Ordenes magt
Dundertale Fredag 17. juni kl. 11.50-12.00
Sted: Speaker’s Corner, Cirkuspladsen
Resumé:
Det er af stor betydning, hvilke ord vores folketingspolitikere bruger, når de taler. Forskningen viser, at ord
påvirker vores underbevidsthed. Derfor er det ikke lige meget, om man f.eks. siger betalingsring eller
miljøring. Og den måde, medierne og politikerne italesætter vores minoriteter på, påvirker vores opfattelse
af dem.
Beskrivelse:
Vores politikere bruger framing til at manipulere med vores underbevidsthed. Det er ikke tilfældigt, når de
vælger at bruge udtryk som "et MODERNE kontanthjælpsloft", "INTEGRATIONSydelse" og "UdlændingeSERVICE". Jødisk-tyske Victor Klemperer skrev om nazisternes bevidste brug af ord: "Ord kan virke som
bitte små doser arsenik: De sluges ubemærket, de synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid
viser giftens virkning sig alligevel.” Derfor er det farligt, når politikerne omtaler flygtninge, muslimer og
Islam, som de gør, og endnu farligere, når medierne bare efterplaprer dem. En SFI-undersøgelse fra 2012
viste, at af 300 artikler/debatindlæg/ledere om muslimer eller Islam i Ekstrabladet, Jyllandsposten, Kristeligt
Dagblad og Politiken var 58% negative og kun 8% positive. I 75% af teksterne var ingen muslimer
repræsenteret. Det kan blive rigtigt farligt, hvis vores politiske ledere bliver ved med at nedbryde
sammenhængskraften i vores samfund i deres kamp om svingvælgerne.
Deltager:
Jette Møller, landsformand, SOS mod Racisme

Tjek din viden om flygtninge, indvandrere og diskrimination osv.
For sjov-event Fredag 17. juni 14:30 - 17:00
Sted: C99 Mobil event - Cirkuspladsen
Resumé:
SOS mod Racismes Minileksikon 2016 – Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination er
på gaden. Vi vil gerne give dig mere indsigt i forholdene omkring minoriteterne. Hvad er fx forskellen på
indvandrere og flygtninge? Hvilke indvandrere har vi flest af? Du kan teste din viden med en quiz.
Beskrivelse:
Hvor meget ved du egentlig om flygtninge, indvandrere og diskrimination? Fordomme bygger på manglende
kendskab, og derfor forsøger SOS mod Racisme på forskellige måder at udbrede kendskabet til etniske
minoriteter og deres forhold. Siden 1993 har SOS mod Racisme cirka hvert andet år udgivet
Minileksikon – Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination. Nu er årgang 2016 på gaden!
Her kan du f.eks. læse om konventionerne, som danner rammen for menneskerettigheder, og som er en
nødvendighed i det moderne samfund. Og om asylsøgere og flygtninge og indvandrere og deres vilkår her i
landet. Svarene på vores quiz kan findes i minileksikonnet, men hvem ved: Måske kan du svare uden at
skulle slå efter? Kom og gæt - eller diskuter, og spørg! Vi er der for det samme. Du kan vinde vin eller
chokolade (efter eget valg).
Deltagere:
Jette Møller, landsformand, SOS mod Racisme
Birgitte Olesen, Randers-afdelingen, SOS mod Racisme
Steen Eriksen, københavnsformand, SOS mod Racisme

Tip en 13’er:
Er det mon Islam, kristendommen el. jødedommen?
For sjov-event Lørdag 18. juni 09:30 - 11:00
Sted: C99 Mobil event - Cirkuspladsen
Resumé:
Kender du forskel på de tre søsterreligioner, Kristendommen og Islam og Jødedommen? SOS mod Racisme
vil gerne øge kendskabet til Islam, som for det meste omtales meget negativt, og gøre folk nysgerrige - og
så samtidig gøre det lidt sjovt. Vi har derfor lavet en ”tipskupon”. Se, om du gætter rigtigt.
Beskrivelse:
Det påstås ofte, at danske værdier skulle være lig med kristne værdier, men næstekærlighed er for
eksempel ikke noget specielt kristent - det er også en central værdi i både Islam og jødedommen. Islam er
heller ikke alene om at være homofobisk - Biblen tager lige så meget afstand fra homoseksuelle forhold. I
det hele taget indikerer debatten omkring især Islam, at vi pæredanskere vist ikke har helt styr på, hverken
hvad Islam eller kristendommen går ud på. Det vil SOS mod Racisme gerne sætte fokus på, og det må
gerne være sjovt. Vi har derfor lavet en lille leg for at teste folks (u)kendskab til Biblen og Islam. Vi uddeler
tipskuponer – og har i den anledning også inkluderet jødedommen, da det i bund og grund er den samme
Gud, de tre søsterreligioner tilbeder på hver deres måde. Kom og giv dit bud på 13 rigtige. Du kan få
svarene i Menneskeretsteltet J34 på Kæmpestranden søndag kl. 11.55 eller på sosmodracisme.dk. Du kan
vinde vin eller chokolade (efter eget valg).
Deltagere:
Jette Møller, landsformand, SOS mod Racisme
Birgitte Olesen, Randers-afdelingen, SOS mod Racisme
Steen Eriksen, københavnsformand, SOS mod Racisme

Racismeparagraffens grænser - går vi glip af noget?
Workshop Søndag 19. juni kl. 10:30 – 12:00
Sted: J34 Menneskerettighedsteltet - Kæmpestranden
Resumé:
Mange vil afskaffe straffelovens § 266b med den begrundelse, at den indskrænker ytringsfriheden. Men
hvad er det, kritikerne så gerne vil sige, som de ikke må? Og hvad er det for ytringer, der i dag er forbudte?
Går vi glip af noget vigtigt, fordi paragraffen lægger et låg på den kogende meningsgryde?
Beskrivelse:
Straffelovens § 266b forbyder at true, forhåne eller nedværdige grupper på grund af race, hudfarve,
oprindelse, tro eller seksualitet - vel at mærke, når det sker offentligt eller for at udsprede udsagnet.
Hjemme er der altså ingen grænser, men det er der i den offentlige debat. Nogle debattører hævder deres
ytringsfrihed krænket, og der er ingen tvivl om, at debatten om paragraffens afskaffelse er et aktuelt tema.
Faktisk er der flertal i Folketinget for, at Straffelovsrådet skal kulegrave den. På workshoppen vil vi gætte
på, hvad domstolene har sagt i ganske bestemte sager og dernæst diskutere, om vi har en god indramning
af den offentlige debat. På den måde får vi undersøgt, hvilke typer af udsagn, der er forbudt, og hvad det
er, paragraffen afskærer os fra at høre i den offentlige debat. Polemisk formuleret: Går vi glip af noget ved
at forbyde folk at råbe ukvemsord efter sorte fodboldspillere? Moderation: Knud Lindholm Lau, udgiver af
Victor Klemperers LTI - Det Tredje Riges sprog.
Deltagere:
Knud Lindholm Lau, Kommunikationsrådgiver, Tekst og tale.
Jette Møller, landsformand, SOS mod Racisme.

