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Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato og tidspunkt: Onsdag den 27. maj 2009 kl. 15.00 – 18.00
Tilstedeværende: Bayram Yüksel, Muhsin Türkyilmaz, Lally Parwana, Ganes Shanmugaratnam, Razak
Jenayah, Abdulahi Egal, Issmat Mohamed, Erdogan Øzhayat og Adnan Meki (tilstede indtil kl. 15.30)
Fraværende med afbud: Lynette Munk, Turan Savas, Dusan Jovanovic, Marcus Sabri og Sami Gökdemir
Sekretariatet: Morten Spies og Maj Blankenberg
Integrationsministeriet: Anne Thorsen og Marian Lyng Møller
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter samt godkendelse af
dagsorden for 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Adnan Meki fremsætter ønske om, at punkt 10 i referatet fra 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter
udelades. Såfremt punktet ikke udelades kan han ikke godkende referatet. Der foretages afstemning om
godkendelse af referatet, hvorefter referatet godkendes ved stemmeflertal.
Adnan Meki påpeger, at han ønsker, at punkt 9 på dagsorden omhandlende forslag om udvidelse af
eksklusionsparagraf i forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter udelades. Derudover vil han gerne
have, at punkt 8 flyttes op tidligere på dagsorden, da han er nødt til at forlade nærværende møde, men
gerne vil stille op som rådets repræsentant til European Integration Forum.
Muhsin Türkyilmaz udtaler, at eksklusionsparagraffen er et redskab, som rådet kan bruge i fremtiden og at
næsten alle foreninger har en eksklusionsparagraf. Det er et forslag, som skal sendes videre til ministeriet.
Adnan Meki bemærker, at han synes, at Rådet for Etniske Minoriteter skal fortsætte med den nuværende
forretningsorden indtil næste valg og at punktet derfor bør fjernes fra dagsordnen.
Der foretages afstemning om godkendelse af dagsordnen, hvorefter dagsordnen (uden ændringer)
godkendes ved stemmeflertal.
Pkt. 2. Kort orientering fra formandskabet
Adnan Meki fortæller, at han har deltaget i et styregruppemøde i Projekt Frivilligt Socialt Arbejde i Mange
Farver. Projektet blev afsluttet i april i år. Han har skrevet en artikel, som er kommet på REMs hjemmeside.
Adnan Meki anbefaler, at formanden for REM er repræsenteret ved møder i fremtidige projekter, da

formanden spiller en vigtig rolle. Endvidere beretter Adnan Meki, at han deltog i et møde vedr. Afrikakommissionen den 12. marts.
Bayram Yüksel fortæller, at han sammen med Lally Parwana har deltaget i Københavns integrationsrådes
dialogmøde vedr. fremtidige modeller for integrationsrådets sammensætning. Både Lally Parwana og
Bayram Yüksel holdt oplæg, hvor de anbefalede, at fremtidige integrationsråd nedsættes på demokratisk vis.
På dialogmødet var der en god diskussion mellem politikere og integrationsrådsmedlemmer.
Muhsin Türkyilmaz fortæller, at han sammen med Morten Spies har været til møde med Center for Offentlig
Kompetenceudvikling (COK), vedr. hvordan COK kan være med til at styrke integrationsrådene igennem
kursustilbud. Muhsin Türkyilmaz fortæller endvidere, at han sammen med Morten Spies har deltaget i
konferencen ”Turks Abroad” i Ankara, Tyrkiet. Morten Spies deltog som repræsentant for
Integrationsministeriet, mens Muhsin Türkyilmaz havde fået en personlig invitation. Muhsin Türkyilmaz holdt
oplæg om historiske og aktuelle integrationsudfordringer i Danmark.
Pkt. 3. Orientering ved Integrationsministeriet

