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 REFERAT, 16. RÅDSMØDE.  

Dato: 25. februar 2009 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.:  2009/5020-509 

Sagsbeh.: ASR 

Fil-navn: Referat, 16. rådsmøde  

 

Referat af 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 
 
Dato og tidspunkt: Onsdag den 25. februar 2009 kl. 15.00 – 18.00 

Tilstedeværende: Bayram Yüksel, Muhsin Türkyilmaz, Turan Savas, Lynette Munk, Lally Parwana, Adnan 
Meki, Razak Jenayah, Ganes Shanmugaratnam, Erdogan Øzhayet og Issmat Mohamed 

Fraværende med afbud: Sami Gökdemir, Dusanm Jovanovic, Abdulahi Egal og Marcus Sabri  
 
Sekretariatet: Morten Spies, Maj Blankenberg, Anne Sørensen  

Integrationsministeriet: Anne Thorsen 

 

Pkt. 1. Dagsorden for 16. møde og referat af 15. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Referat blev godkendt med enkelte rettelser. Dagsordenen blev godkendt. 

 

Pkt. 2. Kort orientering fra formandskabet  

Muhsin fortalte, at et nationalt ”center for etnisk erhvervsfremme”, skal etableres som nationalt videnscenter 

baseret på forskning og erfaringer nationalt og internationalt. Hvor centeret får adresse, samt hvornår det 

åbnes er endnu ikke besluttet. Muhsin gjorde endvidere opmærksom på, at Center for frivilligt socialt arbejde i 

Odense tilbyder flere spændende kurser som er relevante for integrationsrådsmedlemmer. Muhsin lagde op 

til, at rådsmedlemmer endelig skal henvende sig til sekretariatet og melde sig til kurser, som de finder 

relevante og interessante. 

 

Pkt. 3. Orientering fra Integrationsministeriet 

Anne Thorsen fortalte, at der er blevet fremsat lovforslag om udfasning af overgangsordning for de nye EU-

lande (EU 10-landene), som omhandlede adgang til arbejdskræftens fri bevægelighed. Lovforslaget indebærer, 

at overgangsordningen udfases helt, og at borgere fra de nye EU-lande dermed får samme rettigheder som 

borgere fra de øvrige EU-lande. 
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Anne fortalte desuden, at ministeren har taget principiel stilling til klagerne vedrørende fejl i indfødsretsprøven. 

Spørgsmålet om hvornår ordet ”Danmark” optræder første gang er således blevet godkendt som et korrekt svar, 

uanset hvad ansøgeren har svaret på det pågældende spørgsmål. Således består alle de som svarede forkert 

på spørgsmålet om hvornår ordet ”Danmark” fremgik første gang og kun manglede et rigtigt svar for at have 32 

rigtige. Det betyder, at de som nu, efter ministerens stillingtagen, har bestået vil blive kontaktet af det 

sprogcenter, hvor de har aflagt prøven, så de kan få udstedt et prøvebevis.  

 

Herefter fulgte en snak om rekrutteringsinitiativer i Indien. Snakken kom på foranledning af Lally, som kunne 

fortælle, at bekendte i Indien havde berettet om øget markedsføring af muligheden for at få arbejdstilladelse i 

Danmark. Anne fortalte, at der er startet et agentur på den danske ambassade i New Delhi, som forsøger at 

rekruttere arbejdskraft til DK. Der er etableret en særlig green-card ordning, hvor bestemte kompetencer kan 

føre til udstedelse af green card til Danmark. Anne tilføjede, at interesserede kan finde mere information på 

nyidanmark.dk. 

 

Pkt. 4. Orientering om regeringens handlingsplan ”En tryg og fælles fremtid” 

Kontorchef Hanne Stig Andersen og Konsulent Nadeem Irani fra Kontor for Demokratisk Fællesskab og 

Forebyggelse af Radikalisering i Integrationsministeriet fortalte om det arbejde, de varetager i kontoret. 

Kontorets ansatte har blandt andet haft en aktiv rolle i forbindelse med forarbejdet til regeringens handlingsplan 

”En tryg og fælles fremtid”, som blev offentliggjort d. 30. januar. Handlingsplanen, som er blevet til i et 

samarbejde mellem syv ministerier, er bl.a. blevet udformet på baggrund af en række møder med forskellige 

relevante aktører og eksperter på området, herunder Rådet for Etniske Minoriteter.   

 

Kontoret skal, jf. regeringens handlingsplan, arbejde for at styrke integrationen og sammenhængskraften i 

samfundet med henblik på at modvirke radikalisering. Den målsætning skal blandt andet nås gennem 

samarbejde og tæt kontakt med kommunale aktører i hele landet. Nadeem, som er konsulent i kontoret kunne 

fortælle, at han bruger det meste af sin tid på at arbejde ”ud af huset” og har en tæt kontakt til de lokale aktører i 

kommunerne.   

