Landsrådets beretning 30. november 2019
Ved landsmødet 24. november 2018 blev landsrådet genvalgt.
Landsrådet:
Landsformand: Jette Møller
Næstformand: Anne Nielsen
Landskasserer: Steen Eriksen
Valgte medlemmer: John Udo Ukpo, Leif Christensen
Suppleant: Marianne Olsen
Revisor: Niels-Erik Hansen
Revisorsuppleant: Ruth Christiansen
Repræsentanter for lokalafdelingerne:
Birgitte Olesen er medlem af Landsrådet som repræsentant for SOS Racisme Randers,
Rahwa Mokenen for SOS Racisme København nu, hvor formanden Steen Eriksen er valgt ind som kasserer.
I det forløbne år har landsrådet holdt 3 møder inklusive mødet i forbindelse med landsmødet 24. november
2018, Desuden træffer landsrådet beslutninger pr. e-mail.
Året, der gik
Meget sent i sidste regnskabsår fik vi at vide, at vores sædvanlige TFAK-tilskud fra Tips- og Lottomidlerne var
bortfaldet. For at få 50% refusion af vores fleksjobudgifter skulle mindst halvdelen af vores omsætning være
offentlige tilskud. Det sikrede et tilskud på 10.000 kr. fra Nørrebro Lokaludvalg os i 11. time.
Så året afsluttedes med en Rap mod Racisme-workshop med rapperen Mund de Carlo på Blågårdens Bibliotek 9.
december. Desværre måtte vi konstatere, at december måned er dårlig timing, og at vi en anden gang skal vælge
et andet tidspunkt.
Pr. 1. januar 2019 blev Jette Møller fuldtidspensionist og konverterede formandsposten til et fuldtidsjob, så det
har været det mest begivenhedsrige og mangfoldige år SOS Racisme har oplevet – men med en meget stram
økonomi.
Regnskabsåret 2018 blev afsluttet med et underskud på -35.718,45 kr., fordi TFAK, det ene af de to tilskud, som
vi plejer at få, sprang over et år for så at blive ændret til et tilskud, vi ikke kan bruge til at finansiere vores trykte
flagskibe, Tidsskriftet SOS Racisme og Minileksikon – Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination.
For at reducere vores udgifter har vi besluttet af hensyn til portoudgifterne at sætte et maksimum på 28 sider på
tidsskriftet, der fremover kun får 4-farvet omslag og ellers sort-hvidt i den trykte udgave. Desuden bliver
tidsskriftet fremover lavet i en 4-farvet on-line version , så medlemmer kan vælge enten den digitale eller den
trykte version. Endvidere sendes den digitale version til medierne.
Vores fundraising-team har i årets løb ansøgt om funding mange steder, men desværre ikke altid med succes.
Det ser fx ud til at være vanskeligt få støtte til vores trykte publikationer. I årevis har vi forsøgt at tiltrække unge
medlemmer ved bl.a. at deltage i Ungdommens Folkemøde. I år satsede vi med et stort projekt med velbesøgt
egen stand, fyldte workshops og samarbejde med andre antiracistiske organisationer.
Vi havde håbet på et stort tilskud fra det nye TFAK til Ungdommens Folkemøde, og fra Sportgoodsfonden, men
fik afslag begge steder. Efterfølgende har vi sendt mange ansøgninger for at få dækket vores underskud på
Ungdommens Folkemøde og har da også fået en del mindre tilskud, så det er lykkedes os at få reduceret
underskuddet i årsregnskabet for 2019 til godt 20.000 kr.
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I oktober har vi fået 60.000 kr. fra TFAK til en stor konference på Christiansborg 13. januar 2020 om
menneskerettigheder og demokrati for minoriteter i samarbejde med Sikandar Siddique fra Alternativet.
I maj holdt vi en lignende konference på Christiansborg i samarbejde med Roger Matthisen fra Alternativet:
” Racisme i det 21. Århundrede: Hvordan ser den ud i dag, og hvordan kan vi afvikle den sammen?”, som kom til
at danne udgangspunktet for Alternativets anti-racistiske handlingsplan, den første af sin art på Christiansborg.
Vores to mest succesrige arrangementer på Union var nok Ferruh Yilmaz’ ”Hvordan arbejderne blev muslimer”
og ”Sort hår og brun hud gør en forskel – også i folkeskolen”. Desuden har vi efterhånden haft en række
spændende arrangementer med Knud Lindholm Lau med udgangspunkt i hans bog ”Bare fordi at – sprog og
forestillinger i udlændingedebatten”, ligesom vi også har brugt advokat Niels-Erik Hansen ved utallige lejligheder.
Det forløbne år har bevist, at Racismeparagraffen er ude af stand til at beskytte vores muslimske mindretal imod
hadtale og hetz. Udtryk som ”Luder-bog”. ”homo-muslimer” og det, der er ubegribeligt meget værre,
afbrænding af Koranen eller Koran-attrapper, etnisk udrensning som vigtigste programpunkt er alt sammen
blevet politibeskyttet i ytringsfrihedens navn for langt over 150 millioner kroner. Det er desuden slået fast, at
forsamlingsfriheden omfatter ”forsamlinger” bestående af den nazistiske advokat Rasmus Paludan og hans
fotograf som fx på Blågårds Plads 14. april.
SOS Racisme skrev en protest til Københavns og Vestegnens Politi, fordi RP dagen efter ragnarok omkring
Blågårds Plads ville ”demonstrere”, hvor Bwalya Sørensen bor, vidnet i den byretssag, der netop havde dømt
ham for racisme mod afrikanere, og to dage efter på Blågårds Plads igen. Begge steder blev han forbudt at
