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MISSION

Mino Danmark er en forening hvis  formål er at understøtte udviklingen af 
den enkeltes identitet, for at denne kan indgå som en aktiv del af sam-
fundet på lige fod med flertallet. 

VISION
Mino Danmark vil skabe fællesskab der giver handlemuligheder for 
minoritetsetniske danskere. Et forum, hvor du som minoritetsetnisk ung 
kan være dig selv og udvikle dig sammen med andre. 

METODE
Mino Danmark har løbende aktiviteter og projekter målrettet minoritetset-
niske unge, der styrker deres netværk og giver plads til deres stemmer og 
rolle i samfundet.

Sankt Peders Stræde 28
1453 København K
Tlf: +45 71 99 31 60
Cvr: 37 52 83 82

FORORD

PÅ MANGE MÅDER har 2018 været et banebrydende år for 
Mino Danmark. Som formand kan jeg kun være stolt 
og mindes året med glæde. Trods vi i 2018 kun rund-
ede vores andet leveår, er vi nået utroligt langt med 
missionen om at skabe en bæredygtig platform, der 
kan drive vores vision. En vision om et fællesskab, der 
giver handlemuligheder til minoritetsetniske danskere, 
og hvor du som minoritetsetnisk ung, føler dig positivt 
synliggjort, hørt og med mulighed for at udvikle dig 
sammen med andre. 

Når jeg taler om en bæredygtig platform, er det fordi 
vi i år oplevede en stigende interesse og sympati for 
vores forening. I 2019 er vi gået i gang med konkrete 
indsatser, der skal styrke foreningens indtjeningsgrund-
lag. Vi vil sætte fokus på at gøre det tydeligt, hvad Mino 
Danmark er, og hvad det er vi tilbyder. Dette skal gerne 
resultere i øget antal af medlemmer, samt øget andel af 
salg af ydelser. 

Det har været et år, hvor vi med succes har lanceret et 
nyt kulturmagasin under navnet Mino Views. Magasinet 
er drevet af en åben frivilligredaktion. I 2018 tog vi også 
hul på folketingsvalget 2019, ved at opbygge en ny frivil-
liggruppe, der har tildelt sig selv navnet Minocratics. 

I 2018 blev det til syv Mino Talks, blandt andet under 
titlerne: 'Racisme mellem minoriteter', 'Det Delte Uddan-
nelsessystem' og ikke mindst, 'Kvindernes Internationale 
Kampdag'.

Jeg vil  gerne sige tak til alle der har kigget vores vej 
i 2018. Frivillige, interessenter, vores nye medlemmer 
og jer derude, der følger med i vores arbejde. I har været 

med til at skabe et rum til dialog og debat, og sammen 
har vi forhåbentlig inspireret flere til at indgå i mere 
nuancerede samtaler med, og om, minoritetsetniske 
danskere. 2018 har været et fremragende år, og jeg 
glæder mig til at se, hvad vi kan opnå i 2019.

God læselyst

Abdel Aziz Mahmoud 
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INDHOLD STRATEGI 2018

MINO DANMARK har fra begyndelsen haft store ambition-
er for året 2018. Strategien fokuserede på at udvikle 
projekter, opbygge et kompetencecenter og skabe 
grobund for vores tænketank og vidensproduktion om 
danske minoriteter i det danske samfund.

I løbet af året har vi indset nødvendigheden i at 
mobilisere en bredere skare af civilsamfundet. Mino 
Danmarks medlemmer og frivillige er ikke blot be-
hjælpelige med at skaffe yderligere ressourcer til 
eksekveringen af vores projekter og aktiviteter, men de 
muliggør, at Mino Danmark kan række længere ud i det 
danske samfund.

 Denne mobilisering viste sig at være et klogt træk i 
den forstand, at de frivillige nu leder flere vigtige arbe-
jdsroller i organisationen. Her er de respektive frivillig-
grupper involveret i vores medieplatform Mino Views, 
studienetværket Mino Chapters og vores kommunika-
tions- og kampagneplanlægning op til det kommende 
Folketingsvalg samt Grundlovsfestivalen i 2019.

