Landsrådets beretning 25. november 2017
SOS mod Racismes lille faste kerne af aktive har som vanligt gjort en kæmpe indsats for at få
foreningen til at køre, og der er heldigvis også kommet nye til. Ingen nævnt, ingen glemt. Vi
udfylder alle sammen funktioner, som er uundværlige for foreningen, og vi er alle hver for sig helt
og aldeles uundværlige.
SOS mod Racisme har afholdt en lang række arrangementer i det forgangne år, hvor mange yderst
kompetente oplægsholdere har bidraget uden vederlag. Vi har også sendt mange høringssvar, og
her har næstformand Anne Nielsen taget det store slæb, da vi stadig er udfordret pga. af
manglende human resources. Imidlertid er der lys forude, idet et nyt medlem med juridisk
baggrund er interesseret i at være med til at skrive høringssvar fremover.
Vi har også haft fremgang mht. vores blad, idet dette års to numre har været de flotteste
nogensinde. Her nyder SOS mod Racisme godt af dels vores redaktør Marianne Olsens
kæmpeindsats som redaktør, dels kunstneren Karen Margrethe Høskuldssons tankevækkende
forsider og sidst – men bestemt ikke mindst – Bent Jessens flotte og professionelle layout.
På Facebook er SOS mod Racismes virtuelle popularitet steget til 1274 likes, mens antallet af rigtige
medlemmer af kød og blod er faldet, idet vi har måttet slette medlemmer på grund af restance. Vi
besluttede desuden at spare girokortene ved udsendelsen af forårstidsskriftet. Det viste sig at være
fejldisposition, da rigtig mange medlemmer efterfølgende ikke betalte kontingent for 2017. Rykkere
har dog pyntet på indbetalingerne.
Kasserer John Ukpo har ansøgt på foreningens vegne og fået bevilget 32.356,41 kr. i TFAK2017midler fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete
formål og 48.482,53 kr. i TLAN2017 (driftsmidler). Det sidste tilskud forudsætter driftsindtægter på
mindst 31.000 kr. i det forudgående regnskabsår.
På det anti-racistiske område er der ikke mange offentlige midler til os små NGO’er, og med den
debat, der kører i medierne i disse år og politikernes mere og mere aggressive adfærd i forhold til
bestemte navngivne minoriteter, kan vi risikere, at vilkårene bliver endnu sværere. Der er ikke
længere utænkeligt, at politikere, der ikke ønsker at støtte foreninger, som kritiserer den førte
politik, ender med at få deres vilje.

Året, der gik
Landsmødet 12. november 2016
Landsrådet blev genvalgt:
Formand: Jette Møller
Næstformand: Anne Nielsen
Kasserer: John Udo Ukpo - med Rahwa Mokenen som assistent
Valg af revisor og revisorsuppleant: Leif Christensen med Niels-Erik Hansen som suppleant
Formanden for hhv. Randers og for København, aktuelt Birgitte Olesen og Steen Eriksen, er
automatisk medlemmer af landsrådet. Simone Ullerup er suppleant i Randersafdelingen og Rahwa
Mokenen i Københavnsafdelingen.
Intern revisor: Leif Christensen
Revisorsuppleant: Niels-Erik Hansen

