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Referat af 8. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato og tidspunkt: Mandag den 11. april 2011 kl. 15–18.
Tilstedeværende: Ayse, Bayram, Desalegn, Faizan, Hakima, Muhsin & Roya
Fraværende med afbud: Abderrazak, Dusan, Ilvana, Isabel, Lynette & Sami
Fraværende uden afbud: Issmat
Sekretariatet: Mette Søndergaard, Lise Frisk
Integrationsministeriet: Bernt Farver, Dorte Lohmann Kjærgaard, Henrik Thomassen, Marian Lyng Møller, Sisse
Egeberg

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 7. ordinære rådsmøde og godkendelse af dagsorden for 8. ordinære
rådsmøde.
Referatet fra 7. ordinære rådsmøde godkendte uden bemærkninger.
Dagsorden for 8. ordinære rådsmøde var blevet ændret, da Ny-Dansk Ungdomsråd havde meldt afbud til
dagens møde pga. sygdom. Den nye dagsorden godkendtes uden bemærkninger.

Punkt 2. Velkommen ved formanden
Muhsin bød den ny kontorchef Henrik Thomassen velkommen og bad de tilstedeværende medlemmer om at
præsentere sig selv. Efter præsentationerne oplyste Henrik Thomassen, at han tiltrådte som kontorchef den 1.
marts, og at kommer fra en stilling som kontorchef i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse.
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Muhsin bød velkommen til Bernt Farver, som ikke tidligere har været med til rådsmøde. Bernt oplyste, at han
er ny fuldmægtig i Udlændingelovkontoret, og at han tidligere har siddet i Familiesammenføringskontoret.
Punkt 3. Nyt fra sekretariatet
Mette orienterede, at der endnu ikke er nogen ny dato for ministermøde, hvorfor mødet den 2. mag bliver et
ordinært rådsmøde. Ministermødet vil blive af mere generel karakter, hvor rådet og ministeren præsenterer sig
for hinanden. Derfor er emner til det forestående ministermøde taget af dagsordenen.

Mette orienterede yderligere om, at sekretariatet er i gang med at skrive årsberetningen for 2010, og at den
meget gerne skulle blive klar til repræsentantskabsmødet i maj.

Lise orienterede om REMs budget. Hun oplyste, at bevillingen for 2011 er på 630.000 kroner, det samme som
det forgangne år, og at der på nuværende tidspunkt er brugt 60.000 kroner. Hun oplyste, at der er brugt penge
på en oplysningsfolder samt roll-up systemer, yderligere vil der være fremtidige udgifter til andre materialer
som kuglepenne, muleposer, pastilæsker osv.

Mette orienterede om repræsentantskabsmødet, hvor Yildiz Akdogan, Ny-Dansk Ungdomsråd og
integrationsrådsformanden fra Odense vil holde oplæg. Derudover kommer Tom McEwan og underholder.

Mette orienterede om en invitation fra Frederiksberg integrationsråd, som holder integrationsdag d. 11. juni.
Hakima orienterede, at hun var blevet kontaktet af Frederiksberg integrationsråd, og at hun deltager i
arrangementet.

Punkt 4. Nyt fra integrationsministeriet
Dorte Kjærgaard orienterede om lovforslag nr. L 167 om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af
forordning om ændring af forordning om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere,
præcisering af gennemførelsen af opholdsdirektivet m.v.). Lovforslaget blev fremsat i Folketinget den 16. marts
2011 og 1. behandlet den 29. marts 2011. Lovforslaget har til formål at gennemføre de nødvendige ændringer
af udlændingeloven med henblik på, at Danmark kan gennemføre de bestemmelser, der følger af en
ændringsforordning til Rådets forordning om ensartet udformning af opholdstilladelser til
tredjelandsstatsborgere. Lovforslaget har endelig til formål at gennemføre en række mindre ændringer af
udlændingeloven med henblik på at præcisere implementeringen af opholdsdirektivet.
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Bernt Farver orienterede om lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs
indgåelse og opløsning (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.). Lovforslaget blev fremsat i
Folketinget den 17. marts 2011. Lovforslaget indeholder bl.a. forslag til en reform af
ægtefællesammenføringsreglerne samt krav om skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud.
Marian Lyng Møller orienterede om pjecen ”Integration – kan vi hjælpe?” som er udgivet af
Integrationsministeriet og som omhandler ministeriets forskellige korps af udgående konsulenter,
”Integrationsservice”, ”Tosprogs-Taskforce, ”Brug for Alle Unge”, ”Fastholdelseskaravanen”, ”Sektionen
vedrørende tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse” og ”Kontoret for Demokratisk Fællesskab og
Forebyggelse af Radikalisering”.

5. Status på REMs strategiske indsatsområder
Muhsin orienterede om mødet i Integrationsministeriet den 26. marts, hvor der blev diskuteret, hvad man kan
lave af tiltag i forhold til demokratisk deltagelse. I mødet deltog formandskabet, Dusan, Isabel og Sekretariatet.
Han orienterede også om mødet den 27. marts, hvor der blev afholdt møde om REMs pressestrategi. I mødet
deltog formandskabet, pressegruppen og sekretariatet samt Karen Torgny og Lisbeth Bloch-Sørensen fra
Operate A/S.

Mette oplyste, at pjecen ”Det er dit Valg” skal genudgives. Når folk henvender sig vedrørende pjecen, henvises
der til hjemmesiden, da der ikke er flere trykte udgaver. Sekretariatet håber dog, at få den nye udgave trykt
snarest, og der vil også blive lagt en elektronisk udgave på hjemmesiden, som de lokale integrationsråd kan
anvende. Mette oplyste, at Lise har et møde med grafikeren Sascha onsdag den 13. april for at tale om pjecen.

Hakima ville gerne vide, om det kunne være muligt at arrangere et debatmøde mellem politikere efter
valgudskrivelsen. Muhsin gav udtryk for, at hvis Hakima vil være tovholder på et sådan arrangement, så kan det
godt lade sig gøre.

6. Medlemmernes deltagelse i diverse arrangementer
I Tråd med Verden, SPAIS, interview og demonstration v/Hakima
Hakima orienterede om de forskellige fora, hun havde deltaget i.
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Høring og møde i Valenvia v/Ayse
Ayse orienterede om hendes deltagelse i et seminar i Valencia og Bruxelles. Ayse foreslog, at man kunne holde
et weekendmøde, hvor man satte rådet ind i, hvad der foregår i EU-regi.

7. Oplæg fra Viden der Virker
Sisse Egeberg fra Viden der Virker holdt oplæg om tiltaget. Dias-show er sendt til medlemmerne.

8. Nyt fra de kommunale integrationsråd
Ingen bemærkninger

9. Punkter til næste ordinære rådsmøde
Det blev vedtaget, at Ny-Dansk Ungdomsråd bliver inviteret til næste møde den 2. maj.

10. Evt.
Hakima spurgte til, hvordan man kan få REM inddraget i aktiviteter afhold i sit lokale integrationsråd, uden at
man som REM-medlem kommer til at have en dobbeltrolle. Ayse foreslog, at man kontakter resten af rådet, og
så kan de, der ønsker at hjælpe til, deltage som repræsentanter for REM.
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