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Tolerans, pluralism och
socialt sammanhållning
Att bemöta utmaningar i 21:
a århundradet i Europa.

VAD ÄR ACCEPTERA PLURALISM?
Projektet fokuserar på behovet av att undersöka och förstå etnisk och religiös mångfald i olika
europeiska samhällen, och försöker att identifiera vad som är viktigt att tänka på för politiker.
Projektet studerar framför allt följande frågor:
–
–
–
–
–

Vilken nivå av tolerans för minoriteters krav finns i de länder som deltar i studien?
Vad betyder tolerans?
Vilka konflikter finns i europeiska samhällen när det gäller etnisk och religiös mångfald?
Vilka institutionella verktyg används av olika aktörer när konflikt uppstår?
Vilken politik och praktik behövs för att europeiska samhällen ska respektera kulturell
mångfald?

HUR FUNGERAR PROJEKTET?
Under senare tid har Europa haft ökade motsättningar mellan nationella minoriteter och etniska eller
religiösa minoriteter, och framför allt ha muslimska grupper varit i centrum för uppmärksamheten. I
vissa länder handlar det om att bemöta invandrade gruppers krav, i andra länder nationella minoriteters.
I detta geopolitiska sammanhang försöker projektet undersöka ifall europeiska samhällen har blivit mer
eller mindre toleranta de senaste 20 åren.
Inte minst kommer vi att vara uppmärksamma på skillnaden mellan liberal tolerans (att inte begränsa
sedvänjor och praktiker som man ogillar) och egalitär tolerans (implementeringen av policies och
institutionella arrangemang som ska motverka negativa stereotypa förestallningar, befrämja positiva
inkluderande och gruppöverskridande identiteter, och omorganisera det offentliga rummet så att
det uppmärksammar och öppnar möjligheter den kulturella mångfalden). Projektet granskar kritiskt
tidigare empirisk forskning och litteratur i ämnet. Utöver detta genomför vi empirisk forskning inom
två områden:
– Skolan och utbildningsinstitutionerna (språk, klädsel och andra kulturella uttryck, historia,
undervisning, skolsystemets struktur).
– Politik (speciell representation av minoriteter, liberala anspråk som minoriteter gjort, transnationell
politiskt deltagande).
I projektet Acceptera Pluralism ingår ett flertal europeiska länder:
– Västeuropeiska nationer som Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige och
Storbritannien, vilka har en lång erfarenhet av att ta emot minoriteter.
– ”Nyare” värdnationer för invandrare: Grekland, Italien, Spanien, Cypern och Irland.
– Centraleuropeiska länder som nyligen kommit med I EU: Bulgarien, Rumänien, Polen, Ungern
– Ett kandidatland: Turkiet. Alla dessa länder har haft mer emigration än immigration men har även
en blandning av nationella minoriteter.
I projektet ACCEPT PLURALISM ingår deltagare från 15 universitet och forskningscentra, samt tre NGO’s
(icke-statliga ideella organisationer) från EU-länderna och Turkiet.
Deltagarländernas forskargrupper kommer att studera viktiga händelser på de områden som anges

ovan, och som på goda grunder kan sägas vara relevanta att studera för förståelsen av tolerans och
acceptans. De kommer att studera.
– vilka grupper eller individer vars anspråk på tolerans blir negativt bemötta, och vilka grupper
eller individer vars anspråk blir tillgodosedda
– vilka kulturella eller religiösa praktiker som blir accepterade, och vilka som inte blir det
– vilka grupper eller individer vars praktiker, inte enbart blir tolererade eller accepterade, utan
också blir respekterade och erkända
I synnerhet är vi intresserade var gränserna mellan det som inte tolereras, det som tolereras och det som
erkänns dras, och vilka skäl som anförs när kulturella eller religiösa praktiker inte tolereras, tolereras eller
erkänns.

FÖRVÄNTADE RESULTAT (FÖR OLIKA MÅLGRUPPER)
Med stöd i såväl egen som annan forskning, kommer projektet ACCEPT PLURASLISM producera
kunskaper till nytta på många olika sätt:
För beslutsfattare och det civila samhällets aktörer:
– En ”state of the arts”-analys, som tydliggör omfattningen av toleransen för religiös och etnisk och
mångfald.
– En ”verktygslåda” med indikatorer för att mäta tolerans och acceptans. Indikatorerna eller
måtten är angivna i både kvantitativa och kvalitativa termer, och kan underlätta en bedömning av
varje lands förmåga att tolerera kulturell mångfald.
För utbildare och beslutsfattare på lokal nivå:
– En handbok om tolerans och kulturell mångfald i Europa som kan användas på gymnasienivå,
och som lokala eller nationella policyförfattare kan använda som vägledning när de producerar
material om tolerans av kulturell mångfald.
För forskare:
– En bok (och flera tidskriftsartiklar) som dom redogör för de empiriska resultat och
begreppsmässiga klargöranden som kommit fram under arbetet med ACCEPT PLURALISM, kring
teman som tolerans, pluralism och kulturell mångfald

VÄRDEN FÖR DEN EUROPEISKA GEMENSKAPEN:
Det vetenskapliga arbetet som bedrivs i detta projekt täcker hela Europa, och för samman
forskningsinriktningar som hitintills varit åtskilda: forskning om infödda och invandrade minoriteter.
Forskningen bedrivs ”bottom up”, och förhåller sig förutsättningslös till de befintliga modeller och
praktiker för att hantera tolerans och mångfald. Vi har även försäkrat oss om en jämn fördelning
av länder från olika delar av Europa, som har olika historiskt bestämda politiska traditioner, olika
erfarenheter av migration, olika slags relationer till de nationella minoriteterna, och olika villkor för
inträdet i EU. Därtill kommer att de indikatorer för tolerans som vi ska utveckla kan fungera som en
kunskapsbas för att utvärdera olika praktiker och policies, vilket även möjliggör jämförelser mellan olika
länder, och en bedömning av trender i samtiden, vilka gynnar eller missgynnar tolerans. Kunskapen
från utvärderingarna och de nationella jämförelserna underlättar även utvecklingen av nya policies och
institutionella arrangemang som gynnar pluralism och sociala sammanhållning.

