Formandens beretning for året 2013-2014
for Landsforeningen SOS mod Racisme,
Landsmødet den 1. november 2014 i Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N.
Det politiske klima i Danmark bliver stadig mere indvandrer- og udlændingeuvenligt. Vi havde i
SOS mod Racisme forventet, at regeringsskiftet ville betyde forbedringer på integrations-,
flygtninge- og udlændingeområdet. Men efter afskaffelsen af fattigdomsydelserne og 300- og 450timers reglen har der været langt imellem lyspunkterne.
Senest er det blevet klart, at ”udlændinge”politikken bliver det helt store valgkamptema, og da
selv Radikale Venstre for nylig meddelte, at de gav totalt køb på deres politik på området, var
banen kridtet op. Det bliver en fæl valgkamp, og når (hvis?) de borgerlige kommer tilbage til
magten, er de nødt til at stramme endnu mere, for den nuværende regering har stort set ikke
slækket på noget. Den socialdemokratiske ordfører forsikrer i hvert fald uafladeligt, at Danmark
har nogle af de strammeste regler på flygtninge- og familiesammenføringsområdet i Europa.
Og så bliver der mere brug for SOS mod Racisme end nogensinde før.
Foreningen SOS mod Racisme
Foreningen er præget af en stærk lille kerne af aktive medlemmer, som jeg gerne vil takke for
vores gode samarbejde. Steen Eriksen har heldigvis ladet sig overtale til at fortsætte som formand
for Københavnsafdelingen, og der er kommet nye kræfter i bestyrelsen for SOS mod Racisme,
København: Sananda Solaris og de to suppleanter Rahwa Mokonen og Simone Ullerup.
Randers-afdelingens aktiviteter og brede samarbejde skyldes især Birgitte Olesen.
Marianne Olsen fortsætter sit store arbejde som redaktør for SOS mod Racismes nyhedsbrev,
støttet af Bent Jessen, og både Leif, Sanne, Steen og Ruth gør en flot indsats, når vi skal have
nyhedsbrevene sendt ud. Det er lykkedes at få nye tiltag i gang, og som næstformand lægger
Anne Nielsen fortsat meget arbejde i vores forening. John Ukpo sørger for landsforeningens
økonomi, og Ruth Christiansen varetager medlemskartoteket.
Karen Høi er desværre trådt tilbage som redaktør af den moderniserede hjemmeside for
gymnasierne sosmenneskerettigheder.dk, som Anne Nielsen nu har overtaget. Jette Møller
redigerer den nye hjemmeside sosmodracismme.dk, der indtil videre lever sit helt eget liv.
Inga Axelsen, der døde 5. juni, efterlod et stort tomrum, og hun savnes af os alle.
Året der gik
26. oktober 2013 landsmøde i København.
Landsrådet blev genvalgt:
Formand: Jette Møller
Næstformand: Anne Nielsen
Kasserer/medlemskartotek: John Udo Ukpo
Landskontaktperson: Birgitte Olesen
Kritisk revisor: Leif Christensen

