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Referat af 11. møde i Rådet for Etniske Minoriteter fredag den 20. juni 
 
Dato og tidspunkt: 20. juni 2008 kl. 14:00 – 15:30 

Tilstedeværende: Muhsin Türkyilmaz, Bayram Yüksel, Adnan Meki, Abderrazak Jenayah, Abdulahi B. 

Egal, Ganeswaran Shanmugraratnam, George Ahenkorah, Halil Yildirim, Issmat Mohamed, Lynette 

Munk, Sami Gökdemir, Turan Savas og Dusan Jovanovic. Fra sekretariatet: Morten Spies, Emile Vinge 

Madsen og Kristoffer Kaack Fra Integrationsministeriet: Anne Thorsen 

 

Pkt. 1. Til godkendelse: Dagsorden for 10. møde og referat af 9. møde i Rådet for Etniske 

Minoriteter 

 
Referat godkendt med rettelser. Dagsorden godkendt. 
 
Pkt. 2. Til orientering: Kort orientering fra formandskabet 

 
Muhsin fortalte, at han har holdt møde med DUF og Integrationsministeriet angående oprettelsen af et 
ungeråd. Muhsin sagde, at man endelig skal byde ind, hvis man har forslag til hvordan rådet kan 
udformes. 
 
Adnan kunne fortælle, at han har deltaget i et møde i Rådet for Menneskerettigheder. Han har også 
deltaget i et seminar arrangeret af Dansk Flygtningehjælp den 4. juni, hvor også Kronprinsesse Mary 
deltog. Seminaret handlede om, hvordan man kan hjælpe verdens flygtninge, som der p.t. findes ca. 4 
millioner af. 
 
Pkt. 3. Til orientering: Nyt fra de lokale integrationsråd 

 

Muhsin kunne fortælle, at de i Vejle integrationsråd er begyndt at afholde deres møder ude i byen, 
hvilket har givet en del medieomtale. Ét møde er fx blevet afholdt i Vejle Boldklubs lokaler. Muhsin 
opfordrede til, at andre råd bruger samme model, fordi det giver god omtale og fordi det er med til at 
gøre integrationsrådsmøderne til særlige oplevelser. 
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Fra Ishøj kunne Bayram fortælle, at de har fået ny sekretær, Helle Kirud, som de skal mødes med i 
næste uge. 
 
Issmat fortalte, at han, i sin egenskab af formand for Norddjurs integrationsråd, har deltaget i et seminar 
om nydanskeres sundhed. Issmat har ligeledes sammen med Bayram deltaget i et seminar arrangeret 
af CEPOS, som omhandlede nytilkomnes integration på arbejdsmarkedet.  
 
Lynette har ikke haft mulighed for at deltage i det sidste møde i Kalundborg integrationsråd p.g.a. et 
ophold i Zimbabwe, men hun ved, at Kalundborg i øjeblikket arbejder med at skabe synlighed omkring 
sig selv via hjemmeside og visitkort. Lynette kunne også fortælle, at en af Kalundborg integrationsråds 
sekretærer, Ali, er involveret i et projekt i boligområdet Sct.Nicolaiparken, hvor han har fast mødetid, så 
beboerne kan komme til ham og få råd og vejledning i diverse sager, som involverer kommunen. 
 
I Fredericia har integrationsrådet været involveret i den nyligt afholdt ”100-folkeslags-fest”, som bl.a. 
dronningen besøgte. Turan kunne fortælle, at der var tale om et vellykket arrangement, som har givet 
de etniske minoritetsforeninger i Fredericia så meget blod på tanden, at de nu vil forsøge at etablere en 
lokal etnisk paraplyorganisation. Turan understregede også, at det er vigtigt med en tydelig 
informationskampagne i forhold til efterårets kurser, hvilket Muhsin bakkede op omkring. 
 
George berettede, at Hillerød integrationsråd har afholdt et møde med erhvervsorganisationen C4 i 
Hillerød. C4 hjælper iværksættere med at komme i gang, laver netværk for nystartede virksomheder, 
tilbyder et mentor-system og udbyder kurser. Integrationsrådet spurgte, hvilke ydelser danskere med 
etnisk minoritetsbaggrund kan få hos dem. Svaret lød, at de ikke har udviklet noget specifikt til denne 
målgruppe, men at de er interesserede i at så mange som muligt gør brug af de eksisterende tilbud. 
Integrationsrådet efterspurgte dog tilbud udviklet specifikt for etniske minoriteter, hvilket C4 var positiv 
overfor. 
 
