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 REFERAT 18. RÅDSMØDE.  

Dato: 28. november 2012 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.:  

Sagsbeh.: SRA 

  

 

 

Referat af 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato og tidspunkt: Onsdag den 28. november 2012 kl. 15-18 i Socialstyrelsen i Odense.  

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Bayram Yüksel, Dusan Jovanovic, Sami Gökdemir, Desalegn Tufa, Samir Qadir, Roya 

Moore, Abderrazak Jenayah, Dzevad Ahmetagic, Claude Shukuru Munyamanzi  

Fraværende med afbud: Lynette Munk, Ilvana Karaga, Hakima Lasham Lakhrissi, Cecilia Soque.  

Social- og Integrationsministeriet: Mette Søndergaard og Sara Rasmussen (Sekretariatet) 

Oplægsholder: Anja Mangelsen, konsulent i VISOs Team Børn/Unge & Specialundervisning 

 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat  

Referat af 18. møde og dagsorden for 19. møde godkendt uden videre anmærkninger. Dog udgik valg af suppleant til 
Rådet for Menneskerettigheder, da Rådet er under forandring og først i foråret 2013 igen får en mere fast struktur.  
 

Pkt. 2. Kort orientering fra formandskabet  

Razak fortalte kort fra den konference, han deltog i på Cypern i den foregående uge. Det handlede meget om 
deltagelse i den demokratiske proces med udgangspunkt i et lighedsbegreb. Her havde man bl.a. gode erfaringer fra 
Dublin.  
 
Bayram havde i egenskab af næstformand i REM været til dommerkomitemøde for Integrationspriserne 2012. 
Dommerkomiteen skulle udvælge 3 nominerede i hver af de 5 kategorier.  
 

Pkt. 3. Kort orientering fra sekretariatet 

Mette orienterede om, at Henrik Kyvsgaard stopper som afdelingschef i ministeriet, og i stedet skal være leder for en 
analyseenhed i Ankestyrelsen. Det sker som led i nogle organisationsændringer i ministeriet, der betyder, at 
integrationsdelen kommer til at ligge under Henrik Lund, som også er chef for bl.a. ministersekretariatet.  
 
Endvidere blev der orienteret om, at ministermødet, der var planlagt til d. 10. december 2012 bliver rykket til 22. 
januar, da ministeren har fået ærinder udenbys d. 10. 
Det blev aftalt, at rådet stadig mødes i december, da der lige pt. er mange jern i ilden. Blandt de fremmødte blev det 
besluttet at rykke mødet til d. 11. december i stedet. På dagsordenen er bl.a. det nye integrationsudspil fra regeringen 
”En styrket integrationsindsats” samt orientering om lovgivning i forhold til kvinders retsstilling dels hvad angår 
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skilsmisser i ægteskaber indgået med ægtefællen bosat i udlandet, som det pt. er tilfældet med rådsmedlem Roya 
Moore. Og dels bortfald af straf ved voldtægt, såfremt gerningsmand og offer bliver gift efterfølgende. 
Problematikkerne spiller op ad et tema med parallelle retsopfattelser, som også er et led i regeringens udspil.  
 

Pkt. 5. Oplæg om VISOs projekt til forebyggelse af kriminalitet. 

Anja Mangelsen fra VISO orienterede om deres arbejde med at støtte bl.a. kommuner i at koordinere indsatsen i 
forhold til kriminalitetsforebyggelse. Ppt. er vedhæftet. 

Der lød en opfordring til Anja Mangelsen fra rådet om også at inddrage det lokale integrationsråd i den koordinerende 
indsats, da de ofte har en finger på pulsen i forhold til integrationsindsatsen i området.  

Endvidere blev det videregivet, at der er en oplevelse af, at der ofte mangler kulturelle kompetencer i 
rådgivningsarbejdet. Der er for ofte ikke god nok føling med de kulturelle nuancer, der ofte er vigtige i arbejdet. 
Problemet kunne forsøget afhjulpet ved at søge bredere efter specialister med anden etnisk baggrund.  

Pkt. 6. Temadiskussion: Forebyggelse af ungdomskriminalitet 

Om kriminalitetsforebyggelse er følgende rådets pointer og anbefalinger:  
 
Tidlig og tværgående indsats  

 Ingen sager skal havne mellem to stole. Der skal hele tiden være vished om, hos hvem sagen ligger og hvordan 
den må takles.  

 Alle voksne omkring den unge skal lære at være opmærksom på, hvordan den unge har det – ssp, lærere, 
forældre m.fl.  

 Tæt samarbejde med forældre sammen med institutionerne, som den unge er i. 

 Reducere antallet af medarbejdere og sagsbehandlere, som unge og deres forældre skal være i kontakt med 
under et sagsforløb. I Varde var et eksempel med 32 sagsbehandlere omkring en familie. I Ishøj har man 
mærket at kriminaliteten er faldet med 40 % bl.a. ved at koordinere de forskellige indsatser bedre.  

 Alle unge har nogen, de lytter til. Find frem til dem.  

 Se på sagen og så samle de interessenter, der skal involveres:  
 

I Sønderborg ville kvinder med anden etnisk baggrund gerne bruge svømmehallen på et tidspunkt, hvor den var 
tom for andre mennesker. Her satte man svømmehalsinspektør, gadeplansmedarbejdere, kvinder m.fl. sammen. 
Man fandt frem til, at blufærdighedsgrænser ikke kun er et spørgsmål for kvinder med anden etnisk baggrund, 
men også kan være det for eksempelvis handicappede, overvægtige, folk, der er generte mv. som alle kunne have 
gavn af at indrette svømmehallens åbningstider eller omklædningsrum på en anden måde.  

