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 Referat ordinært Rådsmøde  

Dato:  

Kontor: Sekretariatet 

J.nr.: 2014-9613 

Sagsbeh.: MNS 

  

 

 

Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter 
Dato, tid og sted: søndag d. 22. marts kl. 10-15, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forhold, Holmens Kanal 22, 1060 København K.  
 
Til stede: Yasar Cakmak, Muhsin Türkyilmaz, Laura Gilliam, Bayram Yüksel, Tiahes Thiaharaja, Eline 
Feldman, Betina Rasmussen, Mahmoud Daoud, Desalegn Tufa, Bojana Romic og Mahtab Jalili-Trudslev. 
 
Til stede fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold: Mette Søndergaard og Anne 
Boje Hansen (Sekretariatet), Kontorchef Henrik Thomassen fra Kontoret for Integration og Demokrati 
(tilforordnet) ved pkt. 10.  
 
Fraværende med afbud: Natasha Al-Hariri, Abdirahman Mohamud Iidle  
Fraværende uden afbud: Izzet Tokmak 
 
Pkt. 1: Til godkendelse  
Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen var udsendt til samtlige medlemmer sammen med mødeindkaldelsen 7 dage før mødet jf. 
Rådets forretningsorden § 8. Der blev efterfølgende sendt en ny opdateret dagsorden til medlemmerne 
onsdag d. 18.03. Den reviderede dagsorden blev godkendt, med bemærkning om, at referatgodkendelser 
skal have eget punkt på dagsordenen fremover.  
 
 
Pkt. 2: Til orientering 
Velkomst ved formand Yasar Cakmak 
Formanden byder velkommen til medlemmerne og ønsker et godt møde.  
 
Pkt. 3: Til orientering 
Orientering om aktiviteter i Rådet og sekretariatet siden sidst 
 

Punktet omhandler formandens møde- og medieaktiviteter. 

 

Yasar Cakmak indledte med at informere om sit ”hilse-på møde” med minister Manu Sareen, som fandt 

sted onsdag d. 4. februar. På mødet blev ministeren orienteret om rådets ambitioner, der ikke stemmer 

helt overens med det økonomiske grundlag, hvorfor muligheden for en større økonomisk bevilling til REM, 

blev efterspurgt. Særligt ønsker REM en større økonomisk bevilling for at øge rådets sekretariatsbetjening 

og kommunikationsindsats.    
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Yasar informerede om, at det har været forsøgt at få endnu et møde med ministeren, på baggrund af 

regeringens handlingsplan mod radikalisering og terror-angrebet i København. I forbindelse med en 

høringsrunde om anti-radikaliseringshandlingsplanen bidrog rådets medlemmer med flere relevante 

pointer. Rådet ønskede et møde med ministeren, for at komme med konkrete anbefalinger på området, ud 

fra et ønske om at være med til at kvalificere denne indsats. Sekretariatet sendte et opfølgende brev til 

ministeren, hvor han i samme anledning blev inviteret til at deltage i afholdelsen af rådets 

repræsentantskabsmøde d. 9. maj. I brevet blev behovet for en tilbagemelding vedrørende rådets økonomi 

desuden betonet endnu en gang. Sekretariatet modtog svar fra ministeren fredag d. 20. marts. I brevet 

fremgår det, at ministeren, grundet en presset kalender, desværre ikke kan deltage i de to møder med 

rådet. Rådet har forståelse for ministerens pressede kalender og tager det til efterretning, men vil dog på 

ny anmode om et formelt svar vedr. henvendelsen omkring rådets økonomiske ramme. 

 

Yasar informerede desuden om, at han har fastlagt en møderække med Henrik Thomassen, som er 

kontorchef i Kontoret for Integration- og Demokrati i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 

forhold, med henblik på gensidig orientering og samarbejde.   

 

Som anden del af orienteringspunktet, fortalte Yasar om rådets aktiviteter i medierne siden sidst. Der har 

været en helt del medieaktivitet, hvor det mest omfattende indslag var artiklen til Berlingske som en del af 

deres serie ”Danmark Forfra”. Yasar takkede for alles bidrag til artiklen.  

