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Efter tolv års banebrydende arbejde er ECMI 
nået det tidspunkt, hvor der skal defineres 
strategier for dets bæredygtighed. Samtidig 
er mindretalspolitikken i Europa gået ind i en 
ny fase. Europaunionens (EU) integration er 
p.t. i en overgangsperiode for så vidt angår 
mindretalspolitikken. Man bevæger sig nu fra 
konflikthåndtering som i det sidste tiår af det 
20. århundrede til en post-konfliktmåde i det 
tidlige 21. århundrede. I EUs naboskabslande 
forbliver konflikthåndtering hovedspørgsmålet, 
men opmærksomheden er også her flyttet 
til implementering af mindretalsforvaltning 
som følge af demokratisk og økonomisk 
udviklingssamarbejde. Mindretalspolitikken 
udviser derfor en tendens til at flytte sig fra 
makroniveauet til mikroniveauet. Det betyder, 
at der er et behov for operationalisering af 
mindretalsrettigheder og -forvaltning. Det er 
derfor et godt tidspunkt for ECMI at tage en 
pause til at reflektere og omstrukturere. 

Denne rammestrategi præsenterer ECMIs 
mål og formål i konkurrencen om at være en 
ledende forsknings- og kompetenceinstitution i 
mindretalsforskning og -forvaltning. Med denne 
Strategi søger vi over for ECMIs miljø, partnere, 
interessenter samt potentielle og eksisterende 
netværk at kommunikere vores hensigt med 
at redefinere vores mission og skitsere en ny 
vision i lyset af ændringerne i Europa. Vi håber 
at definere vores værdier påny og skærpe 
redskaberne, som vi ønsker at bruge. Men som 
det vigtigste håber vi, at denne Rammestrategi 
vil blive opfattet som begyndelsen på en 
løbende udveksling omkring ECMIs arbejde, da 
vi mener, at dialog med alle vores partnere og 
interessenter er berigende for vores arbejde og 
eksistens som en institution. 

Vi starter ikke fra bar bund . Vores mandat 
fortsætter med at være det centrale punkt i 
vores eksistensberettigelse. 

Introduktion

ECMIs vedtægter  
Artikel 3 
 
Organisationen skal udføre aktiviteter 
på europæisk plan inden for de følgende 
områder:  
 
 
Indsamling, fremme og kommunikation 
af forskningsarbejde vedrørende 
mindretalsspørgsmål;

Oprettelse af en europæisk database 
for data og modeller vedrørende 
mindretalsspørgsmål og mulige løsninger; 

Samling af forskning vedrørende 
mindretalsspørgsmål og udarbejdelse af 
generelle analyser og præsentationer; 

Deltagelse i netværksforskning 
vedrørende minoritetsspørgsmål; 

Fremme og kommunikation af praktisk 
erfaring vedrørende beskyttelse af 
mindretal gennem symposier, seminarer 
og publikationer; 

Udarbejdelse af fora for 
konfliktdæmpning; 

Rådgivende aktiviteter vedrørende 
mindretalspolitik. 

(vedtaget den 29. januar 1998)
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ECMI har i den banebrydende fase fået etableret 
sig inden for mindretalsforskning og -forvaltning. 
Internationale organisationer og nationale 
regeringer har gjort brug af ECMIs ekspertise 
og anbefalinger. Kolleger værdsætter vores 
forskning, og mange støtter ECMI direkte. Der 
er etableret to landekontorer, som er blevet 
bæredygtige i sig selv. Mange udfordringer er 
blevet overvundet, men nye toner frem i hori-
sonten. Hvordan forbereder vi institutionen på  
de generelle udfordringer i det 21. århundrede? 

Tilgangen til forskning og finansiering er 
ændret. Tiden for isoleret forskning er en 
forgan gen æra. Forskning udføres nu mest 
af internationale projektteams, der omfatter 
internationale forskere fra mange discipliner, 
og der stilles krav vedrørende input, output, 
relevans og tidsramme. Det betyder, at den 
individuelle forsker skal være pro-aktiv, innovativ, 
konstant netværksaktiv, være international og 
meget fleksibel. Finansieringstilbud er en del 
af dagsordenen og er politisk drevet, hvilket 
betyder, at forskningen skal kunne tilbyde 
politiske anbefalinger. Endvidere, finansieres 
der meget forskning uden for universiteterne, 
hvilket betyder, at konkurrencen om midler og 
nye ideer er hård. For uafhængige offentlige 
forskningsinstitutioner som ECMI, betyder dette 
ofte flersidig finansiering. 

Med dette fremtidsscenarie for øje er ECMI unikt 
placeret, fordi det kan levere multi-disciplinær 
og inter-disciplinær forskning, der fokuserer på 
overgangen fra fastlæggelse til operationalisering 
af mindretalsnormer i Europa. ECMIs rige  
kul tur   arv, der bemyndiger det til at bidrage til 
mindretal-flertalsforhold, kan fremme innovative 
og konstruktive offentlige tilgange til en fredelig 
europæisk integration. Og ECMIs strategiske 
beliggenhed i én af Europas mest dynamiske 
nationale mindretalsregioner giver det en  
for hånds model, der kan tilbyde funktionelle 
løsninger til andre mindretalsregioner. Disse 
poten tialer er fantastiske, men må ikke tages 
for givet. For at opnå sit fulde potentiale må 
ECMI derfor omstrukturere og definere nye 
redskaber. Målet er at fremstå som en bæredygtig 
organisation, der er klar til at møde det  
21. århundredes udfordringer.

Sådanne udfordringer kræver stillingtagen til, 
hvor og hvordan vi ønsker, at ECMI skal udvikle 
sig. To eksterne evalueringer har givet os værdi fu-
lde anbefalinger, der har hjulpet os i den rigtige 
retning. I 2001 var strukturen af det tekniske og 
administrative sekretariat et hovedpunkt. I 2007 
blev den store udskiftning af forskningspersonalet 
påtalt. Ved at bygge på disse evalueringer og for 
første gang indføre et fælles målsæt og værdier 
ønsker vi at kommunikere på en transparent 
måde, at ECMI er forpligtet til at transformere 
sig fra sin position som en ung forsknings- og 
kompetenceinstitution til en institution, der er klar 
til at møde det 21. århundredes udfordringer, og 
som vil være en nøglespiller inden for europæisk 
mindretalsforhold og mindretalsstudier. 