I det forløbne år har landsrådet holdt 2 møder, det ene superkort om manglende
kontingentindbetalinger. Desuden forsøger landsrådet at træffe beslutninger pr. e-mail.
SOS mod Racisme, København:
SOS mod Racisme København, hvis bestyrelse består af formand Steen Eriksen, Leif Christensen,
Rahwa Mokenen og Simone Ullerup, har holdt otte åbne bestyrelsesmøder. Der blev i tre tilfælde
afholdt møder i forlængelse af eksterne arrangementer:
 Andreas Kamm fra Dansk Flygtningehjælp på VKC,
 ’Islams ABC’ på Davids Samling,
 udstillingen ’Stop Slaveri’ på Arbejdermuseet med efterfølgende folkekøkken (Akustikken og
kombineret med folkekøkkenets popularitet åbnede ikke mulighed for at afholde møde)
Der henvises i øvrigt til formand Steen Eriksens beretning ved generalforsamlingen i SOS mod
Racisme, København.
SOS mod Racisme, Randers:
Birgitte Olesens årskalender:
Lørdag den 12. november 2016 landsmøde i Kbh. + landsrådsmøde
Mandag den 14. nov. kl.10 på Underværket – møde i Integrationsnetværket
Tirsdag den 24. januar 2017: Møde med en 9.klasse-elev om et skoleprojekt – om SOS mod
Racisme og om racismens historie
Tirsdag den 7. marts kl.10 på Underværket - netværksplaner + økonomimøde
Lørdag den 18. marts - deltagelse i SOS-landsrådsmøde i Kbh.
Torsdag den 30.marts kl.16 på Underværket: “Bag om Islamisk stat/ Kalifat/
Integration/ Mellemøsten” v. historiker og journalist Deniz Serinci
Torsdag den 6. april kl.10 på Underværket - forberedelse af debatmødet i maj
Tirsdag den 9. maj kl.16 på Underværket fyraftensmøde om integration i Randers - med deltagelse
af byens mange organisationer + en del kommunalt ansatte
Onsdag den 31. maj kl 10 på Underværket - evaluering + fælles planlægningsmøde
Den 16.-19.juni: Deltagelse i Folkemødet på Bornholm
Torsdag den 28. sept. kl.16 på Underværket - fyraftensmøde om islam og kristendom v. pastor
emeritus Laurids Korsgaard
Mandag den 2.okt. kl.9 hos 3F- forberede Dansk Flygtningehjælps indsamling (med repræsentanter
for Amnesty Int., Venligboerne og SOS mod Racisme)
Mandag den 23.okt. kl 9 hos 3F - klargøre Dansk Flygtningehjælp-ruter o.a. materiale
Tirsdag den 24. okt. kl.10 på Underværket - evaluere islam-mødet m.v.
Fredag den 3.nov. kl. 14 på Rådhuset - uddele materiale for Dansk Flygtningehjælp
Søndag den 5.nov. kl.9-16 - afvikle Dansk Flygtningehjælp-indsamlingen i Randers
Lørdag den 25. nov.kl.19 på VKC - deltage i SOS-landsmødet
Arrangementer mm:
1. februar
18. marts
21. marts

UN World Interfaith Harmony Week: De tre monoteistiske religioner –
fællesskab og forskelle ved redaktør Marianne Olsen, SOS mod Racisme
International demonstrationsdag mod racisme – medarrangør i Århus &
anbefaler i København (eller også var det omvendt)
MEDMENNESKELIGHED i anledning af FN’s internationale dag mod racisme (SOS
mod Racisme, 3F, FOA, Dansk Metal, Spillerforeningen og København Kommune) med
journalist og TV-vært Abdel Aziz Mahmoud, byrådsmedlem Momodou Malcolm Jallow

30. marts
5. april
4. maj
9. maj

fra Malmø, FOA’s næstformand Mona Striib og beskæftigelses- & integrationsborgmester Anna Mee Allerslev.
historiker og journalist Deniz Serinci i Randers: Bag om Islamisk Stat/Kalifat/
Integration/Mellemøsten
Demonstration against Anti-Immigrant Rules med tale af formand Jette Møller
Hadmaskinen (SOS mod Racisme + ENAR Dk) med overrabbiner Jair Melchior,
afradikaliseringskonsulent Katina Ali Rasmussen, studieadjunkt Mira Skadegaard,
menneskeretsadvokat Niels-Erik Hansen. Ordstyrer: Bashy Quraishy.
Indgangen til god integration i Randers - fyraftensmøde om integration i

