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Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato, tid og sted: lørdag d. 12. september kl. 10-15.00, Styrelsen for International Rekruttering og
Integration, Gl. Mønt 4 2. sal, 1117 København K.
Til stede: Yasar Cakmak, Muhsin Türkyilmaz, Laura Gilliam, Bayram Yüksel, Tiahes Thiaharaja, Eline
Feldman, Mahmoud Daoud, Bojana Romic, Natasha Al-Hariri og Abdirahman Mohamud Iidle.
Til stede fra Ministeriet for Udlændinge, Integration og bolig: Mette Søndergaard, Andrea Usbeck og Anne
Katrine L. Heide-Jørgensen (sekretariatet), kontorchef Henrik Thomassen fra kontoret for Integration
(tilforordnet fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) pkt. 4 og kontorchef Karin Ingemann fra
kontoret for Integration og Medborgerskab, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, pkt. 5
Fraværende med afbud: Mahtab Jalili-Trudslev, Betina Rasmussen og Izzet Tokmak, Desalegn Tufa
Pkt. 1: Til orientering
Godkendelse af dagsorden og referat af mødet d. 15. juni 2015, velkomst og meddelelser
Dagsordenen var udsendt til samtlige medlemmer sammen med mødeindkaldelsen 7 dage før mødet jf.
Rådets forretningsorden § 8 (fredag d. 4. september). Dagsordenen blev på mødet godkendt uden
bemærkninger. Referatet af mødet d. 15. juni 2015 blev ligeledes godkendt.
Yasar Cakmak bød alle velkommen, heriblandt Andrea Usbeck, som er den nye praktikant i REM
sekretariatet.
Yasar Cakmak orienterede om sine møder med henholdsvis afdelingschef i Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet Henrik Kyvsgaard og kontorchef Karin Ingemann. Både mødet med Henrik Kyvsgaard og
Karin Ingeman havde fokus på, hvordan REM bedst kan udøve sit virke som rådgivende instans og derved få
større indflydelse på den politiske dagsorden. (for uddybning se pkt. 5.)
Siden mødet d. 15. juni 2015 har REM afgivet seks høringssvar, som alle ligger på hjemmesiden. Yasar
takkede medlemmerne for gode pointer til høringssvarene.
Mette Søndergaard orienterede om Integrationstræf 15, der blev afholdt d. 7. september af KL og Styrelsen
for International Rekruttering og Integration. Konferencens hovedfokus var modtagelsen af flygtninge, og
fokuserede blandt andet med beskæftigelse og civilsamfundets rolle. REM var stærkt repræsenteret ved
konferencen.

Det blev aftalt at afholde et lørdagsmøde d. 24. oktober, hvor fokus skal være at finde konkrete forslag til et
nyt integrationsprogram, som respons på ministerens udmelding om, at hun snarest vil se på, hvordan
integrationsprogrammet kan justeres. Der var overvejende positive tilbagemeldinger fra de
tilstedeværende mht. datoforslaget.
Pkt. 2: Fagligt oplæg
Til mødet var der to faglige oplæg, der havde fokus på flersprogethed.
Det første oplæg var ved Helle Pia Lausen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet. Helle fortalte om sin
forskning, der har til formål at afdække tosprogede børns forhold til sprog. Helle fortalte og viste blandt
andet, hvordan børn i 0.-klasse allerede var bevidste om at der er forskel på sprog, og at dansk er det sprog
man taler i skolen. Derudover fortalte Helle om, hvordan tosprogede børn i højere grad holder sig tilbage i
undervisningen, børnene er med andre ord bange for at strække sproget.
Det andet oplæg var ved Martha Sif Karrebæk, lektor ved Københavns Universitet. Martha startede med at
præsentere forskellige forståelser af modersmål, herefter illustrerede hun, hvordan modersmål og
modersmålsundervisning er blevet et politiseret emne, der mere handler om politiske holdninger end reel
forskning. Martha foreslår, at fokus flyttes fra modersmålsundervisning til en generel inklusion er flere
sprog i folkeskolen og gymnasierne.
Begge oplægsholderes oplæg fremsendes til medlemmerne og lægges på Rådets hjemmeside.
Pkt. 3: Til drøftelse og opfølgning
Hvad vil/skal vi følge op på, på baggrund af oplæggene?
På baggrund af oplæggene blev det diskuteret, hvad REM skal anbefale i forbindelse med flersprogethed.
Diskussionen fordelte sig over tre forskellige temaer.
Naturlig inklusion af sprog; flersprogethed skal gøres til en mere naturlig del af skolen, dette
kan blandt andet ske ved at 1) skabe mere synlighed omkring sprog og sprogforskelle og 2)
inddrage flere forskellige sprog som valgfag i skolen, for eksempel udbyde arabisk, tyrkisk og
kinesisk som valgfag til alle børn i folkeskolen.
Læreruddannelsen og ekstrauddannelse; for at sikre at tosprogede elever får de nødvendige
kompetencer, skal det være muligt at vælge ”dansk som andetsprog” på læreruddannelsen, i
den forbindelse skal der ses på, hvordan faget kan gøres mere attraktivt for de studerende.
Videre skal lærerne i højere grad have kompetencerne til at inddrage dansk som andet sprog
i den generelle undervisning, så det ikke kun er rettet mod danskundervisningen.
Formen på forslaget/anbefalingerne; når der skal udarbejdes konkrete anbefalinger er det
vigtigt, at der bruges argumenter, der dokumenterer og understøtter fordelene ved
flersproglige og -kulturelle kompetencer. Derfor kan fokus i argumentationen blandet andet
være at sprog er en ressource og at sprogkompetencer på sigt kan gøre Danmark mere
konkurrencedygtigt og lette adgangen til nye globale markeder.

