Landsrådets beretning 12. november 2016
I årets løb har SOS mod Racisme haft mange aktiviteter, og vi har desuden lavet et stort arbejde
med at skrive høringssvar, anbefalinger og kommentarer, dels vedr. lovforslag og betænkninger,
dels til internationale organer om Danmarks overtrædelse af menneskerettighederne vedr.
racediskrimination, racisme og manglende ligebehandling (Se nederst!).
Der er især lagt mange kræfter i UPR-processen (Universal Period Review), hvor næstformand
Anne Nielsen var hoveddrivkraften og har lagt et uvurderligt kæmpearbejde. Cirka hvert 4. - 5. år
bliver verdens lande vurderet i FN om, hvordan det går med at overholde menneskerettighederne,
og hvilke ændringer der kan ønskes. 21. januar 2016 blev Danmark eksamineret for anden gang i
Geneve i FN’s Menneskerettighedsråd. Forinden havde SOS mod Racisme indsendt anbefalinger
sammen med DRC og ENAR Danmark, og Anne Nielsen fik i december 7 minutters foretræde ved
pre-sessionen i Geneve på vegne af SOS mod Racisme, ENAR Danmark og DRC. Alle dokumenter
ligger på vores hjemmeside under Internationalt om diskrimination i Danmark UPR-vurdering
af Danmark. Ved UPR eksamen i 2016 blev der givet 199 anbefalinger, heraf havde omkring 134
især med udlændinges og etniske og religiøse mindretals menneskerettigheder at gøre. Danmark fik
både ved den første og ved den anden UPR-eksamen bemærkelsesværdigt mange anbefalinger
vedr. racisme, hadforbrydelser, diskrimination, flygtninge og asylansøgere, handlede kvinder,
migranters forhold, og udlændinges rettigheder i det hele taget.
Anne Nielsen har efterfølgende arbejdet for at få folketingspartier med til at foreslå en
handlingsplan vedr. racisme og haft møder med SF og Enhedslisten. Desværre har det ikke
resulteret i et beslutningsforslag om en handlingsplan.
Over et par måneder arbejdede Jette Møller, Lisa Callesen og Lasse Krøner sammen med Upeka
Abeynayake fra DRC om at sende ansøgninger fra to fiktive ansøgere som led i et EGAM-projekt,
Situation Testing of the Labour Market, i 9 europæiske lande. Desværre stod resultatet ikke
mål med anstrengelserne, for det væltede ind med afslag til både Jonas Hansen og Mohammed
Ahmed.
I foråret arbejdede Birgitte Olesen, Jette Møller, Anne Nielsen og Steen Eriksen med at få opdateret
vores Minileksikon med støtte fra Tanja Rørdam Nielsen og Niels-Erik Hansen. Sidste år sprang vi
over, da der skulle være valg, og hvis blå blok vandt, ville love og regler på vores område efter alt
at dømme blive ændret så radikalt, at leksikonnet ville være forældet på kort tid. Nu fik vi ganske
mange lovændringer med. Det er et stort arbejde, men vi er tilfredse med resultatet og fik flere
opslagsord med ved at ændre layoutet.
Regeringens mange lovændringer gav meget arbejde med at skrive høringssvar, og vi fik
desværre ikke svaret på alle de høringer, vi gerne ville. Her er vi meget udfordret, fordi vi
simpelthen ikke har haft human resources nok til at løse opgaven.
Til gengæld har vi i årets løb fået kærkomne donationer. Et medlem havde testamenteret os knap
5.000 kr, et andet medlem ville donere os 5.000 kr, men døde desværre, inden overførslen blev
foretaget, og vi har desuden uventet modtaget 10.000 kr. fra Hanne og Shmuels Anden Fond.
Vi plejer hvert år at få tilskud dels til konkrete aktiviteter, herunder vores tidskrift og vores
minileksikon, dels til driften, fra Tips- og Lottomidlerne, men seneste tilskud til aktiviteter var kun
på godt 20.000 kr., fordi totalbeløbet er blevet mindre, og der er flere ansøgere. Til gengæld fik vi
for nylig besked om, at vi i 2016 har fået 47.118,33 kr. i driftstilskud, så det var en lettelse.
