Januar 2017
Referat af ordinært Rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato, tid og sted: Fredag den 9. december kl. 16.30-18.30, Best Western Krybily, Fredericia
Tilstede: Yasar Cakmak, Natasha Al-Hariri, Eline Feldman, Bayram Yüksel, Abdirahman Iidle,
Muhsin Türkyilmaz, Mahmoud Daoud, Tiahes Thiaharaja og Turan Savas
Til stede fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration: Mette Søndergaard og Maja
Mikkelsen
Til stede fra Udlændinge- og Integrationsministeriet: Morten Casper R. Spies (Fuldmægtig)
Fraværende med afbud: Laura Gilliam, Bojana Romic, Carol Krogstrup, Desalegn Tufa og Mahtab
Jalili-Trudslev
Referent: Maja Mikkelsen
Godkendelse af dagsorden og referat af møde den 25. oktober:
Dagsordenen og udkast til referat var udsendt til samtlige medlemmer sammen med
mødeindkaldelsen 7 dage før mødet jf. Rådets forretningsorden § 8. Dagsordenen blev på mødet
godkendt uden bemærkninger og referatet fra den 25. oktober blev ligeledes godkendt.
Orientering fra formanden:
-

Satspuljemidler: Der er afsat satspuljemidler til arbejdet med radikalisering og social
kontrol og i den forbindelse har Rådet fået afsat flere midler de næste tre år, til at
informere om negativ social kontrol.

-

Ligestillingsudvalgets høring: En lukket høring hvor Yasar deltog i paneldebatten. Der var i
høringen plads til at folde sine holdninger ud og nuancere sine synspunkter.

Orientering fra sekretariatet:
-

Praktikant 2017: Ansøgningsfrist mandag den 11. december
Opsamling på karavanen: Fint output fra karavanen i form af pjecen ”Hvilken rolle kan
civilsamfundet spille? – 12 lokale historier til inspiration”
Frister for regnskab: Året er ved at være omme, hvilket også betyder at rejseudgifter mm.
snart skal være færdigbehandlet.

Vedtagelse af årshjul 2017:
Der forekom en snak om udvalgte datoer og følgende blev valgt:
-

Ordinært møde i Aalborg onsdag den 22. marts
Repræsentantskabsmøde lørdag den 6. maj
Ordinært møde onsdag den 21. juni
Ordinært møde torsdag den 7. september med fællesspisning
Arbejdsweekend lørdag-søndag den 4.-5. november
Ordinært møde med juleafslutning onsdag den 6. december

Valg af medlem til kontaktudvalget for Københavns Politi:
Carol Krogstrup er blevet valgt som medlem og Natasha Al-Hariri forbliver som suppleant.
Udvalg generelt: Muhsin Türkyilmaz kommer til at sidde i SPAIS i stedet for Natasha Al-Hariri, der i
stedet bliver suppleant.
Orientering fra medlemmerne:
-

Altingets Integrationspolitiske netværk: Muhsin er kontaktperson for REM i netværket hvor
der vil være fem møder i 2017.
PETs dialogfrorum: Muhsin var med til møde i Odense den 23. november.
Vordingborg: Muhsin og Bayram holdte oplæg til integrationsrådsmøde om REMs arbejde
og om frivilligheds- og integrationskaravanen.
OS-konference i Ishøj: Spændende i forhold til at få informationer om radikalisering og det
arbejde der foregår på området. 7 kommuner var repræsenteret.
DR-debat: Eline Feldman, Mahmoud Daoud og Natasha Al-Hariri deltog i DR1-debatten
”Hva’ nu Minister?”. Eline og Mahmoud havde inden programmet, kommet med deres bud
på, hvordan man løser udfordringen med at sikre et øget medborgerskab blandt unge med
etnisk minoritetsbaggrund.

Kvalificering af radikaliseringsanbefalinger:
Mette og Yasar finpudser anbefalingerne og sender dem rundt til rådsmedlemmerne til
godkendelse.
Orientering fra UIBM:
Morten Spies fra Udlændinge- og Integrationsministeriet orienterede om det nye
regeringsgrundlag med udgangspunkt i udlændinge og integration. Herefter kom han ind på

satspuljeaftalen, som blev indgået den 3. november. Overskriften for aftalen er styrkelse af
indsatsen mod parallelsamfund, hvor der blandt andet er blevet etableret et nationalcenter
indenfor forebyggelse af radikalisering. Et andet spændende initiativ går på forebyggelse af onlineradikalisering. Herudover er der afsat midler til kommunerne i integrationsindsatsen, som skal
være mere beskæftigelsesorienteret.
I forlængelse af satspuljeaftalen informerede Morten om danskuddannelsesaftalen, som skal være
mere effektiv og fleksibel, samt sikre at uddannelsen har endnu mere fokus på mundtlige
færdigheder og erhverv. Til sidst blev der orienteret om kommende værdipolitiske
beslutningsforslag, samt samråd i Folketinget.

Evt.
Der var intet under eventuelt.

