
Antiracistisk Udvalg - Beretning 2020/2021

Organisatorisk

Udvalget har p.t. 24 medlemmer. Koordinationsgruppen består af 3 personer, 1 fra Aarhus og 2 fra
København. Der er 1 kontaktperson.
Udvalget har en e-mailkonto/adresse (ar.udvalg@gmail.com) til intern kommunikation, og som
bruges af personer og organisationer, som vil i kontakt med udvalget.
Udvalget har en facebook side, som bestyres af et medlem af udvalget
https://www.facebook.com/Enhedslistens-Antiracistiske-Udvalg

Udvalgets seneste årsmøde blev afholdt den 5. september 2020.
Der er blevet afholdt 3 udvalgsmøder herunder ét med deltagelse af Rosa Lund.
Koordinationsgruppen holder jævnlige møder.
Gruppen har afholdt møde med Frederik Kronborg fra EU-sekretariatet.
ARU har en repræsentant i European Lefts arbejdsgruppe ”Fighting the Far Right”.

Aktiviteter

Støtte til Almen Modstand generelt og opfordring til EL om at arbejde aktivt imod
”ghetto”-lovgivningen og officielt at støtte Almen Modstand.

Støtte til borgerforslaget om automatisk statsborgerskab. Der arbejdes p.t. videre for lempeligere
regler for statsborgerskab.

Støtte til EL’s initiativ i Kbh.’s borgerrepræsentation om, at en kampagne mod racisme blev en del
af budgettet. (Kom desværre ikke med).

Opfordring til EL om at sende appel til regeringen om at tage imod uledsagede flygtningebørn fra
lejre i Syrien og Grækenland og generelt at presse på ift. at tage imod flere kvoteflygtninge.

Støtte til kampagne om at få danske børn og mødre hjem fra lejre i Syrien.

Udarbejdelse af supplerende forslag til folketingsvedtagelse omkring antisemitisme. Vi ønsker, at
antimuslimsk racisme skal inkluderes i beskyttelse af (religiøse) mindretal.

Henvendelse til Institute of Race Relations (IRR) ved direktør Liz Fekete, som vi kender, og bedt
dem lave en oversigt over den britiske lovgivning og sanktioner mod racistiske hadforbrydelser.
IRR har udarbejdet et notat til os, som er rundsendt - også til MF Rosa Lund.  Se www.irr.org.uk

Arbejde med at få afklaret begrebet ”vestlig/ikke-vestlig” ifm. borgeres herkomst. Især aktuel ifm.
”ghetto”-loven. Bl.a. er der sendt en klage til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr.
registrering af borgere i relation til etnicitet/herkomst.

Der er sendt skrivelser til HB og FT-gruppen om at sætte fokus på racisme: Hverdagsracismen,
racistiske hadforbrydelser og strukturel racisme. Opfordring til, at antiracisme skal tænkes ind i
EL’s politik.

Støtte til forskellige aktiviteter ifm. FN’s dag mod racisme og diskrimination den 20. og 22. 3.
(arrangører Fællesinitiativet mod racisme hhv. Demos).
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Opfordring til HB og FT-gruppen om at gå imod Nye Borgerliges lovforslag om at afskaffe
racismeparagraffen, 266b.

Vidensdeling

Der sendes jævnligt artikler og anden information til udvalgsmedlemmer og Rosa Lund m.fl. samt
EU-sekretariatet.


