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SOS mod Racisme
Lige værdighed for alle
HVAD SKAL STYRE DANMARK?

DANSK FOLKEPARTI ELLER MENNESKERETTIGHEDERNE?
Lov for lov rager Dansk Folkeparti stadig mere magt til sig.
Det går ud over demokratiet og menneskerettighederne.
En stigende andel får aldrig stemmeret, da de ikke kan bestå danskprøve 3.
Nogle har ikke ret til at bo sammen med deres ægtefælle eller børn - og nogle ikke til at gifte sig!
Nogle isoleres i asylcentre i årevis, nogle deporteres til tortur og forfølgelse.
Partierne kan bare sige: "Nej til fremmedfjendtlighed! Gælder ikke her!" Men det tør de fleste ikke.
Hvad skal styre Danmark? Dansk Folkeparti eller menneskerettighederne?
Gi' os Danmark tilbage!
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Opbrud i dansk udlændingepolitik?
Af Anne Nielsen

Nyhedsbrevet: nu i elektronisk udgave
Af Lasse Rørdam Nielsen og Anne Nielsen

Siden sidste nummer af SOS mod Racisme, i
februar 2008, er der sket mangt og meget på
udlændingeområdet i Danmark. For første gang
i flere år, er der nu håb om at dele af den mest
umenneskelige og diskriminerende praksis står
for fald.
Her tænker jeg bl.a. på familiesammenføringsreglerne. Tilknytningskravet og 24-års reglen
findes ikke i andre landes lovgivning, og må ses
som en dansk mur mod indvandring. Andre
lande kan også have en fremmedfjendtlig
politik, og tidligere har nogle lande haft forbud
mod raceblanding. Men mig bekendt har ingen
andre lande i dag regler, som forbyder ægtepar
at bo sammen i landet, i samme grad som
Danmark har. De fleste andre lande respekterer
også børns ret til at bo sammen med deres
forældre, indtil de er myndige.

Med Nyhedsbrev nr. 99 af SOS mod Racisme
har vi forsøgt at lave en elektronisk udgave.

Også dansk asyllovgivning og praksis kan stå
for fald nu!
LIBE under EU-Parlamentet har offentliggjort
en foreløbig rapport fra et besøg på danske
asylcentre i foråret, med nogle meget kritiske
konklusioner.
De skriver at den lange opholdstid i danske
asylcentre – i nogle tilfælde i ti år - ikke kan
garantere asylansøgernes værdighed.
De er særligt bekymrede over, at Danmark
presser dem til at skrive under på at de frivilligt
vil rejse hjem. Fordi Danmark ikke kan tvinge
dem tilbage efter international ret, da det er
forbudt at tilbagesende folk til tortur,
nedværdigende eller umenneskelig behandling.
De anbefaler, at man giver en klar juridisk
beskyttelsesstatus til dissafafviste asylansøgere,
og fremhæver her særligt irakerne. Også med
henblik på, at de kan blive integreret i det
danske samfund.
Vi må kræve asyl til alle de afviste
asylansøgere, der har siddet her i flere år nu!
Og indførelse om en bestemmelse om, at efter et
år i Danmark, må folk have fast
opholdstilladelse, så de kan orientere sig mod
en ny tilværelse i Danmark.
Lad os håbe at dansk udlændingepolitik falder
sammen som et korthus!