Aftalt; der samles op på diskussionen om flersprogethed ved næste møde og der dannes konkrete
anbefalinger. Inden næste møde har sekretariatet udarbejdet et udkast til en anbefaling som sendes til
medlemmerne.
Pkt. 4: Til orientering
Henrik Thomassen orienterede om, hvordan organisationsændringerne vil påvirke REMs fremtidige
arbejde.
Henrik Thomassen informerede om, at REMs funktion som rådgivende instans er uændret og at han stadig
er rådets tilforordnede. Henrik forventer, at REMs indgang til at påvirke ministeren vil blive forbedret af
den organisatoriske ændring.
Herefter orienterede Henrik Thomassen om, hvilke ændringer regeringen allerede har foretaget og hvilke
der vil komme i løbet af efteråret, her nævnes ændrede betingelser i forhold til at opnå statsborgerskab,
opholdstilladelser og familiesammenføring. Videre orienterede Henrik om, at der i løbet af efteråret vil ske
ændringer af integrationsprogrammet. Ifølge Henrik vil REM med fordel kunne tænke boligområdet ind i
sine forslag, da bolig- og integrationsområdet er en af de nye koblinger der er blevet dannet efter
oprettelsen af det nye ministerium.
Yasar Cakmak forhørte sig om mulighederne for et tæt samarbejde med Henrik Thomassen, sådan at REM
kan blive informeret om regeringens kommende forslag, sådan at Rådet kan arbejde mere strukturerede
med disse temaer. Henrik Thomassen var positiv overfor dette, i det omfang det kan lade sig gøre.
Pkt. 5: Til orientering
Karin Ingemann gav en dybere indføring i opbygningen af ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig
med særligt fokus på SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration), hvor Rådets Sekretariat
nu er placeret i kontoret for Integration og Medborgerskab.
Karin Ingemann fremhævede, at Rådet i høj grad vil blive tænkt ind i de andre dele af kontoret for
Integration og Medborgerskab, og at det er oplagt, at den viden som medlemmerne af REM er i besiddelse
af videreformidles direkte. I den forbindelse kom Karin Ingemann også med en åben invitation til Rådets
medlemmer om at deltage i arbejdet med nogle af de projekter, som Kontoret for Integration og
Medborgerskab arbejder på, eller at de deltager i følgegrupper for nogle af projekterne. Invitationen blev
taget positivt imod, dog med den bemærkning, at REMs fokus stadig skal være på Rådets egen dagsorden.
Efter orienteringerne fra Henrik Thomassen og Karin Ingemann opstod en generel diskussion af REMs rolle.
Diskussions fokus var på afvejningen mellem den rådgivende rolle og det at stille sig kritisk overfor den
førte politik. Efter diskussion opstod der enighed om, at Rådets fremgangsmåde er, som den hele tiden har
været, at udarbejde anbefalinger til ministeren, der selvfølgelig skal udtrykke Rådets egen holdning og ikke
pr. automatik være tilslutning til den første politik. Yasar Cakmak skal i første omgang have et møde med
ministeren snarest mulig, hvor han vil gøre rede for Rådets ambitioner og ønsker til det fremtidige
samarbejde, og hvor de også bliver muligt at høre ministerens egne tanker om, hvordan hun ønsker at
bruge Rådet.
Derudover blev det diskuteret om REM i højere grad bør synliggøre sig i debatten.

Pkt. 6. Til orientering
Punktet udgik.
Pkt. 7.
Der var intet under eventuelt.

