
                                                                                                                                        

 

 

Pressemeddelelse: Behov for fælles fodslag om fred  

 

Rådet for Etniske Minoriteter støtter udenrigsminister Per Stig Møller (K), der utvetydigt har 

opfordret til stop for kampene i Gaza. Siden december har kampene kostet flere end 600 

menneskeliv. 

 

Som rådgiver for regeringen udtaler Rådet for Etniske Minoriteter sig normalt kun om afgrænsede 

integrationspolitiske emner. I denne sammenhæng har REM valgt at gøre en undtagelse, 

eftersom man kan frygte, at konflikten i Mellemøsten kan være med til at skabe frustrationer og 

polarisering herhjemme. Formand for Rådet for Etniske Minoriteter Muhsin Türkyilmaz udtaler: 

 

”Vi kan se, at frustrationer over konflikten i Gaza kan forplante sig til Danmark. Også derfor er det 

centralt, at alle ansvarlige politikere i Danmark er med til at fremme budskabet om, at fred kun 

opnås igennem dialog og forhandling. Alle parter må indse, at flere bomber er vejen til død og 

ødelæggelse - ikke andet” 

 

Når udenrigspolitisk nævn mødes tirsdag den 6. januar for at drøfte sagen opfordrer Rådet for 

Etniske Minoriteter folketingets partier til at stå sammen om udenrigsminister Per Stig Møllers linje 

og opfordre til omgående stop for kampene. Både den svenske og den norske regering har taget 

afstand til invasionen af Gaza og Rådet for Etniske Minoriteter mener, at det vil være et stærkt 

signal, hvis også det danske folketing bredt kan enes om et fælles budskab om fred og dialog.  

 

Herudover er det i et integrationsmæssigt perspektiv centralt, at der skabes større indsigt i 

Danmarks engagement i Mellemøstkonflikten. Der er behov for fakta frem for følelser:  

 

”Skal radikalisering forebygges herhjemme, er det centralt at udrydde alle fejlinformationer og 

vrangforestillinger om Danmarks udenrigspolitik. Jeg vil opfordre regeringen til allerede nu, at tage 

kontakt til relevante foreninger og afholde informationsmøder rundt i landet for at sikre, at 

situationen i Gaza ikke får flere uheldige afstikkere herhjemme” 
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