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På Københavns Rådhus undrer det beskæf-
tigelses- og i-ntegrationsborgmester Anna 
Mee Allerslev (R), at Dansk Zionistforbund i 
København føler sig stødt over en opfordring 
om at lade være at vaje det israelske flag over 
mangfoldighedsfestivalen »Smag Verden« i 
Rantzausgade på Nørrebro i København.

»Jeg vil gerne beklage over for foreningen, 
hvis de ikke har været tilfredse. Det undrer 
mig bare, for efter festivalen modtog vi en 
uopfordret mail fra Dansk Zionistforbund, 
hvor de udtrykte glæde over samarbejdet. 
Men det er klart, at hvis de har en anden hold-
ning nu, så tager jeg den til efterretning, og 
derfor vil jeg snarest invitere foreningen ind 
til en kop kaffe, hvor jeg vil høre nærmere. For 
ingen skal føle sig ekskluderet af en festival, 
der skal inkludere,« siger Anna Mee Allerslev.

Hvorfor overhovedet råde en forening til at 
pakke flaget væk?

»Jeg kan ikke gå nærmere ind i, hvilken 
ekspertise, der rådede os, eller konkret hvil-
ken konflikt, man forudså ville opstå, hvis 
det israelske flag blev vist, men eksperter var 
dybt bekymrede for situationen. De var bange 

»Der er store, internationale følelser i
spil, og dem skal vi ikke have i kog«

for, at sikkerheden ikke var tilstrækkelig og 
rådede os til at udelukke forbundet helt. I ste-
det blev 20 ekstra betjente sat ind, for medar-
bejderne fastholdt, at Dansk Zionistforbund 
skulle have lov at deltage. Det giver jo slet ikke 
mening at afholde en mangfoldighedsfestival, 
hvor ikke alle grupper er velkomne.«

»Dansk Zionistforbund efterkom i øvrigt 
ikke vores råd – og jeg understreger, at det var 
et råd, ikke et forbud – og det var de i deres 
gode ret til.«

Socialordfører for Socialdemokraterne i 
Borgerrepræsentationen, Lars Aslan Rasmus-
sen, kalder kommunens råd om ikke at vise det 
israelske flag til et arrangement, der skal hylde 
forskellighed, for »fuldstændig diskrimine-
rende«. Kan du se det fra hans side? 

»Jeg er meget skuffet over, at Lars Aslan ikke 
kigger på, hvad vi har gjort for at sikre borger-
nes sikkerhed, før han kommer med kritik af 
medarbejderne. Vi afholdt festivalen for alle, 
trods råd om at udelukke nogle, og satte i ste-
det ekstra sikkerhed ind.

Gentager I proceduren til næste års mang-
foldighedsfestival?

»Næste år vil vi selvfølgelig – kloge af skade 
– se på, om retningslinjerne skal formuleres 
mere klart. For vi har aldrig haft til hensigt at 
støde eller såre nogen med venligt mente råd. 
Der er store, internationale følelser i spil, og 
dem skal vi ikke have i kog i København.«  B
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Er der grænser for mangfoldigheden til en 
mangfoldighedsfestival? 

Det spørgsmål stiller Dansk Zionistfor-
bund sig selv, efter at Københavns Kommune 
i forbindelse ved årets »Smag verden – Mang-
foldighedsfest« i sidste måned opfordrede 
forbundet til ikke at flage for offensivt med det 
israelske flag.

»Vi fik at vide, at vi helst ikke måtte flage 
synligt, men hvordan kan man flage usyn-
ligt,« spørger Malgorzata H. Hansen, der 
repræsenterede den zionistiske forening til 
møderne med kommunen.

Her frygtede man, at det kunne komme til 
sammenstød mellem den israelske forening 
og muslimske og venstreradikale grupper. 
Derfor fik Zionistforbundet og andre forenin-
ger, som repræsenterer »særligt udsatte mino-
riteter«, en opfordring til ikke at flage for syn-
ligt, forklarer Pernille Kjelgaard,  kontorchef i 
kommunens  TaskForce Inklusion:

»Det er ikke sådan, at der er en flagpolitik. 
Det er blevet nævnt for særlige foreninger, 
hvor deres flag kan virke provokerende for 
nogen, så det er altså af sikkerhedsmæssige 
årsager,« siger Pernille Kjelgaard.

Argument tilfredsstiller ikke Max Meyer, 
formand for Dansk Zionistforbund.