Andre lovende udviklingsområder omfattede ud-
viklingen af uddannelsesportalen, Mino Educate, samt 
et produktivt samarbejde med FOF, Institut for Menne-
skerettigheder, Sabaah, Roskilde Festival og Ungdoms-
bureauet. Med en stærk organisatorisk arbejdskultur 
og engagerede praktikanter i sekretariatet, er Mino 
Danmark godt rustet til at bygge videre på resultaterne 
i 2019. 
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MINO TALKS
MINO TALKS har til formål at starte nye samtaler, som 
tager  udgangspunkt i minoritetsetniske danskere 
– deres erfaringer, historier og liv. På den måde 
bidrager Mino Talks til en bredere repræsentation af 
minoritetsetniske danskere i Danmark, når vi giver 
en platform til dem, der ikke altid kommer til orde.

Det er debatarrangementer, der centrerer sig om 
forskellige temaer, og inviterer primært minoritetset-
niske danskere på scenen, for at debattere tematik-
ker relateret til emnet. Mino Talks sætter rammerne 
for en mangfoldig og nuanceret debat og sikrer at 
alle i publikum kan finde nogle eller noget at spejle 
sig i. 

Mino Talks har været så stor succes en, at kon-
ceptet i 2018 blev videreudviklet til også at have 
Mino Talks Special. Dette er et mindre koncept vi har 
haft mulighed for at sælge ud fra efterspørgsel.

MIT ARBEJDE med at udvikle Mino Talks er ekstremt værdifuldt for mig. Jeg er 
med til at åbne op for en unik platform, som ikke findes mange andre sted-
er.  Jeg udvikler arrangementer, der har den repræsentation, de nuancer og 
de forskellige historier som hverdagsbilledet ikke fremstiller af den etniske 
minoritet i Danmark. Der er så mange vigtige fortællinger, som aldrig får den 
platform eller plads de fortjener. Fortællinger der er relevante, når det handler 
om at nuancere billedet af etniske minoriteter i Danmark og skabe en bredere 
repræsentation. Når jeg oplever at blive inspireret, føle mig spejlet eller blive 
rørt af de personer, der træder på scenen til Mino Talks, bliver jeg fortrøstnings-
fuld, fordi jeg næppe er den eneste, der sidder tilbage med de følelser.”

Olivia Orlandi Grant
Projektleder

AKTIVITETER Med finansiel støtte gennem medlemskaber samt 
samarbejde med offentlige og private aktører, udfører 
Mino Danmark en række aktiviteter med det formål at 
opnå vores mål og vision.

MINO TALKS – FAKTA

• I 2018 blev der holdt syv Mino Talks, hvoraf tre af dem var 
Mino Talks Specials.

• Over 2000 personer har deltaget i Mino Talks i 2018.
• Over 50 minoritetsetniske danskere har været på scenen til 

Mino Talks i 2018.
• Mino Talks blev i 2018 afholdt i Aarhus, København, Roskilde 

og Færøerne. 
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UNGDOMMENS 
FOLKEMØDE

MINO DANMARK var i 2018 på Ungdommens 
Folkemøde for tredje år i træk. Ungdommens 
Folkemøde er et tredages arrangement i Val-
by-parken, der giver gymnasie- og folkeskoleelever 
mulighed for at møde nutidens aktuelle stemmer, 
organisationer, partier, tænketanke og virksomheder. 

