Den voksende højrepopulisme - Hvad nu?
Program:
15:30 Introduktion
15:35 Gregory Christensen, Formand for Unge for Menneskerettigheder
15:45 Khalid Alsubeihi, Formand for Viomis Aid
15:55 Qasam Nazir Ahmad, regionsrådsmedlem i Region hovedstaden og folketingskandidat i Københavns
Omegns Storkreds.
16:05 Pause: Mulighed for networking, kaffe m.m.
16:15 Knud Lindholm Lau, Ekstern lektor i retsretorik & forfatter af "BARE FORDI AT - sprog og forestillinger i
udlændingedebatten” mm.
16:25 Paneldebat med Spørgsmål & Svar
17:00 Afslutning
Populismen i Vesten lever i bedste velgående. En eftervirkning af selvsamme populistiske bølge i
den europæiske politik har resulteret i, at mange mennesker er bange for den intolerance og vold,
som populismen kan indgive. Der ses en forsat stigning i hadforbrydelser, hyppigst med direkte
skade på mennesker og ejendom. Det kommer eksempelvis til udtryk i alle de anmeldelser og den
selvtægt der udføres mod eksempelvis de ”ny-kriminaliserede” niqabklædte kvinder. Nogle gange
resulterende i hadforbrydelser med skade på mennesker og ejendom til følge..
Den populistiske islamofobiske retorik bunder i argumenter omkring mistillid til muslimer, ved
påstande om en påbegyndt islamisering af Vesten.
Den xenofobiske populisme, som især rammer muslimer, har den eftervirkning, at muslimer i
Europa diskrimineres, og at islamofobi er en voksende problematik, der også indbefatter
Danmark. Mange muslimer er af den opfattelse, at meget få handlinger, bedrevet af
enkeltpersoner resulterer i, at muslimer ”skæres over en kam”, hvilket bevirker et stort had mod
alle muslimer som en gruppe.
Derfor afholdes der i anledning af ”den europæiske dag mod islamofobi og fremmedhad”dette
event, arrangeret af Center for Dansk-Muslimske Relationer, SOS Racisme, Unge mod
fremmedhad og HumWatan radio, som inviterer til en aften med fokus på den voksende højrepopulisme i en dansk kontekst.
Har du kendskab til disse problemstillinger? Og kunne du samtidig tænke dig at lytte til nogle
oplægsholdere, der hver især vil dele deres erfaringer i forhold til problemstillingernes alvor, samt
hvordan man eventuelt kan komme disse problemstillinger til livs, så er dette event bestemt ikke
noget, der skal gå i glemmebogen.
Vi ser frem til at se dig d.21/09-2018.
Vi slår dørene op kl. 15.00 og begynder programmet 15.30.

Eventet er gratis.

________________
Arrangører:
Center for Dansk-Muslimske Relationer,
Verdenskulturcenteret,
SOS Racisme,
Unge for Menneskerettigheder
HumWatan Radio

