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 REFERAT 23. RÅDSMØDE.  

Dato: 24. juni 2013 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 2013-51 

Sagsbeh.: MNS 

  

Referat af 23. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 
Dato, tid og sted: Onsdag d. 19. juni 2013 kl. 15-18, Social- og Integrationsministeriet 

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Bayram Yüksel, Abderrazak Jenayah, Dusan Jovanovic, Desalegn Tufa, Roya Moore, 

Dzevad Ahmetagic, Mahmood Sherzada, Hakima Lasham Lakhrissi, Claude Shukuru Munyamanzi og Sami Gökdemir 

(fra kl. 16).  

Fraværende med afbud: Ilvana Karaga, Cecilia Soque og Samir Qadir 

Social- og Integrationsministeriet: Mette Søndergaard (Sekretariatet).  

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 22. møde i Rådet for Etniske Minoriteter samt godkendelse 
af dagsorden for 23. møde i Rådet for Etniske Minoriteter. 
Bayram bemærkede, at Sami står anført under punkt 7 som repræsentant i Ligebehandlingsudvalget. Dette skal rettes 
til Samir. Referat og dagsorden blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.  

 

Pkt. 2. Kort orientering fra formandskabet 
Formanden indledte med at byde velkommen til Mahmood Sherzada fra Frederiksberg integrationsråd, der træder ind 
i stedet for Erdogan Özhayat fra Odsherred Integrationsråd. Erdogan er udtrådt, da der er holdt valgt til nyt 
integrationsråd i Odsherred Kommune, og han ikke stillede op. Endvidere har Faizan Akbar meddelt, at han ikke 
kommer tilbage efter sin orlov, idet han ønsker at udtræde af rådet. Baggrunden for beslutningen er, at han har svært 
ved at finde tid til rådsarbejdet, idet han er ved at stifte egen virksomhed.  

Desalegn spurgte i den forbindelse til, hvem der indtræder i høringsgruppen efter Faizans udtræden, og det blev aftalt, 
at det kommer på dagsordenen til næste møde. 

Formanden orienterede endvidere om, at Rådet har fået en henvendelse fra Rigspolitiet om et samarbejde om at 
rekruttere flere med etnisk minoritetsbaggrund til politiet. Sami og Bayram deltager sammen med Mette i et møde 
med dem d. 4. juli.  
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Pkt. 3. Kort orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet orienterede om at Rådet har modtaget rapporten fra regeringens ekspertudvalg om fattigdom, og at 
interesserede kan tage rapporten med sig fra mødet eller rekvirere den hos Mette.   

Mette orienterede om status på Rådets deltagelse i kampagnen ”Alles Valg 2013” og gav et kort referat fa mødet med 
Bydelsmødrene fra 12-14.  

Rådet og Bydelsmødrene har indgivet en ansøgning om 500.000 kr. til kampagnen, herunder en projektansættelse af 
Anna. Der forventes svar i juli måned. 

Mette orienterede endvidere om en henvendelse fra Institut for Menneskerettigheder, om samarbejde i forhold til 
kampagne ”SigfraNu” om bekæmpelse af hadforbrydelser. IMR vil gerne høre fra integrationsråd, der ville være 
interesserede i at få kampagnen ud og holde møder om bekæmpelse af diskrimination og hadforbrydelser. Mette gav 
opfordringen videre, og henvendelsen vil blive sendt ud til rådsmedlemmerne efter mødet. På grund af den 
begrænsede sekretariatsbistand pt. og at rådet frem til KV13 har fokus rettet på at fremme valgdeltagelse, gøres der 
ikke mere fra sekretariatets side. 

Mette fortalte, at rådets deltagelse i årets Folkemøde på Bornholm havde været en stor succes, og at hun gerne ser at 
der er ressourcer til at planlægge en samlet sommertur derover for rådet til næste år. 

Endelig orienterede Mette om, at KL isamarbejde med Social- og Integrationsministeriet holder Integrationstræf 13 i 
Kolding d. 26. september. Det koster 1245 eksklusiv moms at deltage, så formandskabet har besluttet, at rådet 
deltager med tre personer (i udgangspunktet formandskabet, men hvis ikke de kan, møder et menigt rådsmedlem). 
Hakima bemærkede i den forbindelse, at hun er tilmeldt som repræsentant for Albertslund Kommune.  

 

Pkt. 4. Rådet for Etniske Minoriteters fremtidige organisering  
Muhsin opsummerede hvad der også tidligere er sendt ud til rådsmedlemmerne på mail, indholdet af hans møde med 
ministeren d. 30. maj. Rådet havde herefter en diskussion af ideerne, som Mette sammenfatter i et dokument, der 
bliver sendt til rådsmedlemmerne til gennemsyn. 

 

Pkt 5. Etnisk mobning 
Med hensyn til tilbagemeldingen på henvendelsen til ministeren om etnisk mobning, blev det aftalt, at Mette skriver 
rådets holdninger ind i de breve, der ligger vedrørende forældreinddragelse, men som ikke er blevet sendt endnu, til 
integrationsrådene, ministeren og KL.  

 

Pkt. 6.  
Claude orienterede i Cecilias fravær om mødet i EIF, hvor han også deltog 

 

Pkt. 7. Evt. samarbejde med SIRIUS 
Claude orienterede om en henvendelse fra SIRIUS om at deltage i deres netværk af ”National Partners”. Der var 
enighed om, at Rådet med den nuværende sekretariatsbetjening ikke har ressourcer til at bistå et rådsmedlem med 
arbejdet, og at et eventuelt samarbejde derfor må afvente, at Morten kommer tilbage fra forældreorlov i oktober.  

 

Pkt. 8. Nyt fra de lokale integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne 
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udvalg mv. 
Dusan orienterede om at han har deltaget i et landsdækkende møde om handicap og valgdeltagelse, ikke i REM-regi. 
Han orienterede også om, at Næstved Kommune har ansat en ensomhedskonsulent, der holder oplæg i 
integrationsrådet. 

Desalegn orienterede om, at Sønderborg Integrationsråd har udpeget to kandidater til årets Brobyggerpris: En lokal 
kirke, der har etableret en begravelsesplads til muslimer og ”lær-Dansk” projektet, som organiserer samtaler mellem 
frivillige dansktalende og personer, der skal lære dansk. 

Claude orienterede om, at Frederikshavns Integrationsråd har fokus på KV13. 

Razak orienterede om, at integrationsrådene i Varde og Esbjerg har holdt et fælles møde, til stor gavn for begge. 

Mahmood orienterede om, at Frederiksberg Integrationsråd har afholdt den årlige mangfoldighedsdag, der før hed 
Integrationsdag. I anledning af KV13 har der endvidere været holdt møde med alle partierne. 

Muhsin orienterede om, at Vejle Integrationsråd også har fokus på KV13. 

Dzevad orienterede om status på modermålsundervisningen i Randers Kommune. 

Hakima orienterede om den Internationale dag i Albertslund, der blev afholdt med stor succes. Også Albertslund 
Integrationsråd har fokus på KV13, og der har været oplæg på et møde fra Ishøjs integrationsråd. 

Roya orienterede om, at Odense Integrationsråd pt. kæmper for at overleve, idet der er planer om at omdanne rådet 
til et mangfoldighedsråd med en anden sammensætning end i dag. 

Sami orientere om, at Høje-Taastrup Kommune planlægger at afholde høstfest. 

 

Pkt. 9. Forslag til punkter på dagsordenen til næste rådsmøde 
Se ovenfor under pkt. 2.  
 

Pkt. 10. Evt.  
Intet. 
 