Derfor er arrangementet også et højaktuelt sted 
at være for os. På Ungdommens Folkemøde kan 
vi møde vores målgruppe i øjenhøjde og tilbyde en 
stand, hvor minoritetsetniske elever bliver mødt med 
forståelse, og hvor de kan opleve genkendelighed. I 
tre dage sørgede vi for underholdende, lærerige og 
spændende teltaktiviteter for de gymnasie-og folke-
skoleelever, som deltog på ungdommens folkemøde 
og kom forbi vores teltstand. Aktiviteter, der bidrager 
til et nuanceret billede at etniske minoriteter i Dan-
mark, og som kan skabe spejling og genkendelighed 
hos de etniske minoritetsdanskere, der slår vejen 
forbi vores telt.

Udover at engagere eleverne i disse aktiviteter, 
afholdte vi også en Mino Talks Special med fokus på 
mangfoldighed og det at være tværkulturelle.

JEG HAVDE FORNØJELSEN af at deltage i Mino Danmarks workshop om diskrimi-
nation i forbindelse med Ungdommens Folkemøde 2018. Arrangementet var, 
udover at være gennemtænkt, rigtig interessant for mig at deltage i, da det 
gav et fremragende indblik i de unge skoleelevers refleksioner og tanker om 
diskrimination. Det er altid en udfordring at tage fat på et så komplekst emne, 
som indeholder mange juridiske såvel som moralske spørgsmål. Men det 
lykkedes på fremragende vis at få de unge inddraget ved brugen af konkrete ek-
sempler koblet sammen med lovgivningen på området. Jeg ville ikke tænkte to 
gange før, at jeg anbefalede andre skoleelever at deltage igen, hvis muligheden 
byder sig.

Tarek Hussein
Jurist & debattør

AKTIVITETER

Mino Danmark til Ungdommens Folkemøde i 2018
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MINO VIEWS

MINO VIEWS er et digitalt kulturmagasin skabt af og for 
unge, som primært er minoritetsetniske danskere. 
Formålet er, at de unge har et stærkt talerør at udtrykke 
sig igennem, og at skabe en større repræsentation i den 
journalistiske verden og den danske kultur. Mino Views 
producerer aktuelt indhold inspireret af alt det, som op-
tager minoritetsetniske unge. Det kan betyde alt både fra 
de unges eget liv og hverdag, men også hvad der ellers 
rører sig i det danske kulturliv. Der bliver dækket i form 
af tekst, lyd, billeder, illustrationer, video, artikler og digte, 
og ud fra de emner der berøres, er håbet, at der skabes 
dialog, debat og refleksion.

FRIVILLIGE
ARBEJDET MED frivillighed blev omdrejningspunkt for en 
af organisationens helt store indsatser i 2018. Dette 
resulterede i to nye frivilligprojekter og en masse nye 
perspektiver på det arbejde som organisationen i 
forvejen lavede.
Tanken var, at aktiveringen af frivillige skulle mulig-
gøre en større bredde af projekter, der ville kunne nå 
længere ud i samfundet. Men vigtigst af alt var ideen, 
at Mino Danmark skulle sprede sig fra kontoret på 
Sankt Peders Stræde til at være aktiv og forankret i 
resten af landet.

Vi søsatte med stor succes det digitale kulturma-
gasin, Mino Views, der fra starten var båret af frivillige 
skribenter og en frivillig redaktion fra det nordlige til 
det sydlige Danmark. Ligeledes startede vi en frivil-
liggruppe Minocratics der siden efteråret 2018 har 
forberedt sig på det kommende folketingsvalg, mens 
vi lærte mere om, hvad der fungerede og ikke funge-
rede i vores netværk for minoritetsetniske studerende 
Mino Chapters.
Følgende kan du læse lidt mere om de forskellige 
projekter set fra de frivilliges eget perspektiv.