Der er både fordele og ulemper ved en
elektronisk udgave fremfor papirudgaven.
Det er billigere, mindre arbejdskrævende, og
nemmere, og fremstillings- og
udsendelsesproceduren noget kortere – og det
betyder, at vi teoretisk set burde være i stand til
at udsende nogle flere blade på den måde.
Men det kræver stadigvæk tid at skrive artikler,
redigere, etc., og vi mangler stadigvæk emailadresser fra mange SOS medlemmer.
De første gange vil vi udsende en fotokopieret
eller udskrevet udgave til de af vore
medlemmer, som vi endnu ikke har fået emailadressen på, - eller som ikke har en emailadresse.
Vi vil muligvis også sende en trykt udgave ud
sammen med kontingentopkrævning lige efter
nytår – det afhænger af, om vi har penge og
kræfter nok til det.
Et medlemsblad skulle gerne indeholde bidrag
fra medlemmerne! Så hermed kommer en
opfordring til jer om at sende indlæg til bladet
og til hjemmesiden www.sosmodracisme.dk til:
sos@sosmodracisme.dk.
Indlæggene kan være artikler, læserbreve, digte,
boganmeldelser, meddelelser om
arrangementer, tegninger, fotos m.v..
Vi vil specielt gerne have noget om områder
som: racisme, diskrimination,
menneskerettigheder, ligeværdighed, hvordan er
det at være asylansøger, flygtning, fra et etnisk
mindretal i Danmark.
Hvilke problemer skaber den danske
udlændingelovgivning?
Hvad betyder den fremmedfjendske debat?
Hvordan kan man ændre debattonen, så bliver
ligeværdig, menneskelig og inkluderende?
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EU er rystet over Danmarks asylpolitik
Af Anne Nielsen
En delegation på 8 medlemmer fra EuropaParlamentets udvalg: LIBE var på besøg i
Danmark d. 10. – 11. april 2008 for at undersøge
asylansøgernes forhold. LIBE er udvalget for
borgernes rettigheder og retlige og indre
anliggender.
Besøget fandt sted knap to år efter at SOS mod
Racisme sammen med Foreningen for
udlændingeretsadvokater, DRC, Foreningen for
Etnisk Ligestilling, Præsteinitiativet og
Folkebevægelsen for værdig asylpolitik havde
sendt en appel til LIBE om at komme og
undersøge forholdene for asylansøgerne i
Danmark og dansk asyllovgivning og asylpraksis.
Delegationen havde et møde med en lang række
NGO'er og enkelte eksperter og asylansøgere d.
10. april, herunder 5 af de 6 førnævnte, samt
Bedsteforældre for Asyl, Flygtninge under Jorden,
Amnesti Nu, Red Barnet og Dansk
Flygtningehjælp. Amnesty International, Alle
børns rettigheder, Foreningen Nuras venner,
Avnstrup Voice, Borgere for et Anstændigt
Danmark, Indvandrerrådgivningen,
Kvindenetværket Henna og Institut for
Menneskerettigheder deltog som observatører. De
vigtigste punkter, der blev drøftet på mødet, er
beskrevet i delegationens rapport.
Fredag d. 11. besøgte delegationen først Center
Sandholm, og det lukkede fængsel i Sandholm:
Ellebæk, som de dog kun fik adgang til i
begrænset omfang. I Sandholm blev de modtaget
af Bedsteforældre for Asyl, som demonstrerede
med et græsk kor. Siden var de i Røde Kors Huset
i København, og til møde med Departementschef
Claes Nilas i Integrationsministeriet.
Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech tog
ikke imod, men delegationen fik dog et glimt af
hende at se i korridoren, da delegationen kom ud
fra mødet med Claes Nilas! Før delegationen
rejste hjem, besøgte den Center Kongelunden,
hvor der også var møde med Dansk Røde Kors.
Både i Sandholm, Ellebæk og Kongelunden kunne
den tale med asylansøgere – overvejende afviste
asylansøgere, og se, at mange af dem var psykisk
helt nedbrudte.
Sammenlignet med i andre lande fandt
delegationen de fysiske forhold gode. I
Kongelunden var nogle skurvogne da også fjernet
lige inden besøget, og der var kommet gardiner i

