
 

                     November 2017 

 
Referat af ordinært møde i Rådet for Etniske Minoriteter 

 
Dato, tid og sted: Onsdag den 30. august 2017 – kl. 15.00-18.00, Strandgade 25C, 1401 København K 
 
Til stede: Formand Yasar Cakmak, rådsmedlemmerne Carol Krogstrup, Eline Feldman, Abdirahman 
Mohamud Iidle, Muhsin Türkyilmaz, og Bayram Yüksel. 
 
Til stede fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, kontoret for Dansk og beskæftigelse 
(Sekretariatet): Mette Søndergaard og Sune Fejerskov Rønde  
 
Fraværende med afbud: Tiahes Thiaharaja, Mahmoud Daoud, Desalegn Tufa, Turan Savas, Natasha Al-
Hariri, Laura Gilliam, Bojana Romic og Mahtab Jalili-Trudslev, tilforordnet fra Udlændinge- og 
Integrationsministeriet Sofie Alber. 
 
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og referat af møde d. 14. juni 
 
Dagsorden og udkast til referat var udsendt til samtlige medlemmer sammen med mødeindkaldelsen d. 24. 
august 2017. Dagsordenen blev på mødet godkendt uden bemærkninger og referatet af mødet den 14. juni 
blev ligeledes godkendt. 
 
Pkt. 2: Orientering fra formanden 
  
Yasar Cakmak indledte med at byde alle velkommen og fortsatte med at følge op på ministermødet d. 27. 
juni:  
 

- Som en udløber af diskussionen på repræsentantskabsmødet i maj var det sat på dagsordenen at vi 

ville holde ministeren op på diskussionen om de positive historier. På baggrund af at punktet ikke 

rigtig løftede sig på mødet med Inger, blev det besluttet at arbejde videre med det på 

arbejdsweekenden. 

 
- Ift. punktet om integrationsråd og kommunalvalget var ministeren positiv over for at skrive et 

fælles brev til de nyvalgte kommunalbestyrelser, og hun afventer et udkast fra os. 

 
- På mødet fik vi en opgave med at komme med bud på, hvordan vi får kvinder i beskæftigelse. Det 

blev aftalt, at vi holder at arbejdsmøde lørdag d. 7. oktober, hvor vi arbejder med det. 

 
- I forhold til de gode drøftelser, vi havde med ministeren om især skolen, er det aftalt, at vi 

sendervores anbefalinger til ministeren. 

Rådet var blevet kontaktet af Friskoleforeningen der gerne ville samarbejde om et udarbejde en 
fælles kronik som et indspark i friskoledebatten. Eline forslog, at vi kontaktede Tarek Hussein mhp. 
at hjælpe med at skrive. 
 



 

Pkt. 3: Orientering fra UIM 
 
Mette orienterede på vegne af departementet, idet de havde måtte melde afbud i sidste sekund. 
 
Pkt. 4: Tema for arbejdsweekenden 
Rådsmedlemmerne var enige om at det var en god ide at arbejde videre med de positive historier på en 
arbejdsweekend. Muhsin foreslog, at vi havde fokus på de unge, i lyset af bandekonflikten. Der udspandt 
sig herefter en god drøftelse, hvor mange gode eksempler kom frem, der kan bruges i et produkt fra 
arbejdsweekenden. 
 
Pkt. 5: Orientering fra medlemmerne 
 

Eline orienterede om, at hun var blevet kontaktet af en professor på udveksling fra et spansk 
universitet mhp. et interview om inklusion mv. i DK. Hun afventede at han kontaktede hende igen. 
 
Iidle orienterede om, at han havde deltaget i et møde i UIMs referencegruppe for temauge om fællesskab, 
demokrati og medborgerskab.  
 

Eline og Yasar gav en status på gennemskrivningen af de to anbefalingspapirer om radikalisering 
og negativ social kontrol. De havde besluttet at vente til efter at de havde deltaget i konference i 
København d. 19. september 2017, der bliver afholdt med afsæt i en rapport fra kommunens 
ekspertgruppe til forebyggelse af social kontrol.  
 
Pkt. 7: Orientering fra Sekretariatet 
 
Mette orienterede om, at Rådets årsberetning og valgpjecen endelig er blevet færdige, og at sekretariatet 
nu er i fuld gang med at sende begge publikationer ud. 
 
Dernæst er der KLs Integrationstræf d. 7. september, hvor Turan, sekretariatet og Carol deltager. Natasha 
er endvidere med i et panel. 
 
Vi har lagt seks høringssvar ud på hjemmesiden, og der er pt. 4 verserende. Der er indledt et samarbejde 
med Børnerådet, foranlediget af den høring, vi har fået om Bandepakke III. 
 
Ny praktikant, Luna Skjoldann Larsen starter d. 4. september. 
 
Pkt. 8: Aktiviteter op til KV17 

Sune orienterede om satspuljeprojektet. Der er kommet 10 ansøgninger til støtte til lokale 
arrangementer. 
 
Han orienterede endvidere om det igangsatte samarbejde med professor Kasper Møller Hansen 
om en sms- og en plakatkampagne. Eline pointerede, at det er vigtigt, at vi er helt skarpe på, 
hvordan man finder frem til numrene i en sms-kampagne og hvad der står i beskeden. 
    

Pkt. 9: Evt. 
 
Der var intet under eventuelt.  
 


