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UDKAST  REFERAT 27. RÅDSMØDE.  

Dato: 21. februar 2014 

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 2013-51 

Sagsbeh.: MNS 

  

Referat af 27. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 

Dato, tid og sted: Onsdag d. 12. februar 2014 kl. 15-18, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forhold, Holmens Kanal 22, 1060 København K.  
 
Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Bayram Yüksel, Abderrazak Jenayah, Dusan Jovanovic, Bigman Nkunkununu, Samir Qadir, 
Roya Moore, Cecilia Soque, Dzevad Ahmetagic, Mahmood Sherzada, Sami Gökdemir.  
Fraværende med afbud: Hakima Lasham Lakhrissi, Desalegn Tufa.   

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold: Mette Søndergaard og Laura Holm Pedersen 
(Sekretariatet) samt souschef Anne Louise Nyegaard Hellen, Kontoret for Integration og Demokrati ved pkt. 3. 

Andre: Stine Strohbach, Socialstyrelsen og Kristoffer Sund, Politiets Efterretningstjeneste. (indtil punkt 6.)  

 
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 26. møde i Rådet for Etniske Minoriteter samt godkendelse af 
dagsorden for 27. møde i Rådet for Etniske Minoriteter. 
 
Referat og dagsorden godkendt uden yderligere kommentarer.  
 

 

Pkt. 2. Kort orientering fra formandskabet (rykket fra pkt. 3 til pkt. 2.) 
 
Muhsin, Formanden bød velkommen til Bigman Nkunkununu og Laura Holm Pedersen som henholdsvis nyt medlem i 
Rådet for Etniske Minoriteter, og ny praktikant for Rådet.  
 
Muhsin orienterede om det nyeste høringssvar fra Rådet omhandlende en ændring i kriterierne for udvælgelse af 
kvoteflygtninge til Danmark. Rådet er positivt indstillet overfor disse ændringer og har, som skrevet i høringssvaret 
også, førhen foreslået en lignende ændring.   
 
Muhsin orienterede om, at Rådet er blevet tilbudt et gratis medlemskab af foreningen Nydansker for hjælpen i 
forbindelse med højtidskalenderen. Medlemskabet har en værdi af 15.000 kroner. Hvis der ingen indvendinger var til 
rådsmødet, havde formandsskabet besluttet at takke ja til medlemsskabet.  

Desuden har Nihal Ocak kontaktet sekretariatet med henblik på Rådets deltagelse i et projekt om etniske minoriteter, 
uddannelse og beskæftigelse som hun samarbejder med Foreningen Nydansker om. 
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Mette gjorde opmærksom på, at det i denne afsluttende fase kan være svært for rådet at træffe beslutninger, der 
rækker ind i, og har betydning for, det nye råds funktionsperiode.  
 
Rådet besluttede derfor at sende beslutningen om deltagelse i projektet videre til det nye råd, men at takke ja til det 
gratis medlemskab.  
 
Mette orienterede om, at Muhsin på vegne af rådet har sendt et brev til den nye minister, Manu Sareen. Brevet blev 
omdelt på mødet. 

 

Formandsskabsmøde:  

Formandsskabet orienterede om, at der på formandsskabsmødet blev diskuteret mulighederne for et skrift over 
Rådets samlede funktionsperiode. Sekretariatet har undersøgt mulighederne og fundet frem til, at der samlet set kan 
afsættes op til 60.000 kroner til årsberetning og et sådant efterskrift, idet rådet skal være varsom med at bruge for 
mange penge på bagudrettede aktiviteter, henset til, at årets budget også skal dække omkostninger i forbindelse med 
etableringen af det nye råd, dvs. også det udvidede repræsentantskabsmøde, der må forventes at blive lidt dyrere end 
de foregående år. 

Medlemmerne var enige om, at et skrift vil kunne sætte fokus på de ting, som REM har stået for og opnået, og derved 
være et svar på den kritik der har været om rådets aktiviteter.  

Der kom mange forslag til udformningen af og processen omkring skriftet, heriblandt:  

- Hvert medlem kunne fortælle deres ’historie’ om rådsperioden, og derved begrænse udgifterne.  
- Skriftet kunne være et delvist resumé af de ældre årsberetninger.   
- Flere mente, at det ville være en god idé, at sekretariatet kunne købe timer hos eksempelvis den tidligere 

sekretær, Morten, til at udføre opgaven.  
 

 

Pkt. 3. 

