REFERAT,13. RÅDSMØDE.
Dato:

14.12.11

Kontor:

Sekretariatet

Sagsbeh.:

FGI

Fil-navn:

Referat af 13. rådsmøde

Referat af 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato og tidspunkt: onsdag den 14. december 2011 kl. 15.00 – 18.00.
Tilstedeværende:, Cecilia Soque , Sami Gökdemir, Desalegn Tufa, Bayram Yüksel (Næstformand), Abderrazak
Jenayah (Næstformand), Muhsin Türkyilmaz, (Formand), Lynette Munk, Abdul Samir, Abdul Qadir og Ayse Kosar.
Fraværende med afbud: Hakima Lasham Lakhrissi, Dusan Jovanovic, Ilvana Karaga Roya Moore og Faizan
Akbar
Sekretariatet: Morten Spies, Frederik Giese og Marie Møller. Integrationsministeriet: Henrik Thomassen.

Punkt 1. Til orientering: Godkendelse af referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og godkendelse af dagsorden for 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter.
Referatet for 12. møde blev godkendt med en enkelt bemærkning. Det tilrettede referat er vedhæftet.
Dagsorden for 13. møde blev godkendt uden bemærkninger
Punkt 2. Til orientering: Kort orientering fra formandskabet
Formandskabet har siden sidste møde ikke igangsat de store initiativer, grundet usikkerhed omkring ressortomlægningerne. På trods af det blev følgende fremhævet:
-
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Razak havde deltaget i to workshops, der var arrangeret af SEBI1 om ’Unge mænd med ikke-vestlige
herkomst med behov for en særlig indsats’. Razak fremhævede, at det havde været en interessant proces, samt at rapporten indeholdte interessante konklusioner. Særligt blev det fremhævet som positivt, at
rapportens perspektiv var, hvordan systemet kunne tilpasse sig de unge og ikke omvendt. Der er udkommet tre delrapporter fra disse workshops, som er vedhæftet referatet.

Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats
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-

Formandskabet orienterede endvidere om de tre høringssvar, der var blevet udfærdiget siden sidst. Rådet havde afgivet høringssvar på følgende lovforslag:
o Regeringens lovforslag om at hæve den kriminelle lavalder til 15 år. Rådet bifaldt lovforslaget,
samt lagde vægt på vigtigheden af, at det er bedre at anvende midler til forebyggelse end afstraffelse.
o Regeringens lovforslag angående afskaffelse af kommunal vejledningspligt og resultattilskud i
forbindelse med repatriering. Rådet bifaldt også denne ændring.
o Regeringens lovforslag angående ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen. Rådet afgav
et positivt høringssvar, men gjorde samtidig opmærksom på, at loven om børne- og familieydelse
indeholder et optjeningsprincip, der betyder, at det først er muligt at få børneydelse efter to års
ophold i landet. I den sammenhæng blev vigtigheden af, at børn skal have de bedst mulige vilkår
fremhævet. Derfor pointerede rådet, at det var relevant at fjerne optjeningsprincippet i loven om
børne- og familieydelse. (Høringssvarene er vedhæftet)