demonstrere.
På vegne af 37 foreninger, heriblandt også en del muslimske, afleverede SOS Racisme 7. maj en anmeldelse af RP
for overtrædelse af straffeloven samt en klage over politiets dispositioner, da RP’s haddemo uden varsel blev
flyttet fra Mjølnerparken til Blågårds Plads palmesøndag ”beskyttet” af et enormt politiopbud. 20. november
indkaldte politiet SOS Racisme til sammen med lokale stakeholdere at deltage i et dialogmøde med det formål
fremover at undgå katastrofer som 14. april. Sammen med vores medlem advokat Niels-Erik Hansen fik vi
inviteret lokale aktører, der repræsenterede beboere, primært muslimske, socialarbejdere, frivillige og
erhvervsdrivende i Blågårdskvarteret, og mødet fremstod som frugtbart. Vi afventer stadig skriftlig afgørelse på
klagen.
Op til Folketingets åbning 1. oktober lykkedes det SOS Racisme sammen med Khalid Alsubeihi at få åbnet for et
bredt samarbejde med muslimer. Vi arrangerede en demonstration sammen med Fællesinitiativet mod Racisme
og Diskrimination, og 48 foreninger stod som anbefalere, heraf mange muslimske. Desværre blev en
konkurrerende demonstration arrangeret samme tid samme sted, for så først at blive flyttet et andet sted hen
og til sidst aflyst. Det hjalp ikke på tilslutningen.
I forbindelse med demoen blev der skrevet et åbent brev til justitsministeren med opfordring til at stoppe RP’s
politibeskyttede hetz imod muslimer, et brev, der også blev mailet til ministeren af et ukendt antal
organisationer og enkeltpersoner. Der kom et forudsigeligt svar 29. nov. (Se Nyheder på sosracisme.dk).
Vi har holdt mange arrangementer/møder og deltaget i adskillige demonstrationer i samarbejde med
Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, men den seneste demo ”Ikke flere racister på Christiansborg”,
viste, at demonstrationer ikke er vores stærkeste side, idet Jette var den eneste deltager fra SOS Racisme.
Vi forsøgte os igen med Folkemødet på Bornholm, men forberedelserne var et slæb uden lige, og ingen af os, der
deltog, kom til et eneste af de andres arrangementer. Der er for meget forgæves forberedelsesarbejde. Institut
for Menneskerettigheder fik vi ingen tid hos, og kun Civiltinget fik vi ja fra. Næste år forsøger vi med Folkemødet
på Møn.
Vi har gjort meget ud af at samarbejde med andre organisationer, især i forbindelse med arrangementer, hvor
samarbejdspartnere bliver tilbudt at stå som medarrangører. Det er vigtigt, at vi antiracister samarbejder mest
muligt, og så giver det også et mere mangfoldigt publikum. Desuden har vi lagt mange kræfter i at få opbygget
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Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination. To af vores nye medlemmer sidder i styregruppen for
københavnsafdelingen, som Jette også blev indvalgt i in absentia. Desværre lukkede vores samarbejdspartner
igennem mange år, Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DRC).
Den lille faste kerne af aktive har som altid gjort en stor indsats for at få SOS Racisme til at køre, og vi har fået
flere aktive medlemmer. Med hensyn til Tidsskriftet SOS Racisme nyder vi godt af vores redaktør Marianne
Olsens kæmpeindsats, af kunstneren Karen Margrethe Høskuldssons tankevækkende forsider og af Bent Jessens
professionelle layout. Vi har haft et aktivt fundraising-team, der begynder at få positive svar på ansøgninger.
Steen Eriksen har været ansat i flexjob 4 timer/uge indtil 1. august 2019, og SOS har haft stor glæde af hans
arbejdsindsats. Desuden var Pernille Cauchi i virksomhedspraktik 7. oktober-1. november 2019. Begge gjorde et
stort stykke arbejde, som SOS Racisme haft meget glæde af. Det burde overvejes, om vi skulle forsøge at få en
praktikant, der bl.a. kunne fundraise for os og være med i redaktionen af Minileksikon 2020, som for tiden er
ikke-eksisterende.
I årets løb har SOS Racisme København afholdt en række medlemsmøder, men der har ikke været mange
formøder om organisatoriske spørgsmål for at afkorte den tid, som det organisatoriske tager på
medlemsmøderne. Med en enkelt undtagelse er det ikke lykkedes at få medlemmer til at fremsende forslag til
diskussionsemner inden møderne. Det er heller ikke blevet afholdt medlemsmøder i andre byer, fx Næstved eller
måske Svendborg eller Århus.
I det forløbne år har vi fået ca. 25 nye medlemmer, men har mistet et tilsvarende antal primært pga. restancer.
På grund af de mange restancer har vi har gjort en meget arbejdskrævende indsats for at få medlemmerne til at
tilmelde sig betalingsservice, men med begrænset held. På hjemmesiden er der to steder link til tilmelding til
betalingsservice, så vi håber, at flertallet af medlemmer hen ad vejen får meldt sig til. Der er selvfølgelig også
medlemmer, der altid husker at betale. Under en tredjedel betalte inden betalingsfristens udløb.
Arrangementer og demonstrationer siden landsmødet 24. november 2018:
29.november

