Juni 2017

Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato, tid og sted: Onsdag den 14. juni - kl. 15:00-18:00, Strandgade 25C, 1401 København K
Til stede: Yasar Cakmak, Eline Feldman, Carol Krogstrup, Turan Savas, Muhsin Türkyilmaz, Bayram Yüksel og
Laura Gilliam
Styrelsen for International Rekruttering og Integration: Mette Søndergaard, Sune Rønde, Sanja Siljak
Til stede fra Udlændinge- og Integrationsministeriet: Souschef Sofie Alber
Fraværende med afbud: Desalegn Tufa, Abdirahman Iidle, Mahmoud Daoud, Natasha Al-Hariri, Bojana
Romic, Mahtab Jalili-Trudslev, Tiahes Thiaharaja
Referent: Sanja Siljak
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og referat af sidste møde
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 af mødet den 22. marts 2017 blev ligeledes godkendt.
Pkt. 2: Orientering fra formanden
Yasar Cakmak indledte med at byde alle velkommen og nævnte følgende punkter
-

Repræsentantskabsmødet d. 6. maj gik godt og var på mange måder et vellykket møde

-

Årsberetningen er på trapperne, den kreative forside og bagside blev nævnt

-

Valgpjecen er på vej, den er blevet oversat, og er nu hos vores grafiker

-

Diverse interviews i medierne

Pkt. 3: Orientering fra sekretariatet og fra ministeriet
Nyt fra ministeriet:





Lovforslag om ændring af repatrieringsloven er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. juni.
Derudover er der indført en mere beskæftigelsesrettet danskuddannelse (virksomhedsforlagt dansk).
Overgivelse af oplysninger fra asylcenteret til kommunerne stadig er en udfordring.
Kravet om virksomhedspraktik til de nyankomne indenfor for fire måneder efter deres ankomst er
svært for kommunerne at opfylde.
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Kommunerne vil prøve at finde nogle virksomhedsambassadører, som kan få flere mennesker ind de
rigtige steder.

Satspuljeinitiativer:
Der arbejdes med tre overordnede temaer
1) Initiativer om den beskæftigelsesrettede indsats
2) Indsatser målrettet de unge (den store gruppe af de 18-29 årige, som hverken er i uddannelse eller i
arbejde)
3) Indsatser i samarbejde med civilsamfundet Civilsamfundsindsatsen.

Pkt. 4: Satspuljeprojektet ved Sune Fejerskov Rønde
Sune informerede om, at vi har fået en halv mio. de næste tre år til at styrke REM. De ekstra midler er afsat
til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Ude i det enkelte Integrationsråd, kan
de søge om at få del i pengene til at afvikle lokale arrangementer, som kan sætte temaet på dagsordenen i
netop deres kommune. Der er mulighed for, at integrationsrådene kan afvikle arrangementet i samarbejde
med Dialogkorpset. Dialogkorpset bruger en dialogbaseret tilgang, hvor de med udgangspunkt i et dilemma
får sat emnet til debat og refleksion. Vi håber også på, at vi kan evaluere på det løbende, så vi kan forbedre
møderne i sådan en grad, at de virkelig kan rykke holdninger og at vi kan komme til at skabe en frugtbar
dialog. Tanken er også at samarbejde med Baba og Bydelsmødrene – REM vil gerne mobilisere de
ressourcestærke etniske minoriteter og ikke kun de svage. Det overvejes at holde separate møder for de
forskellige etniske grupper af hensyn til sprog.
Sune nævnte, at mailen er sendt ud til de forskellige interessenter og at vi afventer p, en tilbagemelding på,
hvem der ønsker at søge del i midlerne fra puljen. Derudover nævnte Sune også reglerne for, hvem og
hvordan man kan ansøge samt hvordan man kunne strikke møderne sammen.
Pkt. 5: Orientering fra medlemmerne
Muhsin, Integrationsdøgnet på Bornholm:
Muhsin fortalte om de tre oplæg der blev præsenteret på mødet. Det ene havde et sociologisk perspektiv
på integrationsudfordringen. Det andet handlede om, hvad indvandringen har af betydning for Danmark,
og det tredje oplæg handlede om et stort renoveringsprojekt i Brabrand (Brabrand Boligforening). Formålet
med projektet er at tiltrække flere ressourcestærke danskere til boligområdet og undgå ghettodannelse.
Laura:
I samarbejde med IMR står Laura bag en ny rapport om etniske minoritetsdrenge og deres egen oplevelse
af forskelsbehandling. Den bliver offentliggjort i slutningen af året 2017. Konklusion: Ofte er der tale om
nogle enkelte lærere, som enten har haft en god indflydelse eller har været den direkte årsag til, at
drengene har følt sig forskelsbehandlet.
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Turan:
Fredericia Kommune og den tyrkiske forening i kommunen har holdt et informationsmøde om
repatrieringsloven. Der var halvtreds personer, der mødte op. Loven rummer mange positive aspekter, men
mangler stadig at tage hensyn til bedsteforældrene, som ønsker mulighed for at få et besøgsvisum
hurtigere end tilfældet er i dag. Ifølge Turan vil dette vil øge antallet af folk som benytter sig af loven.
Laura spurgte til lovforslaget om utryghedsskabende tiggeri, og om Rådet skulle have en kommentar til det.
[Sekretariat nåede ikke at følge op på dette inden sommerferien, da forberedelserne til ministermødet
ugen efter opbrugte de tilstedeværende ressourcer.]
Pkt. 6: Orientering fra sekretariatet
Mette orienterede om personalesituationen i sekretariatet. Sanja stopper d. 27. juni efter ministermødet.
Der bliver pr. 1. sep. ansat en ny praktikant, Luna Skjoldann-Larsen. Der er endvidere en verserende
ansøgning til satspuljemidler, hvor vi har bedt om et årsværk til kapacitetsopbygning af de lokale
integrationsråd. Vi ved mere i november.
Pkt. 8: Planlægning af ministermødet
Rådsmedlemmerne havde en diskussion af de forskellige punkter til mødet og det blev aftalt, hvordan rådet
skulle fremlægge synspunkter mv. under hvert punkt.
For så vidt angår punktet om indsatser vedr. forebyggelse af parallelsamfund [som siden blev taget ud af
dagsordenen og erstattet af skolepolitik] blev det aftalt, at Yasar og Eline skriver anbefalingerne færdigt.
Pkt. 10: Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
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