Punkt 3. Orientering fra Social- og Integrationsministeriet ved kontorchef Henrik Thomassen
Henrik Thomasen orienterede om ressortomlægningen, ministeriet er nu også flyttet fysisk. I den nye organisering i Social- og Integrationsministeriet vil Integrationspolitisk kontor blive placeret i en ny Integrationsafdeling i
Social- og Integrationsministeriet. Henrik forslog, at der blev udarbejdet en kortlægning af hvordan integrationsområdet er fordelt på de forskellige ministerielle ressortområder til rådsmedlemmerne. Ministeriet vil udarbejde
en kortlægning frem mod et af de kommende møder. Endvidere bliver Social- og Integrationsministeriet koordinerende for integrationsindsats og omfatter derudover følgende områder fra det tidligere ministerium: indsatsen
for traumatiserede, æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber, anti-radikalisering og anti-diskrimination. Endvidere kunne Henrik orientere om, at det generelt er spare tider i Socialministeriet, hvilket kommer til at have en
række konsekvenser.
På det politiske område har ministeren haft meget travlt vedrørende børn og anbringelsesproblemstillinger. På
integrationsområdet har ministeren varslet, at der vil komme en integrationsreform. Det er dog stadig uklart,
hvad denne skal indeholde. Rådet blev derfor opfordret til at komme med input til integrationsreformen. Udover
det har der været stor aktivitet i folketinget vedrørende værdipolitiske spørgsmål. Rådet blev opfordret til at tage
del i den værdipolitiske debat.
På lovgivningsområdet er der blevet lavet ændringer af repatrieringsloven. Yderligere skal der laves ændringer i
integrationsloven grundet opdelingen af integrationsområdet på flere ministerier. Der vil ligeledes blive lavet
ændringer i familiesammenføringsloven, dette vil formentlig ske i februar 2012. I den sammenhæng vil det være
relevant at inviterer en medarbejder fra Justitsministeriet med til et rådsmøde for at forklare om de lovændringer,
der er lagt op til. Yderligere vil der blive lavet ændringer af reglerne af tidsubestemt ophold.
Ayse spurgte om ændringer af loven vedrørende REM og pointerede, at der er problemer vedrørende kravet om
”kommunaltilknytning” i forbindelse med besiddelse af plads i REM. Henrik gav udtryk for, at hele loven vedrørende REM trænger til en revision, blandt andet er der mange kommuner, der ikke længere opererer med begrebet ”Integrationspolitik”.
Afslutningsvis takkede Henrik, Marie for hendes flotte indsats i hendes praktikperiode og orienterede om, at det
ikke har været muligt at ansætte en barselsvikar for Mette Søndergaard, idet Ministeriet har ansættelsesstop. Af
den grund vil sekretariatsbistanden af REM blive varetaget af Frederik Giese indenfor rammerne af en deltidsstilling, under supervision fra Morten Spies.
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Punkt 4. Orientering fra sekretariatet
Morten orienterede om arbejdsdelingen i sekretariatet. Frederik kommer fremadrettet til at varetage kerneopgaverne, og den primære kommunikation skal gå gennem ham. I hastesager vil det være muligt at kontakte Morten. Der vil blive udsendt en udførlig mail om sekretariatsbistanden, når Marie stopper den 20. januar 2012.
Morten opfordrede endvidere rådet til at deltage aktiv i EU-formandskabet, hvor der blandt andet kommer til at
blive afholdt en integrationskonference i foråret 2012.
Marie orienterede om, at det er vigtigt at huske at sende de originale kvitteringer i forbindelse med udlægsafregning.
Punkt 5. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg,
konferencer mv.
Razak orienterede om, at han havde deltaget i en konference med det regionale beskæftigelsesråd. Endvidere
havde Varde integrationsråd haft et møde med gruppen af ny ankommende flygtninge, som primært var flygtninge fra Congo. Gruppen af nyankommende flygtninge kom med en række kommentarer til, hvordan de havde
oplevet systemet. Disse input blev taget med til kommunen.
Desalegn fortalte, at de i Sønderborg integrationsråd tidligere har overvejet at støtte nyankomne flygtninge og
havde valgt ikke at gøre noget ved det, da de vurderede at det var bedre at denne udfordring blev behandlet et
professionelt. Yderligere har integrationsrådet lavet en handlingsplan for 2012.
Bayram orienterede om, at de i Ishøj kommune havde haft deres medborgerpolitik i høring.
Lynette orienterede om, at hun havde holdt et eksternt oplæg på CBSI-sprogcenter. Her havde hun fortalt om
REM og hendes erfaringer med det danske demokrati og demokrati i det hele taget. Deltagerne på kurset hos
CBSI-sprogcenter havde opfordret til, at REM skulle se nærmere på Green Card-ordningen. REM vil undersøge
det fremadrettet. Yderligere orienterede Lynette om, at Kalundborg kommune havde fået en ny arbejdsmarkedschef - integrationsrådet har været i dialog med vedkommende. Integrationsrådet havde endvidere afholdt en
integrationsdag. Her kom det frem, at det kunne være relevant at forholde sig tolkeloven. Endeligt orienterede
Lynette om, at der er kommet et nyt medlem af integrationsrådet og at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal
lave en handlingsplan for 2012.
Cecilia har ikke noget nyt fra integrationsrådet i Jammerbugt Kommune. Som medlem af bestyrelsen for Institut
for Menneskerettigheder, kunne Cecilia orientere om, at Instituttet havde fået en bevillig, der bl.a. betyder, at de
ikke skulle flytte.
Ayse orienterede om, at hun havde været til konference om, hvordan diskriminationslovgivningen kan ændres,
så den ikke længere kun omfatter arbejdsområdet, men også omfatter hele hverdagslivet. Endvidere var hun
blevet Social- og Integrationsministeriets projekt: "Measuring effects of voluntary mentoring schemes for lowskilled migrant women on social inclusion/integration. Her skal hun være os behjælpelig med at få indholdet af
projektet på dagsorden i EU-regi i Integrations Forum og nationalt i REM. Derudover orienterede Ayse om, at
hun rapporten om ”UNG I 2011 – NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG
GRÆNSER” var udkommet, samt hun havde deltaget i European Integration Forums konference. Temaet for
konferencen omhandlede, hvordan det er muligt at involvere oprindelseslande i forbindelse integrationsindsat-
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sen. Ayse blev endvidere valgt til formandskabet for European Integration Forum. I forhold til arbejdet i Aalborg
integrationsråd, orienterede Ayse om, at de er ved at lave en livsfase opdelt integrationspolitik.
Abdul Samir orienterede om, at han havde deltaget i Nydansk Ungdomsråds konference, hvor der var fokus på
medborgerskab og frivillig foreningsliv.
Mushin orienterede om, at han havde været i kontakt med en journalist i forhold til at flere med anden etnisk
baggrund end dansk, har meldt til sig til at blive domsmænd. Mushin fremhævede dette som meget positivt, da
disse kunne fungere som ’etniske tolke’.
Punkt 6. Planlægning af ministermøde
Mushin indledte diskussion med at præsentere dagsordenen for ministermødet. Efterfølgende blev det besluttet,
at det primære formål med mødet var en gensidig præsentation og orientering, samt en diskussion af det fremtidige samarbejde. Rådet besluttede at lægge op til, at det bliver rådet, der skal invitere ministeren til møderne, og
at formanden skal fungere som mødeleder. Endvidere blev det besluttet, at der skal ligges op til, at møderne
skal foregå kvartalvis. Yderligere blev det besluttet, at rådsmedlemmernes præsentation skal indeholde:
-

