Februar 2016

Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato, tid og sted:
Lørdag d. 13. februar - kl. 10-17.00, Frivillighuset, Grønnegade 80, 2.sal, 8000 Aarhus C.
Til stede:
Yasar Cakmak, Muhsin Türkyilmaz, Laura Gilliam, Bayram Yüksel, Tiahes Thiaharaja, Mahmoud Daoud,
Natasha Al-Hariri, Betina Rasmussen og Abdirahman Mohamud Iidle.
Til stede fra sekretariatet:
Anne Katrine L. Heide-Jørgensen og Jonathan Cohen
Fraværende med afbud:
Mahtab Jalili-Trudslev, Izzet Tokmak, Desalegn Tufa, Eline Feldman og Bojana Romic.

Referent: Jonathan Cohen

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmødet d. 12. september 2015, velkomst og
meddelelser.
Dagsordenen var udsendt til samtlige medlemmer sammen med mødeindkaldelsen 7 dage før mødet jf.
Rådets forretningsorden § 8 (fredag d. 5. februar). Dagsordenen blev på mødet godkendt uden
bemærkninger. Referatet af mødet d. 12. september 2015 blev ligeledes godkendt.
Sekretariatet orienterede om flytningen til Phillip de Langes palæ, Strandgade 25C, i Kontoret for
Integration og Medborgerskab. Sekretariatet har i den forbindelse fået nye kontaktoplysninger:
Rådet for Etniske Minoriteter:


E-mail: rem@siri.dk

Anne Katrine L. Heide-Jørgensen:



E-mail: akhj@siri.dk
Tlf. nr.: 72 14 28 32
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Jonathan Cohen:



E-mail: jco@siri.dk
Tlf. nr.: 72 14 28 41

Formand, Yasar Cakmak, orienterede om REM’s fingeraftryk. REM er bl.a. skrevet ind i regeringens
integrationsprogram i forhold til FI-døgnet. Rådet har også skrevet et høringsvar i forhold til uledsagede
unge, hvor brug af højskoler, efterskoler og netværksplejefamilier er vigtige redskaber til at integrere de
unge.
Pkt. 2: Orientering fra sekretariatet
Sekretariatet orienterede Rådet om regeringens integrationsudspil. Hovedelementerne i udspillet er:








Et mere intensivt og fokuseret integrationsprogram
Virksomhedsrettet indsats efter 2 uger
Mere fleksibel og virksomhedsrettet danskundervisning
Integrationslærlingeforløb til flygtninge og familiesammenførte
Integrationsbonus til virksomheder
Styrkede incitamenter for kommunerne
Ambitiøs målsætning om flere i beskæftigelse

Udover dette er civilsamfundet også i fokus – bl.a. er der en pose penge på vej til Venner Viser Vej (Rød
Kors).

Pkt. 3: Orientering fra medlemmer
Desalegn: Standardised Procedures (v. Anne Katrine)
Desalegn har været afsted på møde i Hamborg med de baltiske lande. Mødet havde fokus på hvordan man
får udenlandsk arbejdskraft integreret på arbejdsmarkedet. I forhold til flygtninge er kompetenceafklaring
af de nytilkomne helt centralt, så man kan få deres ressourcer bedst i spil.
Flere af deltagerne var overraskede over, hvor mange initiativer der er i gang i Danmark, da de ikke har ret
mange initiativer i deres hjemlande.

Mahmoud: Stop Ludomani Nu – Konference (Center for Ludomani)
På ludomani konferencen gav Rådet behandlere på området viden om etniske minoriteter. Center for
Ludomani havde haft problemer med at fastholde etniske minoriteter, og ville derfor gerne samarbejde
med REM evt. omkring en konference/temadag i efteråret 2016. Grundlæggende kan nogle etniske
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minoriteter mangle selverkendelse af deres misbrugsproblemer, da der kan herske en kulturel barriere om
ikke at tabe ansigt indenfor nogle kulturer.
Mange grupper i samfundet kæmper med misbrugsproblematikker, hvad end det er ludomani, hash, khat,
alkohol osv. Derfor kunne det være relevant at lave en temadag om ludomani og misbrug generelt – dette
kunne være i efteråret.
Ved mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med planlægning af temadagen.
Gruppen består af: Mahmoud (tovholder), Muhsin, Betina og Laura.

Bayram og Muhsin: Integrationsviden
I slutningen af februar kommer der en workshop om optimering og sammenlægning af integrationsviden.dk
og dengodemodetagelse.dk. Der kommer også en workshop om flygtninge, fordi kommuner efterspørger
viden herom.

Yasar: Frivilligrådets vidensnetværk
Yasar er fornyligt blevet inviteret med i Frivilligrådets vidensnetværk. Netværket har til formål at samle
civilsamfundet og videns dele. Yasar deltog på det første konstituerende møde, og REM vil følge arbejdet
fremadrettet.

