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Pkt. 1 Evaluering af indsatsområdet ”Demokratisk deltagelse for alle”
Evaluering af indsatsområdet
Lally H. Parwana (tovholder vedr. indsatsområdet) orienterede om den hidtidige indsats. Der været to mål for
indsatsområdet: Dels at få etniske minoriteter til at stille op til de lokale integrationsråd, og dels at etniske
minoriteter stemmer ved kommunalvalget.
Konkret har medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteter (herefter REM) stået ved lokale supermarkeder
sammen med lokale politikere for at opfordre de handlende til at stemme samt informere om de lokale
integrationsråd. Erfaringerne herfra er gode.
Herudover har medlemmer af REM informeret om REM til debatmøder med lokale politikere. Denne metode har
ikke været så brugbar, fordi målgruppen ikke har været til stede til disse møder. I stedet kunne man give de
lokale politikere materiale om REM, som de kan dele ud til relevante fremmødte.
Den fremtidige indsats på området
Det blev diskuteret, hvilke kandidater, der bør accepteres til de lokale integrationsråd. Debatten gik bl.a. på,
hvorvidt det er hensigtsmæssigt at gøre brug af kandidater med amerikansk eller europæisk baggrund.
Spørgsmålet vil blive yderligere debatteret på rådsmødet i april 2010.
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Ideer til den fremtidige indsats:
Styrke synligheden af REM gennem foreninger og medier for etniske minoriteter (f.eks. aviser og
nyhedsbreve), samt gennem gratisaviser
Fokusere ekstra på yderområder, hvor den demokratiske deltagelse af etniske minoriteter er lav. Det
kunne ske gennem kommunerne samt gennem lokale foreninger.
Informere om REM ved kulturelle arrangementer
Besøge kvindegrupper
Bruge lokale rollemodeller mere
Afholde kurser for nye medlemmer af lokale integrationsråd
Holde oplæg i organisationer og foreninger, samt på skoler, VUC, sprogskoler m.m. for at styrke
synligheden af REM og kontakten til det lokale bagland
Bruge en coach som ”integrationscoach”, især som et tilbud til unge
Pkt. 2 Mangfoldighed i medierne
Evaluering af indsatsområdet
Bayram Yüksel (tovholder vedr. indsatsområdet) orienterede om den hidtidige indsats til fremme af
mangfoldighed i medierne. Han kunne bl.a. fortælle, at man havde overvejet at afholde netværksmøder mellem
journalister og rådsmedlemmer med henblik på at drøfte mediedækningen af etniske minoriteter.
Netværksmøderne blev ikke realiseret pga. tidsmangel, men der er udarbejdet et projektudkast herom, som kan
benyttes, såfremt det kommende råd ønsker at gøre en indsats på medieområdet.
Den fremtidige indsats på området
Rådets mediestil blev diskuteret. Balancegangen mellem på den ene side at være progressive og provokerende
og på den anden side at fremstå velovervejede og respektfulde blev debatteret.
Ideer til den fremtidige indsats:
Afholde integrationsdebatdag med invitation af journalister. Et specifikt emne eller en aktuel sag
kunne være udgangspunkt for debatten
Udnævne en eller to mediekontaktpersoner i REM
Udgive integrationsavis i samarbejde Dansk Ungdoms Fællesskab eller udarbejde en fast side til
bladet ’Ny i Danmark’
Lave en kampagne. F.eks. med fokus på ligheder i stedet for forskelligheder mellem etniske
minoriteter og etniske danskere eller alternativt med fokus på forskellighed som en styrke
Styrke kommunikationsteknik blandt REMs medlemmer, så alle er klædt på til at besvare
henvendelser fra medierne
Mushin Türkyilmaz er blevet interviewet omkring et forslag om, at kommunal stemmeret først gives efter 5 års
ophold i Danmark mod de nuværende 3 år. Der var enighed om, at forslaget ikke var hensigtsmæssigt. Det blev
foreslået, at Lally udfærdigede et læserbrev. Læserbrevet blev trykt i Jyllands-Posten den 13. marts og kan
læses via dette link
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Pkt. 3 En inkluderende udlændinge- og integrationslovgivning
Evaluering af indsatsområdet
Turan Savas (tovholder vedr. indsatsområdet) orienterede om, at der ikke har været så mange relevante
høringer i det forgangne år. På det seneste havde rådet dog modtaget to relevante høringer vedr. henholdsvis
ansigtstildækkende beklædning fra Justitsministeriet samt en høring fra Undervisningsministeriet på baggrund af
den politiske aftale ”Flere unge i uddannelse og job”, som blev indgået den 5. november 2009.