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Det anti-racistiske område får meget lidt offentlige tilskud, så der er meget få ansatte på området –
undtagen på Institut for Menneskerettigheder - og arbejdet må derfor udføres af frivillige. Her er
SOS mod Racisme heldigvis velsignet med nogle dedikerede aktive, som hver for sig gør et stort
stykke arbejde, og på det seneste har vi fået flere nye medlemmer, som gerne vil være med til at
lave antiracistisk arbejde, bl.a. har vi et arrangement i støbeskeen med Wafande, Shaka Loveless
og rapperen Ellie Jokar.
Vi har det seneste år haft kontakt med udenlandske journalister, Jette Møller og Julie Jeeg mødtes
med Pulitzer-prismodtager David Zucchino fra New York Times hos førstnævnte. Desværre blev
SOS mod Racisme kun omtalt som an anti-racist NGO. Vi var i Washington Post og i
engelsksproget russisk tv, RTTV, i forbindelse med sagen omkring Langkaer Gymnasium med
etnisk opdelte klasser. Desuden var Jette Møller på BBC Radio World Service.
Debatten på Facebook om drengeomskæring bliver mere og mere betændt, og Intact Danmark
presser på alle tænkelige steder og har bl.a. fået MetroXpres på sin side og senest også Jyske
Vestkysten. Derfor blev det besluttet at stifte en forening ”Retten til Forskellighed –
CircumINFO” som modstykke, hvor bestyrelsen blev et kollektivt formandsskab, som Jette Møller
sidder i som landsformand for SOS mod Racisme. Foreningen skal arbejde mod et forbud og for
saglig oplysning og dialog med forældrene.
Vores base på VerdensKulturCentret er fuldstændig forandret. DRC’s tidligere kontorer er blevet
totalt ombygget hen over sommeren, og SOS mod Racisme deler nu det lille lokale, vi benyttede
før, med DRC, Menneskebiblioteket og Alverdens Børn. Til gengæld er der mere udenomsplads, vi
kan bruge. Desværre har vi stadig ikke fået internetforbindelse, så vi bruger ikke kontoret ret
meget, da vores computer ikke kan køre trådløst.

Året, der gik
Landsmødet 14. november 2015
Landsrådet blev genvalgt:
Formand: Jette Møller
Næstformand: Anne Nielsen
Kasserer: John Udo Ukpo
Formanden for Randers og for København, aktuelt Birgitte Olesen og Steen Eriksen, er stadig
automatisk medlemmer af landsrådet. Simone Ullerup blev suppleant i Randersafdelingen og Rahwa
Mokenen i Københavnsafdelingen. Rahwa har deltaget i et enkelt landsrådsmøde. Som noget nyt er
landsrådsmøde også åbne for alle medlemmer i lighed med Københavnsafdelingens
bestyrelsesmøder.
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 mm:
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20. november var vi medarrangører af en lysmanifestation i Randers for at vise, at Randers er en
by, hvor mennesker i nød er velkomne.
15.-17. december var Anne Nielsen til Pre-session op til UPR-vurderingen i Geneve, hvor hun fik
foretræde på vegne af SOS mod Racisme, ENAR Danmark og DRC.
18. januar fik Natsha Al-Hariri og Khaterah Parwani overrakt SOS mod Racismes venskabspris
2015 ved et arrangement i Støberiets Cafe på Blågårds Plads
19. marts var vi sammen med en række andre organisationer arrangører af en demonstration
International aktionsdag mod racisme – Solidaritet mod Racisme fra Skt. Hans Torv via
Udlændingestyrelsen og til Folkets Park i anledning af FN’s internationale dag mod racisme.
21. marts, FN’s internationale dag mod racisme, lavede vi i samarbejde med 3F, FOA, Dansk Metal
og Spillerforeningen (Giv racismen det røde kort) et arrangement MEDMENNESKELIGHED, hvor
Jakob Holdt var hovedattraktionen. Tidligere på dagen havde Jette afholdt et anti-racistisk forløb
under titlen Ordenes magt, hvor bl.a. Helle Hansens film Ordet Fanger blev vist.
15. april var vi anbefalere af Ballade i Fredens Tjeneste, et Demos-arrangement i Amager Bio med
bl.a. Anne Marie Helger og en række andre kunstnere.