Abdulahi fortalte, at de i Odense er godt i gang med at planlægge en ”etnisk fest”. 
 
Razak kunne berette, at Varde integrationsråd har valgt at deltage i en lokal sommerfest med en stand, 
hvor temaet er sundhed. Derudover er Vardes rollemodelkorps startet. Projektet har fået noget 
økonomisk støtte, men mangler stadig 75.000 kr. 
 
Sami fortalte, at Høje-Taastrup integrationsråd har været på studietur til Malmø for at se nærmere på 
bydelen Rosengård, hvor 97 % af beboerne har etnisk minoritetsbaggrund. Sami forklarede, at 
størstedelen af beboerne kun bor i området i en begrænset årrække – de er så at sige på gennemgang 
– og derfor opfatter svenskerne området som en ghetto. Integrationsrådet har desuden også afholdt et 
møde på Hedehusene-skolen. Integrationsrådet talte med skolens inspektør; skolen har mange elever 
med etnisk minoritetsbaggrund (77 %) og man har på det seneste haft stor succes med at nedbringe 
omfanget af hærværk, bl.a. ved forsøg med heldagsskole. Sami kunne med glæde fortælle, at 
kommunen lader til at have fået øjnene op for integrationsrådet, hvilket han tilskriver, at 
integrationsrådet på det seneste har involveret sig i flere konkrete problemstillinger i lokalområdet. 
 
Fra Sønderborg integrationsråd kunne Ganesh fortælle, at han har deltaget i et indslag på TV Syd i 
forbindelse med projekt ”Dialogbænk” (indslag tilgængeligt via www.rem.dk). Projektet er en del af EU’s 
”Europæiske år for Interkulturel Dialog”. Den 28. juni holder tamilerne i Sønderjylland en stor fest med 
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deltagere fra ind- og udland. På Kulturnatten i Sønderborg den 22. august vil integrationsrådet uddele 
årets ”Brobyggerpris”. Ganesh fortalte også, at der på det seneste har været nogle skriverier i Jyske 
Vestkysten (den 18., 19. og 20. juni) om lavt fremmøde i integrationsrådet og medlemmer, der har 
trukket sig. Muhsin tager til Sønderborg i august for at hjælpe med at udforme tiltag, der kan styrke 
integrationsrådet fremover. 
 
Dusan fortalte, at Næstved integrationsråd har været indkaldt til møder i arbejdsmarkedsudvalget og i 
uddannelsesudvalget som led i et medborgerinddragelsesprojekt. Integrationsrådet har desuden 
deltaget i et lokalt 1. maj arrangement.  
 
Adnan kunne berette, at Frederiksberg integrationsråd deltog i arrangementet ”Frederiksbergdage”, 
hvor også Dronning Margrethe var til stede. 
Integrationsudvalget på Frederiksberg har per 31. maj søgt om midler fra Integrationsministeriet til at 
lave diverse arrangementer 
 
Pkt. 4. Til orientering: Orientering fra Integrationsministeriet 

 
Anne Thorsen fortalte, at Folketinget har vedtaget lovforslag om arbejdskraftrekruttering samt loven om 
Fribyordningen for forfulgte forfattere. I forhold til sidstnævnte forhandles der dog stadig mellem 
Kulturministeriet og kommunerne om økonomien i ordningen. Lynette spurgte ind til loven om 
rekruttering af udenlandsk arbejdskraft; om den kun vedrører folk, som kommer uden fra EU? Anne 
svarede ja, og uddybede, at loven kun dækker tredjelande (alle lande uden for EU), mens den allerede 
eksisterende ”Østaftale” vedrører folk fra EU-10-lande (de nye østeuropæiske EU-lande). 
 
Pkt. 5. Til beslutning og orientering: Nyt fra sekretariatet 

 

Morten foreslog en række møde-datoer for efteråret: Onsdag den 17. september, søndag den 12. 
oktober (i forbindelse med studietur), onsdag den 5. november og onsdag den 3. december. Datoerne 
blev vedtaget. 
 
