Landsrådets beretning 24. november 2018
Året, der gik
På landsmødet lørdag d. 25. november 2017 SOS mod Racisme skiftede navn til det oprindelige
SOS Racisme, idet såvel SOS Racisme som SOS mod Racisme kunne bruges i en overgangsperiode.
På vores Tidsskrift og vores nye Minileksikon står der nu SOS Racisme, det samme gælder vores
hjemmeside og Facebookside. Vi har fortsat begge navne på hjemmesiden, og mails til
sos@sosmodracisme bliver omdirigeret til vores nye emailadresse: sos@sosracisme.dk
Landsrådet blev genvalgt:
Landsformand: Jette Møller
Næstformand: Anne Nielsen
Landskasserer: John Udo Ukpo, men i begrænset periode, indtil Steen Eriksen kunne overtage
Revisor: Leif Christensen
Revisorsuppleant: Niels Groth
Desuden var Birgitte Olesen medlem af Landsrådet for SOS Racisme Randers, og Steen Eriksen for
SOS Racisme, København, mens Rahwa Mokenen var suppleant til Landsrådet for København, og
Simone Ullerup suppleant til Landsrådet for Randers.
Ved et landsrådsmøde 31. januar 2018 fratrådte John Ukpo som kasserer, og landsrådet
omskonstituerede sig. Den nye kasserer Steen Eriksen blev ansat som fleksjobber 4 timer om ugen
fra 1. marts 2018 efter en måneds praktik. Ansættelsen ophører automatisk 31. juli 2019, når han
bliver folkepensionist.
Ved samme lejlighed fratrådte Leif Christensen som revisor og erstattede Simone Ullerup, der pga.
travlhed på arbejdet ønskede at fratræde som suppleant for Randers.
Ved et ekstraordinært landsmøde 21. april 2018 blev landsrådet besluttet udvidet, så det nu består
af landsformand, næstformand, kasserer, to direkte valgte medlemmer samt en repræsentant for
hver lokalafdeling. Desuden vælges som noget nyt en suppleant til landsrådet.
Landsformand: Jette Møller. Udtrykte ønske om, at landsrådets medlemmer bidrager, når
beslutninger skal træffes ved rundspørge på mail.
Næstformand: Anne Nielsen
Landskasserer: Steen Eriksen
To medlemmer til landsrådet: Leif Christensen og John Ukpo
Suppleant til landsrådet Marianne Olsen
Revisor: Niels Groth
Revisorsuppleant: Julie Jeeg
Repræsentant for SOS Racisme, Randers: Birgitte Olesen
Repræsentant for SOS Racisme, København: Rahwa Mokenen
I det forløbne år har landsrådet holdt 3 møder foruden mødet i forbindelse med landsmødet, et
formøde 30. januar før det egentlige landsrådsmøde 31. januar og et åbent møde i Næstved 29.
august. Desuden træffer landsrådet beslutninger pr. e-mail.
En arbejdsgruppe bestående af Steen Eriksen, Leif Christensen og Jette Møller og ind imellem
Rahwa Mokenen har jævnligt holdt møder om organisatoriske spørgsmål, så den tid, der bruges på
organisatoriske spørgsmål på medlemsmøderne kan reduceres væsentligt. Desuden har der været
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holdt møder om økonomiske spørgsmål og om funding. Trods mange forsøg er det ikke lykkedes
formanden at få vedtaget nogen plan i forhold til medlemmer med restancer.
SOS Racisme havde 30-årsjubilæum i år, men den politiske situation gjorde, at der ikke rigtigt var
noget at fejre, så begivenheden blev blot markeret på dagen, 18. marts, med spisning for de aktive
på Restaurant Zafran.
Den lille faste kerne af aktive har som vanligt gjort en kæmpe indsats for at få foreningen til at
køre, men i år har vi været særligt udfordret. Først fordi vores lands-kasserer af private årsager
