da de indeholder et negativt fokus på personer
med ikke-vestlig baggrund.
Politikerne skal komme med konkrete og positive tiltag, der styrker boligområderne i stedet
for at straffe beboerne. I de almene boligområder, også i de udsatte, er der mange foreninger
og forældre, som er aktive, og som udfører et
fantastisk stort frivilligt arbejde. Planen med de
rigtige løsninger, der vil virke, tager udgangspunkt i inddragelse, ligeværd og uddelegering
af ansvar. Politikerne skal i samarbejde med
folk, som bor i et lokalt boligområde, holde møder og workshops, hvor man i fællesskab finder
frem til løsninger på problemerne.

PANELDEBAT
Den 12. marts deltog rådsmedlem Eline Feldman i paneldebatten på konferencen, ”Hvordan sikrer vi børn i udsatte byområdet et aktivt
foreningsliv?”. Eline er leder af en boligsocial
helhedsplan på Nørrebro, og kender derfor til
arbejdet med udsatte boligområder. Hendes
indsigter var derfor et meningsfuldt bidrag til

den spændende paneldebat, som bød på fængende diskussioner og en række mulige løsningsforslag fra de forskellige debattører. Bag
konferencen stod indsatsten ”Plads til Alle” i
Red Barnet og Kultur- og Fritidsforvaltningen i
Københavns Kommune.

Det er sociale problemer og uligheder, der er årsag til problemerne i de udsatte boligområder,
og de løses ikke ved straf, men derimod ved dyrke og fortælle de gode historier fra området, og
inddrage beboerne i løsningerne.
Artiklerne kan læses i deres fulde længde på rådets hjemmeside.
Deltagere i paneldebatten den 12. marts

ÅBEN HØRING

Abdirahman Mohamud Iidle bragte i Altinget
artiklen ”Boligsocial ildsjæl: De udsatte boligområders problemer er sociale” som ligeledes
italesætter, hvordan regeringens ghettoplan
formentlig ikke vil virke efter hensigten. Abdirahman Mohamud Iidle mener, at der skal
satses på de positive ressourcer i boligområderne og på den gode historie. Den politiske debat
fokuserer på indhold, som ikke stemmer overens beboernes egen oplevelse af deres hverdag
og miljø. Derudover er betegnelserne ”ghetto”

Den 11. april deltog rådsmedlem Tiahes Thiaharaja i en åben høring på Christiansborg i Transport-, bygnings- og boligudvalget om almene
boliger. Tiahes er selv bosat i Holstebro, hvor
hun arbejder som konsulent og mentor i Holstebro Kommune og er frivillig for organisationen Bydelsmødre.
Som bydelsmor hjælper Tiashes nydanske kvinder til at falde til i det danske samfund.
Fordeling af ghettoer, kilde: regeringen.dk

Tiahes Thiaharaja ved Christiansborg den 11. april
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FOKUS PÅ LOKALE INTEGRATIONSRÅD
STØTTEPULJE 2019
Som led i den satspuljefinansierede nationale
handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (2016)
blev der afsat midler til, at Rådet for Etniske
Minoriteter kan bidrage til at sætte emnet på
dagsordenen lokalt via de lokale integrationsråd og andre relevante kanaler i 2017, 2018 og
2019. Som et led i dette har de lokale integrationsråd haft mulighed for at søge om støtte
til lokale arrangementer, som sætter fokus på,
hvordan man som barn, ung og forældre navigerer mellem kulturelle normer og individuelle
rettigheder og ønsker. Arrangementerne kan
være for både kommunalt ansatte, foreninger,
fagfolk samt borgere og andre interesserede.
Rådet har tilbudtr, at understøtte de lokale arrangementer gennem økonomisk hjælp til udgifter til leje af lokale, forplejning, tolkebistand,

børnepasning mv. Desuden har Rådet hjulpet
med fortrykte opslagsplakater, gode råd til tilrettelæggelsen i forbindelse med opsætning
og afvikling af arrangementerne..
Rådet for Etniske Minoriteter har udarbejdet et
inspirationskatalog med et par eksempler på,
hvordan et arrangement kan sammensættes.
En oplagt samarbejdspartner til arrangementerne er Dialogkorpset, som holder oplæg med
en dialogbaseret tilgang. Dialogkorpset får sat
emner som familieliv og børneopdragelse, ungdomsliv, kønsroller og identitet til debat og refleksion gennem en dialogbaseret tilgang.
Mere viden om Dialogkorpset, samt et eksempel på et lokalt arrangement i inspirationskataloget findes på hjemmesiden.