9. december

4. februar

16. marts

20. marts

Som en opfølgning på “100% fremmed” og “Mit tørklæde” fortalte 4 kvinder af forskellig
nationalitet om “Mødet med Randers”
Som en del af Integrationsnetværket i Randers
Rap mod Racisme-workshop v Mund de Carlo på Blågårdens Bibliotek – gratis workshop
for unge støttet af Nørrebro Lokaludvalg. Desværre ingen deltagere i målgruppen. Mund
de Carlo lavede i stedet en rap-sang til SOS Racisme
FN’s Interfaith uge:
BARE FORDI AT - om religion og religiøse i den offentlige debat Knud Lindholm Lau
holdt foredrag på baggrund af sin bog,
Line Mansour fra Center til Forebyggelse af Eksklusion (CFE) fortalte om religiøs
diskrimination, og Jonathan Harmat fra Jødisk Informationscenter fortalte om
antisemitisk hate speech og hate crime.
CEDAR (Center for Dansk-Muslimske Relationer), Jødisk Informationscenter, Københavns
Stifts Stiftsudvalg for Folkekirke og Religionsmøde, Tro i Harmoni, Imam Ali Moskeen og
Unions cafe SEND FLERE KRYDDERIER.
Demonstration på Rådhuspladsen i anledning af FN’s dag for afskaffelse af alle former
for racediskrimination One World against Racism & Fascism
Samarbejde med Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination og mange andre.
Hvordan arbejderne blev muslimer ved dansk-tyrkiske Ferruh Yilmaz, phD og lektor ved
Tulane University, New Orleans. Med udgangspunkt i et case study af Danmark
diskuterede Ferruh Yilmaz, hvordan det lykkedes den yderste højrefløj at presse den
politiske diskurs i Europa mod højre ved at kapre indvandrerdebatten. Advokat Niels-Erik
Hansen var moderator.
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21. marts

