REFERAT, 14. RÅDSMØDE.
Dato:
Kontor:

25.01.11
Sekretariatet

Sagsbeh.:
Fil-navn:

FGI
Referat af 14.
rådsmøde

Referat af 14. møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato og tidspunkt: onsdag den 25. januar 2012 kl. 15.00 – 18.00.
Tilstedeværende: Hakima Lasham Lakhrissi, Ilvana Karaga, Roya Moore, Bayram Yüksel (Næstformand),
Abderrazak Jenayah (Næstformand), Muhsin Türkyilmaz, (Formand), Lynette Munk, Abdul Samir Abdul Qadir og
Ayse Kosar.
Fraværende med afbud: Desalegn Tufa, Sami Gökdemir, Cecilia Soque, Dusan Jovanovic, og Faizan Akbar
Sekretariatet: Morten Spies og Frederik Giese.

Punkt 1. Til orientering: Godkendelse af referat af 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og
godkendelse af dagsorden for 14. møde i Rådet for Etniske Minoriteter.
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Referatet blev godkendt med en enkelt ændring.
Punkt 2. Kort orientering fra formandskabet
Muhsin og Bayram har siden sidste møde deltaget i Nytårsmødet i Aalborg. Desuden kunne Muhsin orientere
om, at han i den seneste tid er blevet kontaktet af flere journalister angående de ændringer, der er foreslået til
udlændingelovens familiesammenføringsregler. Yderligere kunne Muhsin orientere om, at han er blevet inviteret
til møde på den tyrkiske ambassade.
Formandskabet orienterede om, at formandskabsmøder fremadrettet vil blive gennemført over SKYPE.
Formandskabet holder møder månedligt, normalt 14 dage før rådsmødet.
Punkt 3. Orientering fra Social- og Integrationsministeriet ved Morten Spies
Morten Spies orienterede om den forestående integrationsreform, herunder arbejdet med at udvikle et
integrationsbarometer, samt om den integrationskonference der afholdes i forbindelse med EU-formandskabet.
Morten fortalte, at regeringen vil nedsætte en ministerarbejdsgruppe, der skal udarbejde integrationsreformen.
Regeringen vil på den måde sætte deres aftryk på integrationsindsatsen. Der er lagt op til, at
integrationsreformen kommer til at have fokus på beskæftigelse blandt nydanskere, indsatsen overfor unge
nydanske drenge, bedre koordination af integrationsindsatsen, indsatsen i de udsatte boligområder, indsatsen
overfor æresrelaterede konflikter samt indførelse af et ”integrationsbarometer”.
I forbindelse med det danske EU-formandskab forklarede Morten, at der skal afholdes en Integrationskonference
i Vejle i april måned. Konferencen skal have fokus på erfaringsudveksling og ’best practice’. Dette fokus er valgt,
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da integrationsindsatsen bliver grebet meget forskelligt an i de enkelte EU-lande. På konferencen vil der blive
sat fokus på ’best practice” inden for tre moduler: ”introduktions- og sprogkurser”, ”modtagerlandes stærke
engagement” og ”migranters aktive deltagelse i alle områder af samfundslivet”. Deltagerne på konferencen vil
primært være embedsmænd. Derudover vil forskellige NGO’er og kommuner blive inviteret til at komme med
indspark til debatten og give eksempler på effektfulde projekter. Rådet vil formentlig blive inviteret til at deltage
med en person.
Rådet anbefalede, at alle medlemmer af Rådet skulle have mulighed for at deltage. Endvidere lagde Rådet vægt
på vigtigheden af, at der deltager personer med minoritetsbaggrund, som er omfattet af integrationsindsatsen.
Punkt 4. Orientering fra sekretariatet
Sekretariatet orienterede om, at der mandag d. 30. januar vil blive afholdt en kick-off workshop som start på
arbejdet med at udvikle en handlingsplan for arbejdet med æresrelaterede konflikter. Det blev besluttet, at