 

Hanne og Nadeem viste interesse overfor rådsmedlemmernes ønske om at få besøg fra kontoret i de lokale 

integrationsråd.  

 

Pkt. 5. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, 

konferencer mv.  

Lynette kunne fortælle, at Kalundborg integrationsråd har fået to nye medlemmer og en ny sekretær. Det lysner i 

integrationsrådsarbejdet, som har været i lidt modvind i efteråret. I det nye år skal integrationsrådet blandt andet 

samarbejde med politiet om at rekruttere nydanskere til at deltage i Natteravnene. Derudover planlægger rådet 

at afholde kvindemøder, hvor information om relevant lovgivning skal være på tapetet. Disse møder skal 

afholdes på sprogskolen.  

 

I Norddjurs kommune er der blevet afholdt møde d. 17. februar. Et af de vigtigste emner på dagsordenen var 

høringssvar vedr. integrationspolitik i Norddjurs kommune. Forskellige kommunale aktører var på besøg i 

integrationsrådet, og de gav svar på de spørgsmål rådsmedlemmerne havde. Issmat fortalte, at integrationsrådet 

i den kommende tid vil arbejde på at forbedre samarbejdet mellem nydanske forældre og kommunens skoler.  
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Den 26. januar deltog Issmat på en konference i Nyborg om skole-hjem samarbejde. Her blev der afholdt 

workshops og foredrag. Herefter fortalte Issmat, at en radio-kanal for etniske minoriteter i Århus kontaktede ham 

for at lave et radio-portræt af ham. Efter interviewet blev Issmat spurgt, om han ligeledes ville deltage i en TV-

udsendelse. Issmat kan derfor også opleves i et TV-interview på et senere tidspunkt. 

 

Lally kunne fortælle om fremgang i Rødovre integrationsråd. Rådet er stabilt og arbejder godt. Lige nu er rådet i 

færd med at arrangere en aften om skole-hjem samarbejde den 2. april. Her er lektor Iben Jensen blandt de 

inviterede sammen med forældrerepræsentanter og repræsentanter fra skolevæsenet.   

 

Ganes fortalte, at der var møde i integrationsrådet d. 17. februar. Der er kommet nye medlemmer til 

integrationsrådet, og lige nu diskuteres det, hvad rådet skal fokusere på det næste års tid. D. 4. marts skal rådet 

holde møde med arbejdsmarkedsudvalget.  

 

I Varde integrationsråd arbejdes fortsat på at finde midler til spejderprojektet. Derudover er de i gang med at 

lancere et nyt projekt med titlen ”Etniske mænd og motion”. Razak har planer om at sætte det gode eksempel og 

melde sig til som den første.  

 

Erdogan kunne fortælle, at mangfoldighedskonferencen i Odsherred fik fin opmærksomhed i lokalaviserne.  

Derudover fortalte Erdogan, at kommunen har modtaget penge fra Integrationsministeriet, så de nu kan 

genoptage projektet ”De usynlige kvinder”. Projektets målsætning er at skabe kontakt til kvinder med anden 

etnisk baggrund end dansk, som er gift med danske mænd. Mange af disse kvinder er ofte hjemmegående, og 

de er derfor en overset mulig arbejdsressource. Integrationsrådet er blevet opmærksomme på, at 

sprogstimulering af børn i børnehavealderen ikke tilbydes til alle tosprogede børn i kommunen, et tilbud som 

kommunen, ifølge folkeskoleloven, har pligt til at give, hvis det enkelte barn vurderes at have behov for det. 

Denne problematik vil integrationsrådet derfor se nærmere på.   

 

Adnan kunne fortælle, at Frederiksberg integrationsråd har valgt ny formand og næstformand.  

 

Pkt. 6. Kort orientering om det kommende ministermøde  
Muhsin fortalte, at Abdulahis forslag udgik, da Abdulahi er optaget af eksamener i den kommende tid. I stedet vil 

Abdulahi gerne tage forslaget op igen senere på året. Dagsordenen for det kommende ministermøde vil derfor 

denne gang rumme to forslag fra rådet, som fremgår af punkt 7 og punkt 8. 

 

Pkt. 7. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. forslag om særlige tilbud til højtuddannede voksne 

udlændinge, der afventer godkendelse af deres kvalifikationer  

Issmats forslag om særlige tilbud til højtuddannede voksne udlændinge mundede ud i følgende pejlemærker for 

det videre arbejde:  

 

 Der skal skabes synlighed omkring de højtuddannede 

 Hvordan motiveres de højtuddannede? 