Orientering fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. (pkt. 2. rykket til pkt. 3.) 
 
Anne Louise orienterede om, at der er tiltrådt ny minister på integrationsområdet, og at den nye minister har haft en 
kronik i Politiken d. 9. februar vedr. bl.a. social kontrol og æresrelaterede konflikter. Kronikken var omdelt til 
medlemmerne på mødet.  
 
Anne Louise fortalte derudover, at lovforslaget om Rådet for Etniske Minoriteter blev førstebehandlet før jul i 
Folketinget. Endvidere orienterede hun om, at lovforslaget forventes anden- og tredjebehandlet i februar og forventes 
at træde i kraft pr. 1. marts 2014. Enhedslisten og Dansk Folkeparti har forholdt sig kritisk til forslaget, men der tegner 
sig et flertal for lovforslaget. Der er ikke stillet spørgsmål til lovforslaget under udvalgsbehandlingen. 
 
Der udspandt sig herefter en diskussion om rådets høringssvar, og hvorfor ingen har fulgt de anbefalinger, der stod 
anført heri, særligt i forhold til de ministerudpegede medlemmer, og det forhold, at formanden skal vælges blandt de 
fem medlemmer, som ministeren indstiller. 
 
Der var fortsat stor utilfredshed blandt rådets medlemmer over disse ændringer og det blev besluttet, at 
formandskabet skriver et brev til ministeren, hvor pointerne i høringssvaret gentages, og hvor det beklages, at de ikke 
er blevet taget til efterretning. 

Anne Louise orienterede endeligt om et hæfte vedr. ”Skole-hjem-samarbejde i praksis”, som også var omdelt til rådets 
medlemmer. Ministeriet har siden 2009 støttet ca. 110 skole-hjemvejledere i deres arbejde med at forbedre 
samarbejde mellem skolen og de nydanske elevers forældre. Erfaringerne fra projektet viser, at elever, forældre og 
skolens personale oplever den ekstra indsats som en stor motivation i forhold til forældresamarbejdet, og at også små 
indsatser, som fx et hjemmebesøg har stor effekt i forhold til samarbejdet. Erfaringerne fra projektet er samlet i hæftet 
”Skole-hjemsamarbejde i praksis”. Hæftet er tænkt som inspiration til skoler, der har mod og lyst til at nytænke deres 
forældresamarbejde.  
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- Razak stillede spørgsmål omkring efteruddannelse i dette samarbejde. Anne Louise fortalte, at man igennem 
projektet bl.a. har efteruddannet skole-hjemvejledere i skole-hjem-samarbejde med nydanske forældre. Som 
udgangspunkt er efteruddannelse en kommunal opgave, selvom efteruddannelse også kan støttes gennem 
andre projekter.  

 

 

Pkt. 4.  

Tema: Foreign Fighters I 

- oplæg v. Kristoffer Sund Politiets fra Efterretningstjeneste. 
 
Udenfor referat.  
 
 

Pkt. 5.  

Tema: Foreign Fighters II  

- oplæg v. Stine Strohbach fra Kontoret for Sårbare Unge og Integration, Socialstyrelsen. 
 
Udenfor referat. 
 
 

Pkt. 6.  

Tema: Foreign Fighters III 

- Debat.  
 
Udenfor referat.  
 

 

Pkt. 7.  

Orientering fra sekretariatet (pkt. 9. flyttet til pkt. 7.) 
 
Mette orienterede om den planlagte afskedsreception for Rådet for Etniske Minoriteter d. 25. april. Alle der har 
været med i Rådet i perioden 2010-2014, bliver inviteret. Der er ikke planlagt aktiviteter efter receptionen. 
 
Kasper Møller Hansen kommer med de nye tal om valgdeltagelse blandt etniske minoriteter til KV13 til sommer. Det 
nye råd kan beslutte at præsentere disse tal ved en begivenhed, for at vise hvilken betydning ’Alles Valg’ har haft for 
valgdeltagelsen blandt etniske minoriteter.  
 
Sekretariatet deltager tirsdag d. 29. marts i et netværksarrangement for virksomhederne bag Højtidskalenderen, som 
Rådet har støttet. 
 
