August 2019

Referat af konstituerende møde i Rådet for Etniske Minoriteter
Dato, tid og sted: Fredag den 12. april 2019 – kl. 16.00-18.00, Pejsestuen, SIRI Strandgade
Til stede: Forkvinde Halima El Abassi, rådsmedlemmerne Yago Bundgaard, Muhsin Türkyilmaz, Piratheep
Krishnapalan, Eline Feldman, Abdirahman Mohamud Iidle, Desalegn Tufa, Bayram Yüksel, Christian
Marcussen, Rana Haddang og Ngoc Thi Hong Nguyen.
Til stede fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Dansk og Beskæftigelse (Sekretariatet):
Mette Søndergaard, Sune Fejerskov Rønde og Ida Gammeltoft
Fraværende med afbud: Rådsmedlemmerne Pernille Kiær, Roya Moore og Niddal El-Jabri, tilforordnet fra
Udlændinge- og Integrationsministeriet, Integrationskontoret: Specialkonsulent Sara Viskum
Referent: Ida Gammeltoft

1) Gruppebillede
2) Velkommen og godkendelse af dagsorden
Forkvinden bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.
Dagsorden var sendt ud d. 29. marts 2019, dvs. 14 dage før mødet, jf. forretningsordenen § 3
Halima præsenterede kort sine overvejelser om Rådets arbejdsform mv., og gav endvidere en kort
personlig præsentation.
3) Præsentationsrunde
Rådsmedlemmerne præsenterede herefter kort sig selv.
Mette fortalte kort om de medlemmer, der ikke var til stede.
Der blev talt om, at man som rådsmedlem selvfølgelig kan deltage i andre sammenhænge og
udtale sig og agere på egne vegne eller i regi af f.eks. ens arbejde, men at man skal være
opmærksom på, hvornår man siger noget eller deltager i noget som rådsmedlem.
4) Valg af næstformand M/K
Halima indledte kort med at uddybe, hvorfor hun har besluttet at Rådet i hendes periode skal have
en næstformand M/K. Det bunder bl.a. i, at erfaringen fra det forrige råd har været, at det kan
være hensigtsmæssigt, dels for at aflaste hende som forkvinde, men også for at kunne have en
ekstra person, der kan repræsentere Rådet på et officielt niveau, når det er nødvendigt, og hun
selv må melde forfald. Derudover ser hun frem til en sparringspartner ifm. ledelsesopgaven.

Bayram, Eline, Roya og Piratheep ønskede at stille op, og de tre tilstedeværende gav en kort
motivation for deres kandidatur. Forinden mødet var der sendt en orientering om kandidaterne til
de medlemmer, der havde meldt afbud, således at de kunne afgive deres stemme.
Der blev herefter foretaget hemmelig afstemning, og Eline Feldman blev valgt.
Forkvinden ønskede Eline tillykke og takkede for god stemning ved valget.
5) Mød sekretariatet
Sune fortalte kort om de statspuljemidler, som Rådet har fået del i at udmønte med fokus på
bekæmpelse af negativ social kontrol.
Mette orienterede om budget – Rådet har en bevilling på 600.000 kr. årligt.
Halima spurgte til, om Rådet må søge midler, og Mette svarede, at det må vi sandsynligvis, dog
ikke ministeriets egne puljer, hvilket er et brud med den praksis, der var i det forrige
Integrationsministerium, hvor Rådet gennemførte mange aktiviteter med støtte fra ministeriets
egne puljer. Det forrige råd afviklede Frivilligheds- og Integrationsdøgnet i samarbejde med
Frivilligrådet, og her var der finansiering bla. fra Bikubenfonden, så private fonde kan Rådet godt
søge. Det kræver dog ressourcer at ansøge, og Sekretariatet består kun af Sune og Mette, hver
med ½ årsværk og derudover en praktikant tilknyttet. I lighed med budgettet er dette meget lidt,
sammenlignet med andre lignende råd, som f.eks. Børnerådet og Rådet for Socialt Udsatte. Mette
anbefalede, at Rådet arbejder på at blive tænkt ind som en partner i ministeriernes projekter. En
udfordring her er også, at satspuljen er nedlagt.
Halima fortalte, at Rådet kommer til at bruge penge på arbejdsweekenden, folkemødet og på
ordinære møder. Derudover skal medlemmer også have godtgjort transport og så videre til ikkerådsmøder.
Mette fortalte, at Rådet muligvis kan bruge et af styrelsens telte på Folkemødet på Bornholm, hvor
Halima havde nogle ideer til et arrangement. Der var desværre ikke råd til, at alle medlemmer
kunne inviteres med, så medlemmerne blev bedt om at melde ind, hvis de i forvejen var på
Folkemødet i anden sammenhæng.
Mette fortalte om, at man arbejdede på at løse problemet med autosvaret fra Rådets postkasse,
der blev ved med at komme igen og igen. Derudover orienterede hun om, at det kun er
Sekretariatet, der har adgang til postkassen. Medlemmerne skal derfor skrive til hinanden, hvis
man vil have at andre end Sekretariatet ser mailen.
Mette orienterede om arbejdsgangen i forbindelse med høringssvar. Hun foretager en indledende
screening ift. relevans og tager herefter en dialog med Halima om den videre proces. Det er
sekretariatets opgave at kondensere medlemmernes input til et høringssvar.
Mette foreslog, at Rådet inviterer sig selv til et hilse-på møde hos en ny minister med forkvinden
og næstforkvinden.