Den fremtidige indsats på området
Der udarbejdes høringssvar vedr. de 2 aktuelle høringer.
1. Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love
Der var enighed om, at ændringsforslaget generelt var positivt. REM vil i sit høringssvar lægge vægt vigtigheden
af forældreinddragelse.
2. Lovforslag om ansigtstildækkende beklædning
Lovforslaget er en skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende
beklædning fra to til fire års fængsel. Der var enighed om, at tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende
beklædning er uacceptabelt, men flere anså lovforslaget som et udtryk for symbolpolitik. Det blev diskuteret,
hvad REMs høringssvar skulle indeholde. Turan Savas og formandskabet arbejder videre med høringssvaret i
samarbejde med sekretariatet.
Pkt. 4 Fokus på ministerens og rådets samarbejde
Se bilag 1.
Pkt. 5 Rådets øvrige arbejde
REM i internationale seminarer og konferencer
Lally H. Parwana og Razak Jenayah har deltaget i EUs Integration Forum. Lally sidder med i formandskabet. Det
internationale samarbejde går godt, og der er respekt for REMs arbejde på det europæiske plan. Lally opfordrer
de øvrige medlemmer af REM til løbende at give hende input.
Muhsin Türkyilmaz har deltaget i en international konference i Athen vedr. empowerment af indvandrere i
december 2009. Se årsberetningen for nærmere information.
REMs deltagelse i eksterne udvalg
Følgende medlemmer berettede om aktiviteter i deres respektiver udvalg i løbet af 2009:
Lally H Parwana sidder med i følgegruppen til projektet ”I tråd med verden”.
Erdogan Øzhayat sidder med i Rådet for Menneskerettigheder og har deltaget i et møde indtil nu.
Issmat Mohamed sidder i Bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder.
Bayram Yüksel deltager i Kontaktudvalget mellem Københavns politi og repræsentanter for etniske minoriteter.
Bayram orienterede endvidere om projektet ”Frivilligt socialt arbejde i mange farver”, der blev afsluttet sidste år.
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Muhsin Türkyilmaz er med i gruppen ” Viden der virker”, der er en hjemmeside som formidler viden om
integration. Formålet med gruppen er at skabe et netværk, der opsamler og formidler viden.
Muhsin sidder endvidere i Dommerkomitéen bag Integrationsprisen.

Pkt. 6 Opsamling på arbejdsdagen
Det er en god ide, at man også i fremtiden prioriterer årlige evalueringer af REMs arbejde, ikke mindst i forhold til
samarbejdet med ministeren.