Automatiske medlemmer som formænd for Randers- og København-afdelingerne: Steen Eriksen og
Birgitte Olesen (også landskontaktperson)
I det forløbne år har landsrådet haft fire møder, hvoraf et var et weekendmøde i Sverige. Desuden
tager landsrådet afgørelser pr. mail. SOS mod Racisme København har haft ti åbne
bestyrelsesmøder.
9. november:
Krystalnatten SOS mod Racisme med i arrangementer i Fredericia, Svendborg samt København
(tovholder Ruth Christiansen)
27. november:
Sidste film i den antiracistiske filmkavalkade: CRASH om fordomme mellem forskellige etniske
grupper i Los Angeles
18. januar:
Hvad mener SOS mod Racisme? – internt debatmøde for at klarlægge foreningens holdning på
udvalgte områder: Arrangerede ægteskaber - Tvangsægteskaber - Æresdrab Modersmålsundervisning - Positiv særbehandling - Rituel slagtning - Omskærelse af drenge
26. februar:
Hate speech med Malene Fenger Grøndahl og Rune Engelbreth - et forsøg på at tiltrække unge,
som mislykkedes, men et meget spændende møde for studerende på RUC. Konklusionen blev, at
et evt. nyt møde holdes i København.
I marts:
Københavns Interkulturelle Board blev i dannet ved fusion af Interreligiøst Board og Advisory
board til bekæmpelse af diskrimination. Steen Eriksen repræsenterer foreningen i sin egenskab af
formand for SOS København.
21. marts:
FN-dagen imod racisme – Racismeparagraffen 75 år - racistisk retorik blandt politikere
sammen med DRC, debataften på Blågårds Plads. African Empowerment Center bidrog til debat
om bl.a.”The N-word”.
30. april:
Trafficking/kvindehandel med oplæg af socialfaglig medarbejder Ingrid Lüttichau fra
Socialstyrelsen og politikommissær Carsten Ahrends samt filmen Affected for Life.
15.-17.maj:
Landsrådets SOS-træf i Sverige
Maj-juni
Digt-og essaykonkurrence for gymnasierne (STX, HHX, HTX) og HF med 223 bidrag om,
hvordan man kan bekæmpe racisme i Danmark. 4 digte og 6 essay blev hver præmieret med 1000
kr. og vinderbidragene udgivet sammen med nyhedsbrevet for efteråret 2014. Dommerpanelet
bestod af forfatter og komponist Benny Andersen, forfatter og sproglærer Adil Erdem, redaktør og
forfatter Tarek Omar, samt vores redaktør Marianne Olsen.
11.-14. juni:
Folkemødet på Bornholm:
 Er religionsfriheden under angreb? - Om rituel slagtning og omskæring af
drenge (Jette Møller og Camilla Søe (VU) – ordstyrer: Marianne Olsen)
 Hate speech – Der er stadig brug for racismeparagraffen (Jette Møller på Speaker’s
Corner)
 Børnekonventionen i dansk asyl- og flygtningepolitik (biskop Kjeld Holm, formand
for Børnerådet Per Larsen, speciallæge i børnepsykiatri Bente Rich – ordstyrer: professor
dr. jur. Ole Espersen - i samarbejde med Et Anstændigt Danmark og Bedsteforældre for
Asyl)



Hate speech - sprog er magt (Knud Lindholm Lau og Jette Møller – ordstyrer: Birgitte
Olesen)
20.-21. juni :
John Ukpo til ENAR’s generalforsamling i Bruxelles
23. august:
Smag Verden på Prags Boulevard, hvor vi delte telt med Racismefri By
16. september:
Møde med ECRI om diskrimination i Danmark sammen med DRC og ENAR,Danmark, og en række
muslimske foreninger og andre , der kender problematikken fra deres dagligdag
19. september:
Racismeparagraffen 75 år - Tonen i den politiske debat herhjemme – Da ingen andre vil
fejre racismeparagraffens 75 års jubilæum gjorde vi det en gang til sammen med DRC og ENAR,
velbesøgt med klar overvægt af nye danskere
24. september:
Generalforsamling i SOS mod Racisme, København- Bestyrelse: Steen Eriksen, Leif
Christensen og Ruth Christiansen (kasserer), Sananda Solaris - Suppleanter: Rahwa Mokonen,
Simone Ullerup
26. oktober:
Demonstration for mangfoldighed og imod racisme og splittelse, arr. sammen med
Racismefri By
8. oktober:
Fælles debatmøde om Børnekonventionen og asylpolitik i Odense i samarbejde med
EtAnstændigt Danmark og Bedsteforældre for Asyl




Der har igen i år været holdt møder i Københavns Politis kontaktudvalg for etniske
minoriteter, hvor Anne Nielsen og John Ukpo har repræsenteret SOS.
Københavnsafdelingen har stået for forsendelse af blade og minileksikon.
Desuden har 1-2 fra SOS mod Racisme deltaget i et par demonstrationer arrangeret af
Racismefri By og to demonstrationer for nylig mod udstillingen af Dan Parks racistiske
billeder. Formanden var til åbent hus ved åbningen af den nye stormoské.

Randers:
Der samarbejdes bredt om enkeltarrangementer i Integrationsnetværket, hvor Birgitte Olesen
sidder i styregruppen
- sammen med BfA og Et Anstændigt Danmark
-sammen med Dansk Flygtningehjælp om den årlige indsamling i november.
29.januar:
et stort fyraftensmøde på Underværket med Simona Abdallah, dansk-palæstinensisk
musiker, der spillede forrygende og fortalte om sin strenge opvækst og den sociale kontrol i
Gellerup, som hun måtte kæmpe sig fri af for at nå sine drømme og sin nuværende internationale
status.
25.februar:
fælles planlægningsmøde med Et Anstændigt Danmark
5.april:
filmen "Den grønne cykel", debat og møde i Aarhus, arr. af SOS og Et Anstændigt Danmark
8.april:
planlægningsmøde i Integrationsnetværket på Underværket
22. april:
fælles informationsmøde på Underværket m. flere oplæg om forholdene i Syrien
12.-15. juni