SOM CHEFREDAKTØR for Mino Views har jeg personligt 
fået en unik mulighed for at prøve lederskab af og 
bruge mine faglige kompetencer som journalist 
til noget helt andet, end jeg er vant til. Selv har jeg 
sjældent kunne spejle mig i kulturstoffet herhjemme 
i Danmark, og jeg bruger langt oftere udenlandske 
medier, når jeg vil orientere mig om kultur. Medie-
billedet reflekterer medieproducenternes baggrund, 
position i livet og interesser, og derfor har jeg til tider 
haft svært ved at spejle mig i det. Få mennesker 
på kulturredaktioner ligner mig selv, kommer fra 
lignende baggrunde eller beskæftiger sig med de 
ting, som vores redaktion på Mino Views gør. Det 
er vigtigt, at vi også får en plads i mediedækningen. 
Vi er også forbrugere. Og vi har samme behov for 
at kunne spejle os i mediedækningen som ma-
joritetspersoner. 

I år gjorde Mino Danmark det muligt, at vi kunne 
tage teten, og give plads til nogle nye stemmer og 
skribenter med dette projekt. Jeg håber og tror, at 
Mino Views kan være med til at skabe kulturstof, 
som kan give flere muligheden for at spejle sig i 
et danskproduceret medie. Vi bringer historier om 
fænomener, personer, problemer og kunst, som 
redaktionen brænder for, og som kan give nogle 
nuancer til det nuværende mediebillede. Vi får hen-
vendelser fra minoritetsetniske personer, der vil have 
deres personlige historie ud, har tips til historier, de 
gerne vil læse og fra personer i det kreative miljø, der 
mener, at vores platform er et relevant sted at blive 
omtalt. Det ser jeg som et klart klap på skulderen. 
En anden ting er, at vi har formået at opretholde et 
stærkt hold af frivillige skribenter, som fortsat gerne 
vil være med til at give Mino Views et liv. 

Katy Wang
Chefredaktør, Mino Views

Den første Mino Views redaktion

MINO VIEWS – FAKTA

• Frivilligt drevet online magasin 
• 18 frivillige 
• Startede i efteråret 2018 
• Støttet af Fonden Roskilde Festival
• http://views.mino.dk
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MINOCRATICS
MINOCRATICS ER Mino Danmarks nyeste frivilliggruppe og 
demokratiske taskforce. Gruppen arbejder ud fra en dagsor-
den om at udbrede viden om og motivation for det politiske 
felt og demokratiske rettigheder og deltagelse. Minocratics 
består af ti unge minoritetsetniske danskere, der brænder 
for at åbne det politiske felt op for andre minoritetsetniske 
unge. De arbejder hårdt for at gøre det spiseligt, overskueligt 
og let tilgængeligt at engagere sig i demokratiske aktiviteter 
og processer. Gruppens primære mål i 2018 var at udvikle ét 
stykke content til sociale medier, der formidler erfaringer og 
viden om det kommende folketingsvalg til deres jævnaldren-
de. Gruppen har i samarbejde med Oliver Riel, Kreativ Ans-
varlig i Alternativet, og brand- og contentbureauet, Kadaver, 
udviklet et koncept for en kampagnefilm, der skal få flere 
minoritetsetniske unge til at stemme ved det kommende 
folketingsvalg. 

JEG HAR ENGAGERET MIG i Minocratics fordi det er en gruppe, 
hvor jeg har mulighed for at dele min viden, mine kompe-
tencer og mine egne erfaringer med andre minoritetset-
niske unge. Vores meninger bliver hørt og taget alvorligt, 
og vi er blevet gjort til en del af Mino Danmark-teamet. Vi 
bliver taget alvorligt for hvem vi er, og hvad vi erfarer. 

Alt for få minoritetsetniske danskere er bevidste om 
deres stemme i den politiske debat, og det giver så meget 
mening for mig at være med i en frivilliggruppe, der arbe-
jder med netop at gøre op med dette. Det er fedt, at Mino 
Danmark har lavet en gruppe som denne, fordi jeg som 
minoritetsetnisk dansker bliver inviteret med i samtaler 
om minoriteten i Danmark. Det er et af de få steder, hvor 
jeg får en følelse af at blive talt med og ikke om. Og tanken 
om, at nogle af de produkter vi udvikler her i frivilliggrup-
pen, vil kunne få andre minoritetsetniske unge til at føle 
sig hørt og anerkendt, er fantastisk. Drømmen er, at det vi 
laver her i gruppen, kan være med til at mobilisere mi-
noritetsetniske unge mod mere politisk og demokratisk 
deltagelse. Det er en vild tanke, at jeg måske er med til at 
lave denne forandring. 

