REFERAT, 10. RÅDSMØDE.
Dato:

17. juni 2008

Kontor:

Sekretariatet

J.nr.:

2008/5020-481

Sagsbeh.:

ASR/MCS

Fil-navn:

Referat, 10. rådsmøde

Referat af 10. møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato og tidspunkt: Fredag den 23. maj kl. 13:00 – 17:00. Tilstedeværende: Lynette, Abderrazak, Adnan,
Muhsin, Issmat, Abdulahi, Bayram, Halil, Turan, Lally, Ganesh. Fraværende uden afbud: George, Sami,
Dusan. Sekretariatet: Morten Spies, Kristoffer Kaack, Emile Vinge Madsen og Anne Sørensen.
Integrationsministeriet: Anne Thorsen, Marian Lyng Møller og Frederik Gammeltoft.
Punkt 1. Til orientering: Godkendelse af referat af 9. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og
godkendelse af dagsorden for 10. møde i Rådet for Etniske Minoriteter.
Referatet blev godkendt med enkelte rettelser. Efter kort drøftelse blev dagsordenen ligeledes godkendt.
Punkt 2. Til orientering: Kort orientering fra formandskabet
Muhsin fortalte om INTI-seminaret i Dublin, hvor Morten, Lally og Muhsin havde deltaget. Det var nogle
spændende dage med interessante oplæg. Oplægget ved Muhsin og Morten om dialogkonferencer gik godt og
affødte mange spørgsmål. Muhsin fortalte derudover, at der dagen før rådsmødet var blevet afholdt møde med
Michael Sørensen-Jones, som er direktør i British Council i Danmark. Michael fortalte blandt andet, at British
Council har igangsat et samarbejde med St. Andrews University i Skotland omkring etniske minoriteters
engagement i civilsamfundet. Derudover er et projekt kaldet ’Intercultural Navigators’ påbegyndt. Projektet har til
hensigt at styrke interkulturelle kompetencer iblandt unge med særlige lederegenskaber.
Punkt 3. Forslag om valg af ny næstformand ved Abdulahi Egal
Abdulahi påpegede, at han ønskede valg af ny næstformand på baggrund af de samarbejdsproblemer, der har
været imellem sekretariatet, rådet og Adnan. Abdulahi påpegede, at han ikke havde personlige udeståender
med Adnan, og heller ikke selv havde interesse i at varetage posten som næstformand. Adnan påpegede, at
han ikke var enig i Abdulahis betragtninger og derfor ikke ønskede at trække sig som næstformand. Punktet blev
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udskudt til mødets afslutning med henblik på, at flest mulige rådsmedlemmer skulle have mulighed for at være til
stede. Udskydelsen af punktet blev vedtaget med 7 stemmer for og 1 stemme imod.
Punkt 4. Orientering ved Integrationsministeriet
Marian Lyng Møller kunne fortælle, at der har været afholdt eksamener i de forskellige danskprøver i denne uge.
Det er gået godt. Turan spurgte ind til muligheden for sygeeksamen. Marian fortalte, at sygeeksamener for
studieprøven vil blive afholdt inden for en overskuelig periode, men at der p.t. ikke findes mulighed for
sygeeksamen på danskuddannelse 1, 2 eller 3.
Anne Thorsen fortalte, at der siden sidste rådsmøde har været andenbehandling af to lovforslag. Det ene
omhandlede ordningen ”Fribyer for Alle”, som skal give forfattere mulighed for at bo i Danmark efter invitation fra
kommunerne. Kulturministerens forslag blev afvist i andenbehandlingen på grund af tvivl om, hvem der skal
betale for ordningen. Integrationsministeriets forslag om opholdstilladelse efter friby-ordningen gik igennem.
Punkt 5. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg,
konferencer mm.
Bayram kunne fortælle, at Ishøj integrationsråd fremover igen vil henhøre under kommunen og ikke under Ishøj
Sprog og Integrationscenter, som det ellers er tilfældet nu.
Issmat fortalte, at integrationsrådet i Norddjurs har udarbejdet en projektansøgning i samarbejde med
kommunen, der omhandler kvinder. Til august skal den globale kulturfestival afholdes i Grenaa under temaet
”Port Mondo”. Issmat fortalte ligeledes, at man i integrationsrådet arbejder på at få høringsret.
Lynette fortalte, at Kalundborg kommune har oprettet et projekt, der skal give kvinderne fra området omkring
