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 REFERAT,. RÅDSMØDE.  

Dato: 07.12.11 

Kontor: Sekretariatet 

Sagsbeh.: MAL 

Fil-navn: Referat af 12. rådsmøde  

 

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato og tidspunkt: onsdag den 26. oktober kl. 15.00 – 18.00.  

Tilstedeværende: Abderrazak Jenayah, Abdul Samir Abdul Qadir, Ayse Kosar, Bayram Yüksel, Cecilia 
Soque, Desalegn Tufa, Hakima Lasham Lakhrissi, Mushin Türkyilmaz, Roya Moore, Sami Gökdemir.  

Fraværende med afbud: Lynette Munk, Ilvana Karaga, Faizan Akbar, Dusan Jovanovic.  

Sekretariatet: Mette og Marie. Integrationsministeriet: Henrik Thomassen.  

 

Punkt 1. Til orientering: Godkendelse af referat af 11. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og 

godkendelse af dagsorden for 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter. 

 

Referatet for 11. møde blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 

Dagsorden for 12. møde blev godkendt uden bemærkninger 

 

Punkt 2. Til orientering: Kort orientering fra formandskabet 

 

Formandskabet orienterede kort om I-dage, hvor Muhsin, Razak, Ayse og Desalegn deltog. Det var et godt 

arrangement, og de deltagende medlemmer vurderer, at rådets deltagelse vil være aktuel ved kommende I-

dage. 

 

Bayram orienterede kort om møde med ”I tråd med verden”, hvor Hakima også deltog. 

 

Razak orienterede om sin deltagelse i en workshop om unge med anden etnisk baggrund, som blev afholdt i 

Roskilde den. 25. oktober. Razak skal til endnu en workshop, som afholdes i Århus. 

 

Muhsin orienterede om mødet med ECRI, som generelt gik godt. ECRI stillede spørgsmål i forhold til 

diskrimination i Danmark, og der blev talt om 24-årsreglen. Mette orienterede om, at rådet fortsat har et 

udestående med ECRI, idet de bad rådet om information om, hvor meget det politiske niveau er repræsenteret i 
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de lokale integrationsråd. Brevet ligger klar og afsendes så snart, der er mere afklaring om, hvor sekretariatet 

skal ligge. Muhsin orienterede desuden om, at der blev talt om tonen i debatten, og hvor grænsen går i forhold til 

ytringsfrihed.  

 

Bayram orienterede om Frivillig Fredag i Rødovre den 30. september. Placeringen i Rødovre Hallen var måske 

lidt uheldig, da det var begrænset, hvor mange nye interesserede det tiltrak. De fleste, der var i Rødovre Hallen 

den dag, var frivillige fra andre foreninger.   

 

Muhsin orienterede om, at han er blevet inviteret til konference i Tyrkiet for at holde oplæg om integration i 

Danmark i forhold til tyrkere. Konferencen afholdes af organisationen TASAM og foregår i år i Istanbul
1
.  

 

Punkt 3. Orientering fra sekretariatet 

 

Mette orienterede om, at rådet har bestilt jakker, som skulle være brugt til kulturnatten. De tilstedeværende til 

mødet fik hver en jakke med hjem. De, der ikke var til stede, kan få jakken på næste møde. 

 

Der blev orienteret om forskellige invitationer blandt andet til et NGO-seminar om diskrimination og 

ligebehandling, afslutningen på frivillighedsåret den 15. december, konference med LOKK og et debatmøde om 

udlændingeloven som Københavns Universitet afholder. Alle invitationerne er efterfølgende sendt ud på mail.     

 

Roya spurgte til arbejdsweekenden. Mette oplyste, at det ikke har været muligt at planlægge noget, da der skal 

være et sekretariat til at varetage planlægningen, men at der forhåbentlig snart vil være nogle mere faste 

rammer, så de forskellige projekter igen kan iværksættes. Mette foreslog, at man kunne overveje en 

arbejdsweekend i foråret. 

 

Mette orienterede om, at hun officielt går på barsel dags dato, men at hun har aftalt at komme ind og hjælpe 

med ansættelsessamtalerne til en eventuel barselsvikar. 

 

 

Punkt 4. Orientering om ressortomlægning på integrationsområdet mv. v. kontorchef Henrik Thomassen 

 

Henrik Thomassen, som er kontorchef i Kontoret for integrationspolitik, orienterede om, at Integrationsministeriet 

er blevet nedlagt, og opgaverne skal fordeles til flere andre ministerier. Henrik orienterede i sit oplæg både om 

de organisatoriske ændringer og de politiske ændringer, der er sket med regeringsskiftet. 

 

Henrik fortalte, at integrationsområdet hovedsageligt fordeles til Social- og Integrationsministeriet og 

Beskæftigelsesministeriet, og at der herudover går lidt til Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for 

By, Bolig og Landdistrikter. Henrik understregede, at nedlæggelsen af Integrationsministeriet ikke er en 

bortprioritering af integrationsområdet. 

