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Til stede: Karen Tobisch, Britta Schneider-Jørgensen, Lene Lonnov,  Knud Dahn,  Sadiq Beg, Gertrud 
Gelting, Claus Rasmussen , Stig Larsen, Nebi Devici, Chresten Nielsen,  Rukhsana Ali, Rikke Stormes, 
Michael Melchert, Jan Eriksen,  sekretær Mette Duekilde. Som oplægsholder Bayram Yüksel og Izzet 
Tokmak fra Rådet for Etniske Minoriteter. 
Afbud:  Mohamed Moumou, Nurene Ahmed, Yasin Yorulmaz, Tülay Sarikaya, Mohamad Hasan, 
Nalen Yasin,  Tina Bodholdt Nielsen 
 
 

1. Dagsorden og referat godkendt. 
2. Oplæg ved Rådet for Etniske Minoriteter 

Bayram Yüksel fra Ishøj Medborger-og demokratiforum  og Izzet Tokmak fra Ballerup 
Integrationsråd deltog som repræsentanter for Rådet for Etniske Minoriteter. De er to af de 
fem valgte repræsentanter, der er i Rådet nu. Derudover er der udpegede repræsentanter 
fra de store byer og eksperter. De fem valgte repræsentanter vælges på 
repræsentantskabsmøde i maj, hvor alle kommuner er inviteret (også dem, der ikke har 
integrationsråd). Rådet vil gerne lave regionale netværk for integrationsråd, så der er bedre 
kontakt til baglandet, Ishøj regner med at invitere til et møde. 
Rådet for Etniske Minoriteter har opsat fem område, de gerne vil arbejde med. Første 
område er uddannelse til børn og unge, bl.a. forholdet at det går godt for pigerne, men skidt 
for drengene, hvor mange falder fra. Indenfor temaet vil de diskutere 
Modersmålsundervisning, Forældre og skolestart, Beskæftigelse og fritidsjob, 
Bindestregsidentiteter (dvs. dansk og en anden, som er ligeværdige). 
 
Et andet emne, der er meget diskuteret i Rådet er danskhed. Er danskhed en følelse du selv 
har eller kræver det anerkendelse fra andre for din danskhed? Kunne man tale om 
medborgerskab i stedet for danskhed. Danskhed skal altid defineres i forhold til noget andet, 
medborger kan alle være. 
 
Rådet for etniske Minoriteter er en officiel repræsentation af befolkningen med anden 
etnisk baggrund i  Danmark men hvad er deres bagland, udover integrationsrådene? Kunne 
man have større kontakt til foreningslivet? Samarbejde med sammenslutningen af 
muslimske trossamfund? De vil helst ikke samarbejde med religiøse foreninger. 
 
Rådet arbejder ved at formulere høringssvar og prøve at påvirke ministeren. Bl.a. har man 
fået igennem at arbejdere fra Østeuropa har ret til danskundervisning, så snart de har fået 
arbejde i Danmark. 
 

3. Medborgerskabspolitik 
Borgerinddragelsesmødet den 9.9. er udskudt til efter efterårsferien. Det er ikke kommet en 
ny dato endnu. Punktet blev udskudt. 
 

4. Seminar om radikalisering 
Mohamad har lavet et oplæg til seminar om radikalisering. Han var desværre ikke selv til 
stede.  Oplægget har været i høring hos Den kriminalpræventive enhed, som støtter at 
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integrationsrådet/foreningslivet selv tager initiativ til et seminar og vil gerne hjælpe med at 
finde oplægsholdere. 
Der blev spurgt til formålet med seminaret. Skal vi selv have viden eller skal vi formidle viden 
til en større kreds? Ideen er at foreninger og forældre hører om tegn på radikalisering og 
diskuterer hvad de selv kan gøre for at modvirke det. Deltagerne vil være forskellige typer 
foreninger, klubberne og ungecenter og gerne også KB-medlemmer. 
Der blev nedsat en gruppe til at arbejde videre: Karen, Stig, Mohamad og sparring fra Mikkel 
Nielsen fra den kriminalpræventive enhed. 
 

5. Første udkast til integrationsrådets rapport 
Der var ros til at der er få anbefalinger. 
Radikalisering: Anbefalingerne er for vage. De skal hellere afspejle at vi stadig arbejder med 
det og anbefalingen kunne handle om opbakning til seminar om radikalisering. Britta har 
orienteret ældrerådet om arbejdet med radikalisering og de bemærkede at radikalisering 
også er unge nazister. 
En anbefaling handler om tilbud til unge, som ikke er så boglige. Det skal stå klarer hvad det 
er for tilbud, der efterlyses, f.eks. i tråd med det Ungdomsskolen og Produktionsskolen 
allerede laver. 
Ældre: Der er opbakning til den klare anbefaling om at plejehjem skal kunne rumme alle og 
ikke være opdelte. 
Medborgerskab: Det er godt at integration ikke er en særlig indsats, men en del af en 
generel indsats om medborgerskab. Integrationsrådets fokus må være hvornår etnicitet er 
en væsentlig parameter. Der var en længere diskussion om at medborgerskabet skal kunne 
rumme alle, der er ikke krav om en bestemt måde at være på. Samtidig skal det ikke være så 
generelt, at det helt mister perspektivet om at man skal være med i det danske samfund. 
Michael og Rukhsana prøver begge at komme med konkrete forslag til teksten. 
Lene gennemskriver teksten ud fra kommentarerne. 
 

6. Frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen 
Jobcentret forsøger at rekruttere et netværk af frivillige mentorer til unge, som er i 
uddannelse. Det er en indsats som Integrationsrådet har efterspurgt. Medlemmerne 
opfordres til at sende invitationen til mentorer ud i deres netværk.  
Der inviteres til informationsmøde om mentorarbejdet den 10. september. 
Målgruppen for den frivillige indsats er unge, som skal i uddannelse eller er ved at afslutte 
uddannelse. Det er velfungerende unge, der ikke skal have en betalt 
mentor/støttekontaktperson, men kan have brug for en håndsrækning fra en frivillig. 
 

7. Meddelelser: 
Integrationstræf i Kolding har i år kun fokus på modtagelse af syriske flygtninge, derfor har vi 
ikke valgt at sende en gruppe fra Integrationsrådet. 
Britta fortalte fra Ældrerådet at interviewprojektet med ældre indvandrere bliver en bog 
med titlen ”indvandrerne har stemmer”. Der er pt. 12 interview, men der ønskes kontakt til 
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flere 1. generationsindvandrere, helst med andre baggrunde en kurdisk og pakistansk, som 
er bedst repræsenteret nu. 

8. Evt. 
Intet 
 