 Der skal skabes overblik over antallet af ledige i regionerne.    

 

Arbejdsgruppen for dette forslag er Issmat, Lally og Turan. 
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Pkt. 8. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. anbefalinger til revidering af indfødsretskrav 

Morten fortalte på vegne af Marcus, at Marcus har kontakt til to personer, som gerne vil formidle deres historier 

til ministeren ved næste ministermøde. Den ene er en ung kvindelig studerende og den anden er en kvinde i 

70’erne. Marcus vil fortælle mere om det på arbejdsdagen.  

 

Lynette, som har været til indfødsretsprøven, argumenterede for, at det faktum, at der ikke afholdes 

sygeeksamen bør tages op på ministermødet. 

 

Ganes foreslog, at man kunne lægge op til, at indfødsretsprøven udformes som en kørekorteksamen i stedet for 

den nuværende udformning. I det hele taget burde man måske tænke mere i billeder frem for i tekst?  

 

Morten fremlagde kort ideen om at præsentere ministeren for et vidensspil om Danmark, dansk historie og dansk 

kultur. Inspirationen har Morten fundet i et lignende spil fra USA. Maj arbejder pt. på at udvikle den danske 

pendant til spillet.  

 

Razak pointerede det rimelige i, at indfødsretsprøven kunne gennemføres på modersmålet, eftersom prøven er 

en videnstest og ikke en sprogtest.  

 

Turan fremførte argumentet om at mange ældre højst sandsynligt ville tage til udlandet i længere perioder hvis 

de fik statsborgerskabet. Statsborgerskabet gør det nemmere at komme tilbage til Danmark, hvor mange ældre 

jo har deres familie. Statsborgerskabet ville muliggøre længerevarende rejser til hjemlandet uden frygt for at 

miste muligheden for at se familien.  

  

Arbejdsgruppen på dette forslag er Marcus, Muhsin og Ganes. 

 

Pkt. 9. Arbejdsdag d. 14. marts 2009 

Det blev oplyst, at overnatning efter arbejdsdagen er mulig, for de som har behov for det. 

Hernæst stod diskussionen på, hvad arbejdsdagen skal bruges til. Morten kunne fortælle, at han har bedt 

ministeriet om at evaluere det udbytte, de har haft af samarbejdet med REM. REM forventer at modtage et brev 

herom inden arbejdsdagen marts. Morten bad alle om at sende mails med idéer til debat inden d. 5. marts, hvor 

Muhsin, Maj og Morten holder møde med Johan Brahmsen. 

 

Pkt. 10. Orientering fra sekretariatet 

Morten præsenterede udkastet til dagsordenen til mødet i repræsentantskabet. Morten bad alle sende evt. 

input til hans mail. Morten fortalte herefter, at ”Det er dit valg” lige nu er under grafisk behandling. 

Sekretariatet får pjecen retur mandag.  

Morten fortalte, at Maj er i gang med Årsberetningen 2008, og lagde op til, at rådsmedlemmerne sender ideer 

til Maj. Morten fortalte kort om planerne om oprettelse af et netværk mellem medierepræsentanter og rådet. 

Planen er, at netværket skal mødes 4 gange om året, og Bayram er tovholder. De medlemmer, som er 

interesserede i at deltage i netværket, bedes melde tilbage til sekretariatet. 

 

Pkt. 11. Kort orientering om projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver 

Bayram fortalte, at der afholdes et afslutningsarrangement d. 7. marts for rollemodellerne og de øvrige 

involverede i projektet.   
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Pkt. 12. Kort orientering om ”Giv en hånd til Gaza” informationsmøde i Vollsmose d. 29. januar 2009  

Muhsin fortalte kort om mødet, hvor blandt andet Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og The Network 

orienterede om deres nødhjælpsarbejde. Herudover deltog Udenrigsministeriet med et oplæg om den danske 

regerings indsats. Muhsin kunne fortælle, at der var en god dialog på mødet og efterfølgende en positiv 

respons.  

 

Pkt. 13. Forslag til punkter til dagsordenen til næste rådsmøde 

Turan foreslog et punkt om, hvilke effekter finanskrisen kan have på integrationsudfordringerne.  

Lally ønskede en diskussion af, om rådet skal overveje en navneændring således at man undgå at fastholde 

en betegnelse som ”etniske minoriteter”.  

 

Pkt. 14. Evt. 

Lally efterlyste nye billeder, som kan portrættere REM bedre end de nuværende. Lally fortalte endvidere, at 

hun er kommet med i styregruppen i Dansk Røde Kors’ projekt ”I tråd med verden”. Projektet forventes at 

starte d. 1. august 2009 og vil i givet fald vare frem til 2012. 

 

  