 

Henrik orienterede desuden om, at Integrationsloven splittes op, så de dele, der handler om beskæftigelse 

kommer til at høre under Beskæftigelsesministeriet. Lovgivningen om Rådet for Etniske Minoriteter kommer til at 

høre under Social- og Integrationsministeriet, og rådet vil derfor fremover skulle rådgive Karen Hækkerup.  

Rådet er forankret i integrationsloven, og så længe den er, som den er, eksisterer rådet. Henrik orienterede 

desuden om, at en af de første ting, der tages op med Social- og Integrationsministeriet, når fordelingen er helt 

                                                 
1
 Konferencen i Istanbul blev efter rådsmødet aflyst. Organisationen regner med at afholde arrangementet i maj 2012 i stedet. 
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på plads, er en barselsvikar til Mettes stilling. De kommunale integrationsråd fortsætter også, som de er indtil 

videre. 

 

Henrik fortalte, at der vil blive lagt op til, at ministeren skal mødes med rådet, så snart alt det formelle er på 

plads.  

 

I forhold til de politiske ændringer orienterede Henrik om den del af regeringsgrundlaget, der handler om 

integrationsområdet. Heri nævnes blandt andet, at der skal gennemføres en integrationsreform. Karen 

Hækkerup har ikke været så konkret endnu i forhold til indholdet af reformen, men man kan lægge vægt på 

hendes første udmeldinger, som handler om en ny tone i integrationsdebatten, og at der både skal være 

rettigheder og pligter forbundet med at komme til Danmark. Karen Hækkerup har desuden givet udtryk for, at 

hun lægger vægt på dialog og inddragelse. Henrik pointerede, at det vil være vigtigt for rådet at have øje for de 

ting, ministeren foreslår og komme med input til det.  

 

Herefter udspandt sig en diskussion om, hvordan rådet på ministermøder skal forholde sig til, at opgaverne i 

forhold til integrationsområdet nu er fordelt under flere ministerier, og der måske vil være emner, REM vil være 

interesseret i at tale om, som Karen Hækkerup ikke umiddelbart har ansvar for. Man kan forestille sig flere 

løsninger i den forbindelse, men en hjælp vil nok være, at vi søger for at komme med dagsordener i god tid, så 

hun kan forberede sig på de emner, der ligger uden for hendes eget område.  

 

Punkt 5.  Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, 

konferencer mv. 

 

Muhsin orienterede om, at vi har en stram dagsorden og derfor ikke tager en hel runde.  

 

Ayse orienterede om, at hun stiller op til valget til European Integration Forum den 9. og 10. november i 

Bruxelles. Sekretariatet har udarbejdet et valgmateriale til Ayse i den forbindelse.  

Ayse fortalte desuden, at integrationsrådet i Aalborg Kommune er ved at udarbejde en ny integrationspolitik med 

et positivt fokus på integrationsområdet. Politikken er fortsat betegnet som en integrationspolitik, men man vil 

gerne have inspiration fra andre kommuner, der arbejder med medborgerskabspolitikker.  

 

Bayram orienterede om, at Ishøj Kommune arbejder med en medborgerskabspolitik, som snart er på plads 

 

Roya orienterede om, at Odense Kommune har lavet en integrationspolitik med udgangspunkt i medborgerskab, 

og at mange kommuner har kontaktet Odense for inspiration. 

 

Cecilia orienterede om en konference om CSR (Corporate Social Responsibility), hvor Al Gore blandt andet var 

med. Cecilia foreslog, at REM kan spille en aktiv rolle i rådgivningen af virksomhederne og tilføjede, at mange 

på konferencen talte om integration, men at Cecilia var den eneste, der repræsenterede etniske minoriteter på 

konferencen. Desuden orienterede Cecilia om sit første bestyrelsesmøde i Institut for Menneskerettigheder, som 

handlede meget om interne problemstillinger som økonomi og flytning. Desuden skal der vælges en suppleant til 

bestyrelsen på næste møde i Rådet for Menneskerettigheder.   

 

Sami orienterede om sin deltagelse i tænketanken for styrkelse af beboerdemokrati i almene boligbyggerier. 

Tænketankens arbejde handler om, hvordan beboerdemokratier i almene boliger gøres mere repræsentative i 

forhold til beboersammensætningen i disse områder. Tænketanken er ny, og der kommer tre møder mere.  
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Sami orienterede desuden om et møde i kontaktudvalget mellem Københavns Politi og repræsentanter for 

etniske minoriteter. På mødet blev der blandt andet talt om en rapport om visitationszoner i Danmark, som viser, 

at personer med anden etnisk baggrund føler sig diskriminerede af politiet.   

 

Roya fortalte, at hun har fået henvendelser fra unge, som på baggrund af konkrete oplevelser bad 

integrationsrådet i Odense tage emnet om politidiskrimination op. Roya foreslog, at REM arbejder med emnet, 

og gør politikere i folketinget opmærksomme på, at de lokale politikfolk tager loven i egen hånd.  

 

Hakima orienterede om, at Albertslund Kommune vil starte en ny tradition op omkring en international 

medborgerskabsdag med forskellige aktiviteter for både børn og voksne. Arrangementet kommer til at foregå 

den anden lørdag i juni måned. 