Yasar: Paneldebat om sundhedsfremme på RUC.
Yasar deltog i en paneldebat ifbm Nytårskuren hos Sundhedsfremme på RUC d. 29. januar 2016. Vores
bidrag var sundhed i forbindelse med modtagelsen af uledsagede flygtninge. Sundhedstjekkene er meget
vigtige, så man bl.a. griber de der har psykiske problemer hurtigt.

Laura: Møde i Oxford-netværket
Mødet omhandlede deltagelse i frivilligt arbejde, og dets effekter på beskæftigelse og sprog, blandt
nydanskere. Effekterne synes meget positive, men man skal passe på hvordan man bruger denne viden.
Deltagelse i frivilligt arbejde kræver indre motivation, så man kan ikke tvinge folk ud i foreningslivet.
Effekterne af det frivillige arbejde er også afhængige af, hvilken rolle man har i foreningen og hvor
inkluderende foreningen er.
Iidle vil deltage i det næste møde i februar, da det foregår i Århus.

Fremtidige aktiviteter:
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Institut for menneskerettigheder afholder arrangement ”Virtuel racisme - virkelige Konsekvenser” i
forbindelse med FN’s internationale dag mod racisme. Arrangementet finder sted d. 21 marts på
Københavns Rådhus, og REM vil være med som medarrangør. Temaet er tonen omkring etniske minoriteter
på de sociale medier.
REM skal mødes med Udlændinge-, Integrations-, og Boligminister Inger Støjberg d. 2. april. Dette punkt var
blot til orientering, da det yderligere blev diskuteret under punkt 8.
Pkt. 4: Fremvisning af film, og oplæg v. Natasha Al-Hariri
Natasha har været med DR på rejse gennem Europa, hvilket der er kommet en dokumentar ud af.
Dokumentarfilmen hedder ”Hallo, Syrien!”, og blev vist i julen på DR.
Filmen blev vist på mødet, hvorefter Natasha holdte et oplæg om arbejdsprocessen.
Natasha fik ideen til filmen, da hun lånte strøm til en syrisk flygtning på Hovedbanegården, så han kunne se
hvilke meddelelser der lå på hans telefon. Da der kom strøm til telefonen væltede det ind med bekymrede
SMS’er og meddelelser på telefonsvaren fra venner og familie. I alt modtog den syriske mand over 3400
beskeder, hvilke gjorde et enormt stort indtryk på Natasha, og inspirerede hende til, at rejse ned gennem
Europa med en telefon, for at give flygtninge mulighed for at ringe til deres pårørende fra flugtruten.
Natasha fortalte, at dokumentarfilmen overordnet omhandlede dialogen med de syriske flygtninge, og
derfor blev filmen lavet på arabisk. De medvirkende havde derved mulighed for at udtrykke sig på deres
modersmål, og de kunne dermed fortælle deres egen historie, på deres eget sprog. Filmens mål var at
rehumanisere de mange flygtninge ved at sætte ansigt på dem og give dem en stemme.

Pkt. 5: Opfølgning på FI-døgnet
Input fra rådsmedlemmerne der deltog på FI-døgnet:
Overordnet synes Rådet at FI-Døgnet forløb rigtig godt. For de flest handlede det dog mest af alt om
netværk. Kommunerne, de frivillige og andre aktører fik mulighed for at danne bånd på kryds og tværs.
Gruppearbejdet forløb godt, og deltagerne var meget oplagte.
På den anden side mente nogle, at projektet blev for afgrænset og mente ikke at arbejdet var løbet
tiltrækkeligt videre siden døgnet. Intentionen med gruppearbejdet var god, men det endte med at blive en
konkurrence mellem diverse aktører frem for et fokus på at koordinere. Nogle af arbejdsgruppernes
arbejde blev for diffust, fordi gruppemedlemmer havde svært ved at slippe deres eget perspektiv, og gå
mere åbent ind i samarbejdet. For andre var det en god og konstruktiv proces med lige dele sparing og
rådgivning på tværs.
Næste skridt – Hvad er der sket siden?
Arbejdet i grupperne skal styrkes og sættes i spil. Det er deltagernes eget ansvar at gå videre med hermed,
gennem det netværk og det forarbejde der blev sat i gang på døgnet.
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Opsamling fra Yasar og sekretariatet:
Der vil blive fulgt op på FI-døgnet gennem en karavane af seks regionale møder. Deltagerne fra døgnet,
samt andre interessenter, inviteres til et gå-hjem-møde i deres egen region, hvor der vil blive fulgt op på
døgnet. Møderne vil kvalificeres gennem en forundersøgelse, hvor deltager vil kunne give en status på
deres arbejde, og give udtryk for hvad de har brug for, for at komme videre deres idéer.
FI-døgnet afrundes med et debat-arrangement på Folkemødet på Bornholm. Her vil Yasar og Vibe
Voetmann fra Frivilligrådet være værter ved et debatarrangement, hvor både Inger Støjberg og Karen
Elleman formentlig vil deltage.
Midlerne til opfølgningen på FI-døgnet mangler dog endeligt at falde på plads. Begge de to ministerier og
Bikubefunden skal endeligt finde ud af, hvor meget de er villige til at bidrage med.