I dette hovedafsnit fremlægger vi vores fælles syn 
på, hvordan ECMI skal omstruktureres til denne 
opgave. Vi skitserer vores nye mål og delmål på et 
antal strategiske områder og opstiller, hvor det er 
muligt, mål og standarder for perioden 2010-2012.

Mission og rækkevidde  

Ændringerne i mindretalspolitikken i det  
21. århundredes første årti kræver, at ECMI justerer 
til nye tænke- og handlemåder. For at fokusere på 
implementering af mindretalsrettigheder på mikro-
niveau er det nødvendigt at udvikle nye redskaber 
der er egnet  til at måle og monitorere implemen-
tering såvel som  til at forbedre kapa  citeten af 
de embedsmænd, der arbejder med mindretals -
spørgsmål. Det kræver nye engagementsmodeller 
samt nye koncepter. Vi forbliver tro til vores 
mission men vil forsøge at forbedre implemen-
teringen heraf under de nye forhold i Europa.

ECMIs MISSION

ECMI fremmer flertals-mindretals-relationer i 
det større Europa gennem handling, forskning 
og dokumentation. Det støtter stabiliseringen 
af områder med etno-politiske spændinger 
og konflikter, bidrager til at styrke den 
relevante lovgivning og bedste praksis inden 
for ledelse samt forbedrer kapaciteten hos 
civilsamfundsaktører og regeringer til at 
omgås hinanden på en konstruktiv og holdbar 
måde.

DEFINITION PÅ ‘ET MINDRETAL’

Der er ingen universel definition på 
‘min d retal’. Vi er opmærksomme på 
de løbende akademiske og politiske 
debatter og definitionsspørgsmål i 
mindretalssammenhæng. I vores arbejde 
anvender vi én af ECMIs grundlæggere,  
Kurt Hamers, definition som ledetråd i  
vores praktiske arbejde:

“Alle nationalt kulturelle, etniske, religiøse 
og sproglige mindretal, hvis mindretalsstatus 
anerkendes af national lovgivning eller 
ved internationalt bindende aftaler, samt 
mindretal, der definerer og organiserer dem 
selv som sådan.” 

For at gøre ECMI bæredygtig vil vi sætte fokus på 
ECMIs mission i omstruktureringsperioden ved at 
tage fat på eksisterende problemstillinger på en 
bedre måde, samt inkludere nye problemstillinger:

••• Mindretal-flertalsforhold kan forbedres 
og forværres i eet drag. Globale kriser samt risici 
påvirker måden hvorpå mindretals- og flertals be-
fo lk ninger interagerer. Det er ikke længere ude-
lukkende de institutionelle rammer, der påvirker 
mindretalsbeskyttelse. Globale ændringer og risici 
kræver også, at de institutionelle rammer for min-
dretalsbeskyttelse konstant tilpasses til de nye 
glo bale udfordringer. Mindretalfler tals forhold 
kan også forværres på basis af forudindtagne  
opfa ttelser af kultur og identitet. Kulturen er 
en del af den personlige identitet, som jo er 
flyd ende og foranderlig. Virkeliggørelse af 
kulturelle iden titeter kan vanskeliggøre social 
samhørighed og sammenhæng i en verden med 
øget forskellighed og pluralisme.

••• Stabilisering af etno-politiske konflikter 
opnås sjældent ved mediation alene. Mødet an-
sigt-til-ansigt har ofte en større effekt på stabili -
sering af spændinger og ultimativt forbe dring af 
sikkerheden. Ikke desto mindre kræver konflikt-
håndtering institutionelle medi a tionsredskaber 
til at stabilisere politiske spændinger, lige som 
konfliktløsning kræver menneskelig forsoning. 
Sikkerhed opfattes ofte som et spørgsmål om at 
beskytte institutioner og opretholde orden, mens 
civil sikkerhed igno reres, hvilket resulterer i 
uretfærdige menneskelige lidelser. 

••• Styrkelse af lovgivning er et overordnet 
mål, der kræver politisk vilje. Dette er imidlertid 
svært at fostre. Øget implementering af den 
eksisterende lovgivning ved at udvikle indikator- 
og monitoreringsplaner bidrager til en forbe-
dret mindretalsbeskyttelse, mens den også skaber 
viden om mangel på ansvar. 

••• Kapacitetsopbygning af civilsamfund og 
offentlige administrationer risikerer at ignorere 
hovedmodtagerne selv, de nationale mindretal. 
Samtidig med, at kapacitetsopbygning hos NGO’er 
og embedsmænd er afgørende for at for bedre 
for ståelsen for mindretalsbeskyttelse og im-
ple men tering, kan kapacitetsopbygning hos 
min  dretalsmedlemmer føre til bemyndigelse 
og dermed berige de demokratiske processer. 
Kapacitetsopbygning hos medlemmer af både 
mindretal og flertal kan yderligere føre til aktivt 
medborgerskab samt et mere respektfuldt 
samfund.

ET BLIK FREMAD Europa er vores arbejdsområde. 80 - 100 millioner 
mennesker i dette område tilhører nationale min-
d retal. Dog har visse dele af Europa mere brug 
for opmærksomhed i forbindelse med mindre-
talsforvaltning, end andre. Vi mener, at mindretal 
i grænseregioner fordrer større opmærksomhed. 
Endvidere skal der stadig udføres meget arbejde i 
nogle af de nye EU medlemsstater. Endelig standser 
Europas normative rækkevidde ikke nødvendigvis 
ved grænsen til Centralasien. ECMI skal vurdere 
behovet for at støtte Organisation for Sikkerhed 
og Samarbejde i Europa i dens løbende indsats i 
disse lande. 