25. april

1. maj
13. maj

19.maj
1. juni
13.-16. juni
14. juni

15. juni

11. august
1) 24. august

2) 28.august

29. august
1. september
1) 5. september

2) 6. september

6. september

Samarbejde med ENAR Danmark (European Network against Racism)
CEDAR (Center for Muslimsk-Danske Relationer) og Unions cafe SEND FLERE
KRYDDERIER
MEDMENNESKELIGHED i anledning af FN’s internationale dag for afskaffelse af
racediskrimination
Samarbejde med 3F, FOA, Dansk Metal, Nærings- og Nydelsesforbundet,
Spillerforeningen, Mellemfolkeligt Samvirke og København Kommune
PhD Hans Lassen om Den vellykkede integration, en klar succes, som ingen politikere
vil vedkende sig på Underværket i Randers
Som en del af Integrationsnetværket i Randers
Fik lov til at stå i Horserød-Stutthof Forenings telt til 1. maj i Fælledparken
Racisme i det 21. Århundrede: Hvordan ser den ud i dag, og hvordan kan vi afvikle den
sammen? Heldagskonference i Fællessalen på Christiansborg. Dannede efterfølgende
udgangspunkt for Alternativets Antiracistiske Handlingsplan. Oplægsholdere: Mira
Skadegård, Niels-Erik Hansen, Morten Sodemann, Pernille Ahrong, Mette Toft Nielsen
Moderator: Yanaba Mompremier Rymark Sankoh
Samarbejde med Roger Matthisen, MF for Alternativet
En antiracisme-dag med mange ngo’er på Underværket i Randers
Som en del af Integrationsnetværket i Randers
Jette Møller holdt tale ved Iftar på Rådhuspladsen
Stop Diskrimination og SOS Racisme dannede fredsvagt omkring Iftar
Folkemødet på Bornholm:
Jette Møller på Ølkassen/Speaker’s Corner:: PARADIGMESKIFTET BETYDER: Intet nyt liv.
De skal ud, ska` de!
Udendørs event: Prøv en quiz om flygtninge, indvandrere og diskrimination
Civiltinget, Hvad sagde du!? Når ord sårer - med eller uden forsæt Knud Lindholm Lau
Samarbejde med CEDAR
Redaktør Marianne Olsen på Ølkassen/Speaker’s Corner: Hvad er ytringsfrihed? Hvad
bliver den brugt til? Nytter den?
Loppemarked i Blågårdsgade
“Folkemødet i Randers “ (100-året for det lokale selvstyre):
Foredrag af Roger Buch, Robert Bjarnason, Jesper Kaas Smith, Carsten Jensen – om det
kommunale selvstyre, demokratiets rolle, bæredygtighed, integration o.m.a. på
Underværket i Randers
“Demokratiets Dag” på Underværket i Randers, hvor 4 nydanskere fortalte om deres
engagement i politik og deres arbejde i Randers Byråd.
Som en del af Integrationsnetværket i Randers
Til rundbordssamtale med europarådskomite
Loppemarked i Blågårdsgade
Ungdommens Folkemøde 2019:
Event i eget telt: Rahwa og Kaloua: Om selvoplevet diskrimination, og hvad man selv
kan gøre for at imødegå det
Workshop (65 elever): Rahwa og Kaloua: Stop racisme og diskrimination! Hvordan kan
vi gøre, så os + dem = vi?
Workshop (65 elever): Knud Lindholm Lau: Stop racisme og diskrimination! Hvordan
kan vi gøre, så os + dem = vi?
Event i eget telt: Anne: Video og quiz om flygtninge og asyl
Samarbejde med: FN-Forbundet, Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, Stop
Diskrimination, Levende Menneskerettigheder
Skyggerapport til Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
Samarbejde med CEDAR (Center for Muslimsk-Danske Relationer), Kvinder i Dialog,
Refugees Welcome, Almen Modstand, Demos, ENAR Danmark (European Network
against Racism),
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1. oktober

