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 REFERAT, 15. RÅDSMØDE.  

Dato: 19. februar 2009 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.:  2009/5020-503  

Sagsbeh.: ASR 

Fil-navn: Referat, 15. rådsmøde  

 

Referat af 15. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 
 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 21. januar 2009 kl. 15.00 – 18.00 

Tilstedeværende: Bayram, Adnan, Sami, Marcus, Muhsin, Razak, Ganes, Erdogan og Issmat 

Fraværende med afbud: Lally, Lynette, Turan, Abdulahi, Dusan   
 
Sekretariatet: Morten Spies, Anne Sørensen.  

Integrationsministeriet: Marian Lyng Møller & Anne Thorsen. 

 

Pkt. 1. Dagsorden for 15. møde og referat af 14. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 
Referat blev godkendt med enkelte rettelser. Dagsordenen blev godkendt. 
 

Pkt. 2. Kort orientering fra formandskabet  

 
Muhsin kunne fortælle, at han har afholdt møde med Udenrigsministeriet og Integrationsministeriet vedr. 
konflikten i Gaza og de mulige integrationsmæssige perspektiver. Muhsin oplyste, at han i december 2008 
havde deltaget på en konference om radikalisering arrangeret af regeringen, hvor der var blevet lagt vægt på, at 
internationale konflikter i høj grad påvirker unge mennesker i Danmark. Det er blevet besluttet, at der skal 
afholdes informationsmøde i Vollsmose d. 29. januar hvor Udenrigsministeriet, Dansk Røde Kors, Folkekirkens 
Nødhjælp og The Network holder oplæg om den danske humanitære indsats og muligheden for at engagere sig 
i frivilligt socialt arbejde. Muhsin fortalte ligeledes, at formandskabet holdt møde d. 12. januar og at Københavns 
integrationsråd har anmodet om at mødes med REM med jævne mellemrum med henblik på 
erfaringsudveksling. Muhsin kunne således fortælle, at han havde holdt møde med en repræsentant for 
Københavns integrationsråd umiddelbart før rådsmødet.      
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Bayram kunne fortælle, at han er blevet interviewet til P1 i forbindelse med en undersøgelse om stigende 
ulighed mellem indvandrere og danskere udført af Ugebrevet A4. 
 
Adnan foreslog, at REM fejrer sit 10 års jubilæum i 2009.   
 

Pkt. 3. Orientering fra Integrationsministeriet 

 
Anne Thorsen kunne fortælle, at der er blevet vedtaget tre lovforslag i december 2008 om ændring af 
udlændingeloven. Det drejer sig om henholdsvis en lovændring om effektivisering og smidiggørelse af adgangen 
til forretningsvisum og besøgsvisum, en lovændring om videregivelse af oplysninger til anklagemyndigheden, 
gennemførelse af SIS II-forordningen m.v. og en lovændring om skærpet meldepligt for udlændinge på tålt 
ophold m.v. I foråret er der planlagt to lovforslag til fremsættelse. Det ene om skærpelse af udvisningsreglerne 
og reglerne om indrejseforbud, udelukkelse m.v. af udlændinge opført på FN’s og EU’s sanktionslister, og det 
andet vedrører ophævelsen af overgangsordningen for borgere fra nye EU-lande. De to forventes at blive 
fremsat i slutningen af februar.  
 
Marian fortalte ligeledes om nyligt vedtagne love. Lov om fradrag for børnebidragsrestancer, kontanthjælp, 
starthjælp og introduktionsydelser. Ordningen træder i kraft 1. juli 2009, og betyder, at børnebidrag kan 
fradrages i introduktionsydelsen hvis de ikke udbetales frivilligt. Marian fortalte ligeledes, at kommissoriet for 
racisme-handlingsplanen nu er på plads, og at arbejdsgruppen nu går i gang med at udarbejde handlingsplanen. 
Handlingsplanen skal ligge færdig inden udgangen af 2009.  
Marian oplyste ligeledes om Ligebehandlingsnævnet, som er oprettet fra 1. januar 2009  
 

Pkt. 4. Orientering fra de lokale integrationsråd 

 
Bayram kunne fortælle, at de i Ishøj har afholdt en mangfoldig nytårsfest med 3-400 deltagende. Det var en stor 
succes, og rollemodellerne fra ”Banebryderne” havde gjort et vigtigt stykke arbejde. Bayram fortalte derudover, 
at Ishøj integrationsråd arbejder på, at indsatsen med banebryderne udmunder i en forening, så der kan blive 
skabt en vedvarende struktur omkring arbejdet.  
 