I løbet af omstruktureringsperioden vil ECMI 

••• Revidere sin mission så den kan modstå 
det 21. århundredes nye udfordringer, 
især de udfordringer, der påvirker 
mindretalsbeskyttelse og -forvaltning

••• Definere en vision, der kan fremme os i 
det europæiske forskningsområde samt 
det europæiske netværk af eksperter og 
institutioner. Den skal vise os som en bane- 
 b rydende, uafhængig og førende forsk-
nings- og kompeteneceinstitution i Europa.

••• Analysere ECMIs geografiske rækkevidde 
og identificere nye områder, der kan 
have potentialer for beskyttelse af min-
dre t alsrettigheder og fremme af god 
regeringsførelse.
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Forskning og kompetencer  

ECMIs fundamentale formål er at forske med 
forandringer som målsætning. En kritisk- kon   struktiv 
og praksisorienteret forsknings dagsorden, der 
fremmer professionalisme skal forfølges, og state-
of-the-art mindre talsforskning skal fremmes ved 
at operationalisere innovative tilgange samtidig 
med, at loyaliteten over for erfaringsbaserede 
fakta og pragmatiske muligheder bevares. Det 
kræver et energisk internt forskningsmiljø, der 
beskæftiger sig med nye relevante emner inden 
for mindretalsproblematiken og som består af vore 
egne forskere, kollegaer fra udviklingsdemokratier, 
og en velafrundet gruppe af støtteforskere fra 
andre instituioner.

I løbet af omstruktureringsperioden vil ECMI 
redefinere sin programmering fordelt på fem 
tematiske forskerklynger. Disse vil blive evalueret 
efter tre år: 

•••  Retsforhold og forvaltning:  

Samtidig med, at spørgsmål om normdiffusion 
og -konvergens er rykket i forgrunden på makro-
niveau, hvor EU spiller en større rolle i Europas 
normative system, rykker legitimitetsaspekter og 
ansvar for beskyttelsessystemer i forgrunden på 
det lokale og regionale niveau. Kapaciteter i den 
offentlige administration er i stadig højere grad 
aktuel, da ændringen i fokus fra standarder til 
ope   rationalisering af mindretalsrettigheder og 
-forvaltning kræver omsætning af standarder  
gen nem politisk design, programudvikling,  
viden s   over førsel og kapacitetsopbygning som  
f.eks. monitorering gennem indikatorer, mål og 
standarder. Spørgsmål vedrørende main streamning 
og dataindsamling forbliver kontro  ver sielle, ligesom 
ønsket om at reducere køns diskrimination er 
kommet til at omfatte diskrimination baseret  
på inter-sektionalitet.       
 

••• Politik og civilsamfund:    

Når mindretalspolitikken bevæger sig fra makro- 
til mikroniveau, danner lokale og regionale 
diskurser større præcedens. Det kræver forbedring 
af vores viden om formelle og uformelle mekanis-
mer vedrørende demokratideltagelse samt  
mo bi li sering omkring dette gennem nye medier. 
Spørgsmål om multidimensionel demo kra ti del-
tagelse og bemyndigelse samt inter-kulturel 
dia log kræver inter-disciplinære tilgange. Multi-
niveaupolitik udgør særlige udfordringer, og 
min dre tals sociale værdi mangler udforskning 
og kræver måske andre tilgange til 
samfundsvidenskaben.    

••• Konflikt og sikkerhed: 

Med Europa på vej til en større fred må konklikt-
omformning give plads til post-konflikt rekon-
struktion og -forsoning. I mange tilfælde bliver 
spændingspolitik til politik for mangfoldig heds -
håndtering. Samtidig dukker nye mobilise  r  ings-
måder op til overfladen, ligesom tilbagevendende 
mobilisering eller refokuseret mobilisering vinder 
frem. Vores opmærksomhed på forskellige forso-
n ingsmodeller er meget vigtig i post-konflikt-
områder, mens spørgsmål vedrørende civil sikker-
hed bør have større opmærksomhed, hvor 
kon fl i k  ter er gået i hårdknude. Stats- og 
nationopbygning er faste emner, der kræver  
nye tilgange på området for europæisk 
integration og normdiffusion. 

••• Kultur og mangfoldighed:  

Med samfundet stadig mere mangfoldigt og plu-
ralistisk, er kulturen rykket i forgrunden som 
en central del af alle livssflader. Forbedring af 
vores forståelse af kultur og dens følger for 
social samhørighed og kohæsion såvel som  
Kultursammenstødet i det sociale og politiske 
liv bliver et uopsætteligt anliggende. Identitets-
spørgsmål har fået en ny relevans i en verden 
af forøget interaktion og mobilitet på tværs 
af imaginære og fysiske grænser. Hybriditet, 
multisprogethed, mangfoldighed, interesse-www.ecmi.de

grupper og religion er områder for ny identitets-
forskning. Kulturel kompetence og kulturel 
kapital begynder at spille en rolle i takt med,  
at argumentet ‘kulturen tæller’ tager fat. 

••• Borgerskab og etik: 

Statsborgerskabsrettigheder forbliver et uløst 
juridisk spørgsmål i visse europæiske stater. Men 
statsborgerskab er også medborgerskab - et 
spørgsmål om demokratideltagelse og bidrag. 
Social sammenhæng og social integration kræver 
ultimativt, at alle medlemmer i et samfund 
får del i de offentlige goder samt i den fælles 
identitetsdannelse. Selvom mindretal ofte 
holdes uden for, er det også set, at de udvikler 
stærke redskaber til aktivt medborgerskab. 
Udelukkelse som et spørgsmål om etik er ikke 
bearbejdet i mindretalsforskningen. Tolerance 
forbliver en mantra i situationer, hvor tolerance 
ikke nødvendigvis giver fremskridt. Vores viden 
om mindretal-flertals sameksistens og -etik skal 
suppleres med dynamiske koncepter, der fostrer 
interaktion, som f.eks. respekt, solidaritet og 
loyalitet. Mindretal som en værdi, der tilføres 
samfundet, er et nyt emne i Europa. Det kræver, 
at vi øger vores viden om dem som brobyggere  
og innovatorer. 