køkkenet, vinduerne var blevet pudset, og der var
pyntet op med blomster.
Delegationen havde ikke oplevet andre steder, at
folk kunne sidde i asylcentre i ti år eller mere
uden ret til arbejde og uddannelse – og uden at
kunne vælge, hvor de ville bo. De var rystede over
at høre om de uledsagede flygtningebørn, der
forsvandt fra Gribskovlejren; at børn under 18 år
blev sendt tilbage til de lande, de havde passeret,
uden at det var undersøgt, om de var ofre for
trafficking – hvad mange jo nok er!
De var rystede over, at Danmark på den ene side i
årevis ikke havde kunnet sende asylansøgerne
tilbage, og på den anden side ikke gav dem
opholdstilladelse. Og det berørte dem, at
asylansøgerne blev psykisk syge, at børnene ikke
fik en uddannelse, de kunne bruge til noget, og at
børn og voksne led, fordi de blev flyttet rundt fra
center til center, og at forældrene blev syge af det
årelange ophold uden arbejde og et normalt liv.
De undrede sig over Flygtningenævnet: var det et
administrativt organ eller et retsligt? Og at
Ombudsmanden stort set ikke kunne inddrages i at
sikre asylansøgerne en retfærdig afgørelse,
ligesom afgørelser fra Flygtningenævnet ikke
kunne ankes til en retlig instans. Desuden over at
det stort set kun var asylansøgere, der sad i
centrene – og ikke illegale immigranter. Hvorfor
behandlede Danmark asylansøgerne så
umenneskeligt, når de modsat Middelhavslandene
og Sverige ikke fik ret mange asylansøgere eller
illegale immigranter på grund af den stramme
udlændingepolitik? Hvorfor gav de fx ikke asyl til
folk, som kom med tegn på tortur?
Rapporten om besøget i Danmark ventes at blive
vedtaget på et møde i LIBE d. 9. september. I
modsætning til andre EU lande kan LIBE ikke
diktere den danske stat, hvad den skal gøre, på
grund af Danmarks EU-forbehold. Men Danmark
skal overholde menneskerettighederne:
herunder Konventionen mod tortur,
Flygtningekonventionen,
Den europæiske menneskerettighedskonvention
og Børnekonventionen.
Hvis Danmark bare afviser EU, som vi gjorde,
med ECRIs rapport for nogle år siden, bliver vi
meget uglesete – for så overholder vi ikke det helt
grundlæggende princip i menenskerettighederne:
at sikre alle menneskers liv og værdighed.
Asylansøgere er mennesker ligesom vi andre.
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Fra den officielle danske oversættelse af den foreløbige rapport:
Ordførerens konklusioner
Ordføreren konstaterer, at forholdene på de danske modtagelsescentre generelt er fine takket
være Dansk Røde Kors' indsats. Regeringens indsats for at forbedre leveforholdene på
centrene har givet konkrete resultater. Ordføreren understreger imidlertid, at
modtagelsesforholdene kun kan betragtes som gode, hvis opholdet på centrene er
tidsbegrænset. Delegationen er meget bekymret over at se, at nogle familier har boet på
centrene i flere år, nogle i årtier. Man kan dog konstatere, at når mennesker tilbringer meget
lang tid i centrene, kan modtagelsesforholdene ikke betragtes som acceptable. Det er således
ikke en politik, der på tilfredsstillende vis kan garantere de pågældendes værdighed.
Ordføreren understreger, at anvendelsen af internering synes at være begrænset til enkelte
tilfælde og under forhold, der synes at være i orden. Hun udtrykker imidlertid bekymring
over, at der ikke findes nogen maksimal varighed for interneringsperioden, og over at en ung,
gravid kvinde kan være interneret med henblik på udvisning.
Statussen med "tålt ophold" giver store problemer, for på grund af den manglende juridiske
klarhed, fanges de pågældende i et juridisk tomrum, der forhindrer enhver form for integration
i samfundet. Den juridiske uklarhed om deres fremtid er i øvrigt en betydelig stressfaktor for
de pågældende, der går i konstant frygt for at blive udvist til et land, hvor de er truede.
Ordføreren er særligt bekymret over, at personer, der ansøger om international beskyttelse,
selv har ansvaret for at træffe beslutning om deres hjemrejse, fordi regeringen ikke kan træffe
denne beslutning på grund af de folkeretlige bestemmelser. Det forekommer paradoksalt at
presse disse mennesker til frivilligt at vende tilbage til et land, som Danmark ikke selv kan
sende dem tilbage til på grund af folkeretten og indirekte på grund af forbuddet mod enhver
for umenneskelig eller nedværdigende behandling. Ordføreren opfordrer den danske regering
til at indføre en klar juridisk status for disse mennesker i lighed med den subsidiære
beskyttelse for at give dem mulighed for at blive integreret i samfundet.
Ordføreren er særligt bekymret over situationen for mange irakere, der befinder sig på de
danske modtagelsescentre, fordi de har fået afslag på deres asylansøgning. Disse personer har
boet flere år i Danmark uden at få deres status anerkendt og uden nogen form for beskyttelse.
Hun opfordrer den danske regering til at udvide sin nuværende politik for genoptagelse af
sagerne for de irakiske asylansøgere, der har fået afslag, til alle irakiske asylansøgere i lyset af
den nuværende ustabile situation i Irak og for at sikre dem en form for international
beskyttelse.
I lyset af disse oplysninger mener ordføreren, at Danmark fremover bør opgive sit forbehold i
henhold til protokollen til Amsterdamtraktaten og dermed deltage i alle foranstaltninger i
henhold til afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab1. Eftersom
Danmark rent faktisk er en del af Schengen-området og allerede deltager i to af de
eksisterende direktiver på asylområdet, vil det være ønskeligt, at landet kan deltage i alle de
europæiske instrumenter på asylområdet for at sikre et ensartet beskyttelsesniveau i hele Den
Europæiske Union.
1

Ifølge protokollens artikel 7 har Danmark til enhver tid ret til dette.

