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Rådet For Etniske Minoriteter

FORORD

Året 2015 var et begivenhedsrigt år for Rådet for
Etniske Minoriteter. Rådets kerneområder kom
øverst på den politiske dagsorden især som
følge af flygtningestrømmene fra Syrien, der har
været årets altoverskyggende tema, men også

mere end nogensinde er behov for besindelse,
tillid, dialog og samarbejde, hvis der skal findes
bæredygtige løsninger på de udfordringer vi står
overfor, synes tendensen at være en til stadig
hårdere retorik og hårde tiltag. Risikoen er at

terrorhandlingerne i Europa og en ophedet hjemlig debat har præget den offentlige dagsorden.
Flygtningesituationen kalder uden tvivl på
humanitære hensyn, der tager hånd om de
mange mennesker på flugt. Derudover sætter
flygtningestrømmen de europæiske lande, herunder også Danmark, under et stort pres, som
både fremkalder store følelser og skaber reelle
bekymringer for hvad det vil medføre.

denne tendens fører til stadig større polarisering, fremfor at bidrage til reelle løsninger, der
som regel tager længere tid end blot hurtige
stramninger, forbud, indskrænkning af nogle af
de grundlæggende frihedsrettigheder, som det
danske samfund bygger på og ellers har været
internationalt anerkendt for.
Folketingsvalget den 18. juni 2015 betød et
regeringsskifte, og i den forbindelse tiltrådte
Inger Støjberg som ny Udlændinge- Integrations- og Boligminister, som Rådet nu rådgiver
om spørgsmål af betydning for flygtninge og
indvandrere. Rådets sekretariat flyttede med
ressortomlægningerne over i det nye ministerium, hvor sekretariatet nu er placeret i Styrelsen
for International Rekruttering og Integration.
I regeringsgrundlaget for den nye regering blev
der varslet store ændringer på integrationsområdet. Regeringen har lagt en stram kurs på

De to tragiske terrorhandlinger i Europa i begyndelsen af året, først Paris i januar, efterfulgt af
angrebene i København i februar, satte gang i en
intensiveret offentlig debat om kultur, religion,
social kontrol, radikalisering, ytringsfrihed og
demokrati. Rådet deltog i debatten og opfordrer
konsekvent vores medborgere i Danmark, samt
resten af Europa, til at stå sammen frem for at
lade sig styre af frygt eller splitte. Dette budskab
er stadig vigtigt at understrege. I en tid, hvor der
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integrationsområdet, og har været meget aktive
med vedtagelsen af mange nye love, som Rådet
har haft travlt med at skrive bemærkninger og
høringssvar til. Regeringens store fokus på
integrations- og flygtningeområdet byder Rådet
meget velkommen, og som Råd arbejder vi på at
nuancere regeringens synspunkter på området,
hvilket vi ser som en af vores absolutte kerneopgaver. I den forbindelse vil vi gerne understrege,
at vi selvfølgelig både tager vores ansvar på os,

Danmark skal efter min mening forsøge at
klæde vores nye borgere bedst muligt på til at
blive velintegrerede ressourcefulde medborgere,
der kan bidrag til at skabe værdi i samfundet.
Dette kræver en ambitiøs politik på bl.a. skole-,
bolig- og beskæftigelsesområdet, samt en bred
folkelig opbakning og støtte fra civilsamfundet.

søger dialog og samarbejde, og på den anden
side er langt fra altid enige i retorikken, tiltagene
og beslutningerne, der bliver vedtaget.
Statsministeren indkaldte i efteråret en række
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer til Civilsamfundstopmøde
på Marienborg, hvor jeg også deltog på vegne
af Rådet. Formålet med mødet var at styrke
integrationsindsatsen, og undgå tidligere fejl i
den danske integrationspolitik, i modtagelsen af
de mange flygtninge, og ikke mindst at involvere

være en afgørende aktør, der kan være med
til at bygge bro mellem systemet og individet.
Den formelle sagsbehandling finder sted hos
kommunen, mens den reelle integration foregår
ude i samfundet, og det er netop her man som
ny borger finder sit fodfæste. Det er i mødet
mellem borgere, at man lærer at forstå sproget,
kulturen, samfundets grundværdier såvel som
de muligheder og forventninger der er til os som
borgere. Civilsamfundet kan gribe de nyankommne flygtninge, og give dem en meningsfuld og
tryg indgang til det danske samfund.