ECMIs eksisterende programmer og løbende 
projekter integreres i de nye forskningsklynger. 
Derudover  indlemmes nye og mindre udviklede 
emner, som f.eks. ikke-territorial autonomi, 
demokrati inden for mindretal, Roma-
statsborgerskab, kvinder i mindretal, inter-
generationsspørgsmål i mindretal og mindretal i 
det offentlige rum samt medborgeruddannelse. 

Vores værdier 

Beskyttelse og fremme af nationale mindretalskul-
turer er det moralske mål, der driver vores ar-
be  j de som institution, forskere og mennesker. 
Mindretalsrettigheder som en del af det globale 
menneskerettighedssystem er afgørende for et 
godt liv for medlemmer af mindretalsgrupper. For 
at fremme disse værdier kræver vores arbejde at vi 
bekender os til etisk forståelse. Værdierne skal lede 
vores arbejde internt og eksternt og skal derfor 
projekteres til vores partnere, potentielle partnere 
og den bredere verden på en forståelig måde. 

Forskningsinstitutioner i Europa står over for 
nye udfordringer i forskningssamarbejdet.
For sk  n i ngspolitikken har bevæget sig fra at 
være individuelle forskningsstipendiater til 
proektbaseret og teambaseret forskning, der 
finansieres af store EU-ordninger og private 
fonde. Dette lægger pres på både institutioner 
og forskere. Institutioner skal projektere deres 
vidensområde på innovative måder, og forskere 
skal være pro-aktive og fleksible. 

Det er afgørende for ECMI at fremme en sund 
og dynamisk teamånd, hvor alle medlemmer af 
personalet er stolte over at sætte og forfølge 
fælles mål. Det kræver et transparent og sociali-
serende arbejdsmiljø, der værdsætter alle kolleger 
som ligeværdige partnere, hvor innovation, ambi-
tion og nysgerrighed påskønnes, og hvor ansvarlig 
og selvkritisk individuel udvikling værdsættes. 

Værdsættelse af teamånden samt respekt bidrager 
til at fremme mangfoldigheden. Mangfoldighed 
i team-sammensætning samt i tilgange til forsk-
ningen beriger enhver proces, organisation eller 
ethvert samarbejde. ECMI har været heldig med 
en multikulturel og multinational personale-
sammensætning fra begyndelsen. Det betyder et 
spændende arbejdsmiljø der beriger vores liv. 

Under omsktruktureringsperioden vil ECMI søge 
at fremme og opprioritere en arbejdsetik, der 
danner et godt fundament for fremtiden.

••• Dygtighed i forskning  

••• Professionalisme  
 eksternt som internt  

••• Lighed og respekt  

••• Team-ånd og manfoldighed

••• Innovation og nysgerrighed

Retsforhold &  
forvaltning 

Borgerskab  
og etik

Kultur &  
mang- 

foldighed

Konflikt & 
sikkerhed

Politik & 
civilsamfund

Nationale 
mindretal i 

Europa
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ECMI-ASSISTANCE TIL MULTI-NIVEAU-
REGERING I KOSOVO

Én af de centrale udfordringer i den løbende og 
dynamiske statsdannelsesproces er at forbedre et 
multi-etnisk Kosovo. Decentraliceringsprocessen, 
der har resulteret i dannelse af nye mindretals-
samfundsgrupper - flertalskommuner samt 
uddelegering af magt til det kommunaele 
niveau, har skabt store muligheder for 
forbedring af interetniske relationer. Det 
forbliver en udfordring at sikre, at den nye 
lovgivningsmæssige og politiske ramme fuldt 
ud professionaliseres. Særlig vigtig er i denne 
sammenhæng uddannelsesemner, at levere 
services til samfundsgrupper, at skabe nye 
relationer mellem byråd og lokale myndigheder, 
lige muligheder og fælles afgørelser vedrørende 
fremtidige udviklinger. Da det meste af 
lovgivningen er på plads på centralt niveau, er 
opgaven nu at levere kapacitetsopbygning til 
implementering på lokalt niveau, især ud fra 
perspektivet potentielle indberetninger. Med 
finansiering fra et antal europæiske regeringer 
tilbyder ECMI Kosovo kurser til at opbygge 
og styrke disse kapaciteter i kommuner og 
samfundsgrupper. 

www.ecmikosovo.org

Synergi  

Synergi mellem standarderne for 
mindretalsrettigheder, som er fastlagt i de 
europæiske og internationale normative rammer, 
på den ene side, og forskning og handling på 
den anden er et centralt punkt i ECMIs mandat. 
Samtidig er det en af de sværeste opgaver at 
forklare, fremme og opnå synergi. I konkurrencen 
om projektfinansiering er det ét af de mest 
udfordrende aspekter i ECMIs arbejde. Gode, 
klare, logiske sammenhængende tilgange vinder; 
rodede, uklare og ensrettede tilgange taber. 
Det internationale samfunds krav er blevet 
væsentligt skrappere i denne sammenhæng. ECMIs 
tilgange til at opnå synergi vil blive fremlagt på 
en klar og transparent måde, hvadenten de er 
praksisorienterede eller rådgivende.   

I løbet af omstruktureringsperioden vil ECMI 

 

•••  Udvikle en sammenhængende   
 synergimetodologi, baseret på  
 ECMIs synergihjul.

••• Integrere synergi som det relationelle   
 aspekt af standarder, forskning og   
 handling i ethvert projektdesign.

ECMIs SYNERGIHJUL

Standards

Action Research

Aktionsprojekter 

Muligheden for at operationalisere 
mindretalsrettigheder og -forvalt ning 
gennem praksis-orienteret fors  kning 
og handlingsprojekter be tragtes som 
ECMIs merværdi i det europæiske 
netværk af fo r sk nings institutioner. 
Dog er hand lingsfeltet inden 
for fremme af menneskerettigheder 
i Europa overfyldt og ofte dårligt 
koor di n eret. Dette skaber et hårdt 
konkurrencemiljø for en lille insti-
tution med et specifikt mandat til 
fremme af mindretalsrettigheder. Der 
skal udvikles nye og mere målrettede 
tilgange. Netværks arbejde med de 
vigtigste imple  me n teringsagenturer 
er væsentligt. Og dygtighed i træning 
og tek  ni sk assistance fremmer 
finansieringsmulighederne. 