ønskede at fratræde, og det var svært at finde en afløser. Det lykkedes dog ved at ansætte Steen
Eriksen som fleksjobber med 4 timer om ugen og 50% tilskud. Dernæst fordi formanden var ved at
miste modet, bl.a. fordi en af de unge trak sig som aktiv pga. pres på arbejdet, og fordi der ikke var
sket den udvikling i organisationen, hun havde håbet på, men vel også fordi mange passive
medlemmer efterhånden var faldet fra, de fleste på grund af manglende kontingent indbetalinger,
nogle pga. en presset økonomi og atter andre ved ”naturlig afgang”. Blandt dem, der døde, var
Benny Andersen, krystalnat-vidnet Hans Goldstein og vores trofaste ordstyrer til SOS Racisme
landsmøder Flemming Kramp. Æret være alles minde!
Ved et ekstraordinært landsmøde 21. april 2018 blev det besluttet at lave om på mødestrukturen,
så det organisatoriske ikke fylder så meget, og vi i stedet diskuterer politik og måske kan tiltrække
en bredere målgruppe. Vi har endnu ikke helt fundet strukturen, men arbejder på sagen. Det var
også meningen, at vi skulle holde medlemsmøder andre steder end i København, men bortset fra et
åbent landsrådsmøde hos vores redaktør i Næstved er det endnu ikke blevet til noget, idet ingen
har meldt sig til at hjælpe med den lokale logistik omkring et møde i provinsen. Vi håber, at folk i
provinsen til at kontakte os, hvis de gerne vil have afholdt et arrangement i deres lokalområde.
Med hensyn til vores tidsskrift SOS Racisme nyder vi godt af vores redaktør Marianne Olsens
kæmpeindsats, af kunstneren Karen Margrethe Høskuldssons tankevækkende forsider og af Bent
Jessens professionelle layout. Fremover må vi dog finde alternative finansieringskilder, idet TFAKtilskuddet, som vi har modtaget i årevis, er ophørt og erstattet af et nyt, hvor man kun kan få til
nye aktiviteter, ikke gentagne aktiviteter som vores tidsskrift to gange årligt og vores minileksikon
hvert 2. år.
Vi fik sved på panden, da vores sædvanlige TFAK-tilskud ophørte (TFAK 2017: 32.356,41 kr.). Vi var
fem, heraf to fra Randers, nemlig vores nye medlem Kirsten Wulff og vores stifter Birgitte Olesen,
der brugte hundredvis af timer på at opdatere vores minileksikon, et kæmpearbejde pga. de mange
lovændringer, hvorefter advokat Niels-Erik Hansen læste manuskriptet igennem. Vi ventede på
erstatningen for TFAK2018, men måtte til sidst lade Minileksikon - fakta om flygtninge, indvandrere
og integration 2018 gå i trykken. I kolofonen står som sædvanlig, at leksikonet er støttet af
Kulturstyrelsens udlodningsmidler, men det er desværre fake news. En donation på 10.000 kr. fra
Georg og Emma Warburgs Mindefond specielt til Minileksikon 2018 og andre donationer samt
48.856,37 kr. i driftstilskud fra TLAN ligesom sidste år har imidlertid gjort det sandsynligt, at vi kan
holde årets underskud under 35.000 kr.
Et andet problem var, at 50% refusion af vores fleksjobudgifter forudsætter, at mindst halvdelen af
vores omsætning er offentlige tilskud. Det er lige blevet sikret via et tilskud på 10.000 kr. fra
Nørrebro Lokaludvalg til en workshop på Blågårdens Bibliotek 9. december, hvor rapperen Mund de
Carlo laver Rap mod Racisme sammen med 20 børn og unge på 12-19 år. De bedste resultater vil
blive trykt i Tidsskriftet SOS Racisme, og der vil blive lagt link til videoer på sosracisme.dk.
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Afholdte arrangementer i 2018:
31. januar