Clara Elif Inci 
Frivillig

MINO CHAPTER

MINO CHAPTERS ER ET NETVÆRK af og for minoritetsetniske studer-
ende på videregående uddannelser, der har til formål at styrke 
studerendes kompetencer og trivsel. 

Selvom et stigende antal minoritetsetniske danskere i dag 
bliver optaget på videregående uddannelser, og tjener mere end 
deres forældre, kan de mangle dybdegående viden om det danske 
uddannelsessystem. Netværksgruppen bringer unge minoritetset-
niske studerende sammen, hvor de får muligheden for at deltage 
i workshops, hvor de lærer at håndtere arbejdsprocesser, samt 
håndtering af studierelateret stress.

Netværken blev lanceret i 2019, og består af en aktiv Face-
bookgruppe. I blandt facilitatorerne for disse workshops er spe-
ciallæge og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid, og debattør 
Natasha Al-Hariri. Mino Chapter-netværket er foruden at være en 
kompetencegiver også et socialt netværk skabt til at hjælpe de 
studerende med at danne nyttige og afgørende netværk.  

JEG SIDDER MED I styregruppen i Mino 
Chapters, og de oplevelser, jeg har 
haft her, har været positive. Jeg har 
opbygget et rigtig godt socialt sam-
menhold med de personer jeg har 
siddet i styregruppen med. Det er jo 
faktisk det som gruppen blev sat i 
verden for: at skabe et netværk for, og 
af minoritetsetniske unge. Jeg har i 
min tid i Mino Chapters oplevet grup-
pen vokse. Der er et klart behov for et 
studienetværk målrettet minoritetset-
niske danskere, fordi den gruppe kan 
have udfordringer på studier som ma-
joriteten ikke har. Dette behov bliver 
blot bekræftet, når jeg ser interessen 
for gruppen vokse.

Nadjmah Cordeiro 
Frivillig

MINO CHAPTERS – FAKTA

• I løbet af 2018 holdt Mino Chapters fem 
events.

• Facebook gruppen har 184 medlemmer.
• Workshop facilitors inkluderer speciallæge 

og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid, og 
debattør Natasha Al-Hariri.

FRIVILLIGE

MINOCRATICS – FAKTA
• Frivilliggruppe, der arbejder med det 

politiske felt og demokratisk delta-
gelse. 

• 10 frivillige 
• Startede i efteråret 2018
• Støttet af VINK og PET
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MINO ACADEMY
MINO ACADEMY er et tilbud til medlemmer i Mino 
Danmark. Det er et læringsrum, hvor vi sammen 
går i dybden med emner, der vedrører minoritetset-
niske danskere i dag. Modsat Mino Talks, er der 
her fokus på faglighed, samtale og læring. Derfor 
inviterer vi forskere eller andre, der har viden på 
området til at facilitere diskussionen. Sidste år 
afholdte vi Mino Academy tre gange med emner 
som bl.a. diskrimination mellem minoriteter og 
institutionernes ansvar på dagsorden.

MEDLEMMER
I 2018 BLEV MINO DANMARK for alvor en medlemsorgan-
isation. Selvom man altid har kunnet melde sig ind 
i foreningen, har det først været i 2018, hvor vi har 
kunne tilbyde vores medlemmer andet end blot god 
samvittighed.

Med nogenlunde fast kadence, har vi forsøgt os 
med at sende nyhedsbreve ud til alle medlemmer, 
hvori vi har kunne tilbyde nedsatte priser på teater- 
og biografforestillinger. Vi har lavet medlemskam-
pagner og sat fokus på mangfoldigheden. Og 

medlemstallet er steget fra over 100 medlemmer til 
over 200 medlemmer i slutningen af 2018. Det er vi 
meget stolte af. 

