REFERAT, 20. RÅDSMØDE

Dato:

09.10. 2009

Kontor:

Sekretariatet

J.nr.:

09/04798

Sagsbeh.:

MSC/HIT

Fil-navn:

Referat, 20. rådsmøde

Referat af 20. møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato og tidspunkt: Fredag den 9. oktober 2009 kl. 13.00 – 16.00
Tilstedeværende: Muhsin Türkyilmaz, Bayram Yüksel, Abderrazak Jenayah, Dusan Jovanovic, og
Erdogan Øzhayat.
Fraværende med afbud: Sami Gökdemir, Issmat Mohamed og Adnan Meki, Lally Parwana, Ganeswaran
Shanmugaratnam, Lynette Munk, Turan Savas, Marcus Sabri, Dzevad Ahmetagic
Sekretariatet: Morten Spies og Hien Thu Le
Integrationsministeriet: Sanne Edmonson
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter samt godkendelse af
dagsorden for 20. møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Punktet bortfalder pga. rådets manglende beslutningsdygtighed og referatet fremsendes til godkendelse via
mail
Pkt. 2. Orientering fra formandskabet
Muhsin Türkyilmaz fortæller generelt om Rådet for Etniske Minoriteter og dets aktiviteter til Sanne
Edmonson, som har overtaget Anne Thorsens funktion som Integrationsministeriets repræsentant fra
Udlændingeafdelingen. Sanne Edmonson giver en kort præsentation af sig selv. Hun fortæller, at hun til
daglig arbejder i Lovkontoret og hovedsageligt arbejder med erhvervsområdet. Derefter præsenterede de
tilstedeværende rådsmedlemmer og sekretariatet ligeledes sig selv.
Bayram Yüksel kunne fortælle, at han i forbindelse med Integrationsdøgnet har indsendt et læserbrev til
Jyllandsposten vedrørende kravet om dansk indfødsretsprøve til børn og unge med anden etnisk baggrund
og som er født og opvokset i Danmark. Læserbrevet blev dog ikke publiceret, hvorfor Bayram Yüksel har
videresendt læserbrevet til Politiken.
Muhsin Türkyilmaz kunne endvidere fortælle, at Issmat Mohamed er nomineret til Ildsjæleprisen i årets
integrationsprisuddeling.
Pkt. 3. Orientering fra integrationsministeriet
Sanne Edmonson fortæller at fællesskabskodekset (visakodekset) for visa skal indføres i Danmark som
følge af Schengen-aftalen. Visumkodeksen samler alle eksisterende Schengenregler og -retsakter
vedrørende betingelser og procedurer for udstedelse af visa i én retsakt. Formålet er, at skabe klarhed over
det samlede regelsæt vedrørende betingelser og procedurer for visumudstedelse inden for
Schengenområdet.
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Pkt. 4 Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg,
konferencer mv.
Abderrazak Jenayah fortæller, at Varde integrationsråd er i gang med at færdiggøre årsberetningen.
Endvidere kunne Abderrazak Jenayah fortælle, at han sidst på måneden skal deltage i en messe, på vegne
af integrationsrådet, og holde et oplæg om succeshistorier og formandens aktiviteter.
Bayram Yüksel kunne fortælle, at integrationsrådet i Ishøj ikke har afholdt møde siden sidste rådsmøde.
Ligeledes kunne han fortælle, at der i meget lang tid ikke har været nogen form for aktiviteter i udvalget vedr.
revidering af Danskuddannelsesloven. Til sidst fortæller Bayram Yüksel, at der er et møde med Københavns
Politi den 28. oktober. Han kan dog ikke deltage, da han skal være oplægsholder på et internt kursus i
Integrationsministeriet denne dag.
Erdogan Øzhayat beretter om et netværksmøde for NGO’er i Institut for Menneskerettigheder. Formålet med
oprettelsen af dette netværk er at bekæmpe diskrimination. Netværksgruppen har dannet et
ligebehandlingsnævn, som nu består af tre mennesker. Det er aftalt, at der skal oprettes en hjemmeside. Det
næste møde i netværksgruppen afholdes inden årets udgang. Derudover kunne Erdogan Øzhayat fortælle,
at Odsherreds integrationsråd er begyndt at arbejde på deres årsberetning.
Dusan Jovanovic fortæller, at der den 5. september blev afholdt en foreningsdag i Næstved Kommune, hvor
borgerne bl.a. kunne udfordre sig selv ved at tage en dansk indfødsretsprøve. Dusan Jovanovic kunne
derudover fortælle, at Næstveds integrationsråd arbejder på at lave en periodeberetning, som fortæller noget
om rådets aktiviteter. Afslutningsvis fortæller Dusan Jovanovic, at man i Næstveds integrationsråd går ind for
udpegning af medlemmer til integrationsrådet og vil arbejde for dette i den kommende valgrunde.

