
 

 

       
                                                 

 
 

REFERAT, 9. RÅDSMØDE. 

Dato: 14. maj 2008 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.:  2008/5020-475  

Sagsbeh.: ASR 

 

Fil-navn: Referat, 9. rådsmøde  

 

Referat af 9. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 
 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 23. april 2008 kl. 15.00 – 18.00 

Tilstedeværende: Muhsin, Bayram, Adnan, Lynette, George, Turan, Razak, Abdulahi, Ganesh, Issmat  

Fraværende med afbud: Lally, Sami, Halil. Derudover er Marcus på orlov og Caglayan ønsker at trække 
sig fra rådsarbejdet.  
 
Sekretariatet: Morten Spies, Kristoffer Kaack, Emile Vinge Madsen, Anne Sørensen.  

Integrationsministeriet: Anne Thorsen, Marian Lyng Møller. 

Punkt 1. Til orientering: Godkendelse af referat af 8. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og 

godkendelse af dagsorden for 9. møde i Rådet for Etniske Minoriteter. 

 
Referatet blev godkendt med enkelte rettelser. Dagsordenen blev godkendt. 
 
Punkt 2. Til orientering: Kort orientering fra formandskabet 

 
Muhsin fortalte om sidste nyt om Ungerådet. Regeringen har taget ideen til sig, og den er blevet indskrevet i 

regeringsgrundlaget. Muhsin fortalte, at han har været til møde med DUF hvor der også var deltagelse af 

repræsentanter fra ministeriet. Processen er nu startet, og der skal afholdes flere møder. 

Diskussionsoplæg til udformning af Ungerådet udarbejdes af DUF, REM og ministeriet.  

 

Adnan fortalte, at der d. 16. april var konference i Frederiksberg Kommune. Ministeren var til stede, og hun 

talte bl.a. om frivilligt arbejde. Adnan fortalte desuden, at han d. 9. april deltog i konferencen ”Kulturel 

Mangfoldighed og Interkulturel Dialog” med Emile og Kristoffer.  

Herefter fortalte Adnan om sin deltagelse i arbejdsgruppen om digitalt tv. Adnan fortalte ligeledes om sin 

deltagelse i et INTI seminar i Athen.   

 



 

 

Bayram har siden sidst deltaget i en konference arrangeret af Cepos og et debatmøde i Politikens Hus.   

 

Der blev afholdt møde mellem formandskabet, Morten, kontorchef Frederik Gammeltoft og afdelingschef 

Henrik Kyvsgaard d. 14. april 2008.  

 

Blandt medlemmerne er der enighed om at al kommunikation vedr. møder skal gå gennem sekretariatet. 

Flere fremhæver, at det er under al kritik, at Adnan henvender sig til kontorchefen i stedet for at tage 

konflikten internt i rådet. Medlemmerne bakker op om sekretariatet i sagen.  

 

 
Punkt 3. Til orientering: Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i 

eksterne udvalg, konferencer mv. 

 

Turan fortæller, at de i Fredericia integrationsråd er utilfredse med at de ikke bruges nok af 

kommunalpolitikerne. De arbejder for, at de fremover høres hver gang der er nyt på deres område. 

Integrationsrådet skal deltage i nogle kulturelle dage. Integrationsrådet skal samle baglandet, de etniske 

foreninger. Turan fortæller at, Fredericia Legeland har jubilæum og integrationsrådet i den sammenhæng 

skal deltage. Fredericia er derudover ved at starte en kommunikationsgruppe. Ved første møde deltog 8 

foreninger. De vil nu lave en paraplyorganisation for alle etniske foreninger som så mødes og snakker om 

integration. Derudover er Fredericia ved at starte et samarbejde med de andre formænd i trekants-området.  

 

Abdulahi fortalte, at de i Odense har afgivet svar ang. modersmålsundervisning. Desuden fortalte Abdulahi 

om valg til formandsposten i Odense integrationsråd den efterfølgende 24. april.    