Pkt. 7 Optimering af strategi for godt rådsarbejde
I. Ideer til hjemmesidens interne brug
Bruge REM-hjemmesiden til informationsdeling internt REM. Nyt fra de lokale integrationsråd og
udvalgsarbejdet kunne videreformidles på REM-hjemmesiden
REM-hjemmesiden kunne henvise til relevant baggrundsviden indenfor diverse emner (f.eks. viden
der virker etc.), så medlemmer af REM kan hente information her. Medlemmer af REM opfordres til at
sende spørgsmål/områder til sekretariatet, som herefter kan lave en side med links
II. Ideer til styrket medieindsats
Indføre et dagsordenspunkt til sidst til alle møder, hvor der samles op på, om der er noget fra mødet,
der skal kommunikeres til medierne
Ift. hvilke sager man tager op: Nogle sager for at markere holdning + nogle sager som er realistiske at
få igennem
III. Ideer til fremtidige møder i REM
Samarbejdet med sekretariatet kan måske optimeres, så den information og undersøgelser, som
sekretariatet udarbejdes er brugbar og bliver anvendt af REM-medlemmerne
Eksterne input fra f.eks. de politiske integrationsordførere eller invitere religionsfagfolk o.lign. til at
holde oplæg til møder i REM
Det sociale samvær til rådsmøderne forbedrer samarbejdet, hvorfor det er en god idé med socialt
samvær et par gange om året
Supplere den mundtlige information fra ministeriet med et skriftligt dokument, der udsendes enten før
eller efter mødet. På den måde kan medlemmerne af REM bedre nå at opfange al informationen fra
ministeriet
Dagsordenspunktet kunne nedkortes så kun særligt interessante aktiviteter tages op på mødet (jf. at
den mere omfattende informationsdeling med nyt fra de lokale integrationsråd foreslås flyttet til
hjemmesiden)
Der kunne laves et internt nyhedsbrev f.eks. ved at sekretariatet ringer rundt til medlemmerne af REM
og indsamler information til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet kunne rundsendes til både medlemmer af
REM og til de lokale integrationssekretærer
Invitere Nydansk Ungdomsråd til første møde i det nye REM
IV. Ideer til REMs kontakt til det lokale bagland
Holde møder i REM i forbindelse med møder i de lokale integrationsråd i forskellige kommuner samt i
kommuner uden integrationsråd for at påvirke kommunen til at oprette et
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Kontakte forskellige nationalitetsforeninger, gerne landsdækkende foreninger med det formål at indgå
i dialog med dem
Styrke relationen til baglandet og REMs netværk gennem regionsmøder. Medlemmer af REM får
parvis ansvar for områder/regioner
Medlemmer af REM eller en arbejdsgruppe fra REM kunne rejse rundt til lokale integrationsråd og
deltage i et af deres møder for at videregive REMs erfaringer samt information om REM generelt
Evt. gøre brug af integrationsservice med henvisning til behovet for netværk mellem sekretærerne og
de lokale integrationsrådsmedlemme
V. Anbefalinger til de lokale integrationsråd
Opfordre de lokale integrationsråd til at bruge REMs gode erfaringer med at arbejde med
udgangspunkt i målsætninger og visioner
Kurser for nye integrationsrådsmedlemmer, evt. landsdækkende tilbud fra Integrationsministeriet
(regionale tilbud via Integrationsservice)
VI. Erfaringer og ideer i forbindelse med eksterne udvalg
Der var opbakning til udvalgsarbejdet. Det er vigtigt, at REM er repræsenteret i væsentlige udvalg, men der
bør sorteres i udvalgsposterne, da det er tidskrævende arbejde.
Ideer:
Referater fra de eksterne udvalgsmøder kunne lægges på REM-hjemmesiden
De udvalg, REM ikke er repræsenteret i, kunne komme på besøg til møder i REM og fortælle om
deres arbejde
VII. Erfaringer fra møder med ministeren
Det har været givtigt at arbejde ud fra temaer og indsatsområder, da det har fokuseret møderne. Der skal dog
stadig være mulighed for at tage ting op, der falder udenfor indsatsområderne, når der melder sig relevante
problemstillinger.
Ideer:
Forslag om at lægge ministermøder i forbindelse med møder i REM frem for op til weekenden
De måneder, hvor der afholdes ministermøde, kan månedens møde i REM erstattes med et møde før
eller efter ministermødet
VIII. Erfaringer fra sidste arbejdsweekend med deltagelse af konsulent
Brugen af konsulentbistand til at udforme REMs strategi har været positiv. Man kunne i fremtiden invitere
konsulenten til at deltage i et almindeligt møde i REM forinden for at give konsulenten bedre kendskab til,
hvordan REM arbejder.
Opsamling
Muhsin Türkyilmaz samlede op på arbejdsweekenden:
Forbedre møderne i REMs indhold bl.a. med eksterne oplæg.
Samarbejde mere med foreninger
Overveje muligheden for færre møder
Lave en halvårlig opsamling på målsætningerne
Erfaringerne og ideerne fra arbejdsweekenden skal samles og gives til det nye REM
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