civilsamfundet i langt højere grad. Vi har prioriteret denne opgave og har taget den på os. Hvis
integrationsopgaven af de mange nye borgere
ikke lykkes tilstrækkeligt, øges risikoen for dan-

Netop for at sætte fokus på civilsamfundets
mange potentialer var Rådet for Etniske Minoriteter medarrangør ved konferencen Frivillig-

nelsen af parallelsamfund af dårligt integrerede
borgere som ikke kan sproget, og lider under en
række negative sociale problemer. Problemer
der vil blive videreført til de næste generationer,

heds- og Integrationsdøgnet, som blev afholdt
i december måned. Arrangement omhandlede
samskabelse i integrationsprocessen, med
civilsamfundets rolle i fokus. Salen summede

hvis integrationsopgaven ikke tages alvorligt.

mens de over 200 deltagere samarbejdede

De mange flygtninge der kommer til landet
skal integreres, og her kan civilsamfundet
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om løsningsmodeller til en bedre koordineret
integrationsindsats. Det var fantastisk at mærke
den drivkraft, som de frivillige, kommunerne og
erhvervslivet rundt om i hele landet besidder,
hvilket giver os i Rådet forhåbninger om, at integrationsopgaven kan løftes på en hensigtsmæssig måde, hvis vi er sammen om det. Deltagerne
på FI-døgnet delte deres lokale integrationsviden, og kunne derved give inspiration og idéer til
hinanden, hvilket kan være med til at kvalificere

Året 2015 var et begivenhedsrigt år på integrations- og flygtningeområdet, og var som nævnt et
travlt år for Rådet for Etniske Minoriteter. Under
alle omstændigheder har årets gang bekræftet
vores tro på, at Rådet både påtager sig et vigtigt
ansvar og udfylder en vigtig plads i samfundet,
når det handler om at kvalificere og nuancere
debatten og indsatsen ift. etniske minoriteter.
Som formand for Rådet for Etniske Minoriteter
vil jeg gerne takke alle rådsmedlemmerne for

integrationsindsatsen på landsplan, og styrke
båndene mellem det offentlige, det private og de
frivillige.

deres indsats i 2015, mens vi har fuld fart på og
snart er halvvejs inde i 2016.

Yasar Cakmak
Formand for Rådet for Etniske Minoriteter
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MEDLEMMER
2015

Yasar Cakmak
Udpeget af Ministeren for Børn,
Ligestilling, Integration og Sociale
Forhold (formand)

Izzet Tokmak
Valgt af Repræsentantskabet
(Ballerup Kommune)

Muhsin Türkyilmaz
Valgt af Repræsentantskabet
(Vejle Kommune)

Bayram Yüksel
Valgt af Repræsentantskabet
(Ishøj Medborger- og
Demokratiforum)

Desalegn Tufa
Valgt af Repræsentantskabet
(Sønderborg Kommune)

Betina Rasmussen
Valgt af Repræsentantskabet
(Rødovre Kommune)
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Eline Feldman
Repræsentant fra
Københavns Kommune

Mahmoud Daoud
Repræsentant fra
Odense Kommune

Mahtab Jalili-Trudslev
Repræsentant fra
Aalborg Kommune

Abdirahman Mohamud Iidle
Repræsentant fra
Århus Kommune

Bojana Romic
Udpeget af Ministeren for Børn,
Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold

Natasha Al-Hariri
Udpeget af Ministeren for Børn,
Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold
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Laura Gilliam
Udpeget af Ministeren for Børn,
Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold

Anne Katrine Lundsfryd
Heide-Jørgensen
Sekretariatsmedarbejder

Tiahes Thiaharaja
Udpeget af Ministeren for Børn,
Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold

Mette Søndergaard
Sekretær

Anne Boje Hansen
Praktikant (foråret 2015)

Andrea Usbeck
Praktikant (efteråret 2015)
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MØDEOVERSIGT
2015

RÅDSMØDER
28. januar: Rådsmøde
22. marts: Rådsmøde
9. maj: Repræsentantskabsmøde
15. juni: Rådsmøde

ORDINÆRT RÅDSMØDE D. 12. SEPTEMBER
2015
Rådet for Etniske Minoriteter afholdte d. 12.
september 2015 ordinært rådsmøde. På mødet
var der fokus på flersprogethed, og oplæg fra

12. september: Rådsmøde
7. november: Rådsmøde

lektor ved DPU, Aarhus Universitet, Helle Pia
Laursen og lektor ved Københavns Universitet
Martha Karrebæk. Derudover orienterede, kontorchef i Integration og Medborgerskab, Karin
Ingemann og kontorchef i Integrationskontoret i
departementet, Henrik Thomassen, om det nye
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriums opbygning.