4.-12.oktober
9. oktober

6. november

9. november

16. november

20. november
23. november

Demonstration ved folketingets åbning: Stop politibeskyttet hetz mod muslimer,
”ghetto”planen og paradigmeskidtet fra Rådhuspladsen til Christiansborg Slotsplads.
Samarbejde med Ord har Konsekvenser, Fællesinitiativet mod Racisme og
Diskrimination, Masjid Al-Nour
Anbefalere: 48 foreninger og netværk
Antifascistiske dage i København
Samarbejde med bl.a. DEMOS
Sort hår og brun hud gør en forskel - også i folkeskolen
på Cafe SEND FLERE KRYDDERIER. Oplægsholdere: Laila Colding Lagermann, Iram
Khawaja, Mette Toft-Nielsen, Camilla Kaj Paulsen
Samarbejde med Union
Globalhagen Kitchen – MS – Debat & mad - Krystalnatten – Glem den aldrig!
Samarbejde med Sammen mod Racisme, Fællesinitiativet mod Racisme &
Diskrimination, Krystalnatinitiativet
Aldrig mere en Krystalnat 2019
På Kultorvet i København
Som en del af Krystalnatinitiativet
På Lille Torv i Svendborg
I samarbejde med Antiracistisk Netværk Svendborg
På Rådhustorvet I Randers
Som en del af Randers mod Racisme
Fra Rådhustorvet i Randers ca. 400 personer i en protest-demo mod nazisternes
skænding af den jødiske begravelsesplads til Underværket med talere
Som en del af Randers mod Racisme
Dialogmøde på Politigården med politiet m.fl. om klage af 7. maj 2019
Ved Christiansborg, Ikke flere racister på Christiansborg
Samarbejde med Fællesinitiativet mod Racisme & Diskrimination, Ord har Konsekvenser,
Stop Diskrimination

Officielle skrivelser:
15. december 2018 Vejledning i at nedtage en database, udtræk og andet arbejde med ACLEDs databaser om
politisk vold og krigsvold i skrøbelige og konfliktramte lande i Afrika, Mellemøsten og Asien
11. februar 2019 Appel til Europarådets medlemslande om ikke at sende afviste asylansøgere og flygtninge
tilbage til Danmark pga. risiko for refoulement (engelsk)
12. februar 2019 Brev af 7. november 2016 fra UNHCR til Udlændingeministeren hvor der blev advaret mod
tvangsudsendelser til Somalia og mod at ophæve opholdstilladelsen for somaliske flygtninge.
15. april 2019 Protest til Københavns og Vestegnens Politi mod RP's racistiske demonstrationer
7. maj 2019 Anmeldelse af R. Paludan
7. maj 2019 Klage over politiets dispositioner 14.04.2019
6. september 2019 SOS Racisme et al's skyggerapport om Danmark til FN’s Committee on Economic, Social and
Cultural Rights
1. oktober 2019 Åbent brev til justitsministeren
5. november 2019 Opdateret vejledning om indhold og brug af ACLED's Excel-databaser vedr. vold i
konfliktramte lande
Høringssvar og pressemeddelelser:
25. november 2019 Uopfordret høringssvar vedr. seniorpension
12. november 2019 Høringssvar om fratagelse af dansk statsborgerskab for børn af fremmedkrigere født i
Syrien mv.
21. oktober 2019 Høringssvar om fratagelse af dansk statsborgerskab fra fremmedkrigere fra Syrien
17. oktober 2019 Høringssvar om sanktioner på området om aktiv beskæftigelsesindsats mv.
9. oktober 2019 Uopfordret høringssvar om Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
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Press Release: United Muslim and Anti-Racist Demonstration on 1st October 2019
Pressemeddelelse: Stop politibeskyttet hetz mod muslimer
20. september 2019 Høringssvar om indførelse af en 3 måneders frist for ansøgning om familiesammenføring
af børn