Mest af alt har vi været glade for at kunne invitere 
alle medlemmer på eksklusive workshops med nogle 
af landets førende forskere og skribenter, hvor vi 
sammen diskuterede og lærte om alt fra racisme til 
politisk korrekthed og identitetspolitik.

Herunder kan du læse lidt mere om Mino Academy 
og høre, hvordan Hassan – en 10. klasses elev fra 

JEG ER EN UNG GUT, halv sort og halv hvid. Min mor flygt-
ede fra Somalia, for at jeg en dag kunne bo i et trygt 
land. Jeg bor på Frederiksberg og går i skole på Ves-
terbro, og jeg ønsker at få en længere videregående 
uddannelse. Men jeg må ærligt indrømme, at jeg 
sommetider mister troen og håbet på min fremtid.

Hverdagsracisme, diskrimination og had fylder 
mere og mere i debatten. På arbejdspladser, skoler 
og andre fællesskaber er grænserne blevet trukket 
hårdt op imellem forskellige grupper, og det er noget 
jeg kan mærke i min hverdag: Racistiske ytringer fra 
politikere, graffiti på gaden og dumme bemærkninger 
fra tilfældige mennesker.

Mine etnisk danske venner kan ikke relatere til 
mine tårer og de ubehagelige episoder, jeg har stået 
overfor; ”Det er lige meget”, siger de. ”Det betyder 
ikke noget, det er bare få dumme mennesker”. De 
ved ikke, hvad det betyder, når man dagligt får at 
vide, at man ikke hører til i sit eget hjem.

Jeg kan mærke en indre identitetskrise, og spørg-
smål som, "hvor hører jeg til?" fylder meget i min 
bevidsthed. I min egen minoritetsgruppe er der 
forventninger om en bestemt måde at opføre sig på, 
som følger et bestemt værdisæt. Følger jeg dem ikke, 
bliver jeg da ekskluderet? Ekskluderet ud i hvad? I et 
Danmark, der heller ikke accepterer mig?

Da jeg i efteråret 2018 deltog i Mino Academy, var 
emnet ”Racisme mellem minoriteter”. Pludselig følte 
jeg mig ikke længere alene. Jeg mødte nogen, som 
kunne se og føle de samme udfordringer i samfun-
det, som jeg selv var berørt af. Det var en befrielse at 

vi kunne dele vores frustrationer med hinanden. Det 
gav mig en opløftende følelse af normalitet at sidde 
blandt andre mennesker som jeg kunne spejle mig i. 
Samtidig har fællesskabet og vores erfaringer gjort, 
at jeg følte mig rigtig tryg i rummet. Jeg er virkelig 
glad for, at Mino Academy skabte dette safe space.

Jeg bliver ikke længere grebet af angst og 
håbløshed. Jeg ved, at jeg er ung, stærk og en del af 
fremtidens Danmark. Det er ikke lige gyldigt, hvad 
andre siger, men for mig er det ligegyldigt.

Yonis Hassen Ali

Mino Academy

MINO ACADEMY – FAKTA

• Frivilligt drevet online magasin 
• 18 frivillige 
• Startede i efteråret 2018 
• Støttet af Fonden Roskilde Festival
• http://views.mino.dk
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MEDLEMSKAMPAGNE

I 2018 TOG VI de første store skridt i at rekruttere nye medlemmer og 
skabe mere opmærksomhed omkring Mino Danmarks aktiviteter. 
Vores medlemskampagne bestod i en række billeder der repræsen-
terer vores målgruppe, sammen med informationer om hvad Mino 
Danmarks gør for at underbygge dem i deres arbejde, uddannelse 
og fremtid. Vi lærte en masse fra denne kampagne, som vi vil bygge 
videre på de kommende år.