Dernæst fremlagde Morten et udkast til en fælles studietur for rådet til Rotterdam i perioden lørdag den 
11. oktober til tirsdag den 14. oktober 2008. Studieturen vil erstatte den årlige arbejdsweekend, som 
rådet normalt tager på et sted i Danmark. Der er luft i budgettet til en udenlandsrejse, fordi rådet har 
sparet på øvrige udgifter. Morten forklarede, at Rotterdam kunne være et spændende rejsemål af flere 
grunde: 1) halvdelen af byens indbyggere har etniske minoritetsbaggrund 2) byen har spændende 
erfaringer med værdidebatter og forskellige inddragelses-initiativer og 3) Nederlandenes 
integrationsudfordringer er på flere punkter sammenlignelig med Danmark. 
 
Der blev uddelt et foreløbigt budget for turen sammen med lidt information om diverse 
integrationsinitiativer fra Rotterdam. Der var tilslutning til Rotterdam som rejsemål og det blev besluttet, 
at medlemmerne hver især melder tilbage til sekretariatet, når de har undersøgt om datoerne passer 
dem.   
 
Endelig oplyste Morten, at han har besøgt to lokale integrationsråd – Kalundborg og Jammerbugt – for 
at drøfte hvordan man kan fremme effektive og velfungerende integrationsråd. 
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Pkt. 6. Til godkendelse: Vedtagelse af en ny strategi for REM 

 
Morten fremlagde et udkast til en ny strategi for REM bl.a. med følgende mission og vision for rådet: 
 
Mission: 
Rådets mission er at rådgive integrationsministeren, herunder Integrationsministeriet om spørgsmål af 

betydning for flygtninge og indvandrere. 

 
Vision: 
Rådets vision er at styrke forståelsen mellem danskere på tværs af etnicitet igennem rådgivning, 

oplysning og fremme af en nuanceret demokratisk debat om migration og integration. Rådet ønsker at 

være med til at sikre, at Danmark er et inkluderende samfund, hvor etniske minoriteter opnår 

medborgerskab og har mulighed for aktivt at bidrage til udviklingen på lige fod med øvrige danskere. 

 
Razak tilføjede i denne sammenhæng, at aftaler skal overholdes og Abdulahi supplerede ham ved at 
påpege, at det bør have konsekvens, hvis aftaler ikke overholdes. Turan gjorde opmærksom på, at det 
ikke var nødvendigt at inkludere sådanne bestemmelser i strategien, da han anså det for almindelig 
sund fornuft, at aftaler overholdes og at medlemmerne yder en indsats i respekt for fællesskabets 
bedste. Dette førte til en drøftelse om håndtering af rådsmedlemmers deltagelse i konferencer mv., der 
fordrer rejseaktivitet og dermed belaster rådets budget. Der var enighed om, at medlemmer som ønsker 
at deltage i sådanne aktiviteter orienterer sekretariatet og formanden herom. Formanden tager herefter 
stilling til rådets eventuelle deltagelse.  
 
Udkastet til en ny strategi blev herefter drøftet mere generelt og der var enighed om, at der er brug for 
at redigere strategien på en kommende arbejdsdag i efteråret. 
 

Pkt. 7. Til orientering: Nyt om ”Projekt Frivilligt Socialt Arbejde i Mange Farver” 

 
Der afholdes styregruppemøde den 1. september. Adnan fortalte, at der er planlagt et foreningsmøde 
den 28. august på Frederiksberg, og Bayram fortalte, at der også planlægges et foreningsmøde i Ishøj 
(dato endnu ikke fastlagt). 
 

Pkt. 8. Til beslutning: Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde 

 

Rådet vedtog Birthe Rønns forslag om, at rådet fremover inviterer hende til kvartalsmøde, hvilket 
indebærer, at rådet kommer til at stå for mødeledelsen samt udformning af dagsorden. 
 
Abdulahi tilføjede, at han synes, at rådet skal blive endnu bedre til at svare konkret på ministerens 
spørgsmål. Desuden synes han, at rådet skal blive bedre til at følge op, når ministeren åbner op for 
rådets forslag.  
 
Turan foreslog, at der gøres plads i dagsordenen til mere uformel debat med ministeren. 
 

Pkt. 9. Eventuelt 

- 