Året 2015 blev også det første hele år for Rådet
for Etniske Minoriteter som råd, i dets nuværende sammensætning. Rådet afholdte fem ordinære rådsmøder og ét repræsentantskabsmøde
i løbet af året. Af disse møder kan rådsmødet d.
12. september og repræsentantskabsmødet d.
9. maj fremhæves, da de begge havde særligt
spændende emner på dagsordenen.

Rådet for Etniske Minoriteter
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015
Repræsentantskabet for Rådet for Etniske

På mødet var der bl.a. oplæg v. Ali Sufi, der
omhandlede identitetsdannelse blandt unge

Minoriteter afholdte møde i Odense lørdag d. 9.
maj. På mødet blev der netværket og arbejdet

danskere med anden etnisk baggrund. Oplægget havde udgangspunkt i de erfaringer som Ali

med temaerne ”Modtagelse af nye flygtninge”
og ”Radikalisering”.

havde gjort sig gennem sin egen opvækst, samt
sit arbejde med børn og unge.

Deltagerne fra repræsentantskabsmødet 2015
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Gruppearbejde under respræsentantskabsmødet
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FRIVILLIGHEDS
OG
INTEGRATIONSDØGNET

Rådet for Etniske Minoriteter var sammen med
Frivillighedsrådet, Social- og Indenrigsministeriet og Udlændinge-, Integration- og Boligministeriet værter for et stort frivilligheds- og Integrationsdøgn den 10. -11. december 2015.

i en række samarbejdsmodeller og initiativer
til det videre integrationsarbejde rundt om i
landet. Blandt de mange gode forslag deltagerne
udviklede var bl.a. en genoplivning af forsamlingshustanken som et fysisk mødested for
flygtninge, frivillige og myndigheder, en ven til
hvert skolebarn og samarbejde omkring tidligt
at kunne spotte flygtninge med posttraumatisk
stress.

Over 200 deltagere var samlet til Frivillighedsog Integrationsdøgnet i Vejle. Heriblandt ca. 30
medlemmer af REM samt repræsentantskabet.
Den store opbakning til døgnet mundede ud

Nogle af de omkring 200 deltagere ved Frivilligheds- og Integrationsdøgnet i Vejle
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Undervejs og efterfølgende modtog Rådet mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne, som
bl.a. nævnte, at de blev inspireret og understregede, at døgnet var med til at kickstarte nogle
processer for et bedre samarbejde omkring
integrationsindsatsen.
Det blev besluttet at følge op på FI-døgnet
gennem en karavane af regionale møder i løbet
af foråret 2016. Møderne skal have fokus på det
lokale integrationsarbejde og skal støtte op om
en forankring af de idéer og initiativer, der blev
udviklet på døgnet i Vejle.

Formand Yasar Cakmak fordybet i gruppearbejde ved Frivilligheds- og Integrationsdøgnet
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Gruppearbejde under Frivilligheds- og Integrationsdøgnet
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ANBEFALINGER
TIL
INTEGRATIONSPROGRAMMET

Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet
lavede sammen en række anbefalinger til regeringens integrationsprogram i forlængelse af Frivillighed- og Integrationsdøgnet. Anbefalingerne
blev formuleret ud fra de udfordringer, erfaringer
og barrierer for integration som blev identificeret
på døgnet i Vejle.

ansvaret for deres succes i Danmark: Blandt de
flygtninge, der kun havde været i kommunen i en
uge, svarede 78 pct., at de selv havde ansvar for
deres succes. Efter tre måneder blev de spurgt
igen, og nu var det kun 7 pct., der svarede, at de
selv havde ansvaret og efter seks måneder var
der ingen af de adspurgte, der mente, at de selv
havde ansvaret for deres succes i Danmark. 60
pct. af de adspurgte udtrykte efter tre måneder,
at de følte, at kommunen havde taget ansvaret
fra dem.