Lynette og Hakima skulle deltage på vegne af Rådet. Roya fremhævede, at der var tale om en problemstilling af
stor vigtighed, som store dele af gruppen af nydanske unge var påvirket af.
Sekretariatet orienterede endvidere om at Institut for Menneskerettigheder nu for ottende gang udskriver
konkurrencen om MIAPRISEN – for mangfoldighed i arbejdslivet. MIAPRISEN er Danmarks virksomhedspris for
mangfoldighed og lige muligheder. Uddelingen af prisen er en anerkendelse af de virksomheder, der både i
politik og i praksis er med til at fremme mangfoldighed og ligebehandling – uanset køn, etnisk oprindelse,
religion, alder, handicap og seksuel orientering. Alle opfordres til at hjælpe med at sende information om
MIAPRISEN 2012 videre og opfordre virksomheder til at indstille sig til prisen. Indstilling til MIAPRISEN kan ske
via hjemmesiden www.miapris.dk, hvor man kan downloade indstillingsskemaet og læse mere om indstilling,
prisens principper, dommerkomiteen og meget mere. Indstillingsfristen var 1. marts 2012.
Endelig fremhævede sekretariatet vigtigheden af at sende de rigtige kvitteringer ind i forbindelse med
udgiftsafregning. Fremadrettet vil kvitteringer, hvor det ikke fremgår, hvad der er blevet købt, ikke blive
refunderet.
Punkt 5. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg,
konferencer mv.
Siden sidste rådsmøde var der ikke sket de store ting i de enkelte integrationsråd. Alle Rådets medlemmer gav
udtryk for, at det generelt gik godt i deres integrationsråd.
Razak fremhævede at Vejen Integrationsråd havde forberedt et dialogmøde med byrådet. Dialogmødet skal
have fokus på kommunen som arbejdsgiver samt på inklusion frem for integration. Endvidere skal Razak i den
kommende tid deltage i et seminar om kontakten mellem jobcentre og virksomheder.
Hakima fortalte, at Albertslund Integrationsråd skulle holde årsmøde med byrådet. Endvidere skal der traditionen
tro afholdes international medborgerskabsdag i Albertslund den 9. juni kl. 11.00. På dagen vil der være
modeshow, sportsaktiviteter og meget mere. Rådet blev inviteret, og Roya tilbød at deltage på vegne af Rådet.
Sekretariatet vil hjælpe med at forberede en bod med materiale og lidt ”snacks” og sender invitationen rundt.
Muhsin fortalte, at Udlændingeservice vil komme til Vejle Integrationsråd og holde oplæg om de nye
familiesammenføringsregler.
Bayram fortalte, at Ishøjs medborgerskabspolitik havde været i høring og nu er klar til at blive endelig godkendt i
byrådet. Integrationsrådets navn står til at blive ændret i Ishøj Kommune. Morten informerede om, at deltagelse i
Rådet for Etniske Minoriteters repræsentantskab er afhængigt af, om en kommune har et integrationsråd. En
ændring af navnet vil betyde, at det ikke længere vil være muligt for Ishøj Kommune at være en del af
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repræsentantskabet for Rådet For Etniske Minoriteter eller at have en person siddende i Rådet for Etniske
Minoriteter. Rådet blev enigt om, at det var en problematik, det var vigtig at bringe videre til ministeren.
Samir orienterede om, at der var udsendt en invitation fra Boligselskabet Vibo til alle jyske integrationsråd om en
konference for de lokale integrationsråd den 24. marts 2012. Samir lagde op til, at nogle fra Rådet for Etniske
Minoriteter skulle deltage. Yderligere fortalte Samir, at der i Skaberborg Kommune havde været en række
udfordringer med kurdiske flygtninge fra Syrien, da denne gruppe ikke var tilfredse med de boligforhold, der blev
stillet til rådighed. Rådet diskuterede kort denne problemstilling og lagde op til, at Samir skulle opfordre
Skanderborg Kommune til at kontakte Odense Kommune, der havde haft tilsvarende udfordringer. Endvidere