Mette orienterede endvidere om, at Sekretariatet har fået en del henvendelser fra kommuner, der er i gang med at 
oprette integrationsråd, eller som har tanker om at lave andre konstruktioner. Kommunerne bliver vejledt om reglerne 
og særligt om de muligheder, der bliver for deltagelse i det nye repræsentantskab, hvis lovforslaget bliver vedtaget. 
Mette har ændret lidt på den vejledning, Rådet tidligere har givet, og understreger nu over for kommunerne, at det er 
kommunalbestyrelserne, der nedsætter integrationsrådene, og at de kan gøre det ud fra et vejledende valg, men, at 
der kan være mange grunde til at vælge eksempelvis opstillingsmøder frem for valg.  

Der var herefter en diskussion af forskellige løsningsmodeller, særligt med hensyn til arbejdskraftindvandrere fra 
eksempelvis Polen, som flere integrationsråd har søgt at få repræsenteret. Mette vejledte om, at der ikke er nogen 
regler, der forhindrer EU-borgere i at sidde i integrationsrådet, og at kommunerne må se på, hvad de ønsker, at rådet 
skal beskæftige sig med når de vælger, hvem der skal repræsenteres.  
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Pkt. 8.  

Nyt fra de lokale Integrationsråd samt nyt om medlemmernes deltagelse i eksterne udvalg, mv.  
 

Dusan:  I Næstved er man i gang med at nedsætte et nyt råd. Det forventes, at dette råd er udpeget og 
konstitueret i begyndelsen af marts.  

Dzevad:  Randers har afholdt integrationsrådsmøde d. 27. januar.  

Der er en proces i gang med at undersøge, hvilke muligheder der kan være for at organisere arbejdet 
anderledes end ved et egentligt integrationsråd. Undersøgelsen foretages sammen med 
integrationsrådet, der bliver siddende, indtil en ny model er valgt og nye medlemmer fundet.  

Dzevad orienterede om netværksmødet hos foreningen Nydansker, samt de forskellige Videnscentre, 
der arbejder på integrationsområdet. Dzevad anbefalede, at det nye råd bruger muligheden for 
samarbejde mellem de forskellige videnscentre.  

Samir:  Skanderborg Integrationsråd er blevet kritiseret for deres manglende repræsentation af polakker i 
rådet. Integrationsrådet har forsøgt at få kontakt til dem, men det viser sig, at gruppen ’ikke har tid’ til 
at deltage.  

Skanderborg Integrationsråd skal besøge Esbjergs Integrationsråd for at udveksle erfaringer.  

Sami:  Der har været afholdt valg i Høje Taastrup Kommune. Alle kunne stille op. Der er valgt formand, 
næstformand og repræsentant til repræsentantskabet for REM.  

Sami kan ikke fortsætte i integrationsrådet i Høje Taastrup da han er kommet i byrådet. Han siger tak 
for syv gode år.  

Mahmood:  Frederiksberg Kommune afholder valg fra d. 3.-17. marts. Der afholdes fire valgmøder fire forskellige 
steder. Der vil være mad til valgmøderne.  

Det er muligt at stemme elektronisk. Dette er der afsat penge til. 

[Nb. Efter mødets afholdelse er valget på Frederiksberg udskudt til 22. marts-7. april] 

Bayram:  Ishøj Kommune har valgt at nedlægge integrationsrådet. I stedet dannes der et Medborger- og 
Demokratiforum, hvor der skal sidde to politikere, og hvor otte udpeges. Én af politikerne skal være 
formand.  

Da der først er valg til skolebestyrelsen i næste måned, og der skal sidde repræsentanter herfra i det 
nye forum, kan rådet ikke nedsættes, før end man kan finde medlemmer derfra. 

Muhsin:  D. 29. marts er der valg i Vejle. I rådet skal der sidde to fra Østeuropa og to fra foreninger.  

Ved sidste valg var det brevafstemning. I år samles de én dag og stemmer. Så går pengene til en 
valgkampagne i stedet.  

Razak:  Varde Kommune har valg i marts.  

Razak fortalte om hans foredrag for Ældrerådet i Ølgod. ”fra Tunesien til Varde”.  

Roya: Fristen for at opstille som kandidat i Odense Kommune er d. 7. marts. Derefter afholdes der valg.  

Der er mange kriterier for at opstille. Repræsentanter fra bestemte organisationer skal have pladser. 

Tre mennesker er udpeget til at udvælge de civile repræsentanter.  

Cecilia:     I Jammerbugt Kommune sidder integrationsrådet endnu et år.     

Cecilia fortalte om International Migration Forum og migration policy group – ’best practice’.  

Bigman: Vordingborg Integrationsråd får en coach ud, der skal fortælle om gruppedynamik. 

  