Læs hele den foreløbige rapport, om besøget, appellen fra NGOerne og den dokumentation, der blev
fremlagt på mødet på: www.sosmodracisme.dk under: EU besøger danske asylcentre
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Tvangsudsendelser af irakere
Af Anne Nielsen
I maj i år sagde regeringen, at de havde fået en
hjemsendelsesaftale med Irak, og derfor kunne
begynde med at sende 12 irakere tilbage, irakerne
havde alle fået en kriminalitetsdom, som de havde
afsonet i Danmark, og stod derefter til udvisning.
Derefter begyndte de at fængsle irakerne og
Rigspolitites udlændingeafdeling
tvangsdeporterede dem til Bagdhad lufthavn, hvor
de blev fængslet. De fleste er siden – efter at være
blevet identificeret som irakere af
familiemedlemmer eller andre nærtstående, og
mod kaution – blevet løsladt, og for nogle er det
lykkedes at flygte til Nord-Irak, hvor der generelt
er mindre vold end i det centrale Irak – nogle
måske endda ud af landet igen.
Deportationerne er i modstrid mod UNHCRs
anbefalinger og stadige insisteren over for
Danmark, og imod Amensty Internationals
anbefalinger. At tvangsdeportere mennesker til
lande, hvor de risikerer dødsstraf, tortur,
umenneskelige eller nedværdigende behandling er
forbudt efter Flygtningekonventionen og
Konventionen mod tortur, og en overtrædelse af
Den Europæiske Menneskerettighedskonventions
bestemmelser om at beskytte menneskers liv og
værdighed – og det gælder også når der er tale om
krimninelle og asylansøgere. UNHCRs
dokumentation om forholdene i Irak kan
downloades fra et link på vores hjemmeside,

under Nyheder, i artiklen om tilnagesendelser af
irkaiske asylansøgere.
For der er ikke sikkert i Irak, og der er ingen
hjemsendelsesaftale mellem Danmark og Irak. De,
der er blevet sendt af sted, er sendt af sted uden
gyldige identitetspapirer. Udover krigshandlinger
og selvmordsangreb er tortur og mishandling og
krænkelse af menneskerettigheder udbredt i
fængsler i Irak, hvad enten de drives af de
amerikanske besættelsesstyrker eller af den
irakiske regering.
SOS mod Racisme har sammen med andre
organisationer skrevet til relevante ministre og
Folketingsmedlemmer, til politiet, til
internationale organisationer, til flyselskaber og
pilotforeninger og oplyst herom, og anmodet dem
om ikke at deltage i tilbagesendelse til tortur eller
umenneskelig behandling. Desuden har vi skrevet
til relevante ministre i nogle europæiske lande
samt USA og Canada, og anmodet om ikke at
tilbagesende afviste asylansøgere til Danmark.
Dette, da Danmark ikke overholder de
internationale konventioners bud om ikke at
tilbagesende mennesker til lande, hvor de er i
risiko for at blive udsat for tortur eller
umenneskelig behandling.
Mens dette skrives udmelder regeringen, at den
har en hjemsendelsesaftale på plads med Irak i
løbet af en uge, og planlægger at tvangshjemsende
over 300 afviste irakere!

Uddrag fra en nyhedsmail fra Asylret om Daniel, der blev deporteret til et irakisk fængsel:
Dansk politi fulgte Daniel til Irak, hvor han siden har siddet i fængsel. Daniel blev tvangsudvist 2. juni i år.
Han er en af de 9 irakere, der for forskelle domme for kriminalitet blev tvangsudvist i maj og juni i år. Han
blev ledsaget af dansk politi til irakisk politi i lufthavnen i Baghdad, hvorefter de danske betjente fløj tilbage
til Danmark.
Under en telefonsamtale med Asylret har Daniel oplyst, at "da vi landede i Baghdad, gik der ikke en gang
fem minutter, før de danske betjente var væk. De sagde ikke en gang farvel". Derefter blev han taget med af
det irakiske politi og buret inde indtil nu efter omkring tre måneders forløb.
De (u)ansvarlige danske myndigheder, sendte Daniel ud af Danmark blot med en fødselsattest fra Kuwait,
hvor han ikke er statsborger. Det er her alt går galt. Daniel sidder stadig i fængsel og har af en dommer fået
at vide, at "her kommer du til at sidde og rådne op, indtil du måtte kunne bevise, at du er 'iraker".
Men hvorledes skulle han kunne bevise det, når han ikke har nogen identitetspapirer fra Irak, hverken pas
eller nogen anden form for identifikation. Så som situationen ser ud i dag kommer han til at rådne op i
fængslet.
Said og Karl Aage, Asylret
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Trist aftale mellem S og SF om
udlændingeområdet
Af Lasse Rørdam Nielsen