Pkt. 6: Oplæg v. Den Nye Havn
Den Nye Havn gav en introduktion til deres arbejde og indgik i dialog med Rådet. Foreningen Den Nye Havn
har til formål, at hjælpe med at integrerer flygtninge der ankommer til Århus, ved at vise dem rundt i byen
og hjælpe dem med praktiske problemer i opstartsfasen. Mange af de frivillige i Den Nye Havn har selv
flygtningebaggrund, og har ikke været i Danmark i særlig lang tid. De kan derfor ikke blot nedbryde de
sproglige og kulturelle barrierer, mens også sætte sig i de nyankommnes sted i mødet med det danske
samfund, fordi de selv oplevede det for ganske nyligt. Nogle af de frivillige i Den Nye Havn havde ikke været
i Danmark i mere end et halvt år, men de havde stadig overskud til, at arbejde for at skabe sociale
relationer danskere og flygtninge imellem. Den Nye Havn samarbejder med Århus Kommune med at lave
introforløb for de nyankommne flygtninge. Århus Kommune var derfor også repræsenteret ved oplægget af
Gabriela Rosschou, der fortalte om samarbejdet med de frivillige, og hvilken merværdi der var i at
samarbejde med Den Nye Havn.
Dialog med de frivillige fra Den Nye Havn:
Efter oplægget gik Rådet i dialog med Den Nye Havn om, hvordan det var at ankomme som flygtning i
Danmark, for at finde ud af hvordan reglerne på integrationsområdet fungerer.
Den Nye Havn mente at tingene gik for stærkt i integration med krav om job fra første dag. Der er ikke
mulighed for først at falde til og lære sproget, før man skal i gang med jobforløb. Dette er en kæmpe
stressfaktor for de allerede hårdtprøvede flygtninge.
Den Nye Havn havde en fornemmelse af, at man forsøgte at presse alle flygtninge ned i én boks, i stedet for
at tilbyde et mere individuelt og differentieret integrationsforløb. De nyankommne får frataget deres
drømme, fordi screeningen af deres kompetencer ikke er tilstrækkelig. De blev sendt i arbejde, der ikke
matchede deres kompetencer og ambitionsniveau. De mente, at det var meget demotiverende at blive
sendt på arbejde i et gartneri, hvis man f.eks. drømte om en videregående uddannelse.
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De nævnte også, at utryghederne ved at komme til Danmark var meget store. De mange
skræmmekampagner gav meget uvished, og fungerer som en stopklods for integration. Det er svært at gå
helhjertet ind i integrationsprocessen, hvis man ikke ved om man må blive i Danmark eller blive
sammenført med sin familie.
Rådet ønsker at viderebringe Den Nye Havns budskaber til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeren, i
forbindelse med deres møde med hende d. 2. april.

Pkt. 7: Koordinering af datoer
Under dette punkt blev der koordineret en række datoer for REM’s fremtidige aktiviteter. Nedenfor er de
væsentligste datoer opridset.







21. marts: Forberedelse til ministermødet fra kl. 12-16. Herefter arrangementet ”Virtuel racisme –
virkelige konsekvenser” på Københavns Rådhus.
2. april: Møde med ministeren. Efter mødet arrangeres der et oplæg om Community Organizing v.
Andreas Lloyd fra Medborgerne.
Mediegruppen mødes efter oplægget.
3. april: Arbejdsgrupperne mødes efter behov. Bl.a. Community Organizing arbejdsgruppen aftalte
at mødes.
28. maj: Repræsentantskabsmøde.
16.-19. juni: Folkemødet på Bornholm.

Pkt. 8: Planlægning af ministermødet
Strategien for mødet med ministeren bliver, at møde regeringen i forhold til deres integrationspolitik med
et kritisk-, men konstruktivt blik. Ministeren har afsat tre timer til mødet, så Rådets medlemmer kan
komme på banen med deres holdninger og perspektiver. Det er blot vigtigt alle er velforberedte og at
mødet bliver struktureret, så det kan forløbe på en hensigtsmæssig måde. Strukturen på mødet bliver en
gennemgang af udvalgte temaer, hvor forskellige rådsmedlemmer er tovholdere, og efterfølgende
diskussion af temaet i plenum.
Indholdssiden – hvilke temaer skal vi have, og hvilke skal kvalificeres?




