
Mino Danmark har en ambition om at skabe det mest mangfoldige kommunal- og regionsrådsvalg til

dato. Vi kan nu takket være en bevilling fra Tuborgfondet på 250.000 kr. forsøge at gøre drømmen til

virkelighed.

Ligestilling og mangfoldighed skal fylde meget mere til de kommende valg. Mino Danmark vil derfor

arbejde på at styrke etniske minoriteters position i samfundet, så flere minoritetsetniske borgere føler

sig hørt, og har mulighed for at engagere sig i det lokale og regionale demokrati. Dette kræver, at

eksisterende barrierer bliver brudt. Vores indsatser vil forhåbentligt resultere i et langt mere

mangfoldigt engagement, mere demokratisk ligestilling gennem flere og nye stemmer i debatten, og

mere diversitet i kommunal og regional politik – på et niveau som ikke før er set til kommunal- og

regionsrådsvalg. 
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Forskellige projekter og bredt samarbejde
Vi vil blandt andet anvende bevillingen fra Tuborgfondet til at tilbyde kurser og uddannelser, hvor

særligt unge minoritetsborgere får viden og værktøjer til at engagere flere borgere op til og i valget,

og hvor flere politiske minoritetskandidater får skabt de bedste forudsætninger. Vi inviterer til

forskellige valgarrangementer, som har fokus på mangfoldighed, ligestilling og lokal inddragelse. Og

vi arbejder med folkeoplysning ved at fortælle historier, personlige beretninger og informere om

kommunal- og regionsrådsvalgets muligheder - i et mangfoldigt perspektiv. Det vil vi gøre gennem

podcast, animationer, grafisk arbejde, informationskampagner m.m. 

Det er afgørende for Mino Danmark at skabe et bredt samarbejde omkring ovenstående indsatser og

ambitioner. Vi kommer til at samarbejde med borgere, lokale initiativer, organisationer, kommunale

institutioner og politikere for i fællesskab at skabe det mest mangfoldige kommunal- og regionsrådsvalg. 

Om Mino Danmark
Mino Danmark er en interesseorganisation, som arbejder for at styrke minoritetsetniske danskeres

muligheder, stemmer og samfundsdeltagelse. Vi arbejder for at skabe nye fællesskaber, bidrage til

den demokratiske samtale og ved at søge indflydelse og engagement, der styrker etniske minoriteters

position i samfundet.

Kontakt
For mere information eller gode idéer, kontakt da kommunalvalgsansvarlig for Mino Danmark, Matthew

Daniali: mino@matthew.dk eller på 22 86 75 97. 
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