I august lancerede Socialdemokraterne og SF et
fælles integrationsudspil; "Plads til alle, der
vil". Det omfatter 14 initiativer, som partierne
vil gennemføre efter et regeringsskifte.
Udspillet berører store dele af
udlændingeområdet og viser, at SF og
Socialdemokraterne har nærmet sig hinanden
meget. Desværre har de også lagt sig meget tæt
op af regeringens politik, og SF har accepteret
både 24-årsreglen og tilknytningskravet, selvom
de principielt stadig er imod dem. I praksis
lægger SF altså låg på kritikken af regeringens
skrappe familiesammenføringsregler.
Familiesammenføringsreglerne har desværre
stor opbakning, men siden EU-domstolen har
underkendt reglerne er deres status uklar. Det er
S-SF-alliancens politik også. De lover i
integrationsplanen at leve op til Danmarks
forpligtelser i EU, men hvis det står til Helle
Thorning-Schmidt, skal hendes kommende
integrationsminister rejse EU rundt for at vinde
tilslutning til de stramme danske regler. Det er
usikkert, hvor SF står her.
SF's accept af familiesammenføringsreglerne
ligger godt i tråd med den midterkurs, partiet
har ført under Villy Søvndal. Partiet har haft
stor opbakning til valget og i
meningsmålingerne, men beskyldes fra flere
sider for at give køb på dele af deres politik.
SF's Asylpolitiske Netværk har siden 2006
arbejdet for, at partiet kom på banen med kritik
af både VKO's og Socialdemokraternes
asylpolitik. Netværket har dog kæmpet hårdt
med partiledelsen for at komme igennem med
deres idéer. Da integrationsaftalen med
Socialdemokraterne blev fremlagt, meldte
halvdelen af netværkets medlemmer sig ud af
partiet i protest, og Netværket standsede sin
aktivitet.
Michala Bendixen fra Netværket begrundede
det: "Det nye SF står for en tankegang om, at
indvandrere mere eller mindre skal assimileres
og indordne sig. Man ser ikke længere

integration som en tosidig ting og accepterer
ikke, at vores samfund er ved at ændre sig. SF's
ledelse er mere optaget af, hvad der er stemmer
i. Man sælger flygtninges rettigheder og
respekten for indvandrere ved at give køb på
idealerne".
Fra aftalen "Plads til alle, der vil":
6. "På den ene side er det nødvendigt sammen
med arbejdsmarkedets parter at fjerne barrierer
for kvalificerede udenlandske lønmodtagere i
den eksisterende lovgivning. På den anden side
videreføres de gældende regler for
familiesammenføring, herunder 24-årsregel og
tilknytningskravet, efter et regeringsskifte.
Aktuelt hersker der stor usikkerhed om
reglernes juridiske og politiske status efter EFdomstolens afgørelser. Socialdemokraterne og
SF forventer og kræver, at regeringen hurtigt
redegør for reglernes status, gældende
rettigheder for danske statsborgere samt en klar
handleplan for regeringens tiltag i sagen. Der
skal ikke herske tvivl om, at et nyt flertal altid
vil leve op til Danmarks forpligtigelser i det
europæiske samarbejde.
Det er en kendt sag, at SF ikke er enige i 24årsregel og tilknytningskrav. Det er en ligeså
kendt sag, at SF ikke har stillet ultimative krav i
forbindelse med skabelsen af en politisk
platform for et nyt flertal. Vi har derfor ikke
villet lade denne uenighed spærre for en
integrationsreform til gavn for Danmark. "

De 14 punkter
Enkelte af forslagene kan betegnes som
positive, fx afskaffelse af starthjælp og af loftet
over kontanthjælpen og oprettelse af et
antidiskriminationsråd. Men samtidig fastholdes
et ensidigt billede af unge indvandrere som
kriminelle.
1. et loft på 30 procent socialt udsatte
indvandrere i skoleklasser, børnehaver og
boligområder.
2. styrket indats i Folkeskolen:
efteruddannelse af lærere og ledere,
lektiehjælp og læsehjælpsgaranti
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3. indsats mod frafald på
erhvervsuddannelserne, opgradering af
erhvervsskolerne
4. offentlige institutioner skal afspejle
befolkningssammensætningen
5. nærpoliti som autoriteter, rollemodeller og
vejledere i indvandrertunge byområder
6. kontrolleret indvandring (se i boksen)
7. aktiv indsats mod radikalisering
8. kontant kriminalitetsforebyggelse: tidligere
tvangsfjernelse, familierådgivning,
efterværn til kriminelle indvandrere
9. unge ballademagere skal mandsopdækkes,
udvidet SSP-samarbejde
10. starthjælp og kontanthjælpsloft afskaffes

11. oprettelse af en national
antidiskriminationsenhed, af
kvindekrisecentre for nydanskere og af
rådgivningsinstitutioner for unge om at leve
med to kulturer
12. menneskelige forhold for asylansøgere, bl.a.
ret til at arbejde og bo i det danske samfund
efter 6 måneder, udannelse og psykologisk
bistand til børnene
13. opholdstilladelse til de handlede
prostituerede, der bidrager til at angive
deres bagmænd
14. børn fra fattige kår skal have ret til gratis
deltagelse i fritidsaktiviteter; belastede unge
med indvandrerbaggrund skal have et
fritidsjob og en kontaktperson.

