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 REFERAT, 23. RÅDSMØDE.  

Dato: 16.02. 2010 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 2009/5020-519 

Sagsbeh.: HIT / MCS 

Fil-navn: Referat, 23. rådsmøde  

 

Referat af 23. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 10. februar 2010 kl. 15.00 – 18.00 

 

Tilstedeværende: Bayram Yüksel, Muhsin Türkyilmaz, Razak Jenayah, Lynette Munk, Marcus Sabri, 

Dzevad Ahmetagic og Erdogan Øzhayat, Issmat Mohamed. 

 

Fraværende med afbud: Lally Parwana, Ganes Shanmugaratnam, Sami Gökdemir, og Adnan Meki, Turan 

Savas, Dusan Jovanovic 

 

Sekretariatet: Morten Spies og Hien Le 

Integrationsministeriet: Marian Lyng Møller og Sanne Edmonson 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 22. møde i Rådet for Etniske Minoriteter samt godkendelse af 

dagsorden for 23. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dagsordenen for det 23. møde i REM godkendes.  

 

Pkt. 2. Orientering fra formandskabet  

Muhsin Türkyilmaz fortæller om Integrationsministeriets styregruppe ”Viden der virker”. Det er en 

styregruppe, som har til formål at opsamle viden om integration. Ideen med projektet er at dele viden og 

erfaringer iblandt praktikere på integrationsområdet. Projektet løber frem til 2011. Muhsin Türkyilmaz sidder i 

styregruppen.  

Derudover fortæller Muhsin Türkyilmaz om hans møde med Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech den 

10. februar 2010. Han fortæller, at Integrationsministeren er begejstret for hans forslag om en forbedring af 

danskundervisningsmulighederne til voksne udlændinge.   

Muhsin Türkyilmaz fortæller endvidere, at ministeren ønsker at sætte fokus på unge drenge og forebyggelse 

af vold og kriminalitet i forbindelse med næste kvartalsmøde den 5. marts.   

 

Pkt. 3. Orientering ved integrationsministeriet 

 

Marian Lyng Møller fortæller, at Integrationsministeriet i sidste uge har fornyet en samarbejdsaftale med 

Kulturministeriets Styrelse for Bibliotek og Medier samt Statsbiblioteket.  

Omdrejningspunktet for den gældende aftale har været etableringen af over 130 lektiecaféer i bibliotekerne. 

Denne succes blev markeret ved en event den 26. januar 2010 i Farum. I den forbindelse blev den nye 

samarbejdsaftale, som gælder for perioden 2010-2012, offentliggjort. 
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Formålet med den nye samarbejdsaftale er at udbygge samarbejdet mellem Integrationsministeriet og 

bibliotekssektoren ift. biblioteker og medborgercentre, som ligger i nærheden af landets mest udsatte 

boligområder.  

Da der er afsat et mindre beløb til implementering af aftalen, opfordrer Marian Møller alle rådsmedlemmer til 

at byde ind med gode ideer til implementeringen af projektet.    

Aftalens fem hovedindsatsområder er som følger: 

1.) Etablering af mentorordninger og samarbejde mellem biblioteker og bydelsmødreprojekter 

2.) Aktiviteter baseret på uformel læring og empowerment 

3.) Uformel sprogtilegnelse i form af sprog-caféer, hvor nydanskere kan træne deres sprogkundskaber 

 

4.) Formidling af kulturtilbud, som nydanskere i dag i beskedent omfang benytter sig af 

 

5.) Etablering af borgerforaer med henblik på at holde debatskabende og kulturelle arrangementer og styrke 

medborgerskab 

 

Samarbejdsaftalen forefindes her: 

www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/partnerskaber/integrationssamarbejde/ 

Rådsmedlemmerne udviser stor interesse for dette samarbejde. Dzevad Ahmetagic påpeger vigtigheden af 

et mangfoldigt litteraturudvalg på bibliotekerne.  

Derudover kan Marian Møller fortælle om Integrationsafdelingens nystiftede Puljesekretariat. 

Puljesekretariatet skal styrke og kvalitetssikre administrationen af de ca. 200 mio. kr. satspuljemidler som 

årligt fordeles til ca. 300 nye projekter. Integrationsministeriet forventer med oprettelsen af sekretariatet at 

kunne sikre en hurtigere sagsbehandling med en højere kvalitet, bedre koordination af de enkelte puljer og 

en øget vidensdeling. Sekretariatet, der ledes af chefkonsulent Ulrik Sørensen, er organisatorisk placeret i 

Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse.  

Sanne Edmonson fortæller om lovforslaget L 3: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. Loven 

omfatter bl.a. forordning om et fællesskabskodeks for visa (visumkodeks), bemyndigelse til at fastsætte 

regler om studieaktivitet m.v. Lovforslaget blev vedtaget den 17. december 2009 og har til formål bl.a. at 

gøre det lettere for borgere i Schengenlandene at søge om visum og mindske misbruget af studievisum-

ordningerne. 

Derudover oplyser Sanne Edmonson om lovforslaget L 87: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af 

udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Dette lovforslag er under 

andenbehandling og omfatter ændring af reglerne om indvandringsprøven, advokatbistand til uledsagede 

mindreårige asylansøgere og ændring af ydelsessystemet for asylansøgere.  

Pkt. 4 Arbejdsweekend den 5. og 6. marts 

Muhsin Türkyilmaz fortæller om arbejdsweekenden den 5. og 6. marts 2010. Formålet med 

arbejdsweekenden er at evaluere rådets arbejde i de forgangne år og ikke mindst komme med anbefalinger 

og gode råd og vejledning til det fremtidige rådsarbejde.   
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Pkt. 5. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, 

konferencer mv. 

 

Muhsin Türkyilmaz fortæller om integrationsrådsvalget i Vejle. Muhsin Türkyilmaz sidder i valgudvalget og 

skal bl.a. planlægge valget og valgproceduren for integrationsrådsvalget i kommunen. Han kan derudover 

fortælle, at man den 23. februar 2010 kan fejre 10 års jubilæum for Vejle integrationsråd. Dette gøres bl.a. 

ved prisuddelinger til ildsjæle, som har gjort en stor indsats for integrationen i Vejle kommune. Afslutningsvis 

kan Muhsin Türkyilmaz fortælle, at man i Vejle planlægger at afholde en konference med deltagelse af 

kommunikationsforsker Iben Jensen.  

Bayram Yüksel fortæller, at Ishøj kommune skal i gang med at etablere det nye integrationsråd. 

Udpegningsrunden vil finde sted enten i februar eller marts måned.  

Razak Jenayah fortæller, at Varde kommune afholder integrationsrådsvalg den 23. februar 2010. I 

forbindelse med valget skal Razak Jenayah fortælle om sine erfaringer med rådsarbejdet i Varde og ikke 

mindst om hans erfaringer i Rådet for Etniske Minoriteter. Integrationsrådet i Varde skal bestå af 9 valgte 

medlemmer med forskellige nationale baggrunde. Derudover vil rådet bestå af 9 udpegede medlemmer.  

Erdogan Øzhayat informerer om Odsherred kommunes Mangfoldighedskonference. Konferencen var en 

succes med deltagelse af mange forskellige virksomheder og politikere. Derudover kan Erdogan Øzhayat 

fortælle, at man i Odsherred kommune i det sidste stykke tid har modtaget nye flygtningegrupper fra Burma, 

Congo og Afghanistan. Man har forsøgt, at give de nytilkomne en god start ved bl.a. at yde dem støtte og 

hjælp gennem værts- og mentorordninger.  

Det lokale integrationsrådsvalg i Odsherred kommune vil blive afholdt den 16. marts 2010.   

Lynette Munk kan berette om at integrationsrådet i Kalundborg, i det seneste stykke tid har haft nogle 

problemer i forhold til samarbejdet med byens borgmester, som har udtrykt et ønske om at nedlægge 

integrationsrådet. Dette ønske er dog blevet sat på standby, da medlemmerne fra det lokale integrationsråd 

og de lokale foreninger har protesteret mod dette. Den endelige beslutning vil blive truffet engang i februar 

måned.  

Dzevad Ahmetagic fortæller, at der i Randers integrationsråd skal vælges ni kandidater iblandt etniske 

minoriteter - ud af integrationsrådets i alt 15 medlemmer. Valget af medlemmer til integrationsrådet finder 

sted den10. marts 2010. Han fortæller endvidere, at etniske foreninger kan opstille kandidater på en 

kandidatliste og navngive listen med foreningens navn. Personer, der ikke opstiller på en foreningsliste, kan 

opstille på en anden kandidatliste. 

Issmat Mohamed kan fortælle om mødet i Norddjurs integrationsråd den 26.januar. Under mødet blev det 

diskuteret, hvordan man bedst muligt kan opfordre folk til at stille op til det kommende integrationsrådsvalg.  

Marcus Sabri kan informere om at Århus integrationsråd snart har 10 års jubilæum. Dog har byrådet truet 

med at nedlægge integrationsrådet. Dette har påvirket stemningen blandt rådsmedlemmerne, men rådet har 

valgt ikke at reagere i medierne på visse byrådsmedlemmers kontante udmeldinger. Man har i stedet valgt at 

indkalde samtlige formænd fra de lokale foreninger, borgmesteren og formanden for integrationsrådet til et 

møde med det formål at finde bæredygtige løsninger på udfordringerne. Derudover kan Marcus Sabri 

fortælle, at det lokale integrationsrådsvalg i år forventes afholdt mellem den 20. og 27. marts. Der vil blive 

sendt breve ud til folk med anden etnisk minoritetsbaggrund. De stemmeberettigede kan stemme per brev, 

sms eller e-mail.    
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Pkt. 6. Orientering fra sekretariatet  

 

Sekretær Morten Spies fortæller, at en mail vedrørende det kommende Repræsentantskabsmøde vil blive 

sendt til de lokale integrationsråd i løbet af februar. Man vil fra REMs side gøre opmærksom på mødet og 

ikke mindst opfordre de lokale integrationsråd til at sende en repræsentant til mødet.  

Morten Spies gør derudover opmærksom på, at REM vælges iblandt de lokale integrationsråds 

repræsentanter for flygtninge- og indvandrerforeninger (eller tilsvarende personer) jf. REMs forretningsorden.  

Morten Spies gør ligeledes opmærksom på, at REM har udsendt et postkort til alle landets integrationsråd, 

som sætter fokus på det kommende Repræsentantskabsmøde og opfordrer folk til at være aktive i de lokale 

integrationsråd.  

Afslutningsvis kan Morten Spies fortælle, at REM medfinansierer premiere-arrangementer over hele landet 

for filmen ”Fra Haifa til Nørrebro”. Rådsmedlemmer, som er interesseret i at deltage, er velkomne til at 

kontakte sekretariatet.  

Pkt. 7. Punkter til kommende møde med ministeren fredag den 5. marts  

Med udgangspunkt i Integrationsministerens ønske om at sætte fokus på forebyggelse af kriminalitet iblandt 

unge drenge vil REM på det næste møde med ministeren stille skarpt herpå. Marcus Sabri oplyser, at han vil 

undersøge, hvilke tiltag man har foretaget sig på området i Århus kommune. Det besluttes, at 

rådsmedlemmerne melder ind til Marcus og til sekretariatet med gode forslag og ideer inden mødet med 

ministeren.    

 

Muhsin Türkyilmaz foreslår, at REM til mødet med ministeren udarbejder en præsentation af rådets arbejde i 

de forgangne år. Razak Jenayah foreslår, at REM opfordrer ministeren til at foretage en evaluering af 

samarbejdet med REM, eftersom REM således mere effektivt vil kunne målrette sin rådgivning.   

 

Pkt. 8 Status på indsatsområde vedr. ”Mangfoldighed i medierne” 

Bayram Yüksel oplyser, at der ikke er nyt på dette område.   

 

Pkt. 9. Rådets samarbejde med Institut for Menneskerettigheder 

Issmat Mohamed orienterer om rådet samarbejde med Institut for Menneskerettigheder. Instituttet har 

udarbejdet en ny strategi og en ny handlingsplan for 2010 - 2012. Issmat Mohamed opfordrer andre 

rådsmedlemmer til at deltage i instituttets uddeling af MIA-prisen.  

Afslutningsvis gør Issmat Mohamed opmærksom på bogen ”Mellemøsten og menneskerettigheder – en 

vejviser”, som Institut for Menneskerettigheder netop har udgivet.  

Pkt. 10 Punkter til dagsordenen for næste møde 

Det blev foreslået, at man i det nye REM sætter fokus på forskellige former for religioner og 

religionsforkyndelse i Danmark – ”En regnbue af religioner i Danmark”. Man kunne foranstalte en ugelang 

religionsbustur, hvor religiøse forkyndere fra forskellige trossamfund kunne debattere religionernes placering 

i et demokratisk samfund som Danmark.  

 

Pkt. 11. EVT.  

Razak Jenayah spørger Morten Spies, om der er sket noget nyt vedrørende muligheden for at REM-

medlemmer i fremtiden kan agere som lokale ambassadører for udlændingeservice. Morten Spies fortæller, 

at der ikke er sket noget nyt i sagen. Morten Spies foreslår, at vente til at det nye REM er etableret, før man 

går i gang med dette projekt.  