Randers - med deltagelse af byens mange organisationer og en del kommunalt
ansatte
Folkemødet på Bornholm:
16. juni
Ordenes magt - den offentlige debat om fx muslimer og Islam tale fra
Speaker’s Corner af formand Jette Møller
17. juni
Forførelsen i “udlændinge"debatten og hvordan vi modstår den med Natasha
Al-Hariri og Knud Lindholm Lau. Ordstyrer: formand Jette Møller
18. juni
De tog kødluns af mit liv – om krop, sjæl og sygdom i eksil af professor Morten
Sodemann. Ordstyrer: Birgitte Olesen, SOS Randers
18. juni
Racismeparagraffens grænser - går vi glip af noget? med Knud Lindholm Lau.
Ordstyrer: SOS-redaktør Marianne Olsen.
20. juni
Demo i anledning af FN’s flygtningedag – anbefaler i Århus
13.septemberFreedom of Expression and Religious Rights – Struggles and Challenges
(Soteria International) med oplæg af formand Jette Møller
21.septemberIslamisering af Vesten? (CEDAR, Sameksistens.dk, Radio Humwatan, SOS mod
Racisme, VKC)
28.septemberIslam & kristendom ved pastor emeritus Laurids Korsgaard (Integrationsnetværket,
herunder SOS mod Racisme)
2.november Vores arv fra Vestindien –om Danmarks fortrængte fortid (SOS mod Racisme,
Black Lives Matter, VKC) med historiker Alberts Scherfig, professor Rikke Andreassen,
studieadjunkt Mira Skadegaard og skuespiller Roger Mathissen. Moderator: Yanaba
Mompremier Rymark Sankoh

9. november Aldrig mere en krystalnat
København:
(SOS mod Racisme & MS) med øjenvidnet Hans Goldstein, menneskeretsadvokat
Niels-Erik Hansen, Institut for Menneskerettigheders vicedirektør Louise Holck, samt
Ida-Lerato Sekamane, Derya Yildiz og Ida Nørgaard Otte fra Sammen mod Racisme
(MS) samt næstformand Anne Nielsen. Ordstyrer: formand Jette Møller.
Svendborg:
(SOS mod Racisme & Antiracistisk Netværk, Svendborg) med journalist og forfatter
Georg Metz og professor Morten Sodemann
25.november Kolonihistorie og slaveri ved historiker Albert Scherfig. Ordstyrer: næstformand
Anne Nielsen AFLYST PGA. SYGDOM
Høringssvar:
13. november 2017 Høringssvar om færre penge til flygtninge m.fl.
3. november 2017 Høringssvar om indkvartering af flygtninge m. fl.
22. oktober 2017 Høringssvar om øget kontrol af udlændinge
16. oktober 2017 Høringssvar om integrationsloven
8. oktober 2017 Høringssvar om kvoteflygtninge
27. september 2017 Høringssvar om lavere børnefamilieydelser de første 6 år
17. september 2017 Høringssvar om at man ikke skal være dansk hvis man lyver!
12. august 2017 Supplerende høringssvar vedr. børnecentre for uledsagede asylbørn m.v.

