
                                                                                                                             

 

Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter 

Holbergsgade 6 

1057 København K 

Telefon: 33 92 27 90 

Mail: rem@inm.dk 

Web: www.rem.dk 

 

 REFERAT  

Dato: 21. oktober 2010 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 10/19758 

Sagsbeh.: MKO 

 
Referat af 4. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 

Dato og tidspunkt: Mandag den 11. oktober kl.15.45-18.45  

Tilstedeværende: Roya Moore, Issmat Mohamed, Marcus Sabri, Faizan Akbar, Sami Gökdemir, 

Nebiye Corap, Ayse Kosar og Lynette Munk 

Fraværende med afbud: Ilvana Karaga, Abderrazak Jenayah, Lally Parwana, Muhsin Türkyilmaz 

og Desalegn Tufa, Marian Lyng Møller 

Fraværende uden afbud: Bayram Yüksel 

Sekretariatet: Mette Søndergaard, Mia Toldam Korsgård og Stine Rohde 

Integrationsministeriet: Dorte Kjærgaard 

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 3. september 
2010 samt godkendelse af dagsorden for dagens møde 
 
Rettelse: Marcus er suppleant til bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder. 
Kort diskussion om referatets længde. Mette opfordrede til at referatet fremover skrives kortere, 
og at de, der har været fraværende, kan ringe til Sekretariatet og få uddybet noget, hvis der er brug 
for dette. 
 
Referatet godkendes. 
 
Dagsorden ændringer: kulturnat pkt. 8 flyttes op under punkt 5.  

 
Punkt 2. Evaluering af dagens ministermøde 
Kommentarer til ministermødet: 
 
Der var enighed om, at der var en god energi på mødet. Endvidere er det positivt, at de nye 
rådsmedlemmer blander sig. Det er vigtigt, at tingene bliver sagt, selvom det er en minister, der 
sidder der. Det er vigtigt, at rådsmedlemmerne fortæller, hvordan det er i det virkelige liv. Netop 
fordi ministeren efter nogle medlemmers mening ofte bliver for uformel i sin tone, er det vigtigt, at 
rådet holder fast ved seriøsiteten. Der bliver nogle gange talt lidt udenom, men alt i alt var der 
positiv opfattelse af ministerens samarbejdsvillighed og anerkendelse af rådets ressourcer. 
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Rådet skal arbejde på, at møderne bliver bedre endnu, og mødet bar præg af, at formanden ikke 
var der. Vi skal tage det som en læringsproces. Vi fremstod ikke uforberedte, men vi talte uformelt.  
 
Faizan foreslog, at der indsættes et dagsordenspunkt, hvor der er mulighed for, at rådsmedlemmer 
kan markere sig på de områder, de vil.  
 
Mette: Mødet gik rigtigt godt, men bar præg af, at vi havde en ret tynd dagsorden. Vi kan ikke 
forberede os på alt, for ministeren vil stille spørgsmål, som ikke er talt igennem i rådet. Særligt 
derfor er det vigtigt at holde streng disciplin mht. forberedelsen af ministermødet og overholdelse 
af de aftaler, vi laver på det forberedende møde. 
 
Gode input:  
 

1) konkrete forslag til PR-gruppens arbejdsmetoder 
2) kommentarer til handlingsplanen 
3) åbenhed i forhold til at diskutere allerede vedtagne love, exv. tub-pointsystemet.  

 
Der blev berørt en del emner, der evt. kan blive diskuteret på næste møde. 

 
o opfølgning på I-døgnet og pjecen om ”Vækst og mangfoldighed” 
o debat om tilskud til fritidsaktiviteter (inkl. et link til radikalisering) 
o sociale skel blandt nydanskere 
o imam diskussion 

 
Det blev endnu en gang understreget, at det er vigtigt at melde emner ind i god tid inden møderne, 
så de kan blive sat på dagsordenen.  

 
Punkt 3. Kort orientering fra formandskabet 
Ved Issmat: 
Ministeren ønskede, at REMs formand holder oplæg til Integrationsdøgnet, men da Lally ikke er 

der, holder Issmat oplægget. Det kommer til at handle REMs holdning til mangfoldighed og vækst. 