Klosterparkvej mulighed for at mødes og tale sammen. Lynette fortalte desuden, at hun har deltaget i møde i
Ligebehandlingsudvalget under Institut for Menneskerettigheder. Udvalget ønsker et tæt samarbejde med REM.
Lynette gjorde desuden reklame for en række kurser, som udvalget vil afholde i efteråret.
Turan fortalte om den planlagte folkeslagsfest i Fredericia. Festen afholdes Grundlovsdag d. 5. juni med
deltagelse af Dronningen. Turan opfordrede alle til at komme på besøg i byen på denne dag. Desuden gjorde
Turan opmærksom på, at sekretæren i Fredericia endnu ikke har hørt om de 5 regionale kurser som REM
afholder i efteråret.
Abdulahi berettede om det overståede valg til formandsposten i Odense. Abdulahi blev genvalgt som formand
og Mumtaz Khan blev valgt som ny næstformand. Desuden fortalte Abdulahi, at Odense har fået mange
henvendelser efter at han og Stine Brynskov holdt oplæg ved repræsentantskabsmødet den 10. maj. De er nu
ved at finde ud af, hvordan de skal formidle oplysninger om rådsarbejdet videre til de interesserede. Én
mulighed er at samle alle interesserede til et møde i Odense.
Lally fortalte, at Rødovre integrationsråd savner flere ressourcer til at forankre deres arbejde. Herudover kunne
hun oplyse, at et rådsmedlem flytter, mens et andet rådsmedlem går på barsel, hvorfor rådet må rekruttere nye
medlemmer/suppleanter. Endelig fortalte Lally, at flere af de kvinder, der forsøger at integrere sig i det danske
samfund, står overfor mange forskellige forhindringer. Nogle kvinder som påbegynder en uddannelse anklages
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for at blive assimilerede af deres bagland. Andre tillades ikke at arbejde endsige at være en del af
samfundslivet. Rødovre integrationsråd vil gerne i dialog med disse kvinder, da integrationsrådet vurderer, at det
er et stort problem, at der er isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i Rødovre.
Razak fortalte, at Varde integrationsråd afholdt møde den 22. maj. Alle medlemmer deltog i mødet. Razak kunne
desuden fortælle, at sprogskolen i Varde sammenlægges med Esbjerg sprogskole. Herudover kunne Razak
fortælle, at der skal afholdes sommerfest d. 21.- 22. juni i Varde. Her vil integrationsrådet deltage og opstille et
telt, hvor der serveres lidt mad og uddeles brochurer om integrationsrådsarbejdet. Der er ligeledes en multietnisk
forening på vej i Varde. Endelig kunne Razak fortælle, at man i Varde finder det problematisk, at mange
nydanskere går direkte i arbejde uden at have fået danskkundskaberne på plads.
Halil kunne fortælle, at der blev afholdt møde i Ikast-Brande d. 19. maj. Integrationsrådet har to aktiviteter på
programmet; oprettelsen af et rollemodelkorps og afholdelse af en integrationsdag.
Ganesh fortalte, at tre medlemmer har ønsket at udtræde af Sønderborg integrationsråd, hvorfor suppleanterne
nu vil blive indkaldt. Integrationsrådet har endvidere grundlagt en paraplyforening for alle etniske
minoritetsforeninger i Sønderborg-området. Hensigten er, at medvirke til at skabe netværk mellem alle områdets
foreninger.
Adnan kunne berette, at der i Frederiksberg vil blive afholdt fest i anledningen af afslutningen på Ramadanen i
oktober og at integrationsrådet mødes angående denne sag torsdag den 29. maj.
Punkt 6. Nyt fra sekretariatet
Vedr. Strateginotat for REM: Morten fortalte, at sekretariatet i samarbejde med formandskabet har arbejdet på et
strateginotat, som vil blive fremsendt før næste rådsmøde den 20. juni. Han opfordrede medlemmerne til at læse
strateginotatet igennem med henblik på, at der kan opnås enighed om udformningen af dette på næste
rådsmøde
Vedr. Repræsentantskabsmøde 10. maj 2008: Morten berettede kort om repræsentantskabsmødet. Hans indtryk
var, at alle deltog og bød ind på diskussionerne. Morten fremlagde en idé om man kunne overveje at afholde et
mere uformelt netværksmøde til vinter, hvor repræsentantskabet kunne besøge Yildiz Akdogan (A) og