Anne Kristine Raunkiær-Jensen
Tidligere projektchef

MEDLEMMER
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SPECIALESTUDERENDE

MINO DANMARK HAR I 2018 indgået samarbejder med 
to specialestuderende fra Københavns Universitet 
og har derudover haft løbende dialog med adskillige 
specialestuderende, som alle har henvendt sig med 
henblik på at få sparring til deres speciale-opgave. 

ANALYSE
VIDENSINDSAMLING OG ANALYSER er nogle af grundstenene 
i Mino Danmarks DNA. Bag scenen foregår der en 
langsigtet strategisk indsats for at ruste organisa-
tionen til at blive en udførende aktør på området. 2018 
var ikke en undtagelse. Helt konkret har vi lagt hus til 
to specialestuderende og etableret en vidensbank, der 
har til formål at gøre den eksisterende danske littera-
tur, der beskæftiger sig med minoriteter, tilgængelig. 
Nedenfor kan du læse detaljer om samarbejde med de 
indkaldte fagpersoner.

JEG SKREV MIT SPECIALE i samarbejde med Mino 
Danmark i foråret 2018, og jeg må nok sige, 
at det er en af de bedste beslutninger, jeg tog 
i min studietid. Den viden og erfaring som 
Mino-teamet besidder og det, at jeg fik lov til 
at deltage i deres aktiviteter, bidrog som en 
helt uundværlig del af min proces, både for 
indkredsningen af mit emne, i valg af teori og 
i udvælgelsen af og kontakt til informanterne i 
mine interviews.

Min specialeperiode og det færdige produkt 
ville ikke have været det samme uden deres 
skarpe observationer, deres evner og mod til 
at udfordre mig og mine egne tanker, og ikke 
mindst den utrolig rare og altid glade atmos-
fære, der altid mødte mig på kontoret. Min tid 
hos Mino Danmark var uden tvivl den bedste 
periode i min studietid, både på et fagligt og 
på et personligt plan.

Camilla Uhrskov Bak
Tidligere specialestuderende

VIDENSBANK

I LØBET AF 2018 udviklede vi en vidensbank over littera-
tur på minoritetsområdet. Vidensbanken gør det nemt 
at finde og genfinde videnskabelige undersøgelser og 
akademiske studier, som har med minoriteter i Dan-
mark at gøre. Den indgår som et led i en langsigtet 
strategi, der sigter efter at gøre Mino Danmark til et 
vidensbaseret centrum på minoritetsområdet. 

I UDVIKLINGEN AF VIDENSBANKEN var der tre el-
ementer, som skulle afvikles: 1) form og 
opsætning, 2) tematikker for det tilgængelige 
indhold, 3) indsamling af materiale.

I udviklingen af formen og opsætningen var 
det vigtigt, at den skulle være let anvendelig 
og reproducerbar. Her trak jeg på erfaringer 
fra mit netværk, der bl.a. arbejder med brug og 
opsætning af online kartoteker. Fastsættelse 
af tematikker havde mere fastsatte rammer. 
Der var dog mulighed for at udvide tematik-
kerne ud fra min personlige ekspertise om 
relaterede emner.

Ved indsamlingen af materiale og indhold 
var det særligt interessant at dykke ned i 
emner og felter som jeg ikke tidligere havde 
erfaringer med. Dette gjorde indsamlingen til 
mere end en udvidelse af vidensbanken, men 
også til en udvidelse af mine egne perspekti-
ver og faglige perspektiver.

Kenneth Fremlev
Praktikant

SPECIALESTUDERENDE – FAKTA

• Mino Danmark havde i 2018 to specialestu-
derende.

• Det ene speciale handlede om oplevelsen 
af hypervisibilitet blandt minoritetsetniske 
unge. Det andet speciale handlede om inklu-
sion af etniske minoriteter i 3Fs arbejde og 



20 21Mino Danmark - Årsrapport 2018 Mino Danmark - Årsrapport 2018

PRAKTIKANTER
I 2018 HAVDE VI for første gang hele fire universi-
tetspraktikanter på sekretariatet som arbejdede 
med alt fra projekter til analyse og kommunikation. 
Det var en stor fornøjelse at se dem vokse med 
opgaven, og de har bidraget til en stor udvikling af 
Mino Danmarks arbejde. 