ARRANGEMENT
OM NEGATIV SOCIAL KONTROL
FOR ALLE INTEGRATIONSRÅDENE
I samarbejde med Dialogkorpset afholdt sekretariatet to spændende og lærerige arrangementer om, hvordan medlemmerne i landet Integrationsråd kan sætte fokus på og forebygge
negativ social kontrol i deres arbejde med integration.
Der blev afholdt et arrangement i Aarhus den
29. nov. og i København den 4. dec. 2018, med
i alt over 80 deltagere repræsenteret fra 20 forskellige Integrationsråd. Arrangementerne bestod af oplæg og øvelser, som blev faciliteret af
Dialogkorpsets dygtige oplægsholdere.

Målet var, at give et billede af, hvordan Dialogkorpset arbejder med emnet og give deltagerne relevant og faglig viden om negativ social
kontrol, samt en række redskaber til, hvordan
man kan arbejde med problematikken lokalt.
Med disse arrangementer fik deltagerne samtidig mulighed for at møde hinanden og få inspiration til nye strategier for integrationsarbejdet
i deres kommune.

OPLÆGSAFTEN

MED RØDOVRE INTEGRATIONSRÅD OG BYDELSMØDRENE
Rådets sekretariat har i løbet af efteråret sat
særligt fokus på styrkelsen af de lokale integrationsråd. Tirsdag d. 27 nov. deltog sekretær Mette Søndergaard og praktikant Clara Zapffe i en
spændende oplægsaften arrangeret af Rødovre
Integrationsråd i samarbejde med de lokale bydelsmødre.
Arrangementet omhandlede børneopdragelse og psykolog Basim Osman var inviteret til at
holde oplæg om sine erfaringer med tværkulturelle udfordringer i børneopdragelse. Her fortalte han også sjove og lærerige anekdoter fra sin
egen opvækst i Danmark.
Arrangementet var støttet af puljemidler fra
Rådet for Etniske Minoriteter, der har fokus på
at støtte op om netop lokale arrangementer afholdt af integrationsrådene.

Mette Søndergaard, Lally Parwana, Basim Osman
og Clara Zapffe

RÅDET I MEDIERNE
ARTIKLER
•
•
•

Ledelseskommissionen: Lær af skoleleder Yasar Cakmak - Danske Kommuner, 19. juni 2018
Boligsocial ildsjæl: de udsatte boligområders problemer er sociale - Altinget, 9. marts 2018
Rådet for Etniske Minoriteter: Ghettoerne skal løftes, ikke straffes - Altinget, 2. marts 2018

NYHEDER
•

Opfordring til landets kommuner om oprettelse af integrationsråd – Brev fra Inger Støjberg,
12. januar 2018

PRESSEMEDDELELSER
•
•
•

Alle nydanskere bor ikke i ghettoer! – 8. januar 2018
Flygtninge er en vigtig ressource for erhvervslivet – 17. januar 2018
Kritik: Dyr danskundervisning får konsekvenser for integrationen – 1. marts 2018
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HØRINGSSVAR
En af Rådets væsentlige funktioner er at bidrage til lovgivningsprocessen på udlændinge- og
integrationsområdet. Dette foregår hovedsagligt ved, at Rådet afgiver høringssvar i forbindelse med ny lovgivning. Høringssvarene bliver
udarbejdet på baggrund af Rådets drøftelser og
den viden, som Rådets medlemmer besidder. I
2018 afgav Rådet i alt 21 høringssvar, og havde
bemærkninger til 10 lovforslag.
RESUMÉ AF HØRINGSSVAR
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om
aktiv socialpolitik, udlændingeloven og lov om
Udbetaling Danmark (indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt
ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning)
Det foreslås i det fremsendte udkast at forlænge
perioden, man skal være på integrationsydelse,
før man kan få kontanthjælp og samtidig gøre
det sværere at få kontanthjælp, hvis man har
været bosat udenfor Danmark. Begrundelsen
er, at øge incitamentet til at tage et arbejde. I
tråd med tidligere, henviser Rådet til Rockwool
Fondens rapport ”Starthjælpens betydning for
flygtninges levevilkår og beskæftigelse” (2012).
På baggrund af denne er Rådets holdning, at
nedsættelse af ydelser ikke vil bringe flere i arbejde.
I forhold til ophævelsen af bestemmelsen om
ophold på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning, finder Rådet, at reglerne bør ændres således at personer med midlertidig humanitær
opholdstilladelse eller midlertidig beskyttelsesstatus kan opnå opholdstilladelse på baggrund
af arbejdsmarkedstilknytning og derved ikke
forskelsbehandles.