Mette fortalte, at det tidligere råd har haft det godt med at arbejde om lørdagen, hvis der var
behov for at gå i dybden medbestemte emner. Der var enighed blandt de fremmødte om, at man
helst ikke villehave lagt møderne i arbejdstiden.
Halima konkluderede, at der var opbakning til, at Rådet som udgangspunkt holder fast i den måde,
det tidligere Råd har arbejdet på.
Mette orienterede om, at Rådets Repræsentantskabsmøde plejer at blive afholdt den første lørdag
i maj, men at det giver mere mening at udskyde det, da et ordentlig program ikke kan nås, og da
Rådet heller ikke har fundet et fokus endnu. [Senere er det blevet meldt ud, at
repræsentantskabsmødet udskydes til den 21. september)
Ida orienterede om fremgangsmåden ift. rejseafregninger og blanketter. Det er muligt at få hjælp
til bestilling af billetter, og det er også muligt at få refunderet transportudgifter. Til de ordinære
rådsmøder har man ret til honorar og der er også mulighed for at søge erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste, hvis mødet ligger i arbejdstiden. Det er vigtigt, at man udfylder blanketterne
og enten afleverer dem til møderne eller eftersender dem (hvis personfølsomme oplysninger
gøres dette over e-boks).
6) Valg/udpegning til diverse udvalg
Der var samtidig med dagsordenen sendt en kort beskrivelse ud af de tre fora, hvortil der skulle
vælges medlemmer.
MESU: Roya Moore havde meldt sig som kandidat til MESU og blev valgt af de tilstedeværende
uden modkandidater.
Følgegruppe til SIRIs oplysningskampagne om repatriering: Iidle, Bayram og Rana er blevet spurgt
og arbejdet er allerede gået i gang. Iidle og Bayram har et stort netværk og viden på området.
Rana er blevet spurgt for at få en fornemmelse af arbejdet. Det er blevet besluttet at følgegruppen
fortsætter efter at kampagnen er afsluttet, som en generel følgegruppe på repatrieringsindsatsen,
der vil løbe i fire år.
Rana meddelte, at hun ikke har viden på området, og derfor gerne vil stoppe.
Desalegn meldte sig i stedet, og blev sammen med Iidle og Bayram valgt uden andre
modkandidater.
Altingets integrationspolitiske netværk: Rana og Bayram blev valgt uden modkandidater
Halima foreslog, at dagsordenen for de ordinære møder fremover får et fast punkt, der hedder
”Vidensdeling”, hvor man melder det ind, som man har deltaget i i Rådsregi og af relevans for
Rådet. Der var opbakning til dette.

7) Evt. – Arbejdsweekend , møder og mails
Mette foreslog, at Rådet samles til en arbejdsweekend, hvis der var opbakning fra medlemmerne.
Hun understregede vigtigheden af, at så mange som muligt deltog, særligt her i den indledende
fase, hvor Rådets fokusområder skal fastlægges, og vi skal lære hinanden at kende. Hun lagde op
til, at programmet som tidligere weekender kunne ligge fra lørdag til søndag, og gerne i provinsen
af hensyn til dem, der altid kommer til København. Det kunne eksempelvis være i Odense eller
Vejle, og Mette anbefalede endvidere at tilbyde middag fredag aften, for dem der havde tid og
lyst, og at det også kunne være muligt at checke ind sent fredag aften, men at det egentlige
program så kunne starte tidligt lørdag morgen og slutte efter frokost søndag.
Halima tilføjede, at hun gerne så, at arbejdsweekenden blev holdt inden sommerferien, hvis det
var muligt.
Mette orienterede om, at Sekretariatet allerede havde kontakt til en konsulent, som kunne hjælpe
med at facilitere mødet.
Der var opbakning blandt de tilstedeværende om, at Sekretariatet arbejdede videre med at
planlægge en arbejdsweekend ud fra det foreslåede. [Weekenden blev afholdt d. 21.-23. juni 2019
i Middelfart]
Halima takkede for god stemning og udtrykte stor glæde og optimisme over konstitueringen. Hun
hævede herefter mødet.