18. marts
21. marts

4. maj:

15. maj:

24. maj

28. juni
1.september

Overrækkelse af SOS Racismes Venskabspris 2017 til Besteforældre for Asyl
for deres utrættelige arbejde for flygtninge.
Nina Lørring, Tove Krag og Jørn Nerup talte om forskellige sider af BfA’s aktiviteter.
Efter pausen havde Anne Nielsen, Borgerrepræsentant i København Hassan Wardere
og Dorte Smed, Dansk Flygtningehjælp indlæg om Somalia og om de somaliske
flygtninges truede situation.
SOS Racismes 30-årsjubilæum: spisning på Restaurant Zafran for medlemmer
MEDMENNESKELIGHED i anledning af FN’s internationale dag mod racisme
(SOS Racisme, 3F, FOA, Dansk Metal, Spillerforeningen og København Kommune)
Konferencier Natasha Al-Hariri, Oplægsholdere: Özlem Cekic, debattør og
forfatter, Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrations-borgmester i
Københavns kommune, Søren Heisel, forbundssekretær 3F, og Jens Nielsen,
forbundssekretær, FOA. Musik ved Christian Søgaard Trio.
Møde og fakkeloptog i København sammen med 4. maj-initiativet: SOS Racisme,
Demos, SF-Vesterbro, Enhedslisten Vesterbro, DKP, Horserød-Stutthof-foreningen og
KPiD og 4. majs venner
BARE FORDI AT- Om udlændingedebatten og sprogets magt v. Knud Lindholm
Lau fra Tekst & Tale og Line Mansour fra CFE (Center for Forebyggelse af Eksklusion)
og Helene Larsen fra CEDAR (Center for Dansk-Muslimske relationer).
Møde på Underværket, Randers, i samarbejde med Integrationsnetværket i Randers:
Bogrelease 25 år efter - En beretning om ex-jugoslaverne i Randers
Hovedtaler Birte Weiss
Oplægsholder Malene Fenger-Grøndahl
Livshistorier Naza Garbic, Sabina Smailagic
Sommerafslutning for medlemmer med buffet på Restaurant Ankara, Krystalgade

Mangfoldighedstand på Frederiksberg Rådhus
21.september
Den voksende højrepopulisme – Hvad nu? Gregory Christensen, Formand for
Unge for Menneskerettigheder, Qasam Nazir Ahmad, regionsrådsmedlem og
folketingskandidat, Knud Lindholm Lau, Ekstern lektor i retsretorik & forfatter af "BARE
FORDI AT - sprog og forestillinger i udlændingedebatten” mm. (arr. CEDAR, Radio
Humwatan, SOS Racisme, VKC)
4.oktober
Minileksikon 2018 Release i Søllerødgade 33, Kbh. N, menneskerettighedsadvokat
Niels Erik Hansen om civilsamfundets betydning i kampen mod
racediskrimination
12. oktober
Kulturnatten på Verdenskulturcentret: Knud Lindholm Lau: Dem og Os – harmoni
eller negativitet i udlændingedebatten (Arr.: SOS Racisme)
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9. november