Arrangementer
9. september kl. 14

Demonstration på Christiansborg Slotsplads, v. Bedsteforældre for asyl

12. september kl. 18.45

Film- og debataften i Borgerportalen, Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, Allerød
Se Jesper Truelstrups film: På flugt. Gratis adgang.
v. Integrationsrådet i Allerød

12. september kl. 1713. september kl. 16

Stormøde i Borgere for et Anstændigt Danmark (Brandbjergnetværket)
Se program andetsteds i bladet.

13. september kl. 21

Enhedslisten holder støttefest for Asylret i Folkets Hus, Stengade 50, Nørrebro.
Entré 50 kr.

11. oktober kl. 13

Antiracistisk netværk afholder demonstration lørdag d. 11. oktober på
Rådhuspladsen i Århus under parolerne: Giv Århus smilet tilbage Stop hatecrimes – nej til racisme – ingen nazister i vores by. Demonstrationen
støttes af SOS mod Racisme.

21. oktober kl. 19

Generalforsamling, SOS mod Racisme, København. Nørre Allé 7, 2. sal,
København N

9. november

Krystalnatten – 70 år efter 1938. Der afholdes demonstrationer i flere byer, bl.
a. i Århus og i København. I København på Nytorv kl. 17.

15. november kl. 13

Landsmøde i SOS mod Racisme. Nørre Allé 7, 2. sal, København N
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Uniteds antiracistiske konference i Stockholm
af: Amila Jašarević
I maj deltog jeg på vegne af SOS mod racisme i
organisationen Uniteds antiracistiske,
antifascistiske konference i Stockholm med
deltagere fra 34 lande. I løbet af konferencen blev
det tydeligt, at deltagerne kom fra forskellige
politiske virkeligheder. Mens NGO’erne i
Skandinavien for det meste arbejder med asyl- og
racismespørgsmål, er antifascistiske bevægelser
meget mere relevante i det tidligere Sovjet og i
andre østeuropæiske lande, hvor man i de senere
år har kunnet se en voldsom stigning i ultranationalisme.

at holde deres situation så elendig ved fx at indgå
en aftale med Ukraine om visumregler hvis
Ukraine til gengæld tager imod alle afviste
asylansøgere fra EU, som man mistænker for at
være kommet ind fra Ukraine. Landet har intet
asylsystem og flygtninge har hverken rettigheder
eller nogen form for økonomisk hjælp. Oven i det
chikaneres de konstant af politiet. I Marokko laver
myndighederne fra tid til anden razziaer, hvor de
samler flygtninge sammen og kører dem til
Algeriet. Her bliver de så af militærstyret kørt ud i
ørkenen og efterladt uden mad eller drikke.

Samtidig er vores arbejde her meget nemmere end
for NGO’erne i nogle af de andre lande, hvor
myndighederne ofte modarbejder dem og hvor
anti-diskriminationslovgivningen kun findes i
teorien. Disse vidt forskellige vilkår, vi arbejder
under, har også ført til vidt forskellige kreative
måder at bekæmpe diskrimination på, og det var
meget inspirerende at høre om nogle af de andres
projekter.

Der var dog også afgørende lyse øjeblikke. Mødet
med de tre deltagere fra Serbien var en personlig
milepæl. Jeg havde inden konferencen været
nervøs for at møde dem på grund af forholdet
mellem vore to lande, men det gik hurtigt op for
mig, at jeg ingenting havde at frygte. Der gik ikke
lang tid før vi stod sammen med deltagerne fra
Kroatien og Slovenien og sang dette års bosniske
Melodi Grand Prix-sang og gamle jugoslaviske
sange, og jeg lyttede måbende til deres historier
om, hvordan de bekæmper den vanvittige ultranationalisme i Serbien og kæmper for
mindretallenes rettigheder.

I Tyskland har man fx brugt en
agurkekonkurrence til at føre tyskere og tjekker
sammen, og åbnede på den måde et lokalsamfund,
der forinden i stor stil havde stemt på et
højreradikalt parti. I Polen arrangerer man
jævnligt store antiracistiske festivaler, hvor der
efterhånden er så mange bands, der gerne vil
spille, at man er nødt til at sige nej til nogle af
dem. De forskellige aktivisters kreativitet var især
synlig i de mange slogans, plakater, klistermærker
og postkort overalt i konferencecentret, hvoraf
man kan se en del på Uniteds hjemmeside.
Et af de store emner til konferencen var
konsekvenserne af Fort Europa, både i form af de
mange tusind flygtninge, der siden begyndelsen af
1990’erne (hvor United begyndte at samle data
om det) har lidt en frygtelig død på vej til Europa,
og i form at den lovgivning og den praksis, der
bliver ført i landene, der grænser op ad EU.
Ukraine og Marokko er nogle af de lande, hvor
flygtninge møder murene omkring Fort Europa og
lever en kummerlig og meget farlig tilværelse,
mens de prøver at komme over grænsen. Det
rystende ved det var især at høre, at EU er med til