 

Derudover har rådet udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med terrorangrebet i København, hvor 

rådet tog afstand fra gerningen. Der var enighed om, at rådet ikke behøver sende standardiserede 

pressemeddelelser hver gang der sker et eller andet, men dette var dels et udtryk for vores stærke 

afstandstagen til og fordømmelse af ugerningen, og dels et ønske om at vi alle skal stå sammen i sådan en 

situation. 

 

Som reaktion på terrorangrebet blev der afholdt en mindehøjtidelighed i Odense, og i den forbindelse blev 

Mahmoud Daoud interviewet, og gjorde her en god figur for rådet.  

 

Yasar er desuden blevet interviewet i forbindelse med en begyndende bølge af muslimske vagtværn, hvor 

han benyttede lejligheden til at understege, at Danmark er et retssamfund, hvor ingen former for selvtægt 

hører hjemme.  

 

Mette indskød, at rådet har fået meget medieplads i Berlingske Tidende, og har fået hele artikler, frem for 

blot at blive spurgt om en kommentar. Hun informerede videre om, at sekretariatet løbende opdaterer 

rådets hjemmeside med alle artikler, videoklip etc. hvor rådet optræder, hvorfor det er vigtigt at alle 

rådsmedlemmer informerer sekretariatet, hvis man har været aktiv i medierne. 

 

 

Pkt. 4(5): Til orientering 
Orientering fra sekretariatet 
 
Mette informerede om sekretariatets arbejde og aktiviteter siden sidst, særligt om deltagelse i diverse 
styre- og følgegrupper og udvalg. 
 
Natasha har været til sit første møde i SPAIS, og tager selv afsted fremover. I SPAIS handler det lige nu 
meget om migration, så det er sjældent at der er noget relevant for REM.  
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Mahtab har ligeledes været til sit første møde i Ligebehandlingsudvalget i Institut for Menneskerettigheder, 
hvor hun holdte en kort og uformelt oplæg om Rådet. Mahtab fortalte, at det var et interessant møde, men 
at hun blev mødt med kritiske spørgsmål i forhold til 1) måden der vælges medlemmer til rådet, og 2) at 
Rådets pejlemærker ikke direkte synes at omhandle beskæftigelse. Hun forklarede på mødet, at det nye 
råd lige er kommet i gang og stadig er i gang med at klarlægge arbejdsområder og -metoder.  
 
Mette henviste til, at Muhsin og Mahmouds deltagelse på et møde i VU onsdag den 18. marts, hvor de var 
inviteret til at holde oplæg, udelukkende med fokus på beskæftigelse og integration. Sekretariatet havde i 
denne forbindelse udarbejdet et baggrundsdokument om Venstres integrationsudspil, hvilket 
efterfølgende er blevet sendt til alle rådsmedlemmer. 
 
Mette fortalte om sit møde i Collective Impact gruppen, hvor det skrider frem. Meningen er i denne 
gruppe, at der ikke skal handles overilet, men at der skal igangsættes til tiltag, der er gennemtænkt i 
forhold til den forventede effekt. 
 
Anne deltog i det sidste møde i følgegruppen for Danske Handicaporganisationers projekt 
Dobbeltminoriteter i Fokus. Mødet blev brugt til at give feedback på de trykte publikationers layout, og til 
at kortlægge hvem der måtte have interesse i at bruge projektets endelige publikationer. Der er 
afslutningskonference for projektet d. 28. maj.  
 
Mette og Anne har deltaget i det første af en række netværksmøder for aktører på det frivillige 
integrationsområde. Netværksmøderne er faciliteret af Oxford Research og næste møde er d. 21. maj. Her 
er blandt andet foreningerne Baba og Bydelsmødre repræsenteret. 
 