DE TRE CENTRALE ANBEFALINGER LØD
OM FØLGER:
Anbefaling 1.
Det er afgørende for god integration, at indsatsen lokalt iværksættes hurtigt og koordineret.
Det bør således være målet at flygtninge, der
opnår opholdstilladelse, oplever en modtagelse,
der sikrer hurtig indslusning i lokalsamfundet,
herunder via de fællesskaber der eksisterer i det
lokale civilsamfund.
En undersøgelse gennemført i 2013 af Skanderborg Kommune dokumenterer, at de nyankommnes parathed og evne til at få gavn af et integrationsforløb aftager direkte proportionalt med
den tid, der hengår, inden en sammenhængende
indsats iværksættes. De nyankommne flygtninge blev således udspurgt om, hvem der havde

Formand Yasar Cakmak sammen med formanden for Frivilligrådet, Vibe Voetmann, på
Frivilligheds- og Integrationsdøgnet
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Efterfølgende besluttede kommunen i højere
grad at inddrage de nyankommne i beslutningerne, samt at intensivere indsatsen i starten
af perioden, således at motivation og selvtillid
bibeholdes.
Undersøgelsen viser hvor vigtig en hurtig og
inddragende indsats er.

skelle, der i høj grad kan bidrage til en vellykket
integration. Samtidig tilbyder foreningerne et
rum og mulighed for at flygtninge kan bidrage
med deres egne ressourcer og ikke kun oplever,
at være nogen, der behøver hjælp.
Anbefaling 3.
Det er en svaghed i integrationsprogrammet, at
det ikke omfatter indsatsen for børn og unge.
Børn og unge er en vigtig kilde for hele familien

Anbefaling 2.
Indsatsen bør planlægges og tilrettelægges i
dialog mellem kommune og det lokale civilsamfund. Der er stor parathed og interesse i
civilsamfundet, blandt borgere, i det lokale foreningsliv og erhvervslivet, for at tage medansvar
for en vellykket modtagelse og integration.

i forhold læring af sprog, og er en nøgle til at
opbygge relationer til lokalsamfundet fx andre
forældre. Flere af de stramninger der er blevet
foretaget på asyl- og integrationsområdet
rammer indirekte børnene. Særligt vil børnefamilier blive presset økonomiske pga. den lave
integrationsydelse, som har stor betydning for,
hvilke muligheder familierne vil kunne tilbyde
deres børn.

Samarbejde mellem kommuner og civilsamfund
er i vækst, men civilsamfundet kunne spille en
endnu større rolle, end de gør nu. Erfaringerne
fra Frivilligheds og integrationsdøgnet samt diverse projekter som for eksempel ”Venner Viser
Vej” under Røde Kors og ”Civilsamfundet bygger

Det er afgørende at børn og unge tænkes ind i
integrationsprogrammet i den forstand, at der i

bro” (ledet af Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp) peger på dette. Civilsamfundet, herunder
de frivillige foreninger, har særlige styrker og
muligheder for at byde ind ift. at gå utraditionelle

integrationsprogrammet afsættes ressourcer til
særligt tilrettelagte forløb for børnenes trivsel,
både ved 1) at styrke forældreansvaret, 2) at give
tilskud til fritidsaktiviteter og i forhold til gruppe

veje, møde flygtninge i ligeværdige relationer
og skabe rammerne for, at de får mulighed for
at være en del af et fællesskab. Frivillige med
anden etnisk baggrund har særlige kompetencer

af unge uledsagede flygtninge, ved 3) at åbne
op for nogle muligheder og skabe rammer for, at
særligt denne målgruppe får gode forudsætninger for at blive integrerede.

fx inden for sprog og viden om kulturelle for-
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HØRINGSSVAR

En af kerneopgaverne for Rådet for Etniske Minoriteter er at bidrage med input til lovgivnings-

• Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af
lov om almene boliger m.v.. (Nedrivning af hele

processen på udlændinge- og integrationsområdet. Dette sker primært ved, at Rådet afgiver

afdelinger)

høringssvar i forbindelse med ny lovgivning.
Høringssvarene bliver udarbejdet på baggrund
af Rådets drøftelser og den viden, som Rådets
medlemmer besidder ved både at have erfaring

• Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af
lov om almene boliger m.v.. (Sociale klausuler
om uddannelses- og praktikaftaler)

med den lokale integrationsindsats, og ved i
visse tilfælde at besidde nogle specifikke, faglige
kompetencer på området.

