Landsrådets beretning 14. november 2015
Den sidste lange tid op til valget i juni 2015 blev en barsk periode på vores område. Socialdemokraterne og Venstre konkurrerede om, hvem der kunne foreslå de strammeste love på
flygninge- og udlændingeområdet, og hvem der havde hjemsendt flest afviste asylsøgere. Den
egentlige vinder af valget blev dog hverken S eller V, men Dansk Folkeparti.
Mange vælgere var mistrøstige efter de fire år med Helle Thorning Schmidt som statsminister. Ikke
siden valget i 1943 har så mange stemt blankt, 29.000 - plus f.eks. over to tusinde stemmer på
løsgængerne fra Nationalpartiet, der ikke nåede at samle underskrifter nok.
Så valgets resultat var - som ventet og frygtet - nedslående, og SOS mod Racisme får nok at gøre
fremover.
I årets løb har SOS mod Racisme haft en mangfoldighed af aktiviteter, og vi har desuden lavet et
stort arbejde med at skrive høringssvar og kommentarer, dels vedr. lovforslag og betænkninger,
dels kommentarer til internationale organer om Danmarks overtrædelse af menneskerettighederne
vedr. racediskrimination, racisme og manglende ligebehandling (Se nederst!).
SR-regeringen strammede vilkårene for flygtninge med midlertidigt ophold, så de først kan få deres
familie hertil efter et år, og den nye Venstre-regering har strammet asyllovgivningen. Den nye
borgerlige regering har desuden skåret vilkårene for flygtninge helt ind til benet og mere til gennem
bl.a. næsten halverede kontanthjælpsydelser, som vil bringe mange under fattigdomsgrænsen –
hvorefter den har afskaffet fattigdomsgrænsen. I øjeblikket forhandler den om at udstrække den
lave kontanthjælp til alle her i landet, der har haft bopæl uden for Danmark og EU mindst 1 ud af
de foregående 8 år.
Desuden fjerner man muligheden for unge tosprogede, der er født og opvokset i Danmark, for
under visse betingelser at få dansk statsborgerskab ved erklæring – fremover kan kun nordiske
statsborgere få det, de behøver så til gengæld ikke at være født her. Desuden er der kommet en
række stramninger vedr. dansk statsborgerskab, hvor der nu stilles krav om, at man skal have
bestået Danskprøve 3, som er beregnet til udlændinge med videregående uddannelser, og en
skærpet indfødsretsprøve om samfundsforhold i Danmark.
Man vil desuden gennemføre mulighed for grænsekontrol i såkaldt grænsenære områder, hvor
politiet fx kan standse folk med anden hudfarve og bede dem om at vise pas, opholdspapirer, etc.
V-regeringen har erklæret, at de vil tilbageføre alle SR-regeringens lempelser af Udlændingeloven
og desuden stramme op, hvor de kan. På den måde kan de træde alle udlændinge, flygtninge og
asylsøgere under fode og samtidig sikre, at en fremmedfjendsk debat holdes i kog.
Heldigvis har hele flygtningesituationen også fået mange danskere på barrikaderne for at hjælpe og
bl.a. er de mange Venligboere et lys i en mørk tid.