 
Mere inddragelse af folk med anden etnisk baggrund i den tidlige indsats  

 Vær opmærksom på de kulturelle eksperter. Hvordan man taler med den unge om bekymringer betyder noget 
for udfaldet, og her kan kulturelle spidsfindigheder være af stor betydning.  

 Unge med anden etnisk baggrund har mere respekt for folk med deres egen baggrund end for alle mulige 
andre.  

 Inddrag de etniske grupper: ”Vi vil bare gerne være en del af løsningen.”  
 

 
Fokus på foreningslivet som en forebyggende indsats 
Det er vigtigt at blive bedre til at få de unge aktiveret i foreningslivet for at mindske kriminaliteten.  
De unge skal engageres i noget, således at der er noget for dem at tage sig til, hvor de udvikles, lærer noget, gør noget.   

 I Vejle har man haft Team Succes som et godt eksempel på den drivkraft, der kan være i de unge, hvis man får 
rigtigt fat i dem. 

 Kontingenter er et problem. Hvis der er for lav indtægt, kan man så indføre kontingentfrihed.  
 

”Etagedelt” forældreinddragelse 
Forældreinddragelse er helt central. Ingen forældre ønsker at se deres børn blive kriminelle. Man kunne godt forestille 
sig forskellige indsatser for nyankomne og for folk, der har været her gennem længere tid.  

 ”Sundhedsplejerske” for nyankomne: En person, der kommer ud i folks hjem, taler med dem om de 
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udfordringer, der er ved at være ny i et land, hvad deres børn oplever, og hvilke krav, det forventes at man 
lever op til. Redskaber til at takle alle de nye udfordringer. Nyankomne kender ikke de kulturelle koder mv.  

 Kommunen skal besøge forældrene og tilbyde forældrestøtte, f.eks. via sundhedsplejersken eller andre, der 
allerede kommer i folks hjem.   

 Anvende mødregrupper som en vej, hvor nyankomne eller andre med behov møder den danske 
familieværdier og normer.  

 Forældreskabskurser, som man kan komme til, hvis man synes, at det er lidt svært at være forælder til børn i 
DK. Her kan man lære redskaber til forstå og bedre håndtere sine børn og teenagere.  

 Selv når forældrene ser at deres børn på ude på et skråplan kan det ske, at de undlader at kontakte politiet af 
frygt for at miste børnene. Bedre information til forældrene og til politiet om denne problematik.  

 
Rådet stillede i øvrigt spørgsmålet, om der findes en evaluering af sprogskole og kulturforståelsesundervisningen på 
introduktionsprogrammet, således at man ved, hvad udbyttet af den undervisning, der gives er?  
 
Det blev aftalt at Bayram, Razak og Muhsin arbejder videre med temaet frem mod ministermødet i januar.  
 

Pkt. 7. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, 
konferencer mv. 

Grundet tidsmangel udgik punktet.  

 

Pkt. 8. Indstillinger og valg til følgegruppe til ægteskab med omhu samt ny repræsentant i 
høringsudvalget.  

Dzevad Ahmetagic blev valgt som repræsentant til følgegruppen til Ægteskab med omhu.  
Bayram Yüksel blev valgt til ny repræsentant til høringsudvalget.  
 

Pkt. 9. Vedtagelse af temaer 2013 

Under hensyn til planlægningen og temaerne i den kommende konference samt kommunalvalget i efteråret 2013 blev 
det besluttet at fortsætte med temaerne fra 2012 ind i 2013, og at tilføje demokratisk deltagelse.   

Dusan foreslog, at rådet i forbindelse med kommunalvalget skulle prioritere at tage på turne rundt til kommuner for 
således at tilskynde til oprettelse og vedholdelse af integrationsrådene.  
 

Pkt.  10. Opfølgning på planlægning af konference 

Ganske kort blev det aftalt at arbejde videre med det på næste rådsmøde d. 11. december. Det blev understreget, at vi 
skal forsøge at få rådmanden på området med hele dagen på konferencen, da det ikke er sikkert, at man kan forvente, 
at borgmesteren kan.   

Pkt. 11. Eventuelt 

Sami fortalte, at de i Høje Taastrup har haft besøg af en jordansk delegation. Spændende besøg.  
Mette informerede om et møde d. 30. nov. med en delegation fra Kirgisistan, heriblandt justitsministeren, 
parlamentsmedlemmer og ombudsmanden. Både Samir og Bayram ville undersøge, om de kunne deltage, foruden 
Hakima, som allerede havde bekræftet sin deltagelse.  
 
Dusan orienterede om en hændelse i integrationsrådsregi i Næstved, hvor nogen ikke kendte til de rettigheder, de har, 
på trods af, at det har været et tema tidligere. I dette tilfælde handlede det om retten til muslimske gravpladser, som 
man har ret til, men som mange ikke kender til. Han understregede vigtigheden af, at fortsætte integrationsarbejdet, 
eftersom der til stadighed vil være folk, der ikke kender deres rettigheder og pligter tilstrækkelig godt.  
 
Bayram fortalte, at der i Ishøj er gang i et projekt med mødregrupper, hvor man tydeligt indtænker blandet etnicitet.  
Claude orienterede om, at han i forbindelse med deltagelse i konferencen ”Familieliv i eksil” var kommet i kontakt med 
Vibeke fra Mindspring, der er en kontaktformidling mellem nyankomne flygtninge og etablerede flygtningefamilier, for 
at indgå rollemodelforløb. Claude er i kontakt med dem for eventuelt at etablere det i Nordjylland.  
  