ECMI har med succes anvendt den 
rettighedsbaserede tilgang i sine 
handlingsprojekter, men indlem-
melse af korrekte institutionelle 
modeller forbliver udestående. Træ-
ni ngsmodulerne skal forbe dres, 
og vi skal gøres mere synlige på 
om rå  det. ECMI skal i sit handlings-
program integrere redskaber, der er 
designet til at forbedre mindretal-
flertalsforhold, som f.eks. ægte 
demo kratideltagelse, politisk design, 
korrekt interesse-identifikation og 
mediationsfacilitering. Dette, mener 
vi, ville sætte mindretalsrettigheder  
i aktion. 

ECMI-TRÆNING I GEORGIEN  

God ledelse og retssikkerhed i Georgien 
er et fælles program mellem det danske 
Udenrigsministerium, Europarådet og ECMI. 
Rammen for dette program inkluderer en række 
kurser i forvaltning af mindretalsrettigheder. 
Adskillige politiske og professionelle grupper fra 
regeringsstrukturer, mindretalsorganisationer 
og institutioner deltager i disse kurser. 
Emnerne dækker: Mindretalsbeskyttelse 
og promovering af europæiske standarder; 
juridiske bestemmelser og lovdannelse, politisk 
deltagelse; statens og de lokale myndigheders 
rolle; sprogpolitik og planlægning; 
mindretalsuddannelser; mindretal i de 
offentlige medier; kulturelle og institutionelle 
arrangementer. Der er også planlagt en 
fælles uddannelse i samarbejdstilgange med 
elementer af forhandling og mediation. Dette 
program tager skridt til at udfylde mangler i 
Georgien mellem udøverne og deres forståelse 
af mindretalsstyre.

www.ecmigeorgia.org
I løbet af omstruktureringsperioden vil ECMI

••• Udvikle en state-of-the-art trænings-
enhed, der tilbyder uddannelse og teknisk 
assistance gennem en multi-niveau-
tilgang. Der vil blive designet kurser og 
moduler for forskellige mål  grupper, og 
der vil blive anvendt nye metoder og 
redskaber inklusive elektro niske midler. 
Træningsenheden skal være en hjørnesten 
i vores arbejde - ikke kun som et led i 
aktionsprojekterne men  
også som et led i forskningen.

••• Introducere nye tilgange til at 
perfektionere vores “produkter” i 
samarbejde med modtagere,  
interessenter og klienter.

••• Gennemgå vores koordinering og 
samarbejde med vores internationale 
regeringspartnere, identificere 
overlapninger og overflødige  
elementer samt foreslå nye ideer.  

I løbet af omstruktureringsperioden vil ECMI derfor 

••• Opbygge en omfattende fælles strategi for alle 
forskningsklynger.

••• Definere individuelle strategier for hver 
forskningsklynge, der vil foreslå banebrydende 
forskning og emner, der sætter dagsordnen.

••• Identificere nye forskningsområder, 
der udfordrer tilstandene i Europas 
mindretalspolitik.

••• Organisere forskningsområderne så de sikrer 
øget viden, som legitimerer vores myndighed 
som en institution, der sætter dagsordnen. 
Dette skal inkludere kvalitetssikring og 
kvalitetsvurderinger af vores forskning.

••• Udvikle internationale projektporteføljer  
samt individuelle porteføljer. 
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Samarbejde og netværksarbejde

Netværksarbejde er samarbejdsmetoden i det 
21. århundrede. Institutionelle netværk såvel 
som individuelle netværk har central betydning 
for enhver forskningsinstitution, der ønsker at 
overleve i konkurrencemiljøet inden for det 
europæiske forskningsområde. Dygtighed i 
netværksarbejde kræver brug af alle kilder, der er 
tilgængelige for en forskningsinstitution. ECMI er 
især sårbar, fordi det ikke er tilknyttet en højere 
uddannelsesinstitution. Målsætning og objektiver 
inden for netværksarbejde og kooperation er 
derfor et krav, der skal institutionaliseres inden 
for ECMI og udbredes uden for institutionen. Det 
skal kommunikere vores seriøsitet til partnere og 
potentielle partnere. 

ECMIs mest operative nætværksarbejde er 
samarbejdet med andre biblioteker i regionen 
såvel som visse nationale og internationale 
netværk. Samarbejde med universitetsbiblioteker 
er især vigtigt for ECMIs forskning. ECMI har også 
andre netværk, der trænger til genoplivning. 
Slutteligt er vores samarbejde i den dansk-tyske 
grænseregion af stor vigtighed i ECMIs fremtid 
samt for vores generelle arbejde. 

ECMIs “BOBLE”

Partnership 
Institutions

Wider Acadamic 
NEtwork

International 
Organizations

Local Cluster 
Network

Core Academic 
Co-operation

Non-resident 
Senior Research 

Associate Network

ECMI

Kommunikation og dokumentation  

Kommunikation i det 21. århundrede har forårsaget en seismisk 
ændring i den måde, hvorpå forskningsinstitutioner informerer 
om resultater og aktiviteter. Hjemmesider er ikke længere den 
væsentligste kommunikationsflade. Det er snarere porten til 
institutionens verden bag den. ECMI ønsker forbedringer på 
dette område. Elektroniske redskaber som audio, video og web 
2.0 er nu næsten et minimum. Professionelle forskere forventer, 
at arbejdsgiverne stiller disse redskaber til rådighed, samt at 
den almene offentlighed forventes at være i stand til at bruge 
disse redskaber. Samtidig er der øgede forventninger til, at 
forskningsinstitutioner, der er finansieret af offentlige midler, 
kommunikerer til verden, hvordan de bruger skatteborgernes penge. 
Sidst men ikke mindst, skal dokumentationen nå ud til brugerne 
gennem utallige kanaler. 