REM blev inviteret til at holde oplæg for en pakistansk ungdomsdelegation, der besøgte Danmark for at 
høre om demokratisk deltagelse blandt etniske minoriteter. Mette holdte derfor oplæg om REMs arbejde, 
funktion og opbygning. 
 
Tiahes har d. 6. marts været i Thisted, da kommunen ønskede at oprette et integrationsråd. Hun holdte et 
oplæg med egne erfaringer fra hendes virke integrationsrådet i Holstebro. Mette var ikke med, da hun 
deltog i Røde Kors’ humanitære konference på Bornholm, som optakt til afholdelsen af en stor konference i 
København d. 10. marts, hvorpå både Betina, Anne og Mette deltog.  
 
Mette og Anne deltog dagen efter Røde Kors konferencen i et fyraftensmøde i KORA om ”Hvor gode er 
kommunerne til integration”.  
 
Mette orienterede herefter om de høringssvar, som rådet har afgivet siden sidste møde, hvor de største 
vedrørte ændringer til planloven og midlertidig indkvartering af flygtninge, samt høringsrunden i 
forbindelse med regeringens anti-radikaliseringsudspil.  
 
Mette fortalte, at der desuden arbejdes på at få genoptrykt valg-pjecen ”Alles Valg” inden det kommende 
folketingsvalg.  
 
Mette afsluttede punktet med at fortælle, at der desuden er taget hul på at udarbejde årsberetningen, der 
skal være klar til repræsentantskabsmødet. 
 
 
Pkt. 5(4): Til beslutning 
Godkendelse af dagsorden til Repræsentantskabsmøde 
 
Der blev informeret om status på planlægningen af repræsentantskabsmødet. Mødet afholdes på Hotel 
First Grand i Odense. Yasar fortalte om planlægningsmødet, der blev afholdt hjemme hos ham den 21. 
februar, hvor Bayram, Mahmoud, Betina, Izzet, Mette og Anne deltog. På dette møde blev der udarbejdet 
et udkast til et program for dagen, der så således ud: 
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Dagsorden for Repræsentantskabsmødet d. 9. maj 2015 

Programstart kl 9.30 
 

Velkomst v/ Yasar/Henrik Thomassen 

Årsberetning fra REM v/Yasar 
 

1. Modtagelse af flygtninge 
Oplæg: Evt. Lone Tinor-Centi, Dansk Flygtningehjælp 

Gruppearbejde - evt. som workshops 

 
Frokost 

 
2. Forebyggelse af radikalisering 

Oplæg: Evt. Ali Sufi 
Gruppearbejde – evt. som workshops 

 
Evt. politisk debat og spørgerunde. 

 
Opsamling og evaluering 

 
15.30: Farvel og tak 

 

Det blev på planlægningsmødet besluttet, at det overordnede tema for repræsentantskabsmødet skulle 
være Medborgerskab, og at programmet inden frokost handler om modtagelse af flygtninge, mens 
programmet efter frokost skulle handle om forebyggelse af radikalisering. Begge dele med mobilisering af 
det frivillige samfund som gennemgående undertema. 
 
Laura var tiltænkt en rolle som oplægsholder for radikaliserings-delen af dagen, men hun er forhindret i at 
deltage på mødet. Som erstatning blev Ali Sufi foreslået som oplægsholder, hvilket der var bred opbakning 
til.  
 
Der var generel opbakning til programmet for repræsentantskabsmødet, der derfor blev vedtaget – dog 
med forbehold for ændringer løbende. 
 
 
Pkt. 6: Til orientering 
Præsentation af netværkssession v/Eline Feldman og Betina Rasmussen + Netværksanalyse  
 
På sidste rådsmøde blev det vedtaget, at der på dette møde skulle arbejdes med netværkskortlægning. 
Dette for at kunne drage nytte af rådets samlede netværk som en ressource i rådets fremtidige arbejde. 
Det er en måde at forsøge at imødekomme den økonomiske udfordring rådet står overfor.  
 
