SOS mod Racisme København
Generalforsamling 13. september 2016
Beretning fra lokalafdelingens møder:
Oktober: I Koncertkirken på Blågårds Plads holdes ”Rap mod Racisme” med mange optrædende.
Der planlægges krystalnat i København og Svendborg.
December: Per Katz tilbyder foredrag om Uri Yaari. EGAM live testing på arbejdsmarkedet
planlægges, og der holdes kursus. Steen mødes med arkitekt og VKC-leder om vores behov for
lokaler i VKC efter en ombygning. Anne deltager i UPR-presession i Geneve om Danmark og FNkonventioner om menneskerettigheder.
Januar: Venskabsprisen tildeles Khaterah Parwani og Natasha al Hariri.
Februar: Arrangement 21. marts forberedes sammen med fagforbund. Sonderinger om
samarbejde på Folkemødet indledes. UPR-høringen om Danmark medfører mange anbefalinger, en
stor del handler om diskrimination. Jette, Lasse, Lisa og Upeka er i gang med testning på
arbejdsmarkedet.
Marts: Redaktion af minileksikon 2016 starter. Arrangement 21. marts på FN-dagen mod Racisme
holdes på Staunings Plads og hos FOA. I samme anledning er der andre demonstrationer.
København får 350 flygtninge i år.
April: Anne tager kontakt med folketingsmedlemmer og foreslår en handlingsplan efter UPRresultaterne om Danmark. Live test om jobsøgning afsluttes. Foredrag af Per Katz om journalisten
Uri Yaari ”Man skal blande sig” med 25 tilhørere.
Maj: Møde i HUB’ens mødelokale. Ombygning i VKC 2. sal forløber fra ultimo maj til begyndelsen
af august. Jette, Steen og Birgitte forbereder sig på at deltage i Folkemødet
Juni: Minileksikon 2016 blev færdigt. Deltagelse på Folkemødet, hvor vi holder vi et arrangement
hos IMR om racismeparagraffen. Der ud over quizzer, som præsenteres på mobile events. Anne
har fået en positiv kontakt med SF og måske Enhedslisten om UPR-sagen. (Disse kontakter fører
ikke til noget).
August: Vi mødtes med Qasam og Nadia fra CFE til en gensidig præsentation. CFE havde
opfordret til et samarbejde omkring diskrimination. Møde i Landsråd 29. september. Landsmøde
12. november.
September: Vi mødtes igen i HUB’en med DRC, Menneskebiblioteket og Alverdens børn, som vi
skal dele lokale med. Der blev stillet borde op, talt om fælles printer, aftalt ydelser fra huset
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