fortalte Samir, at der havde været en bombetrussel mod en svømmehal, hvor der var kvindesvømning.
Efterfølgende havde det været svært at få kvinderne til at komme til svømning, da de var meget utrygge. Rådet
diskuterede, hvordan man kunne løse denne problemstilling. Det blev foreslået at integrationsrådet kunne
invitere kvinderne på middag eller wellness aften lidt underholdning med konkurrencer og små gaver. Endelig
orienterede Samir om, at Skanderborg Integrationsråd skal på weekendtur, hvor de skal evaluere året og lave en
strategi frem til 2014.
Punkt 6. Planlægning af arbejdsweekend
På rådsmødet den 19. december 2011 besluttede rådet, at arbejdsweekenden skal afholdes den 17.-18. februar
2012 i Middelfart. På grund af vanskeligheder med at finde en facilitator, besluttede Rådet at flytte
arbejdsweekenden til den 24.-25. februar 2012. På baggrund af et oplæg fra formandskabet til program og fokus
for weekenden, besluttede Rådet, at der skal afholdes formelt rådsmøde fredag den 24. februar 2012 15.0018.00, og at der skal afholdes arbejdsdag lørdag den 25. februar 2012 frem til kl. 17.00. På arbejdsdagen skal
Rådets handlingsplan for 2012 udarbejdes. Centralt i handlingsplanen skal være, hvilke fokusområder Rådet skal
have, hvilke konkrete tiltag Rådet skal igangsætte i 2012, samt hvordan det er muligt at opnå størst mulig
indflydelse. Rådet blev enigt om, at alle skal læse regeringsgrundlaget, og at det skal være udgangspunkt for
arbejdsweekenden. Yderligere ønskede Rådet at få en oplægsholder, der kan hjælpe med at stille skarpt på
regeringens politik.
Punkt 7. Evaluering af nytårsmøde i januar 2012
Rådet havde den 12. januar 2012 afholdt nytårsmøde i Aalborg, hvor 98 personer havde deltaget, og der var
repræsentanter fra mindst otte lokale integrationsråd. På nytårsmødet holdt Henrik Kyvsgaard (koncerndirektør i
Social- og Integrationsministeriet), Jørgen Goul Andersen (professor i Statskundskab på Aalborg Universitet) og
Nuuradiin Hussein (gademedarbejder og formand for Aalborg Integrationsråd) oplæg. Dette afledte en debat,
hvor der kom en række inputs og idéer til Rådets fremtidige arbejde. Arrangementet fik omtale i TV2-Nords
nyhedsudsendelse.
Der var bred enighed om, at nytårsmødet var en stor succes, og deltagernes forskellige baggrunde blev
fremhævet som en styrke. Rådet besluttede, at de inputs og idéer, der kom frem på nytårsmødet, skal bruges og
bearbejdes på arbejdsdagen. Yderligere vil Rådet sende en opfølgningsmail ud til alle der deltog på mødet, og
billederne fra mødet vil blive lagt på nettet.
Endvidere besluttede Rådet, at de fremadrettet vil planlægge lignende arrangementer andre steder i Danmark.
Det skal ske efter samme model, hvor sekretariatet står for oplægsholdere, facilitator, lokaler etc., og
rådsmedlemmerne står for rekruttering af deltagere. Der lægges op til, at næste konference skal ligge lige inden
sommerferien.
Punkt 8. Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde
Følgende punkter skal behandles på et af de kommende møder:
-

Hvordan Rådet kan bidrage til, at de lokale integrationsråds indflydelse øges.

-

Invitere Erling Brandstrup (Direktør, Ligestillingsnævnet) til evt. fremtidigt samarbejde.
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-

Planlægning af næste konference.

Punkt 9. Evt.
Under eventuelt blev det nævnt, at tolkeloven er blevet ændret. Tidligere kunne personer, der havde boet i
Danmark i syv år ikke få tolkebistand. Fremover skal alle personers behov for tolkebistand vurderes, før dette
tildeles.
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