Anne Thorsen fra Udlændingeafdelingen oplyser, at Folketinget holder sommerferie fra fredag den 29. maj
2009, og at alle lovforslag skal være vedtaget, inden de lukker. Endvidere fortæller Anne Thorsen, at
Integrationsministeriet har to lovforslag om ændring af udlændingeloven, der forventes vedtaget den 28. maj
2008. Disse lovforslag omhandler henholdsvis:
1. Skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud, udelukkelse m.v. af udlændinge
opført på FN’s og EU’s sanktionslister og
2. Behandling af sager om administrativ udvisning udlændinge, der anses for en fare for statens
sikkerhed.
Marian Lyng Møller fortæller om mangfoldighedsprogrammet “Arbejdsplads til nye danskere”, som løber fra
2006-2011. Programmet opsamler, videreudvikler og videreformidler virksomheders gode erfaringer med
mangfoldighedsledelse med henblik på at fremme nydanskeres beskæftigelse og integrationen for de
allerede ansatte. Mangfoldighedsprogrammet har ind til nu støttet 21 konkrete projekter. Der er allerede
opnået en række erfaringer, bl.a. med virksomhedernes rekruttering og ansættelse af nydanskere, brug af
mentorer og om religion på arbejdsmarkedet. Der er i alt afsat cirka 35 mio. kr. fra satspuljen til indsatsen.
Der kan læses mere om programmet på www.nyidanmark/mangfoldighed, hvor erfaringer f.eks. fra de
støttede projekter, løbende bliver offentliggjort. Derudover fortæller Marian Lyng Møller, at regeringen, Dansk
Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre den 7. maj 2009 har indgået aftale om en
praktikpladspakke, som skal medvirke til at skaffe flere praktikpladser. Aftalen omhandler bl.a. tilskud til
virksomheder for at tage elever i praktik. Endvidere oplyser Marian Lyng Møller, at der i EU-sammenhæng er
udgivet en undersøgelse vedr. minoritetsgruppers oplevelse af diskrimination, rettigheder, racisme m.m.
Rapporten er udgivet af EU’s nye Agency for Fundamental Rights (FRA) og indeholder ”foreløbige
resultater”. Rapporten er derfor kun en ”introduktion” til EU-MIDIS. Hovedrapporten med samtlige resultater
fra undersøgelsen offentliggøres først i slutningen af 2009. For Danmarks vedkommende har man spurgt
borgere med somalisk og tyrkisk baggrund. De foreløbige resultater viser bl.a., at danske borgere med
somalisk baggrund er blandt de grupper i EU, hvor flest personer oplyser, at de har været udsat for
diskrimination og racistisk motiverede forbrydelser inden for det seneste år. Afslutningsvis fortæller Marian
Lyng Møller, at der fra august 2009 udbydes en autoriseret tolkeuddannelse, samt at der findes en
hjemmeside, som er kommunernes nyhedsbureau. Hvis man ønsker at vide mere om, hvad der sker i
kommunerne og få deres nyhedsbrev, kan man tilmelde sig på www.dknyt.dk.

Pkt. 4. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg,
konferencer mv.
Bayram Yüksel fortæller, at Ishøj integrationsråd holder integrationsrådsmøde i dag, som han derfor ikke kan
deltage i. Endvidere fortæller han, at Ishøj integrationsråd stadigvæk arbejder på at lave et TV-indslag til
deres hjemmeside.
Abdulahi Egal beretter, at han ikke kunne deltage i sidste integrationsrådsmøde i Odense integrationsråd.
Næste møde afholdes torsdag den 28. maj.
Issmat Mohamed fortæller, at Norddjurs integrationsråd holder møde i slutningen af juni. Derudover fortæller
han, at han var med i en workshop i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder den 11. maj.
Konklusionen fra workshoppen var, at bestyrelsesformanden opfordrede alle medlemmerne til at indsende
deres CV, hvorefter der kan nedsættes nogle arbejdsgrupper på tværs af erfaringer og kompetencer.
Erdogan Øzhayat fortæller, at Oddsherred integrationsråd har møde næste gang i slutningen af juni, hvor de
har inviteret kommunens to-sprogskonsulenter til at fortælle om, hvordan de arbejder. Derudover arbejder
integrationsrådet på at afholde en mangfoldighedsdag, hvor der skal uddeles mangfoldighedspriser. Siden
sidst har integrationsrådet beskæftiget sig med, at der er to forretninger, der har været udsat for hærværk muligvis med racistiske undertoner. Integrationsrådet har i den forbindelse kontaktet politiet, en
integrationskonsulent samt SSP. Afslutningsvis fortæller Erdogan Øzhayat, at han er blevet interviewet af
Danmarks Radio.
Ganeswaran Shanmugaratnam fortæller, at de i Sønderborg integrtionsråd har diskuteret to punkter. For det
første har de diskuteret, hvordan det næste integrationsråd skal oprettes. De besluttede, at der bliver et
valgmøde, hvorudfra der vælges medlemmer til integrationsrådet. For det andet har de diskuteret, hvordan
man kan løse det problem, at antallet af nydanske unge, der begår kriminalitet, stiger. Her kom de frem til, at
integrationsrådet evt. kan være med til at opstarte et forebyggelsesprojekt. Integrationsrådet er dog ikke
færdige med at diskutere dette punkt.
Abderrazak Jenayah fortæller, at de i Varde integrationsråd har holdt et vellykket velkomstarrangement for
nye flygtninge fra Congo, Irak og Burma. Derudover fortæller Abderrazak Jenayah, at de til sidste
integrationsrådsmøde kom omkring følgende områder: fordelingen af tolkebistanden i kommunen i 2010, det
faktum at flere bliver fyret pga. finanskrisen samt anbefaling til byrådet om oprettelse af et integrationsråd
efter kommunalvalget.
Muhsin Türkyilmaz fortæller, at der ikke er meget nyt fra Vejle integrationsråd - udover at de har et godt
samarbejde med borgmesteren, hvilket deltagerne på Repræsentantskabsmødet også kunne bemærke.
Lally Parwana fortæller, at de i Rødovre integrationsråd har arbejdet på at styrke kontakten til deres bagland.
Integrationsrådet har i den forbindelse bl.a. gjort et godt stykke arbejde for at blive mere synlig i pressen.
Lally Parwana fortalte endvidere, at Rødovre integrationsråd afholder et seminar den 13. juni, hvor
medlemmerne får redskaber til f.eks. at tale til møderne og holde oplæg. Integrationsrådet har besluttet, at
lave forarbejde til integrationsrådsmøderne ved f.eks. at medlemmerne skal forberede sig til hver gang.