Publikationer er rygraden i ECMIs mission. ECMI har fremvist gode 
resultater og er velanset for sine publikationer inden for vores 
netværk. ECMI har et godt publiceringssamarbejde med andre 
institutioner. Dette kan imidlertid udvides. Publikationer kræver 
en stor indsats og meget tid, især når målet er kvalitet frem for 
kvantitet. Vi arbejder hårdt på at sikre, at vores publikationer ikke 
får lov at samle støv i et glemt hjørne på biblioteker rundt om i 
Europa, og vi planlægger fortsat at tilstræbe dette. 

 
I løbet af omstruktureringsperioden vil ECMI 

•••  Udvikle en omfattende kommunikationsstrategi, der 
involverer alle moderne metoder og strukturerer både 
ekstern og intern kommunikation. Det skal være en multi-
niveau-strategi med særlig vægt på ECMIs nærsamfund

••• Gennemgå det etnopolitiske landkort og gøre det til et 
selvstændigt PR-redskab for ECMIs forskning og aktiviteter. 
Landkortet vil blive opgraderet og gjort interaktivt.

••• Rekonceptualisere ECMIs biblioteksfunktion med henblik 
på at gøre det konkurrencedygtigt og interaktivt, især med 
henblik på at gøre et bredere publikum opmærksom på 
mindretalsforskning og -publikationer.

••• Omstrukturere ECMIs dokumentationsfunktion for at 
forbedre kvaliteten, tilgængeligheden og rettidigheden af 
ECMIs publikationer og dokumenter.

••• Udvikle en publikationsstrategi, der inkorporerer alle 
forskningsklynger og forskere samt løbende og nye 
bestræbelser med andre forskningsinstitutioner. Især 
vil ECMI forsøge at inkorporere dets eksterne netværk 
af seniorforskningslektorer samt medlemmerne af det 
Videnskabelige Råd. Det vil være aktuelt og rettidigt, 
mens det også vil tilbyde dybdegående, kritiske analyser. 
Publikationernes karakter skal svare til læserens behov. 

I løbet af omstruktureringsperioden vil ECMI   

••• Intensivere dets eksisterende samarbejde 
med de institutioner, der allerede udgør 
en del af ECMIs kernesamarbejdspartnere 
og søge at skabe en funktionel og logisk 
synergi med disse institutioner.

••• Intensivere dets institutionaliserede 
samarbejde med universiteterne i den 
dansk-tyske grænseregion og forsøge 
at gøre dette samarbejde til en fælles 
støtte og udveksling, inklusive på 
biblioteksområdet.

••• Intensivere dets institutionaliserede 
samarbejde med universiteterne i den 
dansk-tyske grænseregion og forsøge 
at gøre dette samarbejde til en fælles 
støtte og udveksling, inklusive på 
biblioteksområdet.

••• Genoplive andre netværk, som f.eks. 
S.P.I.D.E.R. Web-netværket.

••• Institutionalisere og forbedre både 
videnskabeligt og ikke-videnskabeligt 
samarbejde med de nationale mindre-
talsorganisationer i grænseregionen. 

••• Søge øget samarbejde med nationale 
og regionale universiteter og 
forskningsinstitutioner, inklusive 
intensiveret bibliotekssamarbejde.

••• Søge en nicheposition med et bredere 
euro pæisk institutionaliseret netværk 
af forskningsinstitutioner, der fokuserer 
på europæisk integration og europæisk 
stabilisering.

••• Intensivere ECMIs samarbejde med inter-
na tionale organisationer og EU-kontorer, 
der dækker mindretalsspørgsmål i Europa.

ECMIs etnopolitiske 
landkort over Europa

Dette flagskibsprojekt, 
designet af ECMI, 
sigter mod at opfylde 
informationsbehovene hos 
alle, der søger aktuelle, 
troværdige informationer, 
især omkring konfliktregioner 
i Europa, samt internationale 
forsøg på konflikthåndtering 
iht. dem. Gennemgribende, 
autoritative oplysninger 
kan findes på landkortet 
vedrørende baggrund, 
statistik, aktuel situation 
og international respons, 
aktuel bibliografi og 
relevante internetlinks. 
ECMIs etnopolitiske landkort 
over Europa er af uvildige 
eksperter blevet vurderet til 
at være et yderst brugbart 
uddannelsesredskab for 
praktikere, politikere og 
akademikere inklusive 
studerende og professorer 
i internationale forhold og 
konfliktstudier.  

http://www.ecmi.de/emap/
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Økonomisk og administrativ styring 

En institution, der tilstræber at forny sig, skal 
na tur ligvis tilpasse sig rent strukturmæssigt.
Ikke kun ændringer i eksisterende rutiner men 
også nye funktioner kræver at ECMIs finan sielle 
og administrative styring tilpasses. Mindretals-
politikkens ændrede landskab, mindre t als  - 
fors  k ning, feltarbejde og aktionsprojekter  
samt finansieringsmuligheder og nye kommuni-
kationsveje vil kræve en sådan tilpasning. 

Den moderne teknologi tilbyder nye redskaber på 
disse områder. De skal undersøges. Ubrugte talenter 
hos det nuværende personale skal udforskes 
og tappes. Relevante nye kompetencer skal 
identificeres og tilføres. 

Med de tidligere evalueringer in mente vil  
ECMI i løbet af omstruktureringsperioden  
 
 
••• Indføre procedurer, der institutiona liserer  
 transparens i alle administrations funktioner,  
 etablerer effektiv monitore ring af finan - 
 sielle og administrative pro cesser inklusive  
 brug af nye og relevante redskaber til   
 elek  tronisk styring. Vi vil frem lægge   
 in   fo r  mation vedrørende ECMI som en   
 offentlig institution både internt og   
 eksternt.

••• Identificere og eliminere overflødige   
 rutinefunktioner og -processer   
 samt opgradere vores færdigheder. 

••• Anvende task force-metoden til planlæg-  
 ning af nye og ad hoc     
 adminis    tra  tions  processer.

••• Oprette nye funktioner, der bidrager til  
 professionalisering og udvikling af ECMIs  
 ekspertise som en banebrydende og   
 dagsordenssættende forskningsinstitution.