Betina og Eline havde påtaget sig at stå for mødets netværkssession. Det handler om for REM at få kortlagt 
sit netværk, der består af alle medlemmernes personlige og faglige netværk. Det er en øvelse, der handler 
om at tænke på, hvem REM kunne få noget ud af at have et strategisk samarbejde med. Desuden skal rådet 
reflektere over, hvad vi ønsker at bruge vores netværk til. 
 
 
Pkt. 8: Til orientering 
Netværksstrategi + Opsamling på netværkssession – hvad nu? 
 
Efter gruppearbejdet blev der i plenum samlet op og drøftet en mere konkret strategi for rådets fremtidige 
arbejdsform.  
 
Der var enighed om, at REM generelt skal være skarpere på sine pejlemærker og pointer og bringe dem 
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konstruktivt ind i debatten. Eline foreslog, at der kan arbejdes med et tiltag/tema/pejlemærke pr. kvartal. 
Herefter fulgte en diskussion af, hvad disse temaer kunne tænkes at være. Flere fandt det yderst relevant 
at starte med valg- og valgdeltagelse blandt unge på grund af det forestående folketingsvalg. Temaerne der 
diskuteredes først var Modtagelse af flygtninge, unges valgdeltagelse og samarbejdet mellem skole/hjem.   
 
Der begyndte at opstå enighed om denne model, og Yasar indskød, at der skal der være en løbende 
evaluering, hvis REM skal arbejde med denne model fremadrettet. Yasar lagde op til et møde i juni, hvor 
der kan arbejdes videre med netværksanalysen og strategien. Yasar anførte opsummerende at rådet skal 
arbejde efter en model der kører på to ben; rådet skal beskæftige sig med aktuelle temaer og sine egne 
strategiske temaer. Kortsigtet skal der være fokus på valget. 
 
Ved håndsoprækning blev det vedtaget, at det første pejlemærke rådet skal beskæftige sig med skal være 
børn/unge/uddannelse. Mødet til juni skal derfor bruges på at bygge videre på netværksstrategien, samt 
diskutere hvad rådet mere konkret skal beskæftige sig med i forhold til dette pejlemærke. 
 
 
Pkt. 10 
Orientering om regeringens integrationsudspil v/Henrik Thomassen 
 
Henrik orienterede indledningsvist om indholdet i regeringens integrationsudspil ”Alle skal bidrage”.  
 
Mette orienterede om, at rådet har modtaget et høringsbrev til det lovforslag, som knytter sig til udspillet, 

men at der er en kort frist. Høringssvarets skal afgives den 10. april. 

 

Yasar spurgte ind til, hvordan rådet kan bidrage mere end blot gennem høringsrunder, og om det er muligt 

at blive inddraget tidligere i processen. Han pointerede, at rådet gerne vil være med i udformningsfasen og 

ikke kun bagudrettet. Henrik svarede hertil, at udspil kan have forskellig karakter, og at dette udspil 

udelukkende er kørt internt i ministeriet. Yasar anførte, at når sådan et valg træffes, er rådet som 

uafhængigt organ, nødsaget til at være kritiske overfor processen, da rådet mister legitimitet, hvis ikke det 

inddrages i noget så væsentligt.  

 

Afslutningsvis diskuteredes radikaliseringsproblematikker i plenum.  

 

Henrik bekræftede afslutningsvist, at han gerne vil have møder med REM fremadrettet, og dette var der 

enighed om, at rådet også er meget interesseret i.  

 

 
Pkt. 11 
Eventuelt 
 
Bayram nævnte en aktuel problemstilling i forhold til det europæiske sygesikringskort. Rådet bør afdække 

reglerne herfor, da der er set tilfælde, hvor indvandrere fra lande uden for EU, som eksempelvis Tyrkiet, 

ikke kan få et europæisk sygesikringskort, hvis ikke de ikke har fået dansk statsborgerskab, og dermed ikke 

er dækket, når de rejser. Sekretariatet følger op på, hvem spørgsmål vedrørende dette skal rettes imod (ex 

Sundhedsministeriet eller Indenrigsministeriet). 

 
 