HØRINGSSVAR
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om
ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt
afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse
i et andet EU-land m.v.) (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

Udkast til forslag til lov om ændring af ændring
af udlændingeloven (Håndtering af flygtningeog migrantsituationen), lov om ændring af lov
om planlægning (Midlertidige opholdssteder
til flygtninge) og udlændingeloven (Ophævelsen af revisionsbestemmelser og forlængelse
af udløbsbestemmelse)

Regeringen ønsker med lovforslaget at permanentgøre ordningen fra 2015 om midlertidig
beskyttelsesstatus for visse udlændinge. Rådet
finder, at forslaget indeholder en klar forringelse af flygtninges vilkår og rettigheder, og er et
skridt mod en mindre human flygtningepolitik. Rådet holder sig til sin tidligere kritik af bestemmelserne, som fremgår af høringssvaret fra
7. november 2014. Rådet finder derfor fortsat, at
begrænsningen i adgangen til familiesammenføring er uhensigtsmæssig og direkte demotiverende for integrationsprocessen.

Med lovforslaget får man mulighed for at
dispensere fra lokalplaners formåls- og anvendelsesbestemmelser med henblik på hurtig og
midlertidig indkvartering af flygtninge. Rådet
anbefaler, at man i så vidt omfang inddrager
lokalsamfundet i planerne, da det skaber den
bedste mulighed for en god start for de pågældende flygtninge. Rådet finder det positivt, at
Røde Kors inddrages i udpegning og indretning
af egnede lokaler til flygtninge i tider med et
ekstra stort indrejsetal.

Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring – nyt integrationskrav i stedet
for tilknytningskravet, skærpet boligkrav mv.)
Rådet er som udgangspunkt positive over for det
fremsatte lovforslag, men finder at flere af kriterierne er for høje og urealistiske. Der er tale den
obligatoriske beståede prøve i Dansk 3, ansøgers
uddannelse (selvom den ikke er obligatorisk) og
især det skærpede boligkrav, da Rådet tvivler på,
at det er relevant og integrationsrettet.
I forhold til kriteriet om økonomisk sikkerhedsstillelse henvises til Rådets høringssvar fra oktober 2017, hvor rådet udtrykker sin betænkelighed over for, at økonomi bliver vægtet over en så
grundlæggende menneskeret, som retten til familieliv. Konsekvensen af loven, og nu især med
stigning af den økonomiske beløbsgrænse, vil
blive, at kun rige indvandrere har mulighed for
at få deres familie til landet, hvilket Rådet anser
for bekymrende.

Udkast til lov om ændring af lov om almene
boliger m.v., lov om leje af almene boliger og
lov om leje (initiativer der modvirker parallelsamfund)
Rådet mener det er positivt, at der igangsættes
løsningstiltag vedrørende udsatte boligområder. Rådet er meget enige i, at fysiske forandringer ikke kan stå alene, og vil gerne tilføje, at de
nye områder bør løftes aktivitetsmæssigt gennem boligsociale helhedsplaner. Hvis der ønskes en forbedring af forholdende i de udsatte
boligområder, bør regeringen satse på langsigtede løsninger med fokus på sprog, uddannelse
og tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet skal
være sammensatte boligområder, daginstitutioner og skoler, der afspejler befolkningssammensætningen i resten af samfundet. Rådet er
bekymret for, at definitionen ghetto og anvendelsen af etnicitet som et kriterium medvirker
til at øge stigmatiseringen af områderne og opretholdelse af parallelsamfund.

