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Politik for alle! – Kursusdage for kandidater  

Der er mange måder, man kan føle sig som en minoritet i kommunal- og regionspolitik: Det kan være på 

baggrund af ens køn, etnicitet, religion, seksualitet mm. Fælles for dem alle er, at det kan skabe ensomhed, 

hindre fremme af ens dagsordener eller gøre, at man ikke ønsker at deltage i demokratiet. Mange undersø-

gelser viser også, at minoriteter i politik oftere er udsat for stereotype fremstillinger og diskrimination.  

Der er mangel på repræsentation af diversiteten i den danske befolkning i lokal- og regionalpolitik og det 

betyder, at mange grupper ikke bliver repræsenteret i den politik, der bliver ført. For at minoriteter skal kunne 

bryde igennem det glasloft er et godt netværk og de rette værktøjer af stor betydning. 

Derfor inviterer Kvinderådet og Mino Danmark i samarbejde med LGBT+ Danmark politiske kandidater til 

kommunal- og regionsrådsvalget til kursusdage i København og Aarhus. Kurset er henvendt kommunale og 

regionale politiske kandidater, som har en minoritetsbaggrund eller på anden vis er underrepræsenteret i lokal- 

og regionspolitik. 

Vores ambition og kursets indhold 

Vi har en ambition om at være med til at skabe det mest mangfoldige kommunalvalg- og regionsrådsvalg til 

dato. Vi vil arbejde for, at ligestilling og mangfoldighed fylder meget mere til de kommende valg, ved at vi 

får skabt et meget mere mangfoldigt engagement, og får mere demokratisk ligestilling ved bl.a. at få mere 

mangfoldige og diverse byråd og regioner – på et niveau som ikke er set før til kommunal- og regionrådsvalg.  

På kurset skal kandidaterne især rustes til at håndtere de udfordringer, der er pga. ens politiske minoritetsbag-

grund. Kurset vil veksle mellem faglige oplæg, samtale og erfaringsudveksling. Vi håber, at kurset kan skabe 

et politisk netværk for kursets deltagere, og gøre dem bevidste om egne og andres oplevelser med stigmatise-

ring og diskrimination. Det er en bevidsthed, de kan bruge i deres lokale og regionale politiske arbejde til at 

sørge for, at den førte politik har blik for alle grupper. 

Sammen er vi også ved at udvikle lignende kurser for andre grupper end politiske kandidater, da vi generelt 

ønsker flere forskellige stemmer, og et mere mangfoldigt engagement omkring demokratiet. 

Andre organisationer kommer også til at bidrage og involveres, det samme gør flere af de politiske partier. 

Praktisk og kontakt 

Kurset foregår enten i Aarhus d. 28/8 eller i København d. 4/9. Der vil være en deltagerbetaling på 250 kr. 

Tilmelding sker her: https://forms.gle/bGzVQehFk6s9QfLy7 

For mere information, spørgsmål eller gode inputs, kontakt da: 

Matthew Daniali fra Mino Danmark: matthew@mino.dk / 22 86 75 97 

Emma Holten fra Kvinderådet: emma.holten@kvinderaad.dk   

Sidsel Sofie Poulsen fra LGBT+ Danmark: spo@lgbt.dk / 24836586 
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