 

Issmat kunne berette om, at der i Norddjurs kommuner er ved at blive udformet en kultur og fritidspolitik for 

Norddjurs Kommune. Den bliver sendt til høring i integrationsrådet. Issmat fortalte ligeledes, at der har været 

temamøde om den festival som almindeligvis afholdes i Grenaa. Tidligere var navnet Global Music Festival, 

men den vil i år blive omdøbt til Global Culture Festival.  

 

George fortalte, at de i Hillerød integrationsråd ønsker at fokusere på arbejdsmarkedet. I den forbindelse har 

integrationsrådet taget kontakt til erhvervsudvalget og desuden inviteret jobkonsulenter til et møde. 

Integrationsrådet arbejder på at få høringsret. 

 

Razak oplyste, at de i Varde netop har afgivet høringssvar om sundhedspolitik. Et rollemodel-korps er ved at 

blive oprettet. Ligeledes vil integrationsrådet i Varde gerne have genoprettet et tilbud om 

modersmålsundervisning. Integrationsrådet er ved at oprette en kontaktgruppe, som nogle gange om ugen 

afholder åben konsultation i kommunen. Således kan borgerne komme og stille spørgsmål.  

 



 

 

Ganesh fortalte, af de i Sønderborg har lavet forskellige arbejdsgrupper. De vil have fokus på arbejdsmarked 

og uddannelse, og vil i den forbindelse samarbejde med div. forvaltninger. Integrationsrådet skal deltage på 

Kulturnatten.   

 

Adnan fortalte, at de i Frederiksberg har afholdt en konference hvor ministeren deltog. I oktober afholdes fest 

i anledningen af Ramadanens afslutning.  

 

Muhsin fortalte, at de i Vejle arbejder på en visionsdag med workshops. Denne planlægges afholdt i 

efteråret.  

 

Punkt 4. Til orientering: Vedr. rådets deltagelse i INTI - seminar i Athen d. 30. marts – 1. april.  

 
Abdulahi fortalte om sin deltagelse i INTI seminaret i Athen. Han deltog sammen med Morten. Det var et 

spændende seminar, hvor blandt andet Ramadan-festen i Odense kom med på listen over best-practice.  

 

Derudover fortalte Abdulahi, at Adnan også deltog i Athen. Det var hverken rådet eller sekretariatet blevet 

underrettet om, og Abdulahi udtrykte sin utilfredshed med, at der på den måde var to delegationer afsted. 

Abdulahi fortalte, at han oplevede det som et udtryk for mistillid til hans person.  

 

 

Punkt 5. Til orientering: Ved Anne Thorsen og Marian Lyng Møller 

 

Anne fortalte, at Østaftalen er blevet vedtaget. 1. maj træder nye regler i kraft for de nye EU-lande.  

Derudover er der et nyt lovforslag oppe ang. Færøerne. Omhandler opholdstilladelse med henblik på visse 

former for beskæftigelse.  

 

Desuden fortalte Anne, at Udlændingeservice (US) har udgivet en undersøgelse om ukrainske praktikanter. 

Der er blevet udført stikprøvekontrol for falske dokumenter og har konstateret, at der anvendes falske 

dokumenter. Der er nu udformet en handlingsplan således at man kan komme dette til livs. 

  

Marian fortalte om arbejdsgruppen for udsatte børn og unge. Arbejdsgruppen skal fungere løbende og over 

længere tid. Lige nu er gruppens fokus børn og unge i alderen 0-29 år. Hvad kan der gøres for disse unge? 

Arbejdsgruppen vil udforme idé-katalog over best-practice, og Marian fortalte, at hun i den forbindelse vil 

sende brev til rådsmedlemmerne. Idé-kataloget skal præsenteres for regeringen. Der skal også etableres en 

erfaringsdatabase.  

 
Punkt 6. Til orientering: Nyt fra sekretariatet 

 

Årsberetning er meget snart færdig og udleveres på Repræsentantskabsmødet d. 10. maj  

 



 

 

Yildiz Akdogan (A) kommer og holder oplæg til repræsentantskabsmødet. Derudover vil der være et kort 

oplæg om kurserne. Vi har netop fået datoer og steder bekræftet.  

