SOS mod Racisme, København
Beretning til generalforsamling 24. september 2014
Sidste generalforsamling var 4. september 2013.
Til bestyrelsen valgtes Steen, Ruth, John og Leif, suppleant: Sanne og Inga, revisor: Anne.
I det følgende er kort refereret de ti åbne møder, som bestyrelsen har holdt i årets løb. Møderne har
som tidligere været et forum, hvor ikke alene snævert københavnske sager behandles, men der har
også været mange interessante diskussioner om landspolitiske emner og om henvendelser fra
EGAM, Enar og UNITED.
September (efter generalforsamlingen)
Program for filmkavalkade i samarbejde med VKC blev præsenteret. Der blev drøftet høring om
nogle ændringer til lov om udlændinge, bl.a. om Dublin III-forordningen.
Oktober
Bestyrelsen valgte Steen som formand og Ruth som kasserer.
Første film i kavalkaden, Just the Wind blev vist som vores Roma Pride.
Vi fik en ny lejekontrakt for vores lokale fælles med DRC.
November
Der er høring om ændring af bestemmelserne i integrationsloven om valg til integrationsråd. VKC
holder seminar om organisering og fundraising for etniske minoritetsforeninger. Der planlægges en
demonstration 14. december i Sydhavnen mod racisme/nazisme, hvor vi første gang hører om
Racismefri By.
9. november deltog vi i arrangement i anledning af Krystalnatten.
Januar
Der blev refereret fra 2. møde i Københavns kommunes ”Advisory board til bekæmpelse af
diskrimination, hadforbrydelser og til fremme af lige muligheder”. Mødet var den 2. december.
Februar
26. februar blev holdt et kun lidt besøgt møde for studerende på RUC med Malene Fenger Grøndahl
og Rune Engelbreth om hate crime. Simone og Jette stod for arrangementet.
Efter mødet gik vi til vores julemiddag på restaurant.
Marts
Københavns Interkulturelle Board bliver dannet ved fusion af Interreligiøst Board og Advisory
board til bekæmpelse af diskrimination …
21. marts på FN-dagen imod racisme arrangerede vi, sammen med DRC, debataften på Blågårds
Plads om racistisk retorik blandt politikere. Det var svært at besætte et panel, men vi fik kontakt
med African Empowerment Center, som bidrog til debat om ”The N-word”. Mødet var velbesøgt.
Vi melder os til det kommunale arrangement Smag Verden, som holdes 23. august.
April
Mødet blev aflyst
30. april holdes møde om trafficking/kvindehandel med gode oplæg og filmen Affected for Life.
Maj
Digt-og essayskonkurrence for gymnasiaster resulterer i over 200 bidrag.
10. maj holdt Racismefri By demonstration mod nazisme på Halmtorvet.
Juni
Vi fik besked om, at vores bestyrelsessuppleant mv. Inga Axelsens var død efter lang tids håbløst
sygeleje. Mindeord blev udvekslet og mange af os deltog i begravelsen 11. juni.

Til Smag Verden er vi med i en gruppe, som har aftalt en fælles aktivitet med "Håb" som tema.
Udtryksform: "Line of Hope: Vi binder vore håb sammen."
Hver forening hænges et stykke tøjsnor op over teltfacaden, budskaber om Håb skrives på
kartonstykker, som sættes op på tøjsnoren med tøjklemmer.
Opgaven blev præsenteret og første tilmelding til en vagtplan fandt sted.
Der blev talt om ønsker til videre opfølgning på digt- og essaykonkurrencen.
August
På første møde efter sommer blev talt videre om Smag Verden på Prags Boulevard 23. august.
På dagen stillede vi op med foreningens roll-up og kassevis af minileksikon, postkort, foldere, blade
og kuglepenne. Vi var i forskellig grad gode til at få noget ”fra hånden”, vores teltfæller fra
Racismefri By havde meget stort held med at udlevere deres flyers.
Opgaven med ”Line of hope” blev gennemført med noget vekslende resultat i de forskellige
grupper. Da vi skulle hænge snorene med håbets budskaber op mellem nogle træer blæste og
regnede det så meget, at ophængningen måtte opgives.
Digt- og essaykonkurrencen fortsætter måske med oplæsningsarrangement og udstilling i VKCcaféen.
Der har igen i år været holdt møder i Københavns Politis kontaktudvalg for etniske minoriteter,
hvor Anne og John har repræsenteret SOS.
Lokalafdelingen har stået for forsendelse af fx. blade og minileksikon.
STEEN ERIKSEN