To af dem havde endda været i Srebrenica på
årsdagen for folkedrabet for et par år siden, og jeg
har for nylig læst om en konference, de havde
arrangeret om dette emne i Beograd. De har det
bestemt ikke nemt, hvilket gør deres arbejde desto
vigtigere. Inden jeg mødte dem vidste jeg ikke, at
der fandtes organiseret modstand i Serbien.
Derfor var det en stor og glædelig overraskelse at
tale med dem og høre dem sige de selv samme
ting, jeg går og siger. Vi har holdt kontakten siden
da og hver gang, jeg læser noget fra dem, bliver
jeg glad og en anelse mere optimistisk omkring
fremtiden.
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Hjemmesiden: www.sosmodracisme.dk
Søg om menneskerettigheder på
www.sosmodracisme.dk
Af Anne Nielsen
I april 2008 fik vi lavet en ny hjemmeside med
et lidt bedre design og flere funktioner – og
frem for alt var den nemmere at redigere.
Det tager altid lidt tid at surfe rundt på en
hjemmeside og finde ud af, hvad der ligger hvor
– og hvad der i det hele taget findes på
hjemmesiden.
Derfor vil vi hjælpe læserne med en lille guide,
som forhåbentig kan få flere til at interessere sig
for hjemmesiden. Dog med det forbehold, at en
hjemmeside er foranderlig, og de enkelte filer
kan komme til at ligge andre steder, og det
lykkes os ikke at opdatere links så hurtigt som
de skifter. Selv da, vil der hyppigt være links til
officielle hjemmesider, hvor man ved at søge
eller ad anden vej kan finde frem til vigtige
informationer.
I det følgende vil vi guide jer på vej til hvordan
I finder menenskerettighedskonventioner,
samt internationale rapporter om Danmarks
overholdelse af dem, fra de komiteer, der skal
overvåge konventionerne.
PÅ www.sosmodracisme ses i venstre side en
menu med underpunkter som: Forside,
Nyheder, Pressemeddelelser, EU besøger
danske asylcentre, ECRI om Danmark, CERD
om Danmark, Arrangementer, Minileksikon,
Artikler, Integrationsprøve, Bladet SOS mod
Racisme, SOS København, SOS Randers,
Digte, Links, og Om os selv.

Alle de konventioner, vi har tilsluttet os, er
oversat til dansk. Derimod er de fleste af de
rapporter, der eksisterer om Danmarks
overholdelse af konventionerne eller mangel på
samme på engelsk, evt. desuden andre sprog.
Ved at klikke på:
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARe
gion/Pages/DKIndex.aspx
kommer du ind til en oversigt over dokumenter
om Danmarks overholdelse af de forskellige
konventioner.
Går du videre til:
>>Full list of documents in the Charterbased bodies Database
får du også de rapporter, hvor Danmark blot er
et af de lande, der figurerer i rapporterne.
Desuden findes en international søgemaskine
om menneskerettigheder: organisationer og
dokumenter, udviklet af HURIDOCS (Human
Rights Information and Documentation
Systems: http://www.hurisearch.org
Endelig kan man gå til hjemmesiden for Institut
for Menneskerettigheder: www.menneskeret.dk
og søge fx efter domme fra
Menneskerettighedsdomstolen.
Der er lavet resumeer af dommene, som du kan
finde på:
http://menneskeret.dk/internationalt/domstolen/
døckers+domsresuméer

Hvis du skal finde noget om
Menneskerettigheder, så gå ind under Links og
klik videre på Internationale konventioner. Så
kommer du ind på en side med en vejledning og
med links til de konventioner, som Danmark har
tilsluttet sig.
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Brandbjerg Netværket

Borgere for et anstændigt Danmark
Dansk asylpolitik: Tomme løfter og svinestreger
Fredag den 12. - lørdag den 13. september 2008 –
på Brandbjerg Højskole v. Vejle, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling, tlf. 75 87 15 00

Program
FREDAG
Fra kl. 17.00
Kl. 18.30 – 19.30
Kl. 19.30 – 20.30
LØRDAG
Kl. 8.00 – 9.00
Kl. 9.45 – 10.00
Kl. 10.00 – 11.00
Kl. 11.00 – 11.15
Kl. 11.15 – 12.30