 

Samir fulgte op på snakken fra sidste møde om bombetruslen mod svømmehallen og fortalte, at politiet har 

fundet ud af, hvem der stod bag. Samir orienterede endvidere om et møde i ligebehandlingsudvalget under 

Institut for Menneskerettigheder og fortalte, at IMR årligt afholder en høring om ligebehandling. I år foregår det 

den 5. december. Desuden fortalte Samir, at han sammen med Hakima deltager i en DUF-konference om 

foreningsliv og medborgerskab den 27. oktober.  

 

Desalegn orienterede om, at Sønderborg Integrationsråd har lavet en strategiplan for 2012, som skal 

fremlægges for kommunens arbejdsmarkedsudvalg.       

 

Punkt 6. Valg af repræsentant og suppleant til styregruppen i projekt ”Kvinder på vej” og valg af 

suppleant til Tænketanken for beboerdemokrati og SPAIS 

 

Hakima orienterede om, at hun er blevet spurgt, om hun vil være en del af styregruppen for projektet ”Kvinder på 

vej”. Projektet handler om at hjælpe kvinder, der kan skrive og tale dansk, men er blevet glemt af systemet. Der 

er møde ca. 2 gange om året.  

 

Ingen andre rådsmedlemmer ønskede at stillede op til posten i styregruppen, og Hakima blev valgt som 

repræsentant for REM. Mette orienterede om, at Lynette muligvis kunne være interesseret i at være suppleant 

for Hakima. Cecilia oplyste, at det er et område, der interesserer hende meget. Eftersom Lynette ikke var til 

stede og ikke specifikt havde givet udtryk for, at hun ønskede at stille op, blev Cecilia valgt til suppleant.  

 

Der blev afholdt valg af suppleant for Sami til tænketanken for beboerdemokrati. Bayram stillede som den 

eneste op, og blev valgt til suppleant. 

 

Der skulle afholdes valg af suppleant for Hakima til SPAIS, men ingen meldte sig umiddelbart. Interesserede 

kan sende en mail til sekretariatet. Den første, der skriver, bliver valgt ind.  

 

Punkt 7. Gennemgang af skema over det ny regeringsgrundlag ”Et Danmark, der står sammen” 

 

Mette orienterede kort om indholdet af skemaet, hvorefter rådet kunne diskutere hvilke punkter, der fremover 

skal fokuseres på.  
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Punkt 8. Diskussion om rådets videre arbejde  

 

Muhsin indledte diskussionen med at sige, at rådet nok må holde en arbejdsweekend snarest, da rådet ikke kan 

nå igennem det hele i dag. Men det vil være fint med input til punkter i forhold til, hvad rådet skal fokusere på.  

 

Cecilia foreslog, og at rådet nedsætter arbejdsgrupper, så rådet får mulighed for at dække og arbejde grundigt 

med flere punkter.  

 

I forhold til det første initiativ om en bedre koordinering af indsatsen f.eks. i forhold til udsatte nydanske unge, 

orienterede Razak om, at fokus på de workshops han har deltaget i, i høj grad har været på forældrenes rolle i 

forhold til de unge. Det blev foreslået, at unge og forældrenes rolle kunne være et område, rådet kunne arbejde 

videre med. 

 

Ayse foreslog at fokusere på ældre, eftersom år 2012 er det europæiske år for aktiv aldring. Hakima bød ind 

med et fokus på ældre kvinder som passive medborgere. 

 

Ayse stillede endvidere spørgsmålstegn ved, hvad argumentet er, for at man kan stemme til kommunalvalg efter 

3 år, selvom man ikke har statsborgerskab, men man ikke kan til folketingsvalg. Ayse fortalte, at der er andre 

regler i Luxemburg, og det kunne rådet måske indsamle oplysninger om og arbejde videre med. Hakima 

fremhævede, at også Marokko har et andet system i forhold til stemmeret, som rådet kunne se nærmere på. 

Bayram foreslog, at REM kan arbejde for, at man får stemmeret, når man får permanent opholdstilladelse. Dette 

forslag var der generel opbakning til.  

Der var således stemning for, at rådet arbejder mere med medborgerskab og demokratisk deltagelse. Desuden 

var der enighed om, at et fokus også kunne være på diskrimination fra politiets side. Sami tilføjede, at man 

måske skal kalde det diskrimination fra myndighedernes side, så det ikke kun rammer politiet. 

 

 

Punkt 9. Emner til næste møde 

 

Mette foreslog, at rådet, når der er mere ro på sekretariatet, laver nogle lørdagsmøder.  

Et emne for et lørdagsmøde kunne for eksempel være politi og diskrimination. Her kunne man invitere Institut for 

Menneskerettigheder til et oplæg om, hvordan de arbejder med at få flere indvandrere i politiet. 

Et andet lørdagsmøde kunne handle om stemmeretsdiskussionen.   

 

Punkt 10. Evt.  

 

Razak opfordrede til, at rådsmedlemmerne reagerer, når de oplever forkerte ordvalg i offentligheden. 

Eksempelvis oplevede han på en workshop, at fokus var på ”unge med ikke-vestlig baggrund”, hvilket er et 

stigmatiserende ordvalg.   