Medarbejdere 

Medarbejderne er det vigtigste aktiv i en forsk-
ningsinstitution, ikke kun i form af originale 
forsk ningskapaciteter hos forskerne eller profes-
sionel dygtighed hos det tekniske personale, men 
også i form af innovation, kreativitet og personlig 
udvikling. Talenter skal plejes og udvikles og 
uudnyttede talenter skal identificeres. Personlige 
ønsker om omskoling skal udforskes. Med de 
specifikke anbefalinger fra de to evalueringer in 
mente har ECMI nu mulighed for at organisere, 
udvikle og konsolidere dets personale, deres 
talenter samt at få nye kolleger ind samtidig med 
at vi bestræber os på at gøre ECMI til én af de 
mest spændende arbejdspladser i Nordeuropa.

I løbet af omstruktureringsperioden vil ECMI 

••• Indføre en politik for menneskelige 
ressourcer, der følger tyske regler for 
administration samt værdierne i det 
europæiske charter for forskere.

••• Identificere uudnyttede talenter og udvi kle 
disse gennem oplæring og uddannelse.

••• Rekruttere fortræffelige forskere, der er 
dedikerede til mindretalsspørgsmål og 
vores institution.

••• Gennemgå rutiner for udførelse af 
monitorering og oprette nye rutiner, der 
fremmer dygtighed og professionalisme 
i ECMIs konkurrenceprægede miljø, 
mens det også sikres, at individuelle 
medlemmer af personalet bidrager til 
ECMIs korporative identitet.

••• Bringe netværket af eksterne 
seniorforskerlektorer tættere på ECMIs 
daglige arbejde. Specifikt vil ECMI 
forsøge at integrere dem i relevante 
forskningsklynger for at danne et 
dynamisk og spændende forskningsmiljø.

Regionale kontorer og partnerskaber  

Regionale kontorer og gode partnerskaber 
kræver store ressourcer og et meget stærkt 
fundament. Tilstedeværelse i marken sikrer 
deltagelse i implementering samtidig med, at 
regionale kontorer skal opretholde hyppige 
kontakter og rådgivning med eksterne donorer, 
regeringskontorer, civilsamfundsgrupper og 
aktører. Som et minimalt krav skal regionale 
kontorer etablere effektive partnerskaber. 
Monitorerings- og rapporteringsmekanismer 
samt pasning af kontakter kan ikke altid udføres 
effektivt fra Flensborg. 

ECMIs regionale kontorer i Georgien og 
Kosovo udgør aktuelt den nødvendige lokale 
tilstedeværelse. Hændelser i Europa sidst i 
1990’erne og de tidligere 2000’ere viste, at det 
var vigtigt at tage fat på mindretalsrettigheder 
i Georgien og Kosovo for at udvikle bedre 
betingelser for mindretal i disse områder. Selvom 
der er opnået meget i Kosovo vedrørende 
uafhængighed og en god forfatning, er 
arbejdet ikke slut. I Georgien forbedres 
den juridiske ramme, men der er behov for 
kapacitetsopbygning og institutionsopbygning 
for at gøre mindretalsforvaltningen mere 
holdbar. Der er gode grunde til, at ECMI bliver 
i disse områder et stykke tid endnu. Yderligere 
er der en øget konsensus i akademiske kredse 
om, at selvom forholdene i disse to områder er 
klart forskellige, kan der måske findes ligheder, 
der kunne være værdifulde for læreprocessen 
og anvendelige i søgningen efter god 
mindretalsforvaltning. 

Derfor skal der findes alternative modeller for 
fremtiden, medens samarbejdet med vores 
kontorer i Georgien og Kosovo er væsentligt og 
forsat vil være væsentligt for ECMIs kernemandat. 

Organisation
ECMI er en nonprofit offentlig institution etable-
ret af danske og tyske myndigheder samt 
rege ringen i Slesvig-Holsten. ECMIs vedtægter 
giver en god vejledning i denne sammenhæng. 
Dog er der behov for at identificere aktuelle 
handlingspunkter for fremtiden. Igen, med 
tidligere evalueringer in mente, vil de følgende 
afsnit identificere specifikke udfordringer og 
foreslå muligheder for handlingsplaner. 

Bestyrelse og Videnskabeligt Råd  

ECMIs generelle mål og strategier fastlægges af 
Bestyrelsen med input fra det Videnskabelige 
Råd tillige med ECMIs personale. Den aktuelle 
sammensætning af vores ledende organer findes 
på ECMIs hjemmeside. Bestyrelsen vedtager ECMIs 
strategier og overvåger implementeringen af 
disse, mens Rådet støtter ECMI i opfyldelsen af sin 
missionserklæring. Hidtil er Rådets kompetencer 
tilført på uregelmæssig basis. Der er derfor 
behov for en klar strategi for Rådets fremtidige 
rolle, især vedrørende de nye udfordringer 
inden for mindretalspolitik i Europa og med 
henblik på at støtte ECMIs mål om at blive en 
dagsordensættende institution.  

I løbet af omstruktureringsperioden vil ECMI 

••• Udvikle og implementere en omfattende 
strategi for involvering af Rådet i ECMIs 
forskning og aktionsprojekter. ECMI 
vil fortsætte det gode arbejde, det 
har etableret med ledende eksperter, 
mens det også vil søge at bringe nye 
perspektiver til Rådet. Især vil det være 
vigtigt at bringe medlemmer fra Rådet 
tættere på ECMI og dets arbejde.

 Landesregierung
hleswig-HolsteinSc
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ECMI Georgien 

ECMIs arbejde i Georgien fokuserer primært 
på afspænding i de inter-etniske forhold samt 
fremme af integrationen af to regioner med  
store koncentrationer af etniske minoriteter:  
Det drejer sig om den overvejende armenske 
region Javakheti i den sydlige del af landet og 
den multietniske Kvemo Kartli-region i den 
sydøstlige del af landet.

ECMI forestår forskning, giver regeringssupport 
og søger at fremme regional udvikling. ECMIs 
aktiviteter i Georgien finansieres af Danmarks 
og Norges udenrigsministerier i samarbejde med 
Europarådet.

