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Referat af 6. møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato og tidspunkt: Fredag den 18. januar 2008 kl. 13.30 – 15.05
Tilstedeværende: Fra rådet deltog: Muhsin, Issmat, Marcus, Bayram, Turan, George, Abdulahi, Halil
Fra sekretariatet deltog: Morten Spies og Anne Sørensen.
Fraværende med afbud: Caglayan, Lynette, Sara, Adnan, Razak
Fraværende uden afbud: Lally

Pkt. 1. Til godkendelse: Dagsorden for 6. rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter samt referat af 5.
rådsmøde
Referat og dagsorden blev godkendt.
Pkt. 2. Til orientering: Kort orientering ved formandskabet
REM har i den seneste periode været i medierne flere gange. Bayram var på TV2News i forbindelse med en
debat om de skærpede krav til Danskprøven. Bayram var ligeledes på TV2 Øst hvor han udtalte sig i sagen om
en diskotekejers brug af ulovlige ”indvandrer-kvoter” i Nykøbing Sjælland.
Integrationsseminaret i Vejle gik godt og der blev ved den lejlighed også afholdt formandskabsmøde.
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Pkt. 3. Til orientering: Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i
eksterne udvalg, konferencer mv.
Issmat kunne fortælle, at de i Norddjurs integrationsråd har haft møde med socialchefen, og at de er indgået i et
samarbejde om et projekt for kvinder. I øvrigt har de i Norddjurs blandt andet følgende projekter på tavlen: et
projekt om idræt og et projekt om bosætning.
Marcus fortalte, at han var med til frivilligmøde i Odense. Han synes, at det gik godt men var samtidig kritisk
overfor, hvordan sekretariatet udfører arbejdet. Marcus mener ikke, at sekretariatet reklamerer tilstrækkeligt for
deres møder. Marcus deltog desuden i integrationsrådsmøde i Viborg.
Bayram fortalte, at de i Ishøj er i gang med at skrive en rapport om kommunens studierejse til Tyrkiet. Rapporten
vil højst sandsynligt ligge færdig til næste rådsmøde.
Turan berettede, at medlemmerne af integrationsrådet i Fredericia, som noget nyt, får udbetalt diæter. Det
resulterer i, at flere medlemmer dukker op til møderne. I Fredericia er de ved at udforme en integrationspolitik,
som skal have titlen ”Vejen frem”. Derudover er der planer om at ansætte en integrationskonsulent, som kan
hjælpe med til at skabe en bedre kontakt til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Integrationsrådet
har været en væsentlig medspiller i udformningen af integrationspolitiken. Turan håber, at de også får
indflydelse på ansættelsen af integrationskonsulenten. I Fredericia er der ligeledes planer om at starte endnu et
”cykel-kursus” for kvinder med anden etnisk baggrund. På den måde vil kvinderne få større mobilitet.
Integrationsrådet påtænker at afholde en ”integrationsfest” til foråret.
George kunne fortælle at KRAM – konceptet har været i Hillerød http://www.kram-undersoegelsen.dk/.
Integrationsrådet i Hillerød vil gerne have høringssvarsret, og det arbejder de for tiden på at få.
I Odense og Ikast er årets første møde endnu ikke blevet afholdt. Abdulahi og Halil havde derfor ikke noget nyt
at berette.
Pkt. 4. Til orientering: Nyt fra Integrationsministeriet (Udlændinge- og Integrationsafdelingerne)
Punktet udgår.
Pkt. 5. Forberedelse af møde med integrationsministeren
Diskussion af hvordan medlemmerne bedst præsenterer sig selv og rådets arbejde.
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Pkt. 6. Kort orientering: Nyt fra Sekretariatet

•

Bent Østergaard deltager på 7. rådsmøde som oplægsholder.

•

2 praktikanter fra 31. januar 2008
Sekretariatet byder i slutningen af januar velkommen til to nye praktikanter; Emile Vinge Madsen som
bl.a. skal tage sig af rådets hjemmeside og Kristoffer Kaack som bl.a. skal deltage i udformningen af
forårets kursusprogram.

•

Repræsentantskabsmøde vil blive afholdt i Odense lørdag den 10. maj

•

Sekretariatet efterspurgte 2 ekstra deltagere til præsentationskursus den 26. januar. Marcus meldte sig
som interesseret i kurset i præsentationsteknik. Han melder tilbage mandag.

Pkt. 7. Nyt om projekt ”Frivilligt socialt arbejde i mange farver”
Mødet i Odense blev diskuteret og ligeledes var der en generel diskussion om, hvordan projektet kører. Flere af
rådsmedlemmerne gjorde opmærksom på, at projektet rummer nogle udfordringer blandt andet i forhold til at få
reklameret mere for møderne rundt om i landet.
Pkt. 8. Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde
Projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver ønskes på dagsordenen på næste møde.
Turan efterspurgte en udredning af repatrieringsloven.
Punkt om opdatering af hjemmesiden ønskes på næste dagsorden. Herunder opdatering af de eksterne og
interne udvalg som rådsmedlemmerne sidder i.
Pkt. 13. Eventuelt
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