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HUMANITY IN ACTION DANMARK

Humanity  in  Action  Dannmark  arbejder  for  at  skabe  et

inkluderende  samfund  baseret  på  menneskerettigheder.

Gennem  målrettede  uddannelsesprogrammer,  især  vores

årlige  Sommerakademi,  arbejder  vi  for  at  øge  den

demokratiske  bevidsthed  og  bygge  bro  på  tværs  af

fællesskaber.  Herigennem  skaber  vi  et  globalt  netværk  af

aktive  unge  studerende  og  professionelle,  der  brænder  for  at

fremme  social  retfærdighed  i  deres  lokalsamfund  såvel  som  i

omverdenen.

 

Humanity  in  Action  er  en  international  organisation  med

hovedkontor  i  New  York  og  seks  afdelinger  i  Europa.

Siden  1997  har  vi  uddannet  over  2500  studerende.

Bliv medlem!

Humanity  in  Action  Danmark  er  en  medlemsorganisation.

Som  medlem  vil  du  blive  indbudt  ti l  Humanity  in  Action

Danmarks  mange  spændende  arrangementer  med  dygtige

oplægsholdere.

Du  vil  få  muligheden  for  at  møde  vores  aktive  og  inspirerende

netværk,  og  du  vil  løbende  blive  opdateret  om

organisationens  aktiviteter  og  virke.

Vi  glæder  os  ti l  at  byde  dig  velkommen!

>> Medlemskab

Medlemskab  fra  50,- om  året.

humanityinaction.org/denmark-about/membership/
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ÅBNE
ARRANGEMENTER

Under  årets

Sommerakademi

organiserede  HIA

Danmark  f ire  åbne

arrangementer,  hvor

offentligheden  var

inviteret  indenfor  ti l

debat.

SENIOR FELLOW
ACTION DAY

For  andet  år  i  træk

arrangerede  vores

Senior  Fellows  en

begivenhedsrig  dag

med  oplæg  af  Jeppe

Kofod,  workshops,

livemusik  og  fest.  

OKTOBER '43
REJSELEGAT

HIA  Danmark  uddelte  i

oktober  for  andet  år  i

træk  Oktober  '43

Rejselegat.  I  år  gik

legatet  ti l  et  spændende

dokumentarprojekt.

ACTION PROJECTS
Flere  af  vores  tidligere

Fellows  trodsede

corona  og  færdiggjode

deres  Action  Projects  i

løbet  af  året.

ANDRE AKTIVITETER
I  løbet  af  året  har

Fellows  og  Senior

Fellows  produceret

podcasts,  forfattet

bøger  og  optrådt  i

avisspalterne.

RUSLANDS-
KONFERENCE

HIA  Danmark  afholdