INVITATION TIL
KONFERENCE OM DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER FOR ETNISKE MINORITETER

TID: 13. januar 2020, kl. 10 - 16.15
STED: Fællessalen, Christiansborg
SOS Racisme afholder en konference på Christiansborg om demokrati og menneskerettigheder
for etniske minoriteter. Sikandar Siddique, MF for Alternativet, er vært. Konferencen handler om
etniske minoriteters begrænsede muligheder for at deltage i det danske demokrati og om deres
retsstilling i forhold til menneskerettighederne.
I Danmark bor der næsten 450.000 udenlandske statsborgere over 18 år, der ikke har stemmeret
til folketingsvalg. Knap 10% af alle voksne har altså ikke nogen indflydelse på, hvem der skal
vedtage de danske love.
Danmark har altid set sig selv som forkæmper for menneskerettighederne. Den tid er forbi. Nu
går Danmark helt ud til kanten af menneskerettighederne og løber risikoen for at tabe sager
internationalt.
SOS Racisme har inviteret en række eksperter til at holde oplæg om menneskerettigheder og
demokrati. Desuden giver flygtninge og indvandrere et indblik i, hvordan de oplever de love, der er
vedtaget.
Konferencen er gratis. Der serveres kaffe/the, boller, vand, frugt og sandwich.
Tilmelding via Billetto senest fredag d. 9. januar 2020: https://billetto.dk/e/demokrati-ogmenneskerettigheder-for-danmarks-etniske-minoriteter-billetter-399816/
Billetten skal fremvises elektronisk eller fysisk på Christiansborg. Husk at komme i god tid, da alle
skal sikkerhedstjekkes.

Program
Moderator: Yanaba Mompremier Rymark Sankoh, sekretariatsleder i LGBT Asylum

09.15-10.00 Sikkerhedstjek og ankomst, meet & greet
Vi foreslår ankomst senest kl. 09.45. Folketingets sikkerhedstjek har indgang til højre under den
store hovedtrappe.

10:00-10.10 Velkomst:
Sikandar Siddique, MF, vært og udlændinge-, integrations- og indfødsretsordfører for Alternativet,
og Jette Møller, landsformand for SOS Racisme

10.10-11.15 Menneskerettigheder generelt og fratagelse af statsborgerskab:
Advokat Niels-Erik Hansen:
Overblik: Menneskerettighederne for etniske minoriteter og udlændinge i Danmark
Professor emerita Eva Smith:
Administrativ fratagelse af dansk indfødsret fra ”fremmedkrigere” og deres børn.
Hawar Azizi, afvist statsløs FN-flygtning:
Om mig selv og min families historie
Q&A
11.15 – 11.30 Kaffepause

11:30-12:30 Demokrati og statsborgerskab:
Rapper Al Agami:
Statsløs og uden for demokratiet
Lektor Simon Laumann Jørgensen, Statskundskab, Aalborg Universitet:
Underminerer kravene til statsborgerskab demokratiet?
Q&A

Debat:
Hvad kunne demokratiet vinde ved indvandreres lettere adgang til statsborgerskab?
12.30 - 13:05 Frokost

13:05-13:45 ”Ghetto”pakken:
En ung beboer:
”Ghetto”pakkens konsekvenser for lejerne i de truede boligområder
Advokat Eddie Khawaja:
“Ghetto”pakken: Hvad indebærer den fra et juridisk perspektiv?
Q&A

13:45-14:45 Paradigmeskiftet:

Afdelingschef Eva Singer, Dansk Flygtningehjælp, Asyl og Repatriering:
Paradigmeskiftet: Fokus flyttet fra integration til hjemsendelse
14.00 – 14.10: Kaffepause
Leo Nasser, LGBT+ Asylum:
Midlertidighedens konsekvenser for LGBT+-personer
Mohamad Alnabhan, studerende:
At uddanne sig eller arbejde med risiko for at blive sendt tilbage
Direktør Natasha Al-Hariri, DFUNK:
Hvordan påvirker paradigmeskiftet og andre stramninger de unge?
Q&A

14:45-15:35 Udvisning og udsendelse
Oplæg fra to afviste asylansøgere på Kærshovedgård
Advokat Tyge Trier, ekspert i Menneskeret:
Udvisning og udsendelse til lande i krig, hvornår er det i strid med menneskeretten?
Q&A

15.35 - 16.10 Debat:
Hvad kan der gøres for at dansk lovgivning overholder menneskerettighederne også for
udlændinge og etniske minoriteter? Hvad kan politikerne gøre? Hvad kan vi gøre?

16:10-16:15 Tak for i dag!
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/574521726710312/
Kontakt:
Anne Nielsen anne@sosracisme.dk - tlf. 4233 1968

Konferencen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens andel af udlodningsmidlerne.