 

Punkt 4. Orientering fra integrationsministeriet 
Dorte Kjærgaard fra Udlændingelovkontoret orienterede. 
Der er kun ét lovforslag i øjeblikket. Lovforslag nr. L 18 (fremsat 6. oktober 2010): Lovforslaget 
baserer sig på EU-lovgivning og handler både om hvordan man gennemfører en forordning i 
Schengen-aftalen og om at man ophæver ordningen med garantistillelse. Som det er nu, kan man 
betinge udstedelse af visum af at den herboende stiller en sikkerhed på knap 59.000 kr. Hvis man 
så misbruger visummet (f.eks. ikke udrejser og søger asyl), så kan beløbet forfalder til betalingen. 
Dette fjernes nu. 

REM har afgivet høringssvar vedrørende lovforslaget den 7. september 2010 og havde ikke nogen 
bemærkninger til lovforslaget. 

På baggrund af en forespørgsel vedrørende regeringens ghettoplaner blev der informeret om, at 
en ghettostrategi ikke bliver sendt formelt i høring som lovforslagene gør det, men REM kan 
vælge at sætte det på dagsordenen til ministermøderne. 
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På baggrund af en forespørgsel fra PR-gruppen indskærpede Issmat, at PR-gruppen skal være 
meget varsom med at udtale sig om emner, der ikke har været diskuteret på et rådsmøde. 

Sekretariatet: Farligt lige nu, hvor rådet er nyt og ikke har etableret fælles forståelse. 

Punkt 5. Orientering fra sekretariatet 

Indledningsvist roste Sekretariatet rådsmedlemmerne for deres velvillighed i forhold til at stille 
op til diverse arrangementer, i nogle tilfælde med meget kort varsel og lang transport.  

a. Invitationer (ODYSSEUS) 
ODYSSEUS: Seminar i Bruxelles om integrationspolitik på akademisk niveau.  
Seminaret ligger indenfor REMs kerneområde 
Der er tilmelding senest d. 20. oktober. 
Ayse tilmeldt. Roya, Nebyie og Issmat viste også interesse. 
 
 

b. Hjemmesiden 
Alle opfordres til at skrive noget om sig selv til personprofilerne på hjemmesiden: 
CV, interesser, hvornår blev man valgt ind i Rådet, alder osv. Sendes til Stine på strh@inm.dk 
 
 

c. Ønsker til medietræning 
Sekretariatet efterspørger input fra rådsmedlemmer om hvilke behov, der er for 
medietræning. Der har tidligere været et godt konsulentbureau ude, og der var stemning for 
det samme igen. Fokus skal være på hvordan man håndterer medierne og 
præsentationsteknik. Da det må forventes, at alle på et tidspunkt skal holde oplæg, bliver det 
for hele rådet. Datoen er fastlagt og bliver lørdag den 27. november 2010. 
 
 

d. Integrationsdøgn og Integrationsprisuddeling 
På Integrationsdøgnet den 12.-13. oktober 2010 deltager de fleste rådsmedlemmer. 
 
Integrationsprisuddeling d. 2. november: Rådsmedlemmerne opfordres til at deltage i 
Integrationsprisuddeling og tilmelde sig. Lally repræsenterer REM i dommerkommitéen, men 
har været inhabil, når der blev diskuteret REM-medlemmer. Tilmelding inden 22. oktober 
gennem www.nyidanmark.dk 
 
 

e. Kulturnat 
Issmat, Roya og Razak deltager. Alle andre opfordres også til at deltage.  
Det er i integrationsministeriets gård fredag d. 15. oktober hvor REM taler med gæsterne og 
der uddeles etniske snacks. 
Kl. 18-23.30, men man behøves ikke være der hele aftenen. 
 

f. Ny service ved rejseafregning 
Sekretariatet har udarbejdet forfrankerede kuverter, som kan anvendes ved indsendelse af 
bilag. Kuverterne kan afhentes i Sekretariatets kontor eller fremsendes på foranledning. 
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Punkt 6. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne 
udvalg, konferencer mv. 
 

Lynette: Integrationsudvalget i Kalundborg (formand og næstformand fra Kalundborg 

integrationsråd sidder i dette udvalg) har afholdt mini-konference om integration. Lynette er også 

blevet inviteret til at holde oplæg i Odsherred Kommune på vegne af REM. 

 

Nebiye: Der har været holdt en musik- og dansekonkurrence for etniske minoritetsgrupper på 

torvet i Svendborg. Pjecer er ved at blive trykt, og der er lavet arbejdsgrupper for bedre at 

organisere integrationsrådets arbejde. 

 

Ayse: Aalberg Kommunes integrationsråd har fokuseret på synlighed. Bl.a. om unge og 

medborgerskab med mange gode debatter men også resultater. Aalborg integrationsråd har 

indført formøde med Ayse inden hun tager til mødet i REM, så de kan komme med input.  

