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Tolerance, Pluralisme og
Social Sammenhængskraft
Et svar på det 21. århundredes
udfordringer i Europa

HVAD HANDLER ACCEPT PLURALISM OM?
Projektet ACCEPT PLURALISM imødekommer et behov for at udforske og forstå tolerance af etnisk,
racemæssig og religiøs forskellighed i de europæiske samfund og har desuden som formål at kanalisere
nøglebudskaber herom til offentligheden og politikere.
Projektet analyserer især:
– Hvilke typer tolerance eksisterer i praksis i de 14 EU-medlemsstater og i kandidatlandet Tyrkiet?
– Hvad betyder tolerance? Hvad er forholdet mellem begreber som multikulturalisme, liberalisme,
pluralisme og nationalhistorie?
– Hvilken slags konflikter opstår der i europæiske samfund i forhold til etnisk og religiøs forskellighed?
Hvilke perspektiver og praksisformer bliver—og bliver ikke—tolereret, accepteret eller respekteret?
– Hvilke typer institutioner har forskellige aktører advokeret for i forbindelse med konflikter?
Hvor succesfulde har de været?
– Hvilke typer politikker bør man overveje at udvikle, hvis man ønsker at gøre de europæiske
samfund mere åbne over for kulturel forskellighed?
Projektet vil på basis af denne analyse dele sine vigtigste konklusioner med såvel europæiske som
nationale policy-makers, NGO’er og minoritetsgrupper.

SÅDAN FUNGERER PROJEKTET
Europa har i de seneste år oplevet voksende problemer mellem nationale majoriteter og etniske eller
religiøse minoriteter, især i forbindelse med marginaliserede muslimske grupper. I nogle lande vedrører
udfordringerne mest indvandrergrupper, mens de i andre lande involverer krav fra historiske minoriteter.
I denne geopolitiske kontekst bidrager projektet til at udforske, hvorvidt de europæiske samfund er
blevet mere eller mindre tolerante gennem de seneste 20 år.
Vort arbejde tager udgangspunkt i en distinktion mellem liberal tolerance tolerance (man blander
sig ikke i det enkelte menneskes praksis eller levemåder, selv om man ikke synes om dem) og en mere
vidtgående egalitær tolerance, der refererer til institutioner og offentlig politik, der retter sig mod
negativ kategorisering, fremmer positive, inkluderende identiteter og reorganiserer det offentlige rum
på måder, der giver plads til forskellighed.
Projektet gennemgår kritisk den eksisterende empiriske forskning og teoretiske litteratur om emnet og
leverer ny empirisk forskning indenfor to vigtige policy-områder:
– Skolen (elevers sprog, påklædning og adfærd; indhold af pensum, fx. i historie; samt
uddannelsessystemets struktur)
– Politik (sær-repræsentation af minoritetsgrupper; (il)liberale krav fra minoritetsgrupper;
transnational politisk deltagelse).
Projektet ACCEPT PLURALISM dækker bredt de europæiske lande:
– Vesteuropæiske stater med lang erfaring i det at modtage og integrere indvandrerminoriteter:
Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland, Sverige, Storbritannien.
– ‘Nye’ værtslande: Grækenland, Italien, Spanien, Cypern og Irland.
– Centraleuropæiske lande som for nyligt er blevet medlemmer af EU: Bulgarien, Rumænien og
Polen, samt Ungarn og Tyrkiet, der er en associeret stat—alle lande, der oplever udvandring i højere
grad end indvandring, men som også præges af en række historiske minoriteter.

Arbejdsgruppen for ACCEPT PLURALISM omfatter 15 universiteter og forskningscentre og 3 NGO’er fra den
Europæiske Union og Tyrkiet. Hvert lands forskningshold identificerer indenfor hvert af de ovenstående
forsknings- og policy-områder nogle nationalt eller europæisk relevante nøglebegivenheder, der
eksemplificerer forskellige forståelser af, og måder at praktisere tolerance.
Vi undersøger for hvert lands vedkommende individer, grupper eller praksis:
– som kræver at blive tolereret, men som det vurderes at man ikke bør tolerere
– som man ikke synes godt om, men som det vurderes at man bør tolerere
– som det vurderes bør imødekommes ikke blot med tolerance, men med respekt og
anerkendelse.
I hvert land undersøges især:
– hvem bliver tolereret / ikke tolereret / respekteret, og hvornår
– årsagerne til at forskellige sociale aktører fremstiller bestemte minoritetsgrupper, individer
og praksisser som værdige til at blive tolereret / ikke tolereret / respekteret.

FORVENTEDE RESULTATER OG MÅLGRUPPER
Ved at samle empiriske og teoretiske forskningsresultater genererer ACCEPT PLURALISM:
I forhold til politikere og NGO’er:
– En state-of-the-art analyse af begreber om tolerance og etnisk, racemæssig og religiøs
forskellighed, der sætter fokus på relevante policies og praksis på EU-niveau.
– En tolerance-indikators værktøjskasse, der bruger kvalitative og kvantitative indikatorer til at
måle hvert lands grad af tolerance af kulturel forskellighed.
Til undervisere og lokale myndigheder:
– o En håndbog med ideer om tolerance og kulturel diversitet i Europa, som skal kunne bruges i
gymnasier og andre institutioner til at diskutere problemstillinger i forbindelse med (in)tolerance og
kulturel forskellighed, og hvordan de kan løses.
Til akademikere
– En bog (og adskillige videnskabelige tidsskriftsartikler) om begrebsmæssige og empiriske
fremskridt vedrørende tolerance, pluralisme og kulturel diversitet i Europa i det 21.
århundrede.

VÆRDI FOR EUROPA
Projektet sigter på en bred dækning af hele Europa og samler to typer forskning og politik som hidtil
hovedsageligt er blevet behandlet hver for sig: forskning og politik om historiske minoriteter og om
indvandrer¬befolkninger. Forskningen er ‘bottom-up’ orienteret og opererer dermed ikke med på
forhånd fastlagte opfattelser og policy-modeller om tolerance eller integration. Projektet sikrer en
regional fordeling, som dækker lande med forskellige historiske traditioner, forskellige erfaringer med
indvandring, forskellige situationer med historiske minoriteter, og dertil forskellige historier i forhold
til EU-medlemskab og forskellig relativ vægt i EU-systemet. Samtidigt vil de udviklede toleranceindikatorer kunne anvendes som basis for at måle praksis og policies, sammenligne lande, holde øje
med tendenser i retning af mere eller mindre tolerance, og til at kvalificere udviklingen af nye policies
og institutioner, der fremmer pluralisme og social sammenhængskraft.

