Oplæg til debat om prioritering på landsmødet d. 14. november af Anne Nielsen
Oplægget er stort set en omskrivning af et indlæg, som jeg læste op, men som vi ikke fik drøftet til
bunds pga. tidnød på vores åbne møde i april 2015 om, ”Hvor står SOS mod Racisme i debatten?”
Ideen med at tage det op i forbindelse med Landsmødet er at vi kan få en drøftelse af, hvad vi gerne
vil gøre mere af, og hvad vi måske skal gøre mindre af, men også for at brede vores indsatser lidt ud
for de medlemmer, der ikke er helt klar over, hvordan vi hidtil har arbejdet.
På den ene side forventes SOS mod Racisme at tage stilling i en række aktuelle sager, på den anden
side må vi også tænke langsigtet og have indsatser med et længere træk.
Hvad skal vi gøre mere ved og mere af, og hvad skal vi tone ned?
Hvordan skal vi få flere med, og flere aktive, herunder aktive unge?
Kan vi gøre mere ved diskriminationsområdet?
Kunne man lave arbejdsgrupper om nogle emneområder på tværs af foreningen, i så fald hvilke?
Det internationale samarbejde har fyldt rigtig meget– specielt med EGAM. Vi har besluttet at drosle ned i
forhold til EGAM med undtagelse af evt. testning af diskrimination, og i stedet satse mere på samarbejdet
med ENAR og - til de unge- UNITED. Skal vi evt. samarbejde mere med svenske, tyske og franske
organisationer, eller skal vi koncentrere os om Danmark?
I det følgende har jeg ud for hvert af punkterne i vore formål skrevet om vores aktiviteter nu og
indsatser ud for hvert enkelt kon kret punkt i vores formålsparagraf §2 atk 2. jf vedtægterne.
SOS MOD RACISMES FORMÅL: §2, Stk. l SOS mod Racismes formål er at bekæmpe racisme
og fremmedhad gennem oplysning og andre ikke-voldelige midler. SOS mod Racisme er en
almennyttig, humanitær organisation, som er partipolitisk uafhængig og åben for alle demokratiske
kræfter.
Stk.2

SOS mod Racisme skal:

. Arbejde for at virkeliggøre grundsætningen: Alle mennesker er ligeværdige, uanset hudfarve,
nationalitet, sprog, religion, etnisk og kulturel baggrund
Midler, indsatser, evt. forslag til nye aktiviteter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Debatter – egne og deltagelse i andres
Avisartikler, læserbreve
Henvendelser til ministre, folketingsmedlemmer og myndigheder
Demonstrationer
Høringssvar på lovforslag samt ad hoc henvendelser til politikere
Besvarelse af spørgsmål og interviews af skolebørn
Evt. undervisning i en skoleklasse/gymnasieklasse
Blad
Minileksikon
Sosmodracsime.dk
Sosmenneskerettigheder.dk
Facebook
Folkemødet
Underskriftindsamlinger

15. Indrapportering til internationale organer (CERD, dvs FNs komité der varetager landenes
overholdelse af racediskriminationskonventionen; ECRI,dvs. Europarådets komite mod racisme og
intolerance; FNs Menneskerettighedsråd m.h.t. UPR-vurdering af Danmark, og andre komitteer fx
Europarådets Komité for nationale mindretal, EU-Parlamentet, Europarådet)
2. Fremme forståelsen for forskellige grupper og enkeltpersoner, der udsættes for diskrimination i
Danmark:
Gennem tiltag under punkt 1.
1. + Henvisning til DRC, Institut for Menneskerettigheder og Ligebehandlingsnævnet (Vi har et subsite på
sosmodracisme.dk herom med adresser og lovgivning og lidt statistik)
2. Deltagelse i Ligebehandlingsudvalget og tidligere i Antidiskriminationsenhedens Board mod
diskrimination under Beskæftigelses- og Integrationsafdelingen i Københavns Kommune
3. Kontaktudvalgsmøder 2 x om året med Københavns Politi, drøftelse af større problemer – og jævnligt:
kriminalitet blandt unge fra etniske minoriteter og rekruttering af etniske minoriteter til politiet, samt
klagesager om diskrimination til Københavns Politi og afvisninger ved diskotekerne.
4. Kan vi gøre andet ved henvendelser fra folk som har oplevet diskrimination?
3. Samle flest mulige til at modarbejde racistiske handlinger og holdninger i samfundet
Gennem tiltag under pkt 1, især demonstrationer.
Kan vi gøre andet?
4. Bekæmpe den tilsigtede og utilsigtede diskrimination af indvandrere, flygtninge og andre lignende
minoriteter i Danmark, bl.a. når det gælder adgang til bolig, arbejde, uddannelse, politisk deltagelse og
retsbeskyttelse
Især gennem første 5 punkter under pkt 1, samt pkt. 13
5. Arbejde for bedre retsbeskyttelse af indvandrere og flygtninge i Danmark
Især gennem pkt. 1-5 + 13 under pkt 1
5. Arbejde for en øget kontakt mellem indvandrere, flygtninge og danskere for at nedbryde fordomme og
myter
1. Forsøge at nå ud til flere fra etniske minoriteter.
2. Evt. særlige indsatser? Fx: dine with the Danes, multikulturelle festivaller, mødes og tale med
hinanden, kontakt med asylsøgere, modtagelse af flygtninge
7. Øge oplysningen om de krænkelser af menneskerettighederne, der verden over får mennesker til at
flygte fra deres hjemland
1. Bladet, Facebook, sosmodracisme.dk; sosmenneskerettigheder.dk;
2. ledere/læserbreve i aviserne og aktiviteter sammen med EGAM, ENAR, UNITED,
3. evt. aktiviteter sammen med flygtningeorganisationer og etniske minoritetsforeninger
8. Motivere og engagere unge danskere, indvandrere og flygtninge til aktivt at modarbejde racisme.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gennem sosmenneskerettigheder.dk
Arrangementer for unge
Sende unge ud til UNITED-konferencer
Digt- og essaykonkurrencer
Evt. kortfilmskonkurrencer
Flere konkrete aktiviteter fx flashmobs