Tonen omkring indvandrere skal adresseres, særlig i forhold til de afledte konsekvenser heraf. REM
kan lade sig inspirere af arrangementet ”Virtuel racisme – virkelige konsekvenser”, hvor tonen om
indvandrere (på nettet) vil debatteres.
Revision af integrationsprogram. Hvordan griber man bedst integrationen an? Måske skulle
regeringen væk fra beskæftigelsesparadigmet. Jævnfør inputtet fra Den Nye Havn har
nyankommne flygtninge behov for lidt tid til at falde til og lære sproget og kulturen at kende. Der er

6





i hvert fald behov for en mere differentieret integrationsindsats, der tager mere højde for den
enkelte, i stedet for at presse alle ud på arbejdsmarkedet fra dag ét.
Integrationsråd, frivillighed og Community Organizing som input til forbedring af integration. Skulle
det igen gøres obligatorisk med de kommunale integrationsråd.
Ventetiden i forhold til familiesammenføring er problematisk lang.
Efterskoler, højskoler og netværksplejefamilier skal i højere grad i spil, i forhold til integrationen af
uledsagede unge flygtninge.

Rådet mødes d. 21. marts kl. 12 for at forberede ministermødet. Forinden mødes Yasar og sekretariatet for
at planlægge det forberedende møde.

Pkt. 9: Opfølgning på fredagens arbejde
På baggrund af kvalificering fra Yasar og sekretariatet, valgte REM et tema for 2016 og et bud på tema for
2017, med udgangspunkt i de pejlemærker som Rådet selv har påpeget som målsætning for deres arbejde.
På baggrund af aktualitet blev følgende temaer valgt:




Tema for 2016: Civilsamfundets rolle i integrationsopgaven: Herunder inddragelse af
ressourcestærke flygtninge, indvandrere og efterkommere, i integrationsopgaven: Fokus på at
involvere og på at udnytte målgruppens ressourcer
Bud på tema for 2017: Demokratisk deltagelse og repræsentation blandt etniske minoriteter: Fokus
på større valgdeltagelse og mindre diskrimination, samt på at udvide den demokratiske
repræsentation i det politiske system blandt etniske minoriteter i Danmark.

På fredagens møde blev der dannet en række arbejdsgrupper på baggrund af drøftelser om medlemmernes
ambitioner på REM’s vegne. Arbejdsgrupperne har ansvar for, at føre ambitionerne ud i livet, og skal sørge
for at der er den nødvendige fremdrift i projekterne. Grupper ser således ud:

Community Organizing-/repræsentantskabsgruppen
Formål: Grundlæggende skal gruppen være brobyggere mellem REM og repræsentantskabet. De skal være i
tæt kontakt med de kommunale integrationsråd, så der kan skabes et tættere samarbejde mellem Rådet og
repræsentantskabet, men også i mellem de forskellige integrationsråd. Samtidig har gruppen ansvar for
opkvalificering og kompetenceløft af repræsentantskabet igennem Community Organizing- metoden.
Medlemmer: Betina (tovholder), Iidle, Tiahres, Mahmoud, Bayram og Muhsin.

Mediegruppen
Formål: Gruppen skal grundlæggende koordinerer og lægge REM’s mediestrategi. REM’s medieprofil skal
styrkes og Rådet skal være mere synligt. Dette skal primært foregå gennem en facebook-side, der skal
oprettes for REM, da de sociale medier er blevet et meget livligt debatforum. Siden vil give REM mulighed
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for at være mere dagsordensskabende, og vil samtidig fungere som en mediebank, hvor REM’s høringssvar
osv. vil være at finde.
Medlemmer: Natasha (tovholder), Betina, Mahmoud og Yasar.

Misbrugskonference-gruppen
Formål: Gruppen skal forberede en køreplan frem mod misbrugskonferencen. Temaet for konferencen er
misbrug blandt etniske minoriteter. Ahmet Günes kunne være en relevant sparringspartner frem mod
konferencen i efteråret.
Medlemmer: Muhsin (tovholder), Mahmoud, Laura og Betina.

Høringssvarsgruppen
Formål: Hovedansvaret for at melde et samlet og koordineret svar tilbage til sekretariatet, i forbindelse
med forberedelsen af høringssvar.
Medlemmer:
Udover ovenstående grupper bestående af rådsmedlemmer, forpligtede sekretariatet sig på at skabe
kontakt til mulige samarbejdspartnere til diverse projekter.

Afsluttende samledes de forskellige grupper for at aftale deres første mødes tidspunkt.

Pkt. 10: Eventuelt
Yasar fortalte om hans deltagelse på TV2 News, som omhandlede skolerangordningen og sagligheden i
rangordenssystemet.
Da der ikke var andet til eventuelt, rundede Yasar mødet af, og takkede alle rådsmedlemmer for deres
mødedeltagelse.
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