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9. april 2017
I onsdags bragte EkstraBladet et stærkt racistisk læserbrev under overskriften ”Slaveriet
var en gave”, hvori forfatteren hævder, at "slaveriet var det bedste, der er hændt for de
sorte afrikanere" (Se vedhæftning). Nu har Mary Consolata Namagambe, der er dansk
med ugandiske rødder, anmeldt læserbrevets forfatter Bent Pedersen fra Haslev til politiet
for overtrædelse af Straffelovens §266b, den såkaldte racismeparagraf:

"§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter
udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller
nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller
seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”
”Det er min ret som borger at leve i et samfund, hvor jeg ikke føler mig krænket!” siger
Mary Consolata Namagambe. "Det er rystende, at sådan et læserbrev overhovedet bliver
bragt i år, hvor vi markerer, at det er hundrede år siden, Danmark afhændede sin tidligere
slavekoloni."
”Politiet afviser ofte sagerne, når det handler om Racismeparagraffen (Se vedhæftning),
men det her er så åbenlyst racistisk, at EkstraBladet aldrig burde have bragt det. Det er
forhånelse og nedværdigelse af alle med afrikansk baggrund og har intet med debat at
gøre,” siger Jette Møller, formand for SOS mod Racisme, der har bistået Namagambe ved
anmeldelsen.
Hundredvis af kommentarer under Mary Namagambes Facebook-opdatering vedrørende
læserbrevet "Slaveriet var en gave" viser, at det ikke kun er Mary Namagambe, der er
krænket af disse udtalelser. Mary Namagambe, der studerer jura, vurderer selv, at der er
tale om en klar lovovertrædelse, og folks reaktioner på Facebook viser også, hvor
krænkende de finder teksten.
”Det er min ret som borger at råbe op, når jeg oplever racisme! Jeg nægter at kigge den
anden vej, når mit folk latterliggøres. Jeg vil ikke acceptere, at ofrene for slaveriet skal
hånes og latterliggøres i deres grav. Når man krænker dem, krænkes jeg også,” slutter
Mary Namagambe.
Yderligere informationer kan fås hos
Mary Consolata Namagambe tlf. 2239 6362
Jette Møller tlf. 6063 3399
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