
ET MANGFOLDIGT OG LIGEVÆRDIGT DANMARK

#1 Handleplan for antiracisme og bekæmpelse af diskrimination.

For at bekæmpe racisme og diskrimination ønsker vi, at alle kommuner og regioner skal have en

handleplan for dette. Handleplanen skal have fokus på borgere med forskellige minoritetsforhold,

herunder etnisk baggrund. Som forudsætning for en handleplan skal der laves en kortlægning og

statusrapport i de enkelte kommuner og regioner, som undersøger graden af diskrimination og racisme

– med en opfølgning hvert andet år.

Politisk ståsted og mærkesager til kommunal- og regionsrådsvalget 2021

Mino Danmark har en overordnet vision for det kommende kommunal- og regionsrådsvalg: Vi skal

skabe meget mere mangfoldige kommuner og regioner, hvor ligeværd står i centrum. Vi ønsker et

samfund uden racisme og diskrimination, hvor alle kan udfolde sig, som de er. Mino Danmark har tre

konkrete politiske mærkesager til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg. Dem vil vi sammen

med vores overordnede vision kæmpe for at få på den politiske dagsorden. Vi er partineutrale, men vi

bakker op om kandidater, som kæmper for vores mærkesager og vores visioner om mangfoldighed og

ligeværd. Vores mærkesager er:

#2 Kurser om mangfoldighed for offentlige ansatte med borgerkontakt.

Hver dag har mange borgere kontakt med offentlige ansatte i kommunerne og regionerne. For at give

de offentlige ansatte de bedste forudsætninger og redskaber for at navigere i den diversitet og de

forskellige kulturer, som mange borgere har, skal der udbydes kurser i ligestilling og mangfoldighed til

offentlige ansatte med borgerkontakt. Kurserne skal forankres lokalt, så de udvikles med relevante lokale

aktører.

#3 Tilbud til borgere udsat for diskrimination, krænkelser og racisme.

Kommuner og regioner skal sikre borgere, som har oplevet diskrimination, krænkelser og racisme,

mulighed for at tale med psykologer og andre fagfolk omkring de ubehagelige oplevelser - gratis. At

blive udsat for diskrimination, krænkelser og racisme kan have slemme følger, særligt for det mentale

helbred, og derfor skal kommuner og regioner tage hånd om dette. Det er vigtigt, at der er separate

tilbud og indsatser for børn og unge.

Disse mærkesager er et skridt på vejen mod at skabe mere mangfoldige lokalsamfund og regioner, hvor

alle mennesker reelt har lige muligheder og anerkendes som ligeværdige medborgere, uden at man skal

opleve diskrimination. 

Læs mere om mærkesagerne, vores politiske ønsker og om kandidater, som bakker op om

mærkesagerne på: mino.dk/valg.
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