18. april afholdt københavnsafdelingen arrangementet Man skal blande sig på
VerdensKulturCentret, hvor PerKatz viste film og fortalte om journalisten Uri Yari.
19. april var der integrationsarrangement med tidl. minister Manu Sareen på Underværket i
Randers.
21.-25. april var Jette Møller i Istanbul med EGAM i anledning af 101 årsdagen for det armenske
folkemord.
16.-19. juni var Birgitte Olesen, Jette Møller og Steen Eriksen på Folkemødet i Allinge på
Bornholm, hvor vi som sædvanlig boede på Anne Nielsens søsters ødegård i Pedersker:
 17. juni kl. 11.50-12.00 Speaker’s Corner Ordenes magt (JM)
 17. juni kl. 14.30-17.00 Mobilt arrangement: Tjek din viden om flygtninge, indvandrere og
diskrimination osv. Måtte aflyses pga. voldsom regn
 18. juni kl. 9.30-11.00 Mobilt arrangement: Tip en 13’er - Er det mon Islam,
kristendommen el. jødedommen?
 19. juni kl. 10.30-12.00 IMR's telt, Knud Lindholm Lau: Racismeparagraffens grænser - går
vi glip af noget?
22. september var SOS mod Racisme i Randers medarrangør af fyraftensmødet Min historie med
Rosa Forozan Faizzad på Underværket.
2. november afholdt vi i samarbejde med ENAR Danmark, CFE (Center for Forebyggelse af
Eksklusion), Radio Humwatan og Verdenskulturcentret arrangementet Ordenes magt med oplæg af
Jette Møller, Niels-Erik Hansen og Qasam Ijaz.
Ligesom de øvrige år har SOS mod Racisme 9. november været med i Krystalinitiativet i
København. I omkring ti år vi også været med i Svendborg, hvor man har afholdt krystalnatarrangement hvert år i de sidste 25 år. I år holdt Jette Møller tale.
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SOS mod Racisme, København:
Der henvises til formandens beretning fra sidste generalforsamling 13. september 2016, hvor
bestyrelsen blev valgt og konstituerede sig: formand: Steen Eriksen, kasserer: Simone Ullerup, Leif,
Rahwa, suppleant: Ruth Christiansen. Kritisk revisor blev: Anne Nielsen
SOS mod Racisme, Randers & omegn – Birgitte Olesens årskalender:
9. november kl.19.30: Deltog i paneldebat på Kvindemuseet i Aarhus
11. november kl.11 på Underværket: Planlægningsmøde i projektgruppen
14. november: SOS-landsmøde i Kbh.
3.februar 2016 kl.17 på Underværket: Fyraftensmøde med en flok unge
4. februar kl.11 på Underværket: Planlægningsmøde
13. marts kl.12: Møde + GF i Rådgivning for flygtninge og Indvandrere
17. marts kl.10 på Underværket: Projektgruppemøde
21. marts kl.13: Planlægningmøde med Et Anstændigt Danmark
19. april kl.16-18 på Underværket: Manu Sareen “Integration i DK”
25. april kl.15.30 i Aarhus: Kjeld Holm + stafetten til Venligboerne
29.-30. april: Minilex-møde hos Jette + landsrådsmøde i Valby
19. maj kl.10 : Opdatering af byens integrationshåndbog
Uge 18-22: Opdatering af SOS-minilex + redaktionsmøde 25.-26.maj
10. juni i Frivillighuset: Deltog i info-møde om familiesammenføring
16.-19. juni: Folkemødet på Bornholm
29. august kl.10 på Underværket: Planlægningsmøde
22. september kl.16-18 på Underværket: Rosa Faizzad “Min historie”, hvor Kirsten Wulff tog referat
til SOS-tidsskriftet.
10. oktober kl.10 på Underværket: Evaluering + planlægning
27. oktober kl.16-18 på Underværket: “Kulturdebat” med en række unge
4.-6. november: Medarrangør af DFH’s indsamling
12. november : SOS-landsmøde i Kbh.