»Problemet er, at man laver en mangfol-
dighedsfest, hvor der ikke er plads til alle. Vi 
føler os krænket over, at nogen skal skamme 
sig over vores flag. Vi var selv meget optaget af 
sikkerheden. Men det må være arrangørernes 
ansvar, ikke noget, vi skal blandes ind i,« siger 
Max Meyer, der ikke lyttede til advarslen og 
derfor plastrede boden til med israelske flag.

Det valg støtter Lars Aslan Andersen, 
Socialdemokraternes socialordfører i Køben-
havns Borgerrepræsentationen. Han er forar-
get over, at kommunen har opfordret den isra-
elske forening til at nedtone det blå-hvide flag.

»Man skulle have gjort det modsatte og 
meldt klart ud, at selvfølgelig er det tilladt for 
alle at flage. I stedet udviser man tolerance 
over for intolerance og rækker hånden ud til 
undertrykkerne. Det er jo fuldstændig diskri-
minerende,« siger Lars Aslan Andersen.

Sund fornuft

I Mosaisk Trossamfund vil formand Finn 
Schwartz ikke melde sig i koret af kritikere – 
selv om han ville ønske, at jøder kunne gå frit 
med kalot og vise deres religiøse sympatier 
hvilket som helst sted i Danmark.

»Sådan er det bare ikke i dag, og det ved vi 
alle sammen godt,« konstaterer han.
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Heller ikke DRC, rådgivningscentret for 
racediskrimination, ser nogen grund til at slå 
på arrangørerne. Tværtimod fortjener kom-
munen og politiet ros, fordi de har taget sik-
kerhedstruslen alvorligt og mødt talstærkt op 
for at sikre, at også zionisterne kunne være til 
stede på festivalen, mener formand Niels Erik 
Svendsen. Virkeligheden er nemlig, at konflik-
ten i Mellemøsten øger antallet af overgreb 
mod jøder i resten af verden. Derfor er zioni-
sterne en mere udsat gruppe, påpeger han.

»Det er på ingen måde udtryk for diskrimi-
nation. Det er ikke forskelsbehandling. Det er 
sund fornuft,« siger Niels Erik Svendsen.

Så selv om formuleringen om at nedtone 
flaget ifølge ham »nok ikke var små smart« er 
det i det store og hele fornuftigt at tage ekstra 
forholdsregler, når det kommer til netop den 
jødiske minoritet, mener DRC-formanden.

Ifølge Rikke Andreassen, Roskilde Univer-
sitet, der forsker i etnisk ligestilling, er opfor-
dringen til at nedtone zionisternes tilstede-
værelse ikke i minoriteternes langsigtede 
interesse – selv om det kunne gavne sikker-
heden i den konkrete situation. Det svarer til 
at give ofre for overgreb ansvaret for at undgå 
dem.

»Det med at »blame the victim« og ikke 
skilte med religiøsitet eller seksualitet, har vi 
ikke nogen historisk erfaring for løser noget,« 
siger Rikke Andreassen.

 »Hvis man eksempelvis ser på diskrimina-
tion af homoseksuelle, ser det ud som om, at 
jo mere synligt, homoseksualitet bliver, desto 
mere kommer den helt almindelige borger til 
at kende og acceptere det,« siger hun.  B

Artiklen er skrevet i samarbejde med 

journaliststuderende fra Roskilde Universitet.

Dansk Zionistforbund valgte at trodse Københavns Kommunes opfordring til ikke at flage på israelsk på årets mangfoldighedsfestival, der i september blev 

holdt på Nørrebro. Til gengæld mødte 20 ekstra betjente op – men de kunne gå hjem efter en fredelig dag i mangfoldighedens tegn. Foto: Janne Louise Andersen
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Gør noget, I vil
huske for evigt

Prisvindende “ice” underholdningssystem w Gourmetmåltider w Medbring op til 30 kg bagage

Selv når du rejser Economy Class med Emirates er
det lidt af en oplevelse. Du kan nyde et gourmet-
måltid og fordrive tiden i dit sæde med op til 1.400
kanalers underholdning. Og så kan du medbringe
op til 30 kg bagage. Der er daglige afgange fra
København til Dubai, med adgang til over 120
destinationer verden over.

emirates.dk
Mere end 120 destinationer verden over. *Specielle regler er gældende. Priserne er for et
begrænset antal billetter og kan kun bookes til og med d. 23. oktober 2012. Rejsetids-
punkt: mellem d. 13. april 2013 og 16. juni 2013. For yderligere oplysninger se emirates.dk,
ring 3848 7000 eller kontakt din rejseagent. For information omkring frequent flyer fordele
se skywards.com.
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