 

Marcus: Århus integrationsråd er ved at lave handleplan og diskuterer inddragelse af 

integrationsråd – og hvem der må udtale sig.  Alle medlemmer er nye på nær to, så der er arbejdet 

på at fastlægge de overordnede linjer og mail- og mødekultur. Der har været møde med 

borgmesteren, hvor han viste stor opbakning til integrationsrådet. Århus Integrationsråd vil 

meget gerne samarbejde med REM især ift. presse- og mediehåndtering. Ønsker at mødes med 

REM for at få inspiration til strategi, vision og mission og 1-2 fokusområder. 

 

Issmat: I Norddjurs Integrationsråd arbejder man med, hvordan man kan engagere hele familien i 

foreningslivet. Et udkast forventes klar d. 11. november. 

 

Fra bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder kunne Issmat fortælle, at EU-domstolen har 

afgjort, at man ikke må sende asylansøgere tilbage til Grækenland pga. kollapset af det græske 

asylsystem. 

 

Faizan: Ballerup integrationsråd har også synlighed på dagsordenen: Samarbejde med Ballerup 

Bladet om artikelserie på otte fortløbende artikler om integration med en positiv indgangsvinkel. 

Kommunebudgettet indeholdt en nedskæring på modersmålsundervisningen, men det lykkedes 

at få det ændret sådan, at man nu har krav på modersmålsundervisning på linje med EU og EØS 

sprog pga. integrationsrådets dialog med kommunalbestyrelsen. 

Der arbejdes ydermere på at lave lokal integrationspris, som synlighedsaktivitet. 

Arbejdsweekend i slutningen af oktober, hvor der skal fastlægges en vision og mission for de 

næste fire år med hjælp fra en konsulent udefra. 

Ballerups sekretær har – ligesom Faizan hører det fra Furesø kommunes sekretær – brug for 

kursus/undervisning. 

 

Sami: Kulturdag med mad fra etniske minoriteter.  Der blev talt om mødepligt og synlighed. 
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Punkt 7. Valg til udvalg 

a. Valg af repræsentant til Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og 

repræsentanter for etniske minoriteter. 

Møde onsdag i uge 43, kl. 14.30. 

Sami vælges som repræsentant. 

 

b. Valg af tovholder/kontaktperson for Ny-Dansk Ungdomsråd. 

Roya og Nebiye bliver kontaktpersoner 

 

SPAIS: Roya oplevede det ikke relevant og ønsker at udtræde, da hun havde en anden 

forventning om, hvad det indebar. Desalegn og Marcus, som var suppleanter, finder internt 

ud af, hvem, der overtager Royas plads. 

 

  
Punkt 8. Arbejdsweekend 
 
Sekretariatet orienterede om, at man på baggrund af rådets beslutning på forrige møde om, at 
arbejdsweekenden skal handle om rådet arbejde og diskrimination, har inviteret Ny-Dansk 
Ungdomsråd og Mandana fra Institut for Menneskerettigheder til at holde oplæg. Derudover 
kommer Jamilla Jaffer på foranledning af formanden. 
 
Der udspandt sig herefter en debat om emnet på arbejdsweekenden.  

 

Det blev besluttet, at en ny hovedoverskrift for arbejdsweekenden skal være at gennemgå rådets 

vision om et Dynamisk Danmark, som er blevet udviklet under det forrige råd. Dynamisk 

Danmark indeholder nogle fokusområder med angivelse af ansvarshavende rådsmedlemmer. 

Disse fokusområder skal det nye råd definere på arbejdsweekenden og nye ansvarshavende 

personer skal findes. Jamilla Jaffer er facilitator. 

 

På arbejdsweekenden afholdes også et kort møde, hvor der kan tages beslutninger, blandt andet 

vedtagelse af de nye fokuspunkter og rådets deltagelse i Institut for Menneskerettigheders 

forskellige fora.  

 

Punkt 9. Forslag til punkter til det kommende rådsmøde den 3. december  

Emnet på mødet bliver: De tungeste grupper blandt etniske minoriteter/ghettoer 

Alle rådsmedlemmer forbereder sig på emnet ved at undersøge ting og læse op på emnet. Marcus 
holder oplæg til diskussion.  
 
Det forventes, at emnet kan tages op på næste ministermøde den 24. januar 2011. 

 
Punkt 10. Evt. 
Marcus udtrykker tilfredshed med sekretariatets filtrering af tilbud til REM. 