30. april 2017 Supplerende høringssvar om Socialtilsyn ved tilsyn med børnecentre for
uledsagede asylbørn
9. april 2017 Pressemeddelelse om politianmeldelse af racistisk læserbrevsskribent
8. april 2017 Høringssvar om fratagelse af valgret for udviste udlændinge i Danmark
9. marts 2017 Høringssvar vedr. udvidet brug af biometri
9. marts 2017 Høringssvar vedr. børnecentre for uledsagede asylbørn
20. februar 2017 Opfordring til alle folketingspolitikere til at stemme NEJ til lovforslaget om
at gøre tålt ophold utåleligt
20. februar 2017 Høringssvar vedr. afvisning ved grænsen af asylansøgere i en krisesituation
10. februar 2017 Høringssvar vedr. permanent opholdstilladelse
7. februar 2017 Uopfordret høringssvar vedr. repatriering og resultattilskud til kommunerne
6. januar 2017 Uopfordret høringssvar vedr. roma-lejre
22. november 2016 Pressemeddelelse med høringssvar vedr. overførelse af opgaver fra
ministeren
10. november 2016 Høringssvar vedr. fjernelse af 26-årsreglen
Samarbejdsorganisationer og udvalg, som SOS mod Racisme er repræsenteret i:
Internationale paraplyorganisationer:
 EGAM-European Grassroots Antiracist Movement, Paris
o 24.-27. november 2016 EGAM’s Annual Meeting, Warszawa (Jette Møller)
 ENAR-European Network Against Racism, Bruxelles
o 22.-24. juni 2017 ENAR's Annual Meeting, Bruxelles (John Ukpo, Jette Møller)
 UNITED for Intercultural Action, Amsterdam
 Maison des Potes, Paris (som vi har besluttet ikke at forlænge samarbejdet med)
o 8.-12. februar 2017 Seminar: United for Equality (Simone Ullerup, Jette Møller)
Nationale samarbejdsorganisationer:
 ENAR-Danmark
 Black Lives Matter Denmark
 CEDAR (Center for Muslimsk-Danske Relationer )
 Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DRC)
 Mellemfolkeligt Samvirke
Fora, hvor SOS mod Racisme er repræsenteret:
 Institut for Menneskerettigheder, IMR, herunder Ligebehandlingsudvalget og Etnicitetsforum
 Asylnetværket – informationsnetværk under Dansk Flygtningehjælp
 Københavns Politi: Kontaktudvalget for Etniske Minoriteter
 Verdenskulturcentret (VKC)
 Integrationsnetværket i Randers
 circuminfo.dk (Jette Møller i formandskredsen)
 netværk af antiracistisk foreninger (sonderer mulighederne for at opbygge
borgerretsbevægelse, DRC’s initiativ)
SOS mod Racismes informationsmateriale:
Sociale medier:
SOS mod Racismes facebook-side har rundet 1270 likes. Der linkes dagligt til relevante artikler,
opslag og arrangementer. Jette Møller er af og til aktiv på Twitter som formand for SOS mod
Racisme @jettemoller og kommenterer desuden ind imellem debatindlæg og lign. på Information,
JyllandsPosten og Politiken m.fl. SOS mod Racisme har for nylig fået sin egen twitterkonto:
@SOSracismeDk, men er ikke blevet opdaget endnu. Instagram vurderes ikke at være velegnet
til SOS mod Racismes brug.

Hjemmesider:
sosmodracisme.dk redigeres af Jette Møller, der finder den besværlig at opdatere, så det bliver
ikke til så meget. sosmenneskerettigheder.dk, som henvender sig til gymnasier og HF, er endnu
mere besværlig at redigere, og Anne Nielsen efterlyser forslag til undervisningsforløb. Anne Nielsens
mand Helge er bagstopper, når alt går galt. Forslag til undervisningsforløb til
sosmenneskerettigheder.dk og læserbreve eller vigtige artikler til sosmodracisme.dk
modtages meget gerne.
KALENDEREN, som ligger under ARRANGEMENTER på sosmodracisme.dk, viser
månedsvis, hvem der foretager sig hvad i SOS-regi, men den viser kun, hvad
administrator (Jette Møller) har kendskab til. Den er til intern brug, men bruges vist
kun af administrator selv. I ARKIV ligger tidligere måneders kalendere tilbage fra
starten af november 2015.

Publikationer:
Tidsskriftet SOS mod Racisme havde temaet Populisme i foråret og Udfordring i efteråret.

Tidsskriftet udsendes til medlemmer, andre organisationer, hovedbibliotekerne og
folketingsmedlemmerne i Udvalget for Udlændinge og Integration m.fl. Desuden ligger tidsskrifterne
i pdf-udgave på sosmodracisme.dk.
Minileksikon – fakta om flygtninge, indvandrere og integration, der normalt udgives hvert
andet år, ligger på hjemmesiden i pdf. Det skal redigeres i 2018.

Videoer:

Landsformand Jette Møllers tale ved Demonstration against Anti-immigrant Rules in
Denmark den 5. april 2017 (English)

Bashy's Corner: tv-interview med SOS mod Racismes formand Jette Møller (English)

Blogs:
På netavisen Sameksistens.dk skriver vores redaktør Marianne Olsen jævnligt blogs.
25. november 2017 (med vedtagne tilføjelser 2. dec. 2017)
pva. SOS mod Racismes Landsråd
Jette Møller
landsformand