med på Folkemødet på Bornholm
2.juli:
styregruppens planlægningsmøde (Integrationsnetværket) på Underværket
12.august:
styregruppens planlægningsmøde (Integrationsnetværket) på Underværke
9.september:
fællesmøde med BfA
30.september:
styregruppens planlægningsmøde (Integrationsnetværket) på Underværket
1.oktober:
fællesmøde med BfA
9.oktober:
Integrations-stormøde m. politikere, Integrationsrådet bl.a. - m. mange deltagere på
Underværket
23.oktober:
Møde på Randers Amtsavis m. journalist om vores arbejde
28.oktober:
Fælles debatmøde om Børnekonventionen og asylpolitik på "Remisen" i Århus i samarbejde
med Et Anstændigt Danmark og Bedsteforældre for Asyl
29.oktober + 3.november.: forberede DFH-indsamlingen i Randers
7. og 9. november: uddeling af ruter + selve indsamlingen
Public Relations:
Anne Nielsen og Jette Møller har haft et par debatindlæg i landsdækkende aviser, og Marianne
Olsen er flittig skribent i bl.a. Kristeligt Dagblad og som blogger på Sameksistens.dk. Især Anne
Nielsen besvarer spørgsmål fra skoleelever og andre, der kontakter SOS.
SOS mod Racisme har udgivet 2 nyhedsbreve, det sidste med vinderhæftet fra Digt- og
essaykonkurrencen som tillæg, med Marianne Olsen som redaktør og Bent Jessen som it-redaktør.
SOS mod Racisme har modtaget tilskud fra tips- og lottomidlerne og har bl.a. fået trykt postkort
med globus, postkort og plakater med Min nabo er udlænding og foldere. Desuden har vi fordelt
over to regnskabsår købt kuglepenne, vognpoletter, 2 demonstrationsflag, 2 beach-flag og 1 rollup banner. Vi opfylder i øvrigt stadig betingelserne for at modtage tilskud, fordi vores
driftsindtægter overstiger 31.000 kr.
Både sosmenneskerettigheder.dk og sosmodracismme.dk er blevet moderniseret. Facebook-siden
er oppe på 495 ”likes”, men den eneste debat er fortsat IntactDenmark, der nærmest har
spammet siden (går ind for et forbud mod omskæring af drenge). Siden får sammenlagt 1,7 ud af
5 stjerner med 4 personer, der har givet topkarakter, og 19, der har givet bundkarakteren 1
stjerne (alle så vidt vides fra IntactDenmark).
Pressemeddelelser (kan ses på www.sosmodracisme.dk)



11. august 2014 Åbent brev til Justitsministeren: Om umenneskelig behandling af
afghansk asylansøger, der nu er fængslet i Ellebæk, hvor han tidligere har
forsøgt selvmord
25. juli 2014: Protester mod højreradikalt EU-parlamentsmedlems sprogbrug i
EU-Parlamentet







4. juli 2014 SOS mod Racisme skuffede over, at Radikale Venstre har givet køb
på en menneskeværdig udlændingepolitik
juni 2014: Digt-og essaykonkurrence: Gymnasieelever i kamp mod racisme
13. april 2014: SOS mod Racisme protesterer over Danmarks tilsidesættelse af
FN's børnekonvention
25. marts 2014: Europarådets menneskerettighedskommissær kritiserer, at
Danmark ikke respekterer asylansøgernes og asyl- og migrantbørns rettigheder
10. februar 2014: SOS mod Racisme imod et forbud mod omskæring af drenge.

Høringssvar:






9. maj 2014: SOS mod Racismes høringssvar om mulighed for genoptagelse af
visse sager om ophold for børn
samt høringssvar om:
- gennemførelse af Dublin 3 forordningen (om asylansøgere)
- kvoteflygtninge
- ændringer i udlændingeloven i forbindelse med gennemførelse af EUs
tilbagesendelsesdirektiv
fælles svar fra ENAR, DRC og SOS vedr. Midtvejsrapporten om FNs
menneskerettighedsråds vurdering og anbefalinger vedr Danmarks overholdelse af
menneskerettighederne (upr-vurderingens anbefalinger til Danmark)
svar vedr. ECRIs opfordring til, at Danmark fik gjort mere ved at få etniske mindretal ind i
politistyrken i Danmark (DRC sørger for sammenfatning og videresendelse).

31.oktober 2014
Jette Møller