Udkast til lovforslag om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(styrkede incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt)
Rådet anerkender repatriering som et godt instrument, så længe det er et frivilligt ønske hos
den enkelte borger. Rådet sætter dog spørgsmålstegn ved, om en belønning til kommunerne er nødvendigt, da rådet mener, at midlerne i
stedet kunne bruges til eksempelvis rådgivning.
Derudover finder Rådet det nødvendigt, at man
iværksætter yderligere foranstaltninger for at
sikre, at de personer, der vil benytte sig af repatrieringsloven, og som har familie i Danmark, får
mulighed for at besøge deres familie og venner
gennem en nem indrejse til Danmark, hvor de
er fritaget for at skulle igennem en eventuel besværlig visumansøgningsproces.
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
(Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.)
Rådet finder det beklageligt, at der indføres
egenbetaling for danskuddannelse for de i lovforslaget specificerede kursister, da dét at mestre dansk er et af de vigtigste parametre for
en god integration. Lovforslaget vil ikke blot
komme til at have negative konsekvenser for en
række af mennesker med velvilje til at indgå i
det danske samfund, men også for de danske
virksomheder, som er afhængige af udenlandske arbejdstagere. Man må formode, at kravet
om brugerbetaling, vil gøre det vanskeligere
at fastholde fagligt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.
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HØRINGSSVAR
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i
Danmark og forskellige andre love (Mulighed
for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer)
Rådet ser positivt på udarbejdelsen af Én Plan,
der kan gøre integrationsprocessen smidigere
og mere målrettet. Rådet kan dog være betænkelig ved, hvem der står for at vejlede borgerne
i valget mellem Én Plan eller Integrationskontrakten.
Udkast til forslag til lov om forberedende
grunduddannelse (ny hovedlov)
Rådet finder forslaget positivt, da det vil gavne
etniske minoritetsunge, der er bagud i uddannelsessystemet.
Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpelse af straffen
for ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning samt ansigtstildækkende beklædning under vidneforklaring)
Rådet for Etniske Minoriteter mener grundlæggende, at vi altid bør værne om de danske frihedsrettigheder. Nærværende lov har imidlertid ikke fundet praktisk anvendelse. Rådet for
Etniske Minoriteter undrer sig over, at regeringen finder det relevant at skærpe straffen i forbindelse med en lov, der således indtil nu ikke
har fundet anvendelse i praksis. Rådet for Etniske Minoriteter efterlyser, at regeringen fokuserer på reelle integrationsudfordringer frem for
at bruge kræfter på symbolpolitik vedrørende
såkaldt ansigtstildækkende beklædning.
Lovforslag om maskeringsforbud – uopfordrede bemærkninger afgivet af Rådet for Etniske
Minoriteter

Rådet for Etniske Minoriteter er beklageligvis
ikke blevet hørt under høringsrunden på trods
af, at forbuddet meget præcist vil ramme et
etnisk mindretal i Danmark. I lovforslaget lyder det, at man vil fremme og lette den sociale
interaktion, sameksistens og ikke mindst gøre
op med kvindeundertrykkelse og negativ social kontrol ved at indføre et maskeringsforbud.
Den hensigtserklæring er rådet meget enig i.
Negativ social kontrol, tvang og undertrykkelse
er ikke værdier, som vi hilser velkomne i vores
retssamfund. Imidlertid er det Rådets overbevisning, at en gennemførelse af lovforslaget
vil virke kontraproduktivt og næppe afhjælpe
disse problemer. Det vil i bedste fald føre til en
symptombehandling og i værste fald forværre
situationen for de udsatte kvinder.
Et grundlæggende problem med lovforslaget
er, at det egentlige problem er det bagvedliggende kvindesyn og ikke dét at bære hovedbeklædningen i sig selv. Et forbud vil næppe ændre på kvindesynet hos den gruppe, det drejer
sig om, men tværtimod potentielt øge modstanden hos den gruppe og gøre dem mere
fjendtligt stemte over for ligestillingsværdier. Et
andet paradoks er, at man rammer og straffer
de selvsamme kvinder, som man foregiver at
beskytte. Et forbud vil i muligvis fjerne burkaen
og niqaben fra bybilledet, men de reelle problemer vil leve videre i hjemmene. Kvinder, der
er udsat for negativ social kontrol, skal hjælpes,
men der eksisterer allerede en lov, der beskytter
kvinder, som tvinges til at bære niqab eller burka, nemlig straffelovens § 260, stk. 3. Et lovforlag med et forbud kommer næppe disse problemer til livs. Man burde derfor i stedet bruge
ressourcerne på at lave mere opsøgende og oplysende arbejde. Give kvinderne mere viden om
deres rettigheder og muligheder for at få hjælp
fra både offentlige og civile instanser.
Alle høringssvarene kan findes i deres fulde
længde på Rådets hjemmeside: www.rem.dk/
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Eksterne ydelser og honorarer 					
Transport og befordring

134.089 kr.
.
128.341 kr.

					

80.824 kr.

Afholdelse af møder og arrangementer 				

67.315 kr.

Kontingenter 							

34.244 kr

Hoteludgifter ind- og udland 					

16.560 kr.

Deltagelse i arrangementer

					

Øvrige udgifter 							
I alt
		

		

6.780 kr.
10.703 kr.
478.857 kr.
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