repræsentanter fra Folketingets øvrige partier på Christiansborg. I forlængelse af oplægget havde Yildiz
Akdogan således inviteret repræsentantskabet til besøg på Christiansborg, hvilket der var stor tilslutning til. Lally
påpegede, at man med fordel kunne indlede næste repræsentantskabsmøde med et par ord om, hvordan
deltagerne bedst kan forvalte deres taletid. Herudover mente Lally, at det er vigtigt, at ordførerrollen prioriteres
højt. Turan mente, at man fremover skal afslutte med en evaluering. Derudover indvendte Turan, at der ikke var
nok plads i programmet til at netværke og debattere. Man kunne evt. lave et dagsmøde, hvor man bruger 24
timer på repræsentantskabsmødet. På den måde ville mødet inkludere en overnatning og deltagerne ville få tid
til at netværke på mere uformel vis. Endeligt indvendte Ganesh, at repræsentantskabsmødet ikke bør ligge i
forlængelse af en ferie fremover.
Vedr. Inti-seminar i Dublin: Morten fortalte kort om det oplæg Muhsin og han holdt vedr. rådets
dialogkonferencer i 2007. Der var stor interesse fra salen og mange spørgsmål vedr. organiseringen af
konferencerne.
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Punkt 7. Forberedelse af kvartalsmøde med ministeren
De emner, som er blevet foreslået på tidligere rådsmøder blev gennemgået. Det blev besluttet, at følgende tre
emner skal forberedes grundigt til ministermødet:
1) Ændring af regler for opnåelse af dansk indfødsret samt ændring af regler vedr. danskuddannelse
Muhsin argumenterede for, at det er kravet om en bestået prøve i Dansk 3, der skal ændres - rådet skal ikke gå
ind i en diskussion af de mere tekniske detaljer vedr. de forskellige prøver. Bayram indvendte, at rådet bør
relatere diskussionen til, at det også handler om udelukkelse frem for inklusion: Med de nuværende krav
fokuserer man på sprogfærdigheder og glemmer at mange som ikke kan bestå Dansk 3 har arbejdet, betalt skat
og fungeret som en væsentlig ressource i det danske samfund.
2) Sikring af ungdomsuddannelse til alle
Turan påpegede, at rådet bør fokusere på ungdomsuddannelserne. Bl.a. kan rådet fokusere på tiltag, der kan
sikre, at forældrene tager aktivt del i planlægningen vedr. deres børns uddannelse. Forældrene skal kende til de
krav og muligheder, der eksisterer. Uddannelsesvejledere skal derfor klædes på til både at vejlede både elever
og lærere. Abdulahi indvendte, at vejlederen også skulle kunne komme på banen, hvis børnene ikke dukker op
på skolen – tit og ofte har forældrene måske slet ikke indblik i, at børnene fravælger uddannelsesinstitutionen til
fordel for fritid på gaden.
3) Styrkelse af forældreansvar og samfundskundskab iblandt etniske minoritetskvinder
Issmat argumenterede for, at det er vigtigt, at styrke kvindernes rolle i forhold til integration: ”Via kvinderne kan vi
integrere deres mænd og børn. Den kuffert kvinden tog med til Danmark er ofte endnu ikke pakket ud”.
I forbindelse med et projekt i Norddjurs kommune har Issmat taget kontakt til en række sparringspartnere, der
alle har interesse i at udvikle en helhedsorienteret indsats målrettet kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.
Det blev besluttet, at forberedelsen af ministermødet skal varetages af sekretariatet i samarbejde med tre
arbejdsgrupper, der har ansvaret for at udvikle og holde oplæg om ovenstående tre områder. Arbejdsgrupperne
fik følgende sammensætning:
1) Razak og Bayram
2) Turan, Ganesh, Lally og Abdulahi
3) Issmat, Muhsin, Lynette og Halil
Endeligt påpegede Abdulahi, at det er relevant at stille et kort spørgsmål til ministeren vedr. udvælgelse af
kvoteflygtninge. Når kvoteflygtninge udvælges, ser man på flygtningens integrationspotentiale. Man kunne
spørge ministeren, om hvad dette integrationspotentiale indebærer? Desuden kunne rådet problematisere, hvis
man bruger begrebet om integrationspotentiale til reelt at fravælge muslimske kvoteflygtninge som det har været
antydet i medierne.