Februar
• Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring
af lov om social service. (Målrettet rådgivning
til voksne i risiko for radikalisering eller som
ønsker at forlade ekstremistiske miljøer)

Rådet for Etniske Minoriteter har i løbet af 2015
afgivet 22 høringssvar:

• Høringssvar vedr. forslag til ændring af planloven. (Midlertidig indkvartering af flygtninge)

Januar
• Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring
af lov om almene boliger m.v.. (Anvendelse af

• Høringssvar vedr. ændring af lov om almene

Landsbyggefondens midler)

boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte.
(Kollektive bofællesskaber)

• Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af
lov om dansk indfødsret. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om

April
• Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse

dansk indfødsret ved naturalisation)

om Fælles Mål for folkeskolens fag og emner
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• Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om
ændring af udlændingeloven. (Opfølgning på
den humanitære redegørelse og kompetenceændring i relation til sager om humanitære
opholdstilladelser)

Juli
• Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring
af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, integrationsloven og
forskellige andre love. (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til
uddannelses- og kontanthjælp m.v.)

• Høringssvar vedr. udkast til vejledning om
særlig støtte til børn og unge og deres familier.
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

• Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af
børnetilskudsloven og børne- og ungeydelses-

• Høringssvar vedr. udkast til bkg. om kontrol af
ulovligt ophold efter indrejse og udkast til bkg.
om ændring af bkg. om udlændinges adgang
her til landet

loven. (Genindførelse af optjeningsprincippet
for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse
for flygtninge m.v.)
• Høringssvar vedr. forslag til lov om social pension. (Harmonisering af regler om opgørelse af
bopælstid for folkepension)

• Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om
ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse
af den reviderede Eurodac-forordning af 26.
juni 2013)

August
• Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse
om retssikkerhed og administration på det
sociale område.

• Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om
ændring af integrationsloven, lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats m.fl.(Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og
familiesammenførte)

• Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov
om anerkendelse af visse uddannelses- og
erhvervsmæssige kvalifikationer.
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September
• Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse
om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere.
Oktober
• Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om
dansk indfødsret ved naturalisation. (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og
opvokset i Danmark mv.)
November
• Høringssvar vedr. forslag til lov om Indfødsretsprøven af 2015
• Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om
ændring af udlændingeloven. (Ændring af
kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)
Høringssvarene kan alle læses i deres fulde
længde på rem.dk.
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DELTAGELSE
I UDVALG &
FØLGEGRUPPER

Collective Impact (Realdania)
Repræsentant: Yasar Cakmak
Bisidder: Sekretariatet

Rådet for Etniske Minoriteter har i
2015 deltaget i følgende udvalg:
NGO-forum for undersøgelse af hadforbrydelser
(COWI)
Repræsentant: Sekretariatet

Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejdet (SPAIS)
Repræsentant: Natasha Al-Hariri

Kontaktudvalget mellem KBH. Politi og etniske
minoriteter

Netværket for aktører på det frivillige integrati-

Repræsentant: Betina Rasmussen

onsområde (Oxford Research)
Repræsentant: Yasar Cakmak
Bisidder: Sekretariatet

Ligebehandlingsudvalget (Institut for Menneskerettigheder)
Repræsentant: Mahtab Jalili-Trudslev

Standardised Procedures (AMIF under EU)
Repræsentant: Desalegn Tufa

Dobbeltminoriteter i Fokus (Danske Handicaporganisationer)
Repræsentant: Sekretariatet

Københavns Board for Integration og Medborgerskab
Repræsentant: Yasar Cakmak

Følgegruppen for integrationsviden.dk (Socialstyrelsen)

Udviklingsnetværket for forebyggelse af ludo-

Repræsentant: Muhsin Türkyilmaz

mani (Dansk Center for Ludomani)
Repræsentant: Mahmoud Daoud og Izzet
Tokmak

Følgegruppen for Antidiskriminations-Enheden
(Ankestyrelsen)
Repræsentant: Yasar Cakmak