Kl. 12.30 – 13.30

Ankomst og indkvartering
Spisning og velkomst
En gang flygtning, altid flygtning - ved Amila Jasarevic (fra Bosnien)
Herefter frit samvær og osteanretning – og en kort natkassefilm
Morgenmad - derefter tid til vandrende samtaler og networking
Velkomst igen + informationer + kaffe og en bid brød til evt. nyankomne
Mirsads asylsag, én af mange – ved Elsebet Hesselberg & Peter Toubøl
samt advokat Anne Land (m. tid til spørgsmål)
Pause
”Hjørner” af dansk udlændingepolitik – ved advokat Helge Nørrung, prof.
Per Schultz Jørgensen og Morten Østergaard, MF (m. diskussion)
FROKOST

Kl. 14.45 – 15.00

Musik v. ”Duetto Cantabile” - og overrækkelse af årets Brandbjergpris.
Børns rettigheder – ved Birgitte Kofod Olsen, vicedirektør for Institut for
Menneskerettigheder
KAFFEPAUSE

Kl. 15.00 – 15.45

Georg Metz har ordet.

Kl. 15.45 – 16.00

Afrunding og afrejse

Kl. 13.30 – 14.00
Kl. 14.00 – 14.45

Pris for deltagelse (incl. måltider): Fredag-lørdag 620 kr. (medlemmer) / 675 kr. (ikke medlemmer) Fredag
eller lørdag 250 kr. (medlemmer) / 295 kr. (ikke medlemmer). Eneværelse koster 130 kr. ekstra
OBS: Medlemskontingent er i år stadig kun 100 kr.!
Betaling senest 5. september: Sparekassen Kronjylland reg. nr. 9317 konto-nr.000 35 63 898
Tilmelding til:
nannatofte@hotmail.com – Nanna Tofte, tlf. 23 66 74 75, bhh@km.dk – Bodil Hindsholm Hansen, tlf. 86 47 02 25
Kollektiv transport til Brandbjerg Højskole fredag eftermiddag d 12. sept. 08 med BUS nr. 201 (”Vejle-VongeGive”) Afgang fra Vejle station: kl.15.40 og 17.10 / ankomst v. højskolen: kl.15.58 og 17.28
Ingen bus lørdag morgen! Der bliver en afhentning i minibus kl. 9.30 – og andre må selv finde dele-taxaer.
(Der er opsamling ved den udgang, hvor der ikke er billetsalg og kiosk, men P)
HJEMTUREN - lørdag den 13. sept.: Vi klarer os ved fælles hjælp + stedets minibus el. taxaer.
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Landsmøde
i SOS mod Racisme
Lørdag 15. november kl. 13.00
SOS mod Racisme
VerdensKulturCentret
Nørre Allé 7, 2. sal 2200 N
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning fra Landsrådet og
godkendelse
5. Regnskab for 2007 og godkendelse
6. Vedtagelse af fordelingsnøgle
7. Indkomne forslag
8. Valg af landsformand
9. Næstformand
10. Kasserer
11. Landskontaktperson
12. Revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt
Forslag til vedtægtsændringer og øvrige
forslag mailes til sos@sosmodracisme.dk
senest den 8. november.

Ordinær
generalforsamling
i København
Tirsdag 21. oktober kl. 19.00
SOS mod Racisme
VerdensKulturCentret
Nørre Allé 7, 2. sal 2200 N
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Beretning
5. Regnskab 2007
6. Indkomne forslag
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Forslag til dagsordenen mailes til
sos@sosmodracisme.dk
senest den 14. oktober.

Krystalnatsdemonstrationer 9. november 2008
I år er der gået 70 år siden Krystalnatten, hvor nazister i Tyskland smadrede glas i jødiske butikker og
plyndrede, slog, dræbte og forfulgte jøderne. Det var en ny fase i jødeudryddelsen i Tyskland, herefter kunne
ingen tro på Tysklands uskyld.
I anti-racistiske og menneskerettighedskredse har vi de sidste ca 15 år mindedes Krystalnatten med
demonstrationer i de fleste hovedstæder og en del andre storbyer i Europa. Således også i Danmark.
Ligesom de øvrige år, er SOS mod Racisme medarrangør i København, og i år vil vi også forsøge at komme
med i andre byer, fx ved vi at Anti-racistisk netværk i Århus også forbereder en demonstration 9. november.
Hold øje med hjemmesiden for andre arrangementer!
Søndag d. 9. november afholder Dansk Flygtningehjælp en landsindsamling til flygtninge; men man kan
godt nå at være med til begge dele, da Krystalnatsarrangementet i København i hvert fald plejer at begynde
på Nytorv kl. 17, hvorefter det går til Rådhuspladsen. I anledning af 70-året udvides det med et indendørs
arrangement i Politikens lokaler.
Aldrig mere en Krystalnat!
Mød op og vis din modstand mod racisme, diskrimination og fremmedhad!
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