15. april 2019 Høringssvar om at midlertidige natherberger om vinteren også skal kunne bruges af folk uden
lovligt ophold i Danmark
5. april 2019 Høringssvar vedr. fortrinsret for lejere på interne ventelister i det almennyttige byggeri
1. marts 2019 Høringssvar på L 141 - vedr. forbud mod konstruktion af en kunstig hymen
25. februar 2019 Høringssvar på udkast til Sanktionsloven
17. februar 2019 Høringssvar på udkast til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, dog ikke på "sanktionsloven"
18. januar 2019 Link til alle høringssvar om udlændinge i Finanslovsaftalen 2019, og lovforslaget fremsat før
høringsfristens udløb
18. januar 2019 Høringssvar om paradigmeskiftet, uproportionale straffe i udvísningsfængsler og forringelser
af andre love for udlændinge ved Finanslovsaftalen 2019
7. januar 2019 Høringssvar om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
4. januar 2019 Høringssvar vedr. foreslået § i Straffeloven der skal hindre at tro og kultur kan have indflydelse
på straffens fastsættelse
4. januar 2019 Høringssvar vedr. tålt ophold mv.
4. januar 2019 Høringssvar vedr. udlændingestramninger som følge af kriminalisering af psykisk vold
3. januar 2019 Høringssvar vedr. skærpelse af lovparagrafferne om pas i Udlændingeloven
5. december 2018 Finanslovsaftalen 2019 er umenneskelig
3. december 2018 Høringssvar om bekendtgørelse om kommunernes håndtryksceremonier mv
27. november 2018 Pressemeddelelse: Stop hjemsendelser til Somalia
Fire høringssvar om ændringer i boliglovgivningen om såkaldte "ghettoer" og udsatte boligområder:
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"
Lokalafdelinger:
SOS Racisme København
Lokalafdelingen har sin egen bestyrelse, som består af Steen Eriksen formand, John Ukpo kasserer, Niels
Groth og Ruth Christiansen, suppleanter er Henriette Mentzel og Pernille Cauchi.
Lokalafdelingen har selv taget initiativ til at støtte arrangementet ”Aldrig mere en krystalnat” og at holde
en årlig julemiddag for de aktive medlemmer i København. Lokalafdelingen er ifølge SOS Racismes
vedtægter berettiget til støtte fra landsforeningen.
Der har året igennem været medlemsmøder i Union. Henriette har de fleste gange skrevet referat, Steen
har udsendt mødeindkaldelser og referater. Jette har bidraget til dagsorden.
Der blev i 2018 aftalt en måde at indkalde medlemsmøderne og fastlægge indholdet på. Det var
meningen at medlemmer skulle foreslå emner til møderne og at et lille udvalg så skulle udforme
indkaldelsen. Strukturen er efterhånden gået i stykker.
Medlemsmøder 2019:
28. januar:
Temaer: a) Grønlændere i Danmark med udgangspunkt i bogen: Jeg er Nauja : en
grønlandsdanskers bekendelser / af Nauja Lynge b) IMR: Ligebehandling af grønlændere
i Danmark
Deltagelse i Folkemøde på Bornholm, første planlægning
Demo med Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination, marts
20. februar:
Temaer: a) lovforslag L140: "paradigmeskift" fra integration til hjemrejse b) Appel sendt
til Europarådets medlemslande om ikke at sende afviste asylansøgere og flygtninge
tilbage til Danmark
9. april:
Evaluering:
MedMENNESKElighed på Rådhuset
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Ferruh Yilmaz: Hvordan arbejderne blev muslimer
Ungdommens Folkemøde, nedsættelse af udvalg, fundraising
Spisning på Restaurant Zafran.
7. maj:

Tema: Ghettoloven
Emne: Konference om racisme, Christiansborg
11. juni:
Sommerafslutning, Restaurant Ankara
5. august:
Tema: White Fragility/Den hvide skrøbelighed
Ungdommens Folkemøde (UFM 5.-6. september), fortsat planlægning
Anmeldelse af Rasmus Paludan for racisme og klage over Københavns Politi
2. september: Temaer: a. Ghettopakken b. Paradigmeskiftet c. Brun fattigdom
Gennemgang af fundraising
Kommende arrangement: Sort hår eller brun hud gør en forskel 8. oktober:
Generalforsamling
Evaluering: Ungdommens Folkemøde (UFM 5.-6. september)
Aldrig mere en krystalnat, forberedelse
12.november: Tema: Folkedrab
Bevilling TFAK2019 til Konference om demokrati og menneskerettigheder
Lov om fratagelse af dansk statsborgerskab
SOS Racisme Randers
2018:
Torsdag den 29.november kl.16-18:
Som en opfølgning på efterårets tema om “100% fremmed” og “Mit tørklæde” fortalte 4 kvinder af
forskellig nationalitet om “Mødet med Randers”
2019:
Integrationsnetværket i Randers:
Integrationsstyregruppen har jævnligt holdt planlægningsmøder på Underværket –
(i jan. – marts – maj – august – sept. – okt. – dec.)
og arrangeret en del velbesøgte stormøder – ofte som fyraftensmøder:
Torsdag den 25. april kl.16-18: Hans Lassen om den vellykkede integration, en klar succes, som ingen
politikere ser ud til at ville vedkende sig, trods de klare tal…
Søndag den 19.maj kl.15-17: En antiracisme-dag (med mange ngo’er)
Som bidrag til “Folkemødet i Randers “ (100-året for det lokale selvstyre):
1) Lørdag den 24. august kl. 10-16:” havde vi 4 foredrag af Roger Buch, Robert Bjarnason, Jesper Kaas
Smith, Carsten Jensen – om det kommunale selvstyre, demokratiets rolle, bæredygtighed, integration
o.m.a.
2) Onsdag den 28.august kl.16-18 “Demokratiets Dag” hvor 4 nydanskere fortalte om deres engagement
i politik og deres arbejde i Randers Byråd
Onsdag den 30.okt. kl.16-18: “En sang for menneskerettigheder” (arr. med Amn.Int.)
Foredrag v. Weal Kotani, derefter musik og fælles sangproduktion v. Dalia Faitelson
Randers mod Racisme opstod spontant i sommerens løb (en anti-nazistisk reaktion). Vi har dette efterår
holdt møder den 1. onsdag i måneden.
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Lørdag den 9.nov. kl.11 på Rådhustorvet markerede vi Krystalnatten (ca.40 pers.) og lørdag den 16.nov.
kl.11 samlede vi på Rådhustorvet ca. 400 pers.! til en protest-demo (mod nazisternes gravskænding), gik
gennem byen til Underværket, hvor der var 3 stærke taler, musik og sang og fin atmosfære. Besøg til
sidst ved gravene.
Møder uden for Randers:
Lørdag den 9. marts: Landsrådsmøde i SOS, Kbh.
Søndag den 14.april: Landsmøde i “Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination”, Aarhus
Mandag den 13. maj: SOS-konference på Christiansborg, Kbh.
Lørdag den 3.august: Landsrådsmøde i SOS, Kbh.
Andet: Lektiehjælp hver uge i FrivilligHuset i Østergade, Randers (DFH)
SOS Racismes informationsmateriale:
Sociale medier:
SOS Racismes facebook-side har nået 2092 likes, godt 700 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 og er ikke særligt aktiv. Jette Møller er af og til aktiv på Twitter som formand for SOS Racisme
@jettemoller og kommenterer desuden ind imellem debatindlæg og lign. på Information, Altinget,
JyllandsPosten og Politiken m.fl. Instagram vurderes ikke at være velegnet til SOS Racismes brug.
Publikationer:
Tidsskriftet SOS Racisme , der redigeres af Marianne Olsen og sættes op af Bent Jessen, havde temaet Mit land i
foråret og Racisme i efteråret. Forsiden kreeres af Karen Margrethe Høskuldsson. Tidsskriftet findes i trykt og
online udgave og udsendes til medlemmer, andre organisationer, hovedbibliotekerne og
folketingsmedlemmerne i Udvalget for Udlændinge og Integration m.fl. Desuden ligger tidsskrifterne i pdfudgave på sosracisme.dk.
Minileksikon – fakta om flygtninge, indvandrere og integration 2018, der normalt udgives hvert andet år, ligger
på hjemmesiden i pdf. Der mangler redaktører til 2020-udgaven.
Hjemmesider:
sosracisme.dk redigeres af Jette Møller, der finder den besværlig at arbejde med, så det bliver ikke til så meget.
Et professionelt bureau arbejder på en ny hjemmeside. sosmenneskerettigheder.dk henvender sig til gymnasier
og HF og redigeres af Henriette Mentzel og Anne Nielsen og er endnu mere besværlig at redigere, og der
efterlyses 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, var et forsøg på at vise
månedsvis, hvem der foretager sig hvad i SOS-regi, og med tidligere måneders kalendere tilbage
fra starten af november 2015 i ARKIV, men den er nu døet hen pga. manglende interesse.
Medier:
På netavisen Sameksistens.dk skriver vores redaktør Marianne Olsen jævnligt artikler.
Mails til medlemmer:
Vi plejer at udsende mails med relevant information til de medlemmer, hvis mailadresse vi har.
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Samarbejdsorganisationer og udvalg, hvor SOS Racisme er repræsenteret:
Internationale paraplyorganisationer:
• EGAM-European Grassroots Antiracist Movement, Paris
o 17.-21. april 2019 EGAM top leaders, Paris (Jette Møller)
o 27.-30. juni 2019 EGAM’s Annual Meeting, Rom (Jette Møller)
• ENAR-European Network Against Racism, Bruxelles
o 20.-22. juni 2019 ENAR's Annual Meeting (Jette Møller)
• UNITED for Intercultural Action, Amsterdam
• Maison des Potes, Paris
Nationale samarbejdsorganisationer:
• ENAR-Danmark
• CEDAR (Center for Muslimsk-Danske Relationer)
• Viomis
• Mellemfolkeligt Samvirke
• Demos
• Tro i Harmoni
Fora, hvor SOS Racisme er repræsenteret:
• Integrationsnetværket I Randers (Birgitte Olesen)
• Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination (os alle - Gretchen, Pernille og Jette i
Københavnsafdelingens styregruppe)
• Randers mod Racisme (Birgitte Olesen)
• Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtid (Anne Nielsen)
• ENAR Danmark (John Ukpo i bestyrelsen)
• Asylnetværket – informationsnetværk under Dansk Flygtningehjælp (Anne Nielsen)
• Københavns Politi: Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og de Etniske Minoriteter (John, Rahwa,
evt. Jette)
• Union (tidl. VerdensKulturCenteret - Steen Eriksen, Jette Møller)
• Krystalnatinitiativet (Ruth Christiansen)
• 21.marts-initiativet (Julie Jeeg)
• circuminfo.dk (Jette Møller i formandskredsen)
• Retspolitisk Forening (Marianne Olsen i bestyrelsen)
• Dansk Flygtningehjælp, Randers (Birgitte Olesen)
Desuden er Gretchen formand for ungeafdelingen i København af FN-Forbundet
Medunderskrivere på anmeldelse og klage af 7. maj 2019
• Stop Diskrimination • Komiteen for Udlændinges Retssikkerhed • Mangfoldige Stemmer mod Racisme •
Black Lives Matter • Asylret • Horserød-Stutthof Foreningen • Forum for Mangfoldighed • Dansk
Islamisk Trossamfund (DIT) • København Islamisk Menighed • Brøndby Islamisk Menighed • Helsingør
Islamisk Menighed • Kokkedal Islamisk Menighed • Vejle Islamisk Menighed • Aarhus Islamisk Menighed
• Aktionsgruppe mod udvisninger til Somalia • Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR) •
Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DRC) • Tro i Harmoni • Fair Play •
Ethnic Debate Forum • Internationale Socialister • Racismefri By - Odense for Mangfoldighed •
Venskaber på tværs • Center til Forebyggelse af Eksklusion (CFE) • Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed • Refugees Welcome • ENAR Danmark (European Network against Racism) •
Integrationsrådet i Aarhus Kommune • Enhedslistens Antiracismegruppe i Aarhus • DEMOS •
Internationalt Forum • Aarhus for Mangfoldighed • Emergency Architecture and Human Rights (EAHR) •
Ren Snak • DOF Skole for Orientalsk Dans • Foreningen Sharahzad • Alverdens Børn
Anbefalere af demonstration 1. oktober 2019
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Ord Har Konsekvenser
Dansk Muslimsk Union
Islamisk Kulturcenter
Imam Malik Instituttet
Khairo Albayrak Moskeen
Asylret
Stop Diskrimination
Almen Modstand
Refugees Welcome
Det Islamiske Trossamfund i Danmark
Det Islamiske Forbund i Danmark
EMISCO - European Muslim Initiative for Social Cohesion
Viomis Aid
Aarhus for Mangfoldighed
Enhedslistens Antiracistiske Udvalg
Center for Dansk-muslimske Relationer (CEDAR)
Horserød-Stutthof foreningen
Støtte og solidaritet til flygtninge - Stay Human, Aalborg
Randers mod Racisme
Internationale Socialister
Muslim Cultural Institute
Islamisk Center Vest Albertslund
Danmark fra Alle Hjørner
Muslimsk Ungdom i Danmark
Frederiksværk Multikulturel Forening
Dansk-Syrisk Kulturcenter
Racismefri By - Odense for Mangfoldighed
ENAR, Danmark - European Network Against Racism
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Luk Ellebæk aktivistgruppe
FredsVagten på Christiansborg
Fair Play
Landsforeningen for Socialpædagoger
Christianias Kulturforening
De Usynlige Danskere
Bedsteforældre for Asyl
Integrationsrådet i Aarhus Kommune
Mangfoldige Stemmer mod Racisme
Union (tidl. VerdensKulturCentret)
Danske Studerendes Fælledsråd
Kvinder i Sort
refugee.today
Socialistisk Ungdomsfront (SUF)
Demos
Kvinder i Dialog
Center for Sameksistens – IKS
Enhedslisten
Alternativet
29. november 2019
pva. SOS Racismes Landsråd
Jette Møller
landsformand
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