
 

 

Ang. Rådet for Etniske Minoriteters afvisning af at underskrive København Kommunes 
”Charter for demokratiske værdier for anti-radikaliseringsarbejdet”. 
 
Rådet for Etniske Minoriteter (REM) slår fast, at REM bakker op om de demokratiske værdier 
og arbejdet med antiradikalisering, både nationalt og i København, sådan som det fx er 
indeholdt i København Kommunes ”Charter for demokratiske værdier for 
antiradikaliseringsarbejdet”. Dette er en ubetinget selvfølge for REM og er gentaget flere 
gange i korrespondancen med Københavns Kommune. Når REM ikke har underskrevet 
charteret, er det af principielle grunde, nemlig at vi anser kravet om underskrift som 
unødvendig symbolpolitik, der blot bidrager til den retorik, mistænkelighed og opdeling i os-
og-dem, som breder sig i vores samfund og som radikaliseringen blot næres af. I øvrigt er 
der mange andre sammenhænge, hvor vi samarbejder om vigtige temaer, uden at vi kræver 
underskrifter af hinanden, der dokumenterer, at vi overholder menneskerettighederne osv., 
fordi vi regner med, at vi er enige og fordi det er en selvfølge. 
 
Vi reagerer på det principielle i denne sag, fordi vi ikke vil forfalde til at debattere, rådgive 
eller støtte lovgivning på basis af følelser, frygt eller populisme. Vi opfatter kravet om 
underskrift som unødvendig symbolpolitik, som måske hurtigt tilfredsstiller kravet og 
forventningen om ’at gøre noget’, men som ikke nødvendigvis giver svar eller løsninger på 
de reelle problemer. Vi mener, at det er indsatsen mod parallelsamfund og større 
integrationsindsats i forhold til arbejdsmarked og uddannelse, ikke mindst folkeskolen, samt 
forebyggelse af ghettodannelser og større kriminalpræventiv indsats, der skal have størst 
fokus i forbindelse med antiradikaliseringsindsatsen.  
 
Vi mener endvidere, at det i arbejdet med antiradikalisering er ekstra vigtigt at samarbejde 
bredt og indgå i dialog - også med dem, som man ikke nødvendigvis er enig med. Vi tror på 
dialog og samarbejde på tværs af skel og uenigheder.  
 
Vi mener dertil ikke, at det bør være nødvendigt at underskrive et charter for at kunne 
samarbejde, da et reelt ligeværdigt samarbejde skal bygge på naturlig tillid og ikke mistanke 
eller formodninger om nogle af samarbejdspartneres hensigter og motiver. Og i denne 
forbindelse vil vi gerne pointere, at REM i sit fundament, struktur og virke er gennemsyret af 
demokratiske værdier. Rådet består af 14 medlemmer, hvoraf fem udpeges af Ministeren, 
heriblandt formanden, fem af medlemmerne bliver valgt af repræsentantskabet for Rådet for 
Etniske Minoriteter og de sidste fire repræsenterer landets fire største kommuner. Vores 
medlemmer sidder i demokratisk valgte eller politisk udpegede råd rundt omkring i landet og 
arbejder for demokratisk deltagelse i civilsamfundet i et utal af sammenhænge. Vi giver 
høringssvar til regeringens lovforslag, alt vores materiale er tilgængeligt på vores 
hjemmeside og vi deltager i den samfundsmæssige debat på saglig og demokratisk vis. 
Eksempelvis deltog vi i maj måned i to høringer i Folketinget, som oplægsholder og 
paneldeltager i hhv. Ligestillingsudvalget og Integrationsudvalget, som netop handlede om 
forebyggelse mod radikalisering, social kontrol mv.  
 
 Vi ønsker afslutningsvis at understrege, at vi meget gerne vil fortsætte samarbejdet omkring 
antiradikalisering – både med Københavns Kommune og med alle andre, uanset holdninger 
og meningsforskelle, og er ærgerlige over denne drejning, som sagen har taget. Ikke mindst 
fordi vi gentagende gange har pointeret, at charterets indhold er en selvfølge for os, og at det 
er det principielle vi udfordrer.  
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