Aldrig mere en krystalnat
København:
(Krystalnatinitiativet) Mette Geldmann om og for Hans Goldstein, Øvrige talere:
formand for Det jødiske Samfund Dan Rosenberg Asmussen og Institut for
Menneskerettigheders vicedirektør Louise Holck, Linda Herzberg oplæste sin fars
øjenvidnedigt og skuespiller Jesper Christensen oplæste kapitlet Stjernen fra Victor
Klemperers bog LTI – Det tredje Riges sprog.
Svendborg:
(SOS Racisme, Antiracistisk Netværk, Svendborg, Enhedslisten) med Erik
H.A.Jakobsen 0g Ida Nørholm tidl. Formand for Amnesty Youth
24. november
Josef W. Nielsen, formand for People of African Descent Denmark og tidligere
formand for Afro Empowerment Center, om ”Afrodanskere i Danmark”.
SOS Racisme, København:
SOS Racisme København, hvis bestyrelse siden generalforsamlingen 17. september 2018 har
bestået af formand Steen Eriksen, kasserer John Ukpo, Leif Christensen, og Ruth Christiansen med
Ingeborg Gimbel og Henriette Mentzel som suppleanter, har haft mødevirksomhed under forskellige
former.
Traditionelt har møderne i København været kaldt åbne bestyrelsesmøder. Fra og med marts 2018
er disse ændret til medlemsmøder, hvor medlemmer indbydes til at komme med forslag til og evt.
holde oplæg om emner, som så diskuteres. De rent organisatoriske facts skal udgøre en mindre del
af et medlemsmøde. Bestyrelsesbeslutninger tænkes at kunne tages i et kort møde i forlængelse af
medlemsmøderne eller på deciderede bestyrelsesmøder.
7. november 2017 og 3. januar 2018 blev holdt åbne bestyrelsesmøder.
21. februar 2018 var der ekstraordinær generalforsamling efter at Steen Eriksen var blevet valgt
som landsforeningens kasserer. Simone Ullerup var fratrådt som kasserer i afdelingen.
14. marts 2018 var første medlemsmøde med fire emner:
ACLED-databasen om politisk vold.
Somalieres ophold i Danmark.
Parallel-samfund ifølge regeringens ghettoudspil.
Debat om lovforslaget om burka-forbud.
10. april 2018 medlemsmøde om:
Afro-danskeres oplevelse af diskrimination.
Intro-møder om ny integrationspolitik i Københavns Kommune.
Etnisk profilering i lufthavne og hos Politiet.
29. maj 2018 deltagelse i VKC’s møde om en indvandrers billede af Danmark. I mødeserien
præsenteres irakeren Hikmat Hussein, som har været aktiv i foreninger i Danmark. Herefter kort
medlemsmøde om somaliernes situation i Danmark med oplæg af Anne Nielsen.
22. august 2018 medlemsmøde:
Gennemgang af forslag til Københavns integrationspolitik.
Oplæg fra Niels-Erik Hansen om retssager, som indvandrere kan anlægge mod staten pga.
ghettoplanen.
9. oktober 2018 medlemsmøde:
Referat af konference i Humanity in Action om Pre-Genocide: Advarsler om folkedrab
Jødernes flugt oktober 1943 til Sverige eller deportation til KZ-lejr.
Præsentation af hjemmesiden Goldberg.nu
13. november 2018 medlemsmøde efter madklub i Cafe Send Flere Krydderier:
Tanker om kommende folketingsvalg: det blev understreget, at alle bør gå til vælgermøder.
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Rap-arrangement på Blågård Bibliotek 9. december.
Ghetto-politikken blev udskudt til december.
Der henvises i øvrigt til formand Steen Eriksens beretning ved generalforsamlingen i SOS Racisme,
København.
SOS Racisme, Randers:
I integrationsnetværket afholder arrangørgruppen en del planlægningsmøder, hvor Birgitte
Olesen deltager på SOS's vegne.
Det har været 6. februar og 11. april inden det store arrangement 24.maj på Underværket. 24.
maj 2018 var der bogrelease "25 år efter" (om eks-jugoslaverne i Randers, som også fortalte
livshistorier) og man fik vigtig baggrundsviden ved de fine foredrag v. Birthe Weiss og Malene
Fenger-Grøndahl.
6. juli og 10.-11. august blev der holdt redaktionsmøder om minileksikon i Randers (Jette
Møller, Birgitte Olesen, Kirsten Wulff).
Planlægningsmøde 20. juni inden Randers-Ugens arrangementer i august, bl.a. udstillingen
"100% fremmed?" Museum Østjylland bidrog med "Mit tørklæde - mit valg", hvor kvinder fra
Randers fortalte om deres valg af tørklæde.
Özlem Cekic holdt den 20. august 2018 foredrag om brobygning - efter en præsentation af
Randers-projektet "Vild med Dansk"
Planlægningsmøder den 5. september og 9. november inden stormødet den 29.november 2018
kl.16
Høringssvar:
Som sædvanlig har næstformand Anne Nielsen taget slæbet, når det gælder høringssvar. Planerne
om at forsøge at starte et sekretariat, der skulle stå for høringssvar med flere interessenter, blev
ikke realiseret.
22. november 2018 Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om drift af almene
boliger
22. november 2018 Høringssvar om afgrænsning af boligområder
22. november 2018 Høringssvar om ændringer i udlejningsbekendtgørelsen m.v.
22. november 2018 Høringssvar om fysisk forandring af "hårde ghettoer"
26. oktober 2018 Høringssvar om uledsagede unge, frihedsberøvelse,
legemsundersøgelser mv.
21. oktober 2018 Høringssvar om "ghetto"-lovgivning