Dette har medført, at medlemmerne i integrationsrådet er blevet mere engageret. Afslutningsvis fortæller
Lally Parwana, at integrationsrådet har afholdt møde med FINFO vedr. fremtidig samarbejde.

Pkt. 5. Valg af emner til kvartalsmøde med ministeren fredag den 19. juni
Efter en drøftelse besluttes det, at følgende emner sættes på dagsordnen til ministermødet
1) Finanskrisen betydning for integrationen
2) Udfordringer forbundet med indfødsretskrav
3) Indsats for nye integrationsråd i 2010
Pkt. 6. Indledende brainstorm vedr. emner til møde med ministeren fredag den 19. juni
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Issmat Mohamed, Lally Parwana og Muhsin Türkyilmaz
(tovholder), som har til opgave at udarbejde et oplæg om finanskrisens betydning for integrationen.
Følgende nøgleord/begreber kommer frem i en indledende brainstorm:
Kompetenceudnyttelse, arbejdsløshed blandt lavt uddannede, modvirke ”forestillet diskrimination”, positivt
mindset – positiv vinkel, kompetenceudvikling, nye fag/service, støtte til iværksætteri /selvstændige, ældres
særlig behov (f.eks. kurser i it)
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Ganeswaran Shanmugaratnam, Abderrazak Jenayah,
Marcus Sabri og Bayram Yüksel (tovholder). Det aftales, at arbejdsgruppen udarbejder et oplæg på
baggrund af materiale fra det seneste udsatte møde med ministeren.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af tovholder Abderrazak Jenayah – med opbakning fra alle
øvrige medlemmer af rådet.Følgende nøgleord/begreber kommer frem i en indledende brainstorm:
integrationsrådets fremtidige rolle, diæter, sekretærbistand, budget, målsætninger, oprettelse af satspulje
målrettet integrationsrådene.
På baggrund af erfaringer fra sidste ministermøde besluttes følgende: Arbejdsgruppen står for deres
respektive punkt. Alle er velkommen til at komme med forslag og ideer, men det skal være arbejdsgruppen i
hænde senest en uge før ministermødet. Desuden skal oplægsholderne huske at holde sig til oplæget.
Arbejdsgrupperne aftaler indbyrdes, hvordan deres arbejdsproces kommer til at foregå, om det eksempelvis
er via mail eller om de vil mødes. Arbejdsgrupperne er selvfølgelig velkommen til at holde møder i
ministeriets lokaler, hvis de ønsker. Det er tovholderens opgave at indkalde arbejdsgruppen til møde.
Arbejdsgruppen skal melde tilbage til sekretariatet, så sekretariatet holder overblikket. Deadline herfor er den
12. juni.
Pkt. 7. Orientering fra sekretariatet
Maj Blankenberg fortæller, at sekretariatet er ved at udarbejde en USB-nøgle til medlemmer og sekretærer i
integrationsråd rundt om i Danmark. Formålet med USB-nøglen er at dokumentere og beskrive erfaringer
med integrationsrådsarbejde samt videregive relevant information og best-practices. På USB-nøglerne skal
der bl.a. være videoklip, hvor rådsmedlemmerne fortæller om integrationsrådsarbejdet ved bl.a. at give deres
bud på, hvordan man skaber gode integrationsråd. Filmene skal optages lørdag den 20. juni i ministeriet og
alle har mulighed for at være med.