Året, der gik
Landsmødet 1.november 2014
Landsrådet blev genvalgt:
Formand: Jette Møller
Næstformand: Anne Nielsen
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Kasserer: John Udo Ukpo
Formanden for Randers og for København, aktuelt Birgitte Olesen og Steen Eriksen, er stadig
automatisk medlemmer af landsrådet, men vedtægterne blev ændret ved sidste landsmøde, så hver
afdeling nu vælger en suppleant til landsrådet. Det sidste var for at få unge medlemmer med. Det
fremgår ikke, hvor suppleanterne skal være bosiddende, så Simone Ullerup er blevet suppleant i
Randersafdelingen og Rahwa Mokenen i Københavnsafdelingen. Imidlertid har de kun deltaget i et
enkelt landsrådsmøde i årets løb, idet de var i Paris under mødet i april.
Kritisk revisor: Leif Christensen
Revisorsuppleant: Niels-Erik Hansen
I det forløbne år har landsrådet haft tre møder, desuden træffer landsrådet beslutninger pr. email.
SOS mod Racisme København har haft ti åbne bestyrelsesmøder. Der henvises til formandens
beretning ved generalforsamlingen i SOS mod Racisme, København.
Arrangementer:
Både i år og sidste år har SOS mod Racisme sædvanen tro været med i Krystalinitiativet, og vi har
de seneste år også været med i Svendborg, hvor man har afholdt krystalnatarrangement 9.
november hvert år de sidste 24 år. Birgitte Olesen talte ved et møde efter krystalnatdemonstrationen i Århus.
Søndag 30. november talte Jette Møller ved demonstrationen Black Lives Matter uden for Den
amerikanske Ambassade: ”Fifty years ago Dr. Martin Luther King, Jr. held his famous speech: I
Have a Dream that one day my children will be judged not by the colour of their skin but by the
contents of their character...”. Også 9. december og 13. december var SOS mod Racismes lille
gule flag på gaden under parolen Black Lives Matter.
17. december protesterede vi imod regeringens asylstramninger, og 11. og 17. januar var SOS
mod Racisme med ved demonstrationer mod tvangshjemsendelse af afviste asylansøgere. Fra
mandag 2. februar var vi medarrangører af i alt 10 mandagsdemonstrationer mod Pegida.Dk. Jette
Møller og Anne Nielsen holdt taler ved to demonstrationer.
Søndag 15. februar udsendte vi pressemeddelelse efter drabet på Finn Nørgaard og Dan Uzan,
hvor seks betjente blev såret, og mandag 16. februar var vi med til mindehøjtideligheden, ligesom
vi også var repræsenteret ved fredsringen omkring synagogen en måned senere.
16. marts havde vi et velbesøgt debatarrangement Hvordan kan man bekæmpe racisme i
Danmark? på Verdenskulturcentret, hvor gymnasieelever præsenterede deres bidrag til vores essayog digtekonkurrence på gymnasier og HF, Adil Erdem læste egne digte op, og Tess Skadegård
Thorsen talte om strukturel racisme.
Lørdag 21. marts, FN’s internationale dag mod racisme, var SOS mod Racisme med ved tre
forskellige arrangementer i København, en demonstration sammen med Racismefri By, en bod ved
et arrangement i Nørrebrohallen og endelig et fyraftensmøde med efterfølgende hyggeaften med
spisning arrangeret sammen med Demos.
1. april var Steen Eriksen kong Hans Den Anden af Danmark og Rahwa Mokenen prinsesse Seriosa
ved arrangementet Aprilsnar på Verdenskulturcentret, et livsglad mangfoldighedsarrangement med
koret Verdens Sirener.
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Lørdag 18. april afholdt vi medlemsarrangementet Hotte emner i den offentlige debat - Hvor står
SOS mod Racisme? ligesom sidste år (omtalt i seneste nyhedsbrev), og fredag 24. april havde vi
et eftermiddagsarrangement på Cafe Støberiet på Blågårds Plads i anledning af 100 året for
folkemordet på 1½ million armeniere, som vi forgæves opfordrede regeringen til at anerkende.
1. maj fik vi lov at stå i Horserød-Stutthof Foreningens telt i Fælledparken. Igen i år var vi med på
Folkemødet på Bornholm 11.-14. juni, hvor havde vi fem vellykkede arrangementer og boede som
sædvanlig på en dejlig ødegård ved Pedersker Plantage.
Søndag 7. juni lagde formanden blomster på den vandaliserede muslimske gravplads i Brøndby i
forbindelse med Lys for fred og sjæl.
22. august var vi med til at danne fredsring rundt omkring moskeen på Dorteavej efter
brandattentatforsøget. VIDEO TV2 LORRY http://www.tv2lorry.dk/artikel/281034
SOS mod Racisme var anbefalere af underskriftindsamlingen i juli/august måned imod regeringens
diskrimination af flygtninge i forbindelse med vedtagelsen af fattigdomsydelserne, ligesom vi deltog
i demonstrationen Flygtninge er også mennesker 26. august.
Søndag 13. september opfordrede SOS mod Racisme folk over hele landet til at invitere
flygtninge på middag eller kaffe under parolen Refugees Welcome – Byd flygtninge velkommen, og i
København inviterede formand og næstformand m.fl. tre flygtninge på middag hjemme hos sig selv.
Da et halvt hundrede syrere demonstrerede foran Udlændingestyrelsen medio september, havde
Anne Nielsen tre mænd og Jette Møller to kvinder boende. Sidstnævnte blev senere interviewet af
TV2 Lorry:http://www.tv2lorry.dk/artikel/283383
21. september afholdt vi sammen med ENAR, DRC og en række andre organisationer den
velbesøgte konference Islamofobi i Danmark – virkelighed eller opspind? på Verdenskulturcentret
med hele ni oplæg, flertallet af dem fra tosprogede eksperter på området.
1. oktober arrangerede SOS mod Racisme Rap mod Racisme sammen med Struglaz Crew og
KoncertKirken Blågårdsplads for at tiltrække flere unge medlemmer. De første 100 fik en sponsorøl
fra Nørrebro Bryghus, og efterfølgende er der lavet en musikvideo med Alternativets Uffe Elbæk,
Yildiz Akdogan (MF for S), Linje 3’s Anders Bircow og skuespilleren Karl Bille m.fl. som mimere til
rap-melodien IKKE ALENE, som kan downloades evt. mod en frivillig donation. Pr. 13/11 var
videoen set 10.747 gange. Vi fik 6 nye medlemmer og har solgt 28 trøjer og 17 muleposer med
vores logo - til under kostpris, da vi ikke vurderede, vi kunne tage mere end hhv. 100 kr. og 50 kr.
Herudover har SOS mod Racisme deltaget i utallige arrangementer, som andre organisationer stod
bag, ligesom vi også sidder i Ligebehandlingsudvalget (AN) under Institut for Menneskerettigheder
og i Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og de etniske minoriteter (JU)
SOS mod Racisme, Randers & omegn:
28.oktober 2014: Stort debatmøde om Børnekonventionen, på “Remisen”, Aarhus med Jesper
Lindholm (jur.), Bente Rich (psyk.), Leif Bork Hansen (teol.) i panelet og Jørn Nerup (BfA) som
ordstyrer
16. februar 2015: Fælles-demo imod nye stramninger på Slotspladsen, Randers
17. februar: SOS indbød til projektsamtaler med skoleelever (Randers)
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18. april – Deltog i SOS-debat i Kbh. og i landsrådsmøde
4. Juni: Stort integrationsmøde i Nordbyen, Flyvervej 5, Randers
7. august: Fællesmøde med Et Anstændigt Danmark, Randers
20. august: Fælles-demo m. fakler og taler (Randers for Mangfoldighed)
12. september: Deltog i SOS-landsrådsmøde i Kbh.
30. september: Møde i koordinationsgruppen, Underværket, Randers
23. oktober: Foredrag og debat m. Steffen Jensen, TV2, på Underværket, Randers
24. oktober (FN-dagen) i Seniorhuset, Odense: “Mennesker på flugt”
Debatmøde med oplæg fra Jens Engedal (Dansk Flygtningehjælp),
Alla Abdol Hamid (Venligboerne) og Rona Naghizadeh (psykologistud.)
9.november Krystalnatten: Birgitte Olesen i panelet ”For mangfoldighed” på Kvindemuseet, Aarhus
11.november: Møde i koordinationsgruppen, på Underværket, Randers
14. november: Deltager i SOS-landsmødet i Kbh.
Birgitte Olesen
Internationalt:
4.-7. december 2014