16. oktober 2018 Høringssvar om ægteskabslovgivning
4. oktober 2018 Høringssvar om håndtryksloven mv. (Stramninger af Indfødsretsloven
mv.)
14. september 2018 Høringssvar om skærpede strafzoner (Initiativer mod
parallelsamfund)
8. september 2018 Høringssvar om transportøransvar ved midlertidig grænsekontrol
16. august 2018 Høringssvar om obligatorisk læringstilbud for 1-årige børn i udsatte
boligområder
12. august 2018 Høringssvar om lange opholdskrav til dagpengeret
3. august 2018 Høringssvar om proformaægteskaber
20. juni 2018 Høringssvar om gebyr ved brug af tolk i sundhedsvæsenet
19. juni 2018 Høringssvar om gebyr ved danskuddannelse
12. april 2018 Høringssvar vedr. ægtefællesammenføring
10. april 2018 Høringssvar vedr. indførelse af beskæftigelseskrav for at få
uddannelsesstøtte eller kontanthjælp, forlængelse af opholdskrav, og afskaffelse af en
paragraf som kan give ophold for flygtninge med fast arbejde, som i øvrigt havde
mistet deres opholdstilladelse
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5. april 2018 Høringssvar vedr. deltagerbetaling på danskuddannelserne
12.marts 2018 Høringssvar vedr. tildækningsforbud
8. marts 2018 Høringssvar vedr. permanentgørelse af "undtagelseslove" i forbindelse
med efteråret 2015
21. februar 2018 Høringssvar vedr. udlændinges bibeskæftigelse og registersamkørsel
16. februar 2018 Høringssvar vedr. lovforslag om videreførelse af loven vedr.
midlertidigt beskyttelsesasyl
15. februar 2018 Høringssvar vedr. brug af database med fingeraftryk til opklaring og
forebyggelse (EURODAC)
10. februar 2018 Høringssvar om repatriering
8. februar 2018 Høringssvar om flere udvisningsdomme
Somalia: Vi har publiceret dokumentation om udviklingen i krigen i Somalia og kontaktet Inger
Støjberg, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Flygtningenævnet, Udlændingestyrelsen,
udlændingeordførerne i 5 partier og en lang række somaliske foreninger samt de foreninger, vi
normalt samarbejder med omkring situationen i Somalia, som fortsat er præget af krig og vold.
Samarbejdsorganisationer og udvalg, som SOS 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.-25. juni 2018 ENAR's Commemoration of the Armenian Genocide, Istanbul
(Jette Møller)
• UNITED for Intercultural Action, Amsterdam
Nationale samarbejdsorganisationer:
• ENAR-Danmark
• Black Lives Matter Denmark
• CEDAR (Center for Muslimsk-Danske Relationer)
• Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DRC)
Fora, hvor SOS Racisme er repræsenteret:
• Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtid
• Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination
• Institut for Menneskerettigheder, IMR, herunder Ligebehandlingsudvalget
• Asylnetværket – informationsnetværk under Dansk Flygtningehjælp
• Københavns Politi: Kontaktudvalget for Etniske Minoriteter
• Verdenskulturcentret (VKC)
• Krystalnatinitiativet
• circuminfo.dk (Jette Møller i formandskredsen)
• netværk af antiracistiske foreninger (DRC’s initiativ, ser ud til at være gået i stå)
SOS Racismes informationsmateriale:
Sociale medier:
SOS Racismes facebook-side har rundet 1380 likes, godt 100 mere end sidste år. Der linkes
dagligt til relevante artikler, opslag og arrangementer. SOS Racisme har sin egen Twitter-konto:
@SOSracismeDk, men har ikke mange følgere. Jette Møller er af og til aktiv på Twitter som
formand for SOS Racisme @jettemoller og kommenterer desuden ind imellem debatindlæg og
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lign. på Information, Altinget, JyllandsPosten og Politiken m.fl. Instagram vurderes ikke at være
velegnet til SOS Racismes brug.
Radioudsendelse: Jette Møller i Folkets Radio, Aalborg
Hjemmesider:
sosracisme.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 sosracisme.dk modtages
meget gerne.
KALENDEREN, som ligger under ARRANGEMENTER på sosracisme.dk, viser
månedsvis, hvem der foretager sig hvad i SOS-regi, men den viser kun, hvad
administrator (Jette Møller) har kendskab til. I ARKIV ligger tidligere måneders
kalendere tilbage fra starten af november 2015.
Publikationer:
Tidsskriftet SOS Racisme havde temaet Asyl i foråret og Sprog & Handling 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 sosracisme.dk.
Minileksikon – fakta om flygtninge, indvandrere og integration 2018, der normalt udgives
hvert andet år, ligger på hjemmesiden i pdf.
Blogs:
På netavisen Sameksistens.dk har vores redaktør Marianne Olsen jævnligt skrevet blogs, men

desværre er netavisen netop lagt om, så der nu ikke længere er blogs på siden.
Mails til medlemmer:
Vi plejer at udsende mails til de medlemmer, hvis mailadresse vi har, men det sker ikke så tit mere,
bl.a. fordi formanden ikke har sos@sosracisme.dk på sin computer mere.
23. november 2018
pva. SOS Racismes Landsråd
Jette Møller
landsformand
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