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Tale ved overrækkelsen af Kafkat-prisen til Exitcirklen den 21.04.2018 
 

Ved modtagelsen af denne vandrepokal kommer Exitcirklen i et ganske udsøgt selskab af enkelt-
personer og organisationer, der har udvist mod, opfindsomhed og originalitet båret af en grund-
læggende humanistisk forestilling om det enkelte individs rettigheder og det lødige arguments 
styrke. 

I har med jeres arbejde stillet jer i første række i kampen for ligestilling og kvinders rettigheder 
uanset etnicitet og religiøs tro. Men jeg overrasker næppe nogen ved at fremhæve, at jeres indsats 
navnlig har påkaldt sig berettiget opmærksomhed på grund af jeres arbejde for kvinder i etniske 
minoriteter. Det siger I da også selv ved at fremhæve, at målgruppen for jeres arbejde er piger og 
kvinder, der er udsat for psykisk vold, social kontrol og religiøs social kontrol. 

Dermed har Exitcirklen også taget et stort skridt lige midt ind i diskussionen om den integration, 
der så ofte påstås at være mislykket. Og så er det endda kvinder fra etniske minoriteter, der har 
taget førertrøjen på. Dermed har Exitcirklen lagt sig i det historiske spor, der blev lagt af Karl 
Marx i september 1864, da første Internationale blev stiftet i London.  

I sit udkast til statutter fremhævede Marx som første punkt, at arbejderklassens frigørelse må 
erobres af arbejderklassen selv. De etniske minoritetskvinders frigørelse må erobres af disse kvin-
der selv - oversat til jeres arbejde. 

På den baggrund skulle man jo mene, at jeres succes med samtalegrupper i København, Odense 
og Aarhus ville vække begejstring ikke mindst i det politiske landskab som et modigt opgør med 
undertrykkende strukturer. Man skulle tro, at netop kritikken af religionens sociale kontrol, ville 
vække sympati og støtte hos de, der uafladeligt peger på risikoen for islamisering af dansk kultur.  

Men nej. Tvært i mod. Da I i 2017 ansøgte om støtte fra satspuljemidlerne, forsøgte først integra-
tionsministeren og kort efter bakket op af tre borgerlige folketingsmedlemmer med grove metoder 
at forhindre tildelingen af pengene. Det lykkedes heldigvis ikke, og I fik jeres støtte. Men diskus-
sionen fortsatte ud til de yderste grænser af absurditeter og barnagtigheder. Resultatet blev som 
forventeligt, at usmagelighederne klaskede sammen over hovedet på Khader og konsorter, der 
stod afklædte og forpjuskede tilbage. Den strid vandt I og fik samtidig en mængde opmærksom-
hed og sympati om jeres projekt. 

Kafkatten er kun til låns i et års tid, men 2018 Exitcirklen står indgraveret på halsbåndets plade til 
evig tid. 

Stort tillykke med pokalen, pas godt på den og held og lykke med jeres gode arbejde. 
 
Leif Hermann, 
Medlem af bestyrelen. 

 

 

 