 

Strateginotatet tages op på et kommende rådsmøde  

 

Morten fortalte ligeledes om et kommende INTI-seminar i Dublin, hvor rådet skal holde oplæg for EU-

embedsmænd om best practice i relation til dialogkonferencerne fra 2007. Muhsin, Lally og Morten deltager 

på INTI-seminaret. Muhsin og Morten holder oplæg i fællesskab. 

 
Punkt 7. Forberedelser til næste ministermøde 

 

Morten kunne fortælle, at ministeren har bedt om, at møder afholdes som en fokuseret diskussion om et eller 

flere emner. Ministeren vil meget gerne høre den enkeltes erfaringer.  

  

Evt. emner som kan sættes på dagsordenen på næste ministermøde:  

Abdulahi ønskede, at man tog sagen om at regeringen prøver at undgå muslimske kvoteflygtninge op. 

Desuden vil han meget gerne diskutere kravene til opnåelse af dansk indfødsret med ministeren. Han gav 

som eksempel: Irakisk medlem af Odense integrationsråd har nævnt, at der er en del irakiske flygtninge som 

ikke kan tilegne sig det danske sprog(grundet traumer eller lign), – men bør disse udelukkes fra at kunne 

opnå dansk statsborgerskab? 

Abdulahi ønskede ligeledes at tale med ministeren om de seneste uroligheder. Hvorfor taler hun kun med 

imamer om det? Hvorfor ikke tale med os? 

  

Turan ønskede at diskutere diskrimination med ministeren. Ligeledes ønskede han at bringe regeringens 

plan om at 95% af alle unge skal være i ungdomsuddannelse(”Ungdomsuddannelse til alle”) inden 2015 på 

dagsordenen. Bl.a. nævnte Turan problemer med for få praktikpladser. 

 

Turan foreslog desuden, at rådet altid søger at have løsningsforslag parate til de problemer, de rejser overfor 

ministeren.  

 
Punkt 8. Indledende drøftelse vedr. rådets holdning til oprettelse af undervisningstilbud i 

forældreansvar målrettet etniske minoriteter? Ved Issmat. 

 

Issmat fortalte, at han forestillede sig, at der skulle laves undervisning om opdragelse og forældreansvar.  

Enighed om at der skal bakkes op om forslaget, evt. som opfølgning til forældreguides.  

 
Punkt 9. Nyt om projekt Frivilligt Socialt Arbejde i mange Farver. Ved Adnan og Bayram 

 

Perrnille er kommet tilbage efter barsel.  

I april er der blevet afholdt møder i Fredensborg og Fredericia.  



 

 

Møde i Gladsaxe blev aflyst p.g.a. for få tilmeldinger.  

Turan nævnte i denne forbindelse, at han var ærgerlig over, at frivilligrådet ikke havde inddraget ham i 

forbindelse med mødet i Fredericia.   

 

Punkt 10. Indledende drøftelse vedr. rådets holdning til hensigtsmæssig kombination af arbejde og 

sproglæring for nytilkomne – med udgangspunkt i konkret sag fra Varde. Ved Razak 

 

Razak berettede: Man har tre år til at tage danskuddannelse. Derefter skal man selv betale. Det er et 

problem for mange. Hvis man ikke kan dansk afskæres man fra at kunne opnå dansk statsborgerskab. 

Selvom man har arbejdet mange år i DK og bidraget til samfundet, kan man pludselig stå uden arbejde og 

dermed i en vanskelig situation.  

 

Morten påpeger, at rådet selv har bedt om en mere fleksibel løsning i et høringssvar i januar. Ministeren har 

selv sagt, at man ikke lærer dansk af at gøre rent – hvad skal vi i stedet gøre? 

 

Razak lægger op til, at det sættes på dagsordenen. 

 

Turan tilføjede, at der ligeledes er behov for, at man ser på muligheder for sygeeksamen i forbindelse med 

prøver i dansk. 

 

Punkt 11. Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde 

 

Abdulahi foreslog, at rådet skal markere FN’s flygtningedag den 20. juni 2008.  

 
Punkt 12. Eventuelt 

 