Marcus fortalte, at integrationsrådet har fået meget medieopmærksomhed i forbindelse med to 
byrådsmedlemmers kritik af rådet. Han fortalte desuden, at rådets studietur til Amsterdam bliver udsat til maj 
måned, da borgmesteren er forhindret på den oprindeligt planlagte dato. 
 
Issmat fortalte, at Norddjurs Kommune starter et projekt om folkesundhed den 3. februar med kostvejledning og 
ugentlig undervisning ved en diætist. Projektet får mellem 20 og 30 deltagende. På Grenaa bibliotek udstiller de 
netop nu ”Den usynlige succes”, som omhandler unge mænd med minoritetsbaggrund heriblandt Abdulahi Egal 
fra Rådet for Etniske Minoriteter. Udstillingen åbnede d. 9. januar med blandt andet oplæg af Issmat og kører 
indtil d. 29. januar. Slutteligt kunne Issmat fortælle, at teateret Opgang 2 har besøgt Norddjurs kommune med 
stor succes. Kommunens kulturudvalg finansierede opførelsen af forestillingen ”I kærlighedens navn” og rigtig 
mange mødte op og nød forestillingen som Issmat introducerede.  
  
Sami kunne fortælle, at integrationsrådet i Høje-Taastrup lige nu sætter fokus på informationsindsatsen omkring 
diabetes blandt etniske minoriteter. Sami fortalte endvidere, at rådet har efterspurgt at få stillet et 
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aktivitetsbudget til rådighed af kommunen til de mange arrangementer de gerne vil afholde, men at rådet har 
fået afslag herpå. 
 
Erdogan fortalte om Mangfoldighedskonferencen, som blev afholdt i Odsherred kommune i december. Her blev 
uddelt mangfoldighedspriser i forskellige kategorier. Erdogan fortalte ligeledes, at rådet har søgt penge i 
beskæftigelsesudvalget til at lave et projekt om de såkaldt usynlige kvinder. Desuden fortalte Erdogan, at en ny 
integrationskonsulent snart starter arbejdet i Odsherred kommune. 
 
Razak fortalte, at Varde integrationsråd har valgt sundhed, uddannelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet som 
fokusområder for 2009. Deres spejderprojekt er ved at gå i stå på grund af pengemangel, så rådet er i gang med 
at afsøge muligheder for fundraising. Muhsin fortalte i den sammenhæng, at han havde gode kontakter i Vejle 
som måske kunne være behjælpelige med inspiration og vejledning.  
 
I Sønderborg er der blevet valgt fire nye medlemmer til integrationsrådet. Ligeledes fortalte Ganes, at Morten har 
været på besøg i Sønderborg i forbindelse med sit arbejde med etablering af et råd for unge danskere med 
indvandrerbaggrund. 
 
I Frederiksberg integrationsråd har formanden valgt at trække sig, hvorfor der er valg til posten d. 29. januar. 
Ligeledes fortalte Adnan, at Frederiksberg har fået ny borgmester. Siden sidst har integrationsrådet afholdt et 
møde med integrationsudvalget. 
 

Pkt. 5. Forslag om særlige tilbud til højtuddannede voksne udlændinge, der afventer godkendelse af 

deres kvalifikationer v Issmat. 