LADDER - Local Authorities as Drivers for
Development, Education and Raising awareness
(VIFIN)
Repræsentant: Betina Rasmussen
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RÅDET I
MEDIERNE
Rådet for Etniske Minoriteter optrådte i løbet
af 2015 i flere lokale, regionale og nationale

I oktober 2015 kom flere flygtninge til Europa
end hele året 2014. Yasar var i den forbindelse

medier, og var således med til at sætte fokus på
områder som integration, udsatte boligområder,

inviteret ind i ”Debatten” på DR2, for at diskutere
om strammere udlændingeregler ville hjælpe

flygtninge, terror m.m. Den følgende oversigt er
blot nogle uddrag af Rådets medieoptrædener
i 2015.

integrationen i Danmark på vej?

Yasar deltog i ”Debatten” på DR2, 5. november
2015.

Krarup og Morten Østergaard.

De øvrige debatdeltagere var bl.a. Dan Jørgensen, Inger Støjberg, Anders Samuelsen, Marie

Formand Yasar Cakmak interviewes af Clement Kjersgaard i ”Debatten” om de potentielle
stramninger i udlændingereglerne, i forbindelse med de mange nytilkomne flygtninge i 2015
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“Ræhana er født i Danmark, men kan ikke få
permanent opholdstilladelse”, Interview med
Mahtab Jalili-Trudslev, P4 Nordjylland, d. 22.
oktober 2015

“Danmark Forfra: På kort tid har indvandrere jo
overtaget underklassen”, Interview med Yasar
Cakmak i Berlingske, d. 13. marts 2015
Yasar diskuterede den inkonsekvente integrationsindsats i Danmark i et interview med Berlinske. Etniske minoriteters overrepræsentation i
underklassen kan betragtes som vidnesbyrdet
på, at integrationen ind i det danske samfund
ikke har været tilstrækkelig. Yasar fremhævede
tidlig undervisning i dansk sprog og kultur som

“Kommuner får flere og flere ansatte med
ikke-vestlig baggrund”, Interview med Yasar
Cakmak til KL’s Nyhedsbrev, Momentum, d. 23.
juni 2015. Yasar Cakmak udtalte til Momentum,
at han oplevede udviklingen som positiv, da flere
ansatte med ikke-vestlig baggrund baner vejen
for andre etniske minoriteter.
Ny Momentum-analyse fra KL viste, at andelen
af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund var steget med 13 procent siden 2009
og havde i 2014 taget det største spring i fem
år. Yasar udtalte i den forbindelse, at jo flere der
kommer i arbejde, jo flere er med til at nedbryde de barrierer, der tidligere har skabt negative
fordomme om indvandrer.

mulig løsningsforslag, der kunne give integrationsindsatsen et løft.

“Flere krydser kræver politisk knofedt i udsatte
boligområder”, Interview med Yasar Cakmak til
dr.dk/nyhederne, d. 10. juni 2015
“Det är inte lätt att vara invandrare 2015”,
Interview Izzet Tokmak i Sydsvenskan d. 11. juni
2015

“Råd tager afstand fra muslimske vagtværn” ,
Interview med Yasar Cakmak, Berlingske,
21. februar 2015
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Mahmoud Daoud deltog i TV2 Fyn, 19. februar
2015. I kølvandet på terrorangrebene i København deltog Mahmoud i TV2 Fyn. Mahmoud
diskuterede de mange aspekter ved radikalisering, og opfordrede alle danskere, uanset etniske
og religiøse tilhørsforhold, til at stå sammen, og
ikke lade terrorangrebene skabe splid.

“Byen får flere babyer med indvandrermødre”,
Interview med Eline Feldman, Frederiksberg
Bladet, 13. januar 2015

Mahmoud Daoud i studiet hos TV2 Fyn
“Ingen islam-hetz på jobbet efter Charlie Hebdo”,
Interview med Yasar Cakmak, Ekstra Bladet,
13. februar 2015

Pressemeddelelser
“Brandattentatet mod Islamisk Trossamfund”,
Yasar Cakmak, 21. august 2015

”Danmark får kritik for slagteforbud og hårde ord
om minoriteter”, Interview med Yasar Cakmak,
Berlingske, 20. januar 2015

“Terrorangrebet i København d. 14.-15. februar
2015”, Yasar Cakmak, 16. februar 2015
“Charlie Hebdo”, Yasar Cakmak, 8. januar 2015
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