EGAM’s Annual Meeting Paris (JM)

14.-19. april 2015

European conference Maison des Potes, Paris, (SU+RM)

4.-9. maj 2015

Overcome all borders (UNITED against Intolerance) Malaga (RM)

28.-31. oktober 2025

United for Equality (Maison des Potes) Paris (JJ+MO)

28. Okt.-1.nov.2015

Situation Testing (EGAM), Wien (JM)

De sociale medier og vores hjemmesider:
SOS mod Racismes facebook-side har rundet 900 likes. Jette Møller er af og til aktiv på Twitter
som formand for SOS for Racisme, og Julie har lovet at få os på Instagram.
sosmodracisme.dk og sosmenneskerettigheder.dk, der redigeres af hhv. Jette Møller og Anne
Nielsen, er begge ret besværlige at opdatere, så det bliver ikke til så meget, som vi kunne ønske
os. Annes mand Helge er bagstopper, når tingene går i koks, og det bliver for svært.
Nyt er en KALENDER, som ligger under ARRANGEMENTER på sosmodracisme.dk og månedsvis
viser, hvem der foretager sig hvad i SOS-regi. Den er primært beregnet til intern brug.
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Høringssvar:
10. november 2015: Høringssvar vedr. kvoteflygtninge
Bilag 1 (Vores tidligere høringssvar fra 2014 om samme forhold)
3. november 2015 Høringssvar vedr. ny indfødsretsprøve
27. oktober 2015 Høringssvar om ændring af indfødsretsloven, så udenlandske børn født og
opvokset i Danmark ikke kan få dansk indfødsret ved erklæring (Undtagelse: nordiske statsborgere
- der ikke behøver være født her)
23. juli 2015 Høringssvar på L2, L3 og L7 om en særlig lav integrationsydelse mv. til flygtninge og
andre, der ikke har været i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år, fratagelse af retten til
folkepension og ferie og indskrænkning i børneydelser for nye flygtninge
21. juni 2015 Recommendations for the Universal Periodic Review of Denmark of the UN Human
Rights Council (Forslag til anbefalinger fra SOS mod Racisme, DRC og ENAR-Danmark i forbindelse
med upr-vurderingen af Danmarks overholdelse af menneskerettighederne i FNs
Menneskerettighedsråd)
5. maj 2015 Høringssvar fra SOS mod Racisme om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse mv.
22. april 2015 Kommentarer fra SOS mod Racisme, Danmark, til CERD ved CERDs eksamination
af Danmark 6.-7. maj (eng.) CERD er den komité, der varetager tilsynet med at de lande der har
tilsluttet sig FNs Racediskriminationskonvention også overholder den.
16. april 2015 Høringssvar fra SOS mod Racisme vedr. humanitært ophold
4. december 2014 Høringssvar om grænsekontrol i lufthavnene
19. november 2014 Høringssvar på L 72 om midlertidigt ophold uden mulighed for
familiesammenføring det første år.
13. november 2015
Landsrådet
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