Morten Spies supplerer med, at der efter ministermødet den 19. juni er sommerafslutning med middag. De
medlemmer, der vil være med på videoklippene, kan overnatte i København, og dagen efter vil
videoklippene blive optaget. Morten Spies fortæller, at han har fået positiv respons for
repræsentantskabsmødet. Referatet fra repræsentantskabsmødet sendes ud i næste uge. Morten Spies
fortæller endvidere, at Lynette Munk skal holde oplæg for 25 amerikanske studerende ved et
sommerprogram om menneskerettigheder, som Humanity in Action afholder den 15. juni. Morten Spies
supplerer det, som Muhsin Türkyilmaz tidligere har sagt om konferencen i Tyrkiet med, at det var
spændende at høre inputs fra forskellige lande med alt fra oplæg om modersmålsundervisning til medier og
integration af nye borgere. Der udgives en bog fra konferencen, hvor Muhsin Türkyilmaz oplæg forventes at
komme med. Afslutningsvis fortæller Morten Spies, at der skal læses den sidste korrektur på Årsberetningen
fredag den 29. maj.
Pkt. 8. Valg af 2 repræsentanter til European Integration Forum
European Integration Forum er en form rådgivningsplatform for etniske minoriteter på europæisk plan, som
skal rådgive og komme med inputs til EU-kommissionen. Der forventes at blive afholdt to møder om året.
Udpeges man, forventes det, at man deltager i disse to møder.
Kandidaterne er:
Adnan Meki, Abderrazak Jenayah, Lally Parwana og Erdogan Øzhayat.
Efter skriftlig stemmeafgivelse vælges to repræsentanter i form af Abderrazak Jenayah og Lally Parwana.
Pkt. 9. Forslag om udvidelse af eksklusionsparagraf i forretningsorden for Rådet for Etniske
Minoriteter
Det bliver enstemmigt vedtaget at foreslå Integrationsministeriet at udvide forretningsordnen for Rådet for
Etniske Minoriteter med den af formandskabet foreslåede udvidede eksklusionsparagraf:
”Stk. 3. Hvis et medlem af rådet udviser en adfærd, som er i strid med rådets vedtægter, strategi eller andre
gældende, offentliggjorte bestemmelser eller vedkommende på anden særlig grov måde har tilsidesat sine
pligter som medlem af Rådet for Etniske Minoriteter kan det pågældende medlem ekskluderes af rådet hvis
¾ af de fremmødte medlemmer på det møde i rådet, hvor afstemningen om eksklusionen afholdes, stemmer
for eksklusion.”
Pkt. 10. Eventuelt
Lally Parwana foreslår at REM styrker indsatsen for at blive mere synlige i pressen. Fx kan man satse på
Metro eller Urban, da der er mange folk, der læser disse gratis-aviser. Lally Parwana udtaler endvidere, at
når nu der er lavet sådan et flot arbejde med ”Det er dit valg”, skal Rådet for Etniske Minoriteter være bedre
til at lancere den. I det hele taget skal REM være mere aktiv i medierne. Morten Spies fortæller, at REM har
udsendt en pressemeddelelse vedr. ”Det er dit valg”, som er sendt ud til alle landsdækkende medier, men
det er kun et par aviser, der har valgt at bringe pressemeddelelsen, hvilket kan skyldes, at der er lang tid til
kommunalvalget. Morten foreslår, at man relancerer pjecen, når vi kommer lidt tættere på valget til
november.

Pkt. 11. Punkter til dagsorden for næste møde
Muhsin Türkyilmaz foreslår, at forretningsorden kommer på dagsorden til næste møde. Muhsin Türkyilmaz
fortæller, at formandskabet har arbejdet på at lave ændringer i forretningsorden og hvis nogle af
medlemmerne har forslag til ændringer af forretningsorden, kan de bare sende dem til sekretariatet.
Ganeswaran Shanmugaratnam foreslår, at der på næste møde diskuteres, hvorvidt forretningsorden skal
ændres, så REM kommer til at bestå af 15 medlemmer. Dette ønsker han bl.a. fordi det vil gøre det nemt ved
afstemninger, da man så er et ulige antal medlemmer. Sekretariatet kan evt. undersøge fordele og ulemper
herved til næste møde.
Muhsin Türkyilmaz supplerer med, at det er en god ide at samle alle de forslag REM har til ændringer af
forretningsorden og komme med dem til ministeriet på en gang.
Issmat Mohamed fortæller, at han er blevet kontaktet af en højskole og en efterskole, som gerne vil have, at
Rådet for Etniske Minoriteter skal komme og holde et oplæg. Issmat Mohamed synes, at vi skal begynde at
tænke på kulturnatten og på hvad REM kan lave der.
I forlængelse heraf foreslår Muhsin Türkyilmaz, at REM på næste møde indlemmer de tre strategiske
indsatsområder i dagsordnen.