ECMI Kosovo/a

ECMI Kosovo er én af de vigtigste organisationer, 
der beskæftiger sig med mindretalsspørgsmål i 
Kosovo. Det fokuserer primært på udvikling som 
det overordnede mål inklusive udvikling af re-
præ  sentative, samfundsgruppe-sensitive insti-
tutioner, der støtter et stabilt multietnisk Kosovo. 
ECMI Kosovo bidrager til udvikling, sty r kelse 
og implementering af relevant lovgi v ning, 
insti tutionalisering af relaterede regerings in-
s t anser og forbedring af kapaciteten hos civil-
samfundsaktører såvel som regeringen, så de kan 
samarbejde på en konstruktiv og holdbar måde. 

ECMI Kosovo tilbyder kompetence vedrørende 
spørgsmålene om menneske- og mindretals-
rettigheder, decentralisering, udarbejdelse af 
politik og programmering vedrørende mindretals-
spørgsmål samt inklusion af mindretal i 
politiske belsutningstagningsprocesser. ECMIs 
aktiviteter i Kosovo finansieres af diverse 
regeringsmyndigheder i Europa og af UNICEF.  
 

Danish  
Ministry of 
Foreign 
Affairs

Norwegian 
Ministry of 
Foreign 
Affairs 

Council of Europe

Danish  
Ministry of 
Foreign 
Affairs

TILLÆG A – ORGANISATIONSDIAGRAM  

Training and TA Unit

ECMI Georgia

Conflict and Security

Culture and Diversity

RESEARCH

ADVISORY COUNCILEXECUTIVE BOARD

ACTION SERVICES

Conference and Activities

Resources and  
International relations

Nonresident SRAs 
Network

Science Communication

Library Services

Finances

Maintenance

Citizenship and Ethics

Politics and Civil Society

Justice and Governance

ECMI Kosovo

MANAGEMENT

 
I løbet af omstruktureringsperioden vil ECMI 
 
••• Intensivere vores gode samarbejde  
 med ECMI Georgien og ECMI Kosovo.  
 ECMIs synergihjul vil blive gjort  
 operationelt og synligt via dette  
 samarbejde. 

••• Identificere en række nye NGO-
partnerskaber i felten med henblik 
på at udvikle disse. Gennem 
lokalt engagement vil ECMI 
skabe en optimal samarbejds- 
og implementeringsmodel, der 
engagerer interessenter og 
modtagere samt fostre ejerskab  
af processer og projekter. 
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www.ecmi.de

TILLÆG B –  
KORT BESKRIVELSE AF ECMI 

Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål 
(ECMI) gennemfører praksis- og policy-orienteret 
forskning, informerer, dokumenterer og tilbyder 
rådgivning inden for mindretals-flertalsforhold i 
Europa. Det rådgiver europæiske regeringer og 
regionale mellemstatslige organisationer samt 
civile samfundsorganisationer inkl. mindretals 
grupper. Centret samarbejder med akademiske 
netværk, medierne og offentligheden gennem 
rettidig levering af informationer og analyser. 

ECMI organiserer dets aktiviteter omkring 
fem tematiske forskningsklynger. En klynge 
for Retsforhold og Forvaltning beskæftiger 
sig med evaluering og videreudvikling 
af juridiske standarder, der kan bidrage 
til konsolideret demokratisk ledelse på 
baggrund af etnisk mangfoldighed og 
menneskerettigheder. Andre forskningsklynger 
dækker Politik og Civilsamfundet, hvor der 
er fokus på mindretalspolitik, især mindretals 
mulighed for at deltage både i offentlige 
og civilsamfundsfunktioner. En Konflikt- og 
Sikkerhedsklynge fokuserer på konstruktiv 
konfliktstyring og tematiserer konflikter med en 
etnopolitisk dimension i Europa. En Kultur- og 
Mangfoldighedsklynge tematiserer kulturelle 
spørgsmål omkring mindretalseksistens, især 
sprog og uddannelse, men beskæftiger sig 
også med mindretallenes adgang til medierne. 
En Borgerskabs- og Etikklynge fokuserer på 
både juridiske og sociopolitiske aspekter af 
medborgerskab i flertalssamfundet inklusive etiske 
spørgsmål, som tolerance, respekt og bidrag til 
samfundet. 

ECMI har forbindelse til regioner med anspændte 
forhold i Europa gennem dets regionale 
associerede kontorer i Georgien og Kosovo samt 
underviser i institutions- og kapacitetsdannelse 
på multiniveau. Dette fokus er organiseret 
gennem en Trænings- og Teknisk Assistanceenhed 
i hovedkontoret og i samarbejde med NGO’er i 
hele Europa. I den sammenhæng trækker ECMI 
på den vellykkede historie, som håndteringen af 
mindretalsspørgsmål ved den tysk-danske grænse 
tilbyder.

ECMI blev grundlagt i 1996 af myndighederne 
i Danmark, Tyskland og Slesvig-Holsten. Det er 
en uafhængig og tværfaglig institution, der 
trækker på en international kernestab, suppleret 

med et antal eksterne seniorforskningslektorer 
fra hele Europa og ud over Europas grænser. 
Centret opretholder også aktive relationer 
med andre akademiske institutioner og 
NGO’er, der er involveret i konfliktløsning 
og interetniske forhold og som engagerer 
sig i samarbejdsprojekter på disse områder. 
Mens ECMIs kernefinansiering leveres af dets 
grundlæggere søger Centret aktivt projektbaseret 
finansiering til støtte af sine aktiviteter. ECMI 
ledes af en Bestyrelse på ni medlemmer fra 
Danmark, Tyskland, OSCE, Europarådet og 
Europaunionen, og det støttes i sin mission af et 
Videnskabeligt Råd bestående af respekterede 
eksperter for mindretalsspørgsmål. ECMIs 
arbejdssprog er engelsk. 

ECMI har til huse i en historisk bygning 
midt i Flensborg, hvor det gennemfører 
workshops, seminarer og konferencer. Dets 
specialiserede bibliotek er midtpunktet 
for ECMIs forskningsprojekter samt 
informationsprogrammet. Disse aktiviteter 
støttes af en dedikeret, administrativ stab og et 
biblioteksteam.
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