 

Issmat orienterede om særlige barrierer højtuddannede kan støde på, når de kommer til Danmark. 
Højtuddannede nytilkomne tilbydes danskundervisning på Dansk 3, hvor kursisterne på et overordnet niveau 
nok har en sammenlignelig uddannelsesmæssig baggrund, men alligevel kan have meget forskellig 
indlæringshastighed. Indlæringen af dansk er meget afhængig af niveauet på det hold, man placeres på. Issmat 
påpegede, at det er centralt, at højtuddannede oplever, at der tages hensyn til særlige kompetencer fx i form af 
særlige motivationsfremmende praktikforløb i kombination med danskuddannelsen. Rådet diskuterede 
efterfølgende tendensen til, at etniske minoriteter ofte anskues som grupper i stedet for som individer. Gode 
idéer til videre bearbejdelse af Issmats forslag sendes til sekretariatet.  
  
Pkt. 6. Forslag om arbejdsdag i Rådet for Etniske Minoriteter 
 
Det blev diskuteret, hvilke emner der kunne være relevante at diskutere på arbejdsdagen, og idéen om at sætte 
fokus på rådets resultater i perioden 2007 - 2009 samt fastsættelse af en strategi for arbejdet i 2009 - 2010 blev 
bragt på banen. Det blev vedtaget, at Morten laver forslag om tre forskellige datoer, som rådsmedlemmerne 
dernæst stemmer om.  
 
Pkt. 7. Orientering fra sekretariatet 

 
Morten fortalte, at han har gennemgået ansøgninger til praktikantstillingen. Det er endnu uvist om rådet får en 
praktikant i næste semester, men det afgøres snarest. Morten forelagde kort budgettet for 2009 for 
rådsmedlemmerne. Anne delte udkast til pjecen om valg ud til rådsmedlemmerne. Feedback på pjecen skal 
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være sekretariatet i hænde senest onsdag d. 28. januar. Afslutningsvist fortalte Morten, at Center for 
Responsible Design har rettet henvendelse til Rådet for Etniske Minoriteter angående et projekt omkring 
opkvalificering af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til beskæftigelse i designbranchen.  
  
 

 

 

 

Pkt. 8. Kort orientering om projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver 

 
Der blev afholdt møde i sidste uge hvor LG Insight, som skal evaluere projektet, var med. Den 7. marts afholdes 
et afslutningsarrangement i Projekt Frivilligt Socialt Arbejde i Mange Farver på Nørrebro i København. Yderligere 
info findes på www.rem.dk og på www.frivilligraadet.dk    
 
Pkt. 9. Indfødsretskravene – hvordan kan rådet komme med relevante anbefalinger til ministeren på et 

kommende møde? 

 

Bayram foreslog, at rådet lægger op til, at der gives dispensation til gamle mennesker, som har boet her i lang 
tid og til mennesker med psykiske lidelser. Ganes foreslog, at rådet præsenterer ministeren med eksempler fra 
udlandet. I Canada er der eksempelvis ikke de samme krav til ansøgere over 60 år. Det blev besluttet, at emnet 
tages op til næste ministermøde.  
 

Pkt. 10. Punkter til næste møde 

 

Marcus foreslog, at næste møde blandt andet skal omhandle forarbejde til arbejdsdagen. Bayram foreslog, at 
vi genoptager et tidligere forslag om at arrangere årlig debatdag om tonen i integrationsdebatten for 
journalister. Sami ønskede, at udforme et forslag til ministeriet om at oprette en pulje til aktiviteter i de lokale 
integrationsråd. Issmat lagde op til, at Else-Marie Ringgaard fra Integrationsservice inviteres til at holde oplæg 
på et af rådsmøderne.  
 
Pkt. 11. Evt. 

 

Intet under eventuelt 
 
Efterfølgende møde med HK 

 

Efter rådsmødet aflagde HK’s næstformand Karin Bansci og faglig sekretær i HK Steen Karlsen besøg hos 
rådet. De fortalte om HK’s integrationsudspil vedr. ”ret og pligt” til uddannelse. REM tilkendegav deres støtte 
til HK’s udspil og vil overveje at orientere ministeren om forslaget.   