Pkt. 5. Status på indsatsområde vedr. ”Mangfoldighed i medierne”, ”Demokratisk Deltagelse for alle” og
”En inkluderende udlændinge- og integrationslovgivning”
Punktet bortfalder
Pkt. 6. Perspektiver for et tættere samarbejde med foreningslivet
Punktet bortfalder
Pkt. 7. Forslag om obligatorisk sprogscreening af alle børn
Punktet bortfalder
Pkt. 8. Orientering fra sekretariatet
Morten Spies fra sekretariatet kunne fortælle, at REM har produceret et valgpostkort i forbindelse med
kommunalvalget i november. Plakaterne er blevet trykt og vil blive distribueret i 400 caféer og restauranter
rundt omkring i landet.
Morten Spies kunne ligeledes fortælle, at USB-nøglen (REM-rummet) er færdig og inden for den nærmeste
fremtid vil blive distribueret til samtlige lokale integrationsråd i Danmark.
Derudover fortæller Morten Spies, at sekretariatet er blevet kontaktet af en privat fond, som gerne vil give
økonomisk støtte til integrationensarbejdet i Danmark. De har opfordret REM til at komme med forslag til
emner/områder, som der skal sættes fokus på.
Følgende emner blev forslået af de tilstedeværende medlemmer:
A. Unge (hjælp til selv-hjælp jf. deltagelse i foreningslivet og uddannelse). Gerne kombinere tilbud om
sport med personlig udvikling og lektielæsning. Fodboldklubben kan sagtens være stedet, hvor de
unge trænes i personligt lederskab fx at holde små oplæg, at udvikle evner til at tage beslutninger
etc. – evner som både er nyttige i sport og livet generelt.
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B. Nytilkomne: Der skal fokus på at sikre, at nytilkomne fx kvoteflygtninge opnår forståelse for danske
samfundsforhold og således ikke alene vælger at arbejde, men også forstår vigtigheden af god
integration på den lidt længere bane. I Odsherred samarbejder integrationsrådet og kommunen
således om en modtagelseskomite, der er med til at sikre, at nytilkomne føler sig hjemme. Sådanne
initiativer kan bredes til andre kommuner og integrationsråd.
C. Omvendt integration: Oplysning til danskere om positiv mangfoldighed. 60 % af danskerne møder
ikke flygtninge og indvandrere i hverdagen, men får deres oplysninger igennem pressen. Pressens
logik er, at en dårlig historie sælger bedre end en god historie, hvorfor der naturligvis er overvægt af
dårlige historier om flygtninge og indvandrere i pressen. Dette skal modvirkes ved at skabe
oplysning til danskere om, hvordan social integration kan fungere – vigtigt at sikre, at danskere og
indvandrere mødes på en fælles platform. Her er kunst og musik en oplagt isbryder. Fx kunne man
støtte en mangfoldighedstour hvor en dansk musiker som Niels Hausgaard, Kim Larsen, Lars Lilholt
eller Gnags turnerede med et nydansk navn som Outlandish eller lignende med henblik på, at skabe
nye fællesskaber. Musik-arrangementerne kan kombineres med oplysning og debat om
interkulturelle forhold – inspireret af det hollandske projekt Dutchversity kunne man kalde touren for
”Daneversity” eller ”Diverse Denmark”.
D. Far og søn: Integrationsministeriet har i flere år haft fokus på kvinders integration. Der er behov for,
at der skabes initiativer til inklusion af mænd og drenge med indvandrerbaggrund, da alt for mange
tabes på gulvet som et resultat af, at deres maskuline selvopfattelse harmonerer dårligt med de krav,
der stilles i samfundet. Dette skaber frustration og ”udenforskab”. På samme måde som
Integrationsministeriet pt. arrangerer kvindeaftner rundt omkring i landet, kunne man satse på at lave
lokale arrangementer i Danmark – inspireret af Kvinfos kampagne Nye Mænd I Danmark kunne man
fokusere på, at udbrede erfaringer og vise nye veje til succes.
E. Ældre: Alt for mange ældre med minoritetsbaggrund risikerer isolation i alderdommen. Sammen med
fx Ungdommens Røde Kors kunne man etablere et projekt ”besøgsven” målrettet etniske minoriteter
– hvor unge med indvandrerbaggrund melder sig som besøgsvenner hos ældre medborgere. Ofte
kan de unge danskere med indvandrerbaggrund have godt af, at lære mere om de ældres erfaringer,
ligesom de ældre vil have rigtigt godt af, at møde de unge – og derigennem få mere indhold i livet.
F. Iværksætteri – Nogle af de største og mest innovative virksomheder er opstået i krisetider. I
Danmark er der et stort iværksætterpotentiale iblandt etniske minoriteter. Imidlertid er der endnu ikke
noget nationalt rådgivningsforum, der kan hjælpe med assistance i forhold til fundraising,
virksomhedsplaner etc.
Pkt. 9. Styrkelse af ungdomsuddannelser – hvordan sikrer vi, at 95 % af alle unge får sig en
ungdomsuddannelse?
Punktet bortfalder
Pkt. 10 Eventuelt
Pkt. 11. Punkter til dagsordnen for næste møde

-
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