ORGANISATION
DET ER EN STOR ÆRE for os hver gang nogen kontakter 
os for at engagere sig i Mino Danmark. Mange gange 
er det frivillige, som gerne vil engagere sig i deres 
fritid. Andre gange er det andre organisationer, som 
vil samarbejde med os. Uanset hvem det er, er det et 
skulderklap, som giver os endnu mere blod på tanden.

JEG VALGTE MINO DANMARK som praktiksted på baggr-
und af min interesse for debatten om ”os” og ”dem”. 
Jeg har stor interesse i at arbejde med samfundsre-
laterede emner, og derfor virkede det som et perfekt 
praktiksted.

I praktik hos Mino Danmark, blev jeg hurtigt en 
del af teamet, og jeg fik mulighed for at følge de 
forskellige projekter på tæt hold. Mino Danmark 
som organisation er et meget demokratisk opbyg-
get organ, hvor der er højt til loftet og god tid til at 
tage de vigtige debatter. Der er plads til uenighed og 
forskellighed, og også plads til at udtrykke det. Det 
var vigtigt at kunne arbejde på tværs og tage ansvar 
for at skabe resultater. Der blev med ansvaret også 
givet en stor tillid til ens kompetencer. 

Jeg fik et indblik i arbejdet hos en NGO, og hvad 

det vil sige at arbejde med et emne, som kan være 
politisk ladet, uden at indtage et partipolitisk stand-
punkt. Jeg fik prøvet min teoretiske viden af i praksis 
og jeg lærte at stole på min egen intuition. 

PRAKTIKANTER – FAKTA

• Mino Danmark havde i alt fire praktikanter i 
2018.

• De arbejdede med projekter, analyse og 
kommunikation. 
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ÅRSREGNSKAB 2018

NETTOOMSÆTNING

OFFENTLIGE TILSKUD (KR.)  Alliancen - samarbejdsaftale 2017/2018 200.000
    Thornhavn Kommune 50.000
    Aarhus Kommune 20.000
    Alliancen - samarbejdsaftale 2018/2019 300.000
    Københavns Kommune - Vink  150.000
    Københavns Kommune - BIF 200.000
    Københavns Kommune - Social kontrol 70.000
    Offentlige tilskud i alt 990.000
FONDE OG PRIVATE TILSKUD (KR.) Andelskassen Fælleskassen 45.200
    Donationer 795
    Novo Nordisk 300.000
    US Embassy 112.140
    Djøf 44.212
    ApS Altinget.dk 3.500
    Danmarks Biblioteksforening 1.000
    Samuelsen 22.000
    Roskilde Festival Fonden 350.000
    Fonde og private tilskud i alt 878.847
ANDRE DRIFTINDTÆGTER (KR.) Foredrag      84.804
    Medlemskontingenter 15.953
    Entre ved arrangementer 4.549
    Andre driftsindtægter 11.906
    Andre driftindtægter i alt 117.212
NETTOOMSÆTNING I ALT (KR.) 1.986.059

RESULTAT 2018
    Andre eksterne omkostninger  -581.388
BRUTTORESULTAT (KR.)    1.404.671

    Personaleomkostninger   -1.433.772
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER (KR.) -29.101

 
    Øvrige finansielle omkostninger -332
ÅRETS RESULTAT (KR.) -29.433

 

KONTAKT

ADDRESSE Sankt Peders Stræde 28
1453 København K

TELEFON +45 71 99 31 60

CVR 37 52 83 82

MAIL Info@mino.dk

FACEBOOK facebook.com/minodanmark

INSTAGRAM instagram.com/minodanmark

TWITTER twitter.com/minodanmark