Punkt 8. Nyt om Projekt ”Frivilligt Socialt Arbejde i Mange Farver”
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Bayram fortalte, at der var styregruppemøde mandag den 19. maj. Projektleder Pernille Agerbæk er kommet
tilbage fra barsel. Der har været et ønske om at evaluere projektets møde allerede nu, hvilket Bayram dog var
skeptisk over for, idet han mente, at projektet skal løbe lidt længere, før det evalueres. Bayram tilføjede, at der
afholdes foreningsmøder igen til september. Adnan fortalte supplerende, at der har været projektmøder i Hillerød
og i Helsinge. Morten kunne derudover fortælle, at sekretariatet holder møde med projektets sekretariat på
mandag. Her skal det diskuteres, hvordan samarbejdet med rådet kan styrkes yderligere. Turan tilføjede, at
sekretariatet bør nævne, at integrationsrådene skal opmuntres til at påtage sig en aktiv rolle i forbindelse med
foreningsmøderne f.eks. som oplægsholdere og medarrangører.
Punkt 9. Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde
Turan foreslog, at vi på næste rådsmøde samler op på repræsentantskabsmødet.
Punkt 10. Eventuelt
Lally argumenterede for, at det er vigtigt, at medlemmerne gør et stort forarbejde inden udlandsrejser idet rådet
skal være enigt om, hvilken værdi udlandsrejser skal have samt hvordan erfaringerne kan bruges aktivt i det
videre rådsarbejde. Lally spurgte ind til hvordan det gik med oprettelsen af et fælles klagenævn for ligestilling?
Desuden ønskede hun at vide mere om hvornår Forældreguides lanceres?
Frederik Gammeltoft fortalte, at Forældreguides er meget tæt på at kunne offentliggøres, og at rådet vil blive
informeret herom så snart der er nyt i sagen. I forhold til oprettelsen af et fælles klagenævn for ligestilling kunne
Morten oplyse, at dette var undervejs. Det nye klagenævn træder i kraft 1. januar 2009 og medfører i hovedtræk
at der oprettes ét fælles administrativt klagenævn for samtlige beskyttede kriterier. Ligebehandlingsnævnet får
kompetence til at behandle klager over forskelsbehandling både uden for arbejdsmarkedet og på
arbejdsmarkedet, i det omfang den nuværende lovgivning indeholder et forbud mod forskelsbehandling.
Abdulahi ønskede at vide, hvordan det står til med rådets eventuelle studietur. Morten fortalte, at der vil blive
arbejdet på den henover sommeren. Abdulahi lagde op til, at rådet bør overveje, om det skal markere FN’s
internationale flygtningedag den 20. juni. Abdulahi foreslog endvidere, at der udarbejdes et idé-katalog med
input til integrationsrådene og hertil kommenterede Morten, at medlemmerne kan bruge ekstranettet til at oprette
en liste med input og gode idéer fra de respektive integrationsråd.
Turan opfordrede alle til at følge med i kommunalpolitik i deres respektive kommuner – ”Der vil snart blive sparet
meget, hold øje med, om de sparer på integration!”
Punkt 3 genoptaget
Afslutningsvis blev punkt 3 genoptaget. 9 stemte for forslaget om nyt næstformandskabsvalg, mens 2 stemte
imod dette forslag. Eftersom forretningsorden bekendtgør, at der kan afholdes fornyet valg af næstformand, hvis
10 af rådets medlemmer beslutter dette, faldt forslaget om fornyet næstformandsvalg.
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