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Nytårsmødet 2012 – For medborgerskab, imod diskrimination  
 
Rådet for Etniske Minoriteter inviterer til nytårsmøde den 12. januar fra klokken 16.00-19.30 i Nordkraft i 
Aalborg.  
 
Danmark har fået en ny regering, der lægger op til en ny balance i integrationspolitikken. Rådet for 
Etniske Minoriteter rådgiver social- og integrationsministeren i integrationsspørgsmål. På nytårsmødet 
2012: ”For medborgerskab, imod diskrimination” stiller Rådet for Etniske Minoriteter skarpt på aktuelle 
problemer og inviterer alle til at give et bud på, hvordan Danmark kommer videre. Rådet for Etniske 
Minoriteter mener, at mangfoldighed er en styrke for Danmark. Men det kræver, at alle får mulighed for 
en aktiv tilværelse som medborgere i Danmark. Og det kræver, at vi gør op med diskrimination.  
 
Undersøgelser viser, at der er behov for at styrke medborgerskabet og samhørigheden i samfundet, og 
at en stor gruppe borgere med indvandrerbaggrund oplever diskrimination i deres dagligdag. Der er 
derfor brug for en bred og inkluderende indsats for at fremme medborgerskabet og styrke beskyttelsen 
mod etnisk diskrimination. Men hvordan går vi fra ord til handling? Deltag i Rådet for Etniske 
Minoriteters nytårsmøde og giv dit bud! 
 
Program: 
 
16:00–16:10 Velkomst ved Ayse Kosar fra Rådet for Etniske Minoriteter: ”Bekæmpelse af diskrimination 
og styrkelse af medborgerskab: udfordringer og muligheder?” 
 
16:10–16:30 Oplæg ved koncerndirektør i Social- og Integrationsministeret Henrik Kyvsgaard - 
Regeringens tiltag til fremme af medborgerskab og bekæmpelse af diskrimination.  
 
16:30–17:00 Oplæg ved Jørgen Goul Andersen, Aarhus Universitet - Fremme af medborgerskab og 
bekæmpelse af diskrimination – hvad siger forskningen om de aktuelle udfordringer? 
 
17:00–17.10 Pause 
 
17:10–17:30 Oplæg ved Nuuradiin Hussein, gademedarbejder og formand for Aalborg integrationsråd – 
Fremme af medborgerskab og bekæmpelse af diskrimination – udfordringer set fra gadeplanet? 
 
17:30–18:30 Diskussion i plenum: Danmark skal videre, men hvordan? Rådet for Etniske Minoriteter 
ønsker at indsamle konkrete anbefalinger til initiativer til bekæmpelse af diskrimination og til fremme af 
medborgerskab i Danmark.           
 
18:30–19.30 Reception med musikalsk indslag. Rådet for Etniske Minoriteter er vært for en let 
anretning.  
 

Tilmelding 
Arrangementet henvender sig primært til integrationsrådsmedlemmer, foreninger og studerende, men 
er åbent for alle interesserede, så I er meget velkomne til at videresende invitationen til jeres netværk. 
Der er begrænset antal pladser, så tilmeld jer på adressen rem@sm.dk senest fredag den 6. januar.  