14. november kl.10: Planlægning af et større netværksmøde + et snarligt fyraftensmøde med Marc
Christoph Wagner, der skrev artiklen “Jeg har ikke lyst til at være dansker”
Høringssvar, anbefalinger og pressemddelelser:
10. november 2016 Pressemeddelelse og høringssvar vedr. fjernelse af 26-årsreglen
28. oktober 2016 Høringssvar på lovforslag om strafskærpelse for personer på tålt
ophold m.v.
19. september 2016 Høringssvar på udkast til betænkning om integrationskontrakter
15. september 2016 Høringssvar på lovforslaget om at udelukke de af Dansk
Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet udpegede medlemmer af Flygtningenævnet
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2. juni 2016: Høringssvar på L191 om at vurdere integrationsegnethed af børn ned til 6
år.
10. april 2016 Pressemeddelelse om Opfordring til regeringen og Folketinget om at
lytte til udlandets anbefalinger vedr. racisme og diskrimination
9. april 2016 Brev til partilederne i Folketinget om at lytte til udlandets anbefalinger til
Danmark
Bilag:
UPR anbefalinger om udlændingeret
UPR anbefalinger på engelsk
Danmarks svar på UPR anbefalingerne i 2016
8. april 2016 Høringssvar vedrørende Grundskoleundervisning
10. januar 2016 Venskabsprisen 2015
6. januar 2016: Høringssvar på L 87 om asylstramninger, herunder 3 års ventetid på
familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus
20. december 2015: UPR Pre-session i Geneve 17/12
Oplæg
Slides
Anbefalinger i upr-processen fra SOS mod Racisme, DRC og ENAR-Danmark
(på engelsk)
Se også Institut for Menneskerettigheders rapport
4. december 2015: Høringssvar vedr. transportøransvar
4. december 2015: Høringssvar vedr.klageadgang og retshjælp
10. november 2015: Høringssvar vedr. kvoteflygtninge
Bilag 1
Samarbejdsorganisationer og udvalg, SOS mod Racisme er repræsenteret i:










EGAM-European Grassroots Antiracist Movement, Paris
Maisons Des Potes (MDP), Frankrig
ENAR-European Network Against Racism (EU-organisation, Bruxelles), samt ENAR-Danmark
UNITED for Intercultural Action, Amsterdam
Institut for Menneskerettigheder, IMR, herunder Ligebehandlingsudvalget og Asylforum
Dansk Flygtningehjælp, herunder Asylnetværk
Københavns Politi: Kontaktudvalget for Etniske Minoriteter
Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DRC)
Verdenskulturcentret (VKC)

De sociale medier, SOS mod Racismes hjemmesider og tidsskrift:
SOS mod Racismes facebook-side har rundet 1100 likes. Der linkes hver dag til relevante
artikler, opslag og arrangementer. Jette Møller er af og til aktiv på Twitter som formand for SOS for
Racisme og kommenterer også ind imellem debatindlæg og lign. på Information, JyllandsPosten og
Politiken. Instagram har vi opgivet i hvert fald indtil videre.
sosmodracisme.dk og sosmenneskerettigheder.dk, der redigeres af hhv. Jette Møller og Anne
Nielsen, er begge så besværlige at opdatere, at det bliver ikke til så meget, som vi kunne ønske os.
Anne Nielsens mand Helge agerer heldigvis bagstopper, når det hele kokser.
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KALENDEREN, som ligger under ARRANGEMENTER på sosmodracisme.dk og månedsvis viser,
hvem der foretager sig hvad i SOS-regi, viser kun, hvad Jette Møller har kendskab til. Den er
primært beregnet til intern brug, men der er ikke indarbejdet en rutine, så andre bruger den. I
ARKIV ligger tidligere måneders kalender tilbage fra november 2015.
Tidsskriftet SOS mod Racisme udkommer forår og efterår og redigeres af Marianne Olsen. Bent
Jessen layouter tidsskriftet, og kunstneren Karen Margrethe Høskuldsson tegner forsiden, så den
passer til temaet. Tidsskriftet er blevet meget flot med farver og mange fotos, og det udsendes til
medlemmer, andre organisationer, hovedbibliotekerne og folketingsmedlemmerne i Udvalget for
Udlændinge og Integration.
På netavisen Sameksistens.dk skriver redaktør Marianne Olsen jævnligt blogs.
11. november 2016
pva. Landsrådet
Jette Møller
landsformand
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