Navn og hjemstavnskommune
Oprindelsesland og antallet af år i Danmark
Arbejde til daglig og erfaringer med integrationsområdet i øvrigt (fra foreninger, frivilligt arbejde osv.)
Deltagelse i udvalg i forbindelse med REM

Mushin oplyste, at han i sin præsentation til ministermødet vil fremhæve, at rådet generelt er positiv over for
mange af de ændringer på udlændinge og integrationsområdet, der beskrives i regeringsgrundlaget og at mange
af ændringerne, der beskrives, er ændringer, som rådet tidligere er kommet med anbefalinger til. Særligt vil følgende blive fremhævet:
Udlændingeområdet
I forhold til udlændingeområdet ser rådet især positivt på tilbagerulningen af stramningerne i forhold til
Indfødsret
Pointsystem
Integrationsområdet
I forhold til integrationsområdet er rådet enig i regeringens holdning til, at Danmark har brug for en bred integrationsreform – og rådet bidrager meget gerne med inputs til denne, blandt andet i forhold til følgende områder
Diskrimination
Medborgerskab og demokratisk deltagelse
REM’s kommende aktiviteter
Yderligere vil Mushin fremlægge rådets kommende aktiviteter:
Nytårsmødet
Repræsentantskabsmøde for REM
Punkt 7. Nytårsmøde i januar 2012
Sekretariatet havde indstillet til formandskabet, at rådet skal afholde et nytårsmøde 12. januar 2012 med det
formål at indhente konkrete anbefalinger til rådets arbejde med rådgivning af social- og integrationsministeren i
forbindelse med den kommende integrationsreform. Formandskabet har godkendt rammen for afholdelsen af
nytårsmødet.
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Rådet diskuterede tidspunktet og stedet for afholdelse af arrangementet samt oplægsholdere og emner. Rådet
besluttede at fastholde den indstillede dato for mødet, og at det skal afholdes i Aalborg, samt at emner for mødet skal være ’Medborgerskab og demokratisk dannelse’ og ’Diskrimination’. På baggrund af en brainstorm i
rådet, fik sekretariatet bemyndigelse til i samarbejde med formandskabet og Ayse at finde relevante oplægsholdere til mødet.
Punkt 8. Rådets fortsatte involvering i ”I tråd med verden”
Bayram fortalte om projektet ”I tråd med verden”. Projektet er grundet manglende finansiering, nu blevet til en
forening. REM har tidligere været del af følgegruppen for projektet. Bayram mente ikke, at REM fik så meget ud
af at være en del af projektet og lagde derfor op til, at REM ikke skulle være involveret i foreningen. Det blev
desuden drøftet, at det at være medlem af en forening ikke er en rolle, rådet som rådgivende organ skal påtage
sig, idet der er andre krav og forpligtelser forbundet med at være del af en forening end at være del af et projekt
Rådet besluttede derfor, at REM ikke skal være medlem af foreningen ”I tråd med verden”, at der skal skrives et
officielt brev til foreningen om rådets beslutning.
Punkt 9. Fastlæggelse af datoer for arbejdsweekend og repræsentantskabsmøde i foråret 2012
På baggrund af indstilling fra sekretariatet besluttede rådet, at der skal afholdes arbejdsweekend om fokusområderne for 2012 fra den 17. februar kl. 16.00 til den 18. februar om aftenen 2012 i Middelfart, samt at repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 5. maj 2012 i Middelfart. Endvidere blev det besluttet, at det ordinære rådsmøde i februar bliver flyttet, så det afvikles i forbindelse med arbejdsweekenden den 17.-18. februar 2012.
Punkt 10. Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde
-

Evaluering af nytårsmøde
Begynd planlægningen af det næste repræsentantskabsmøde

Punkt 11. Evt.
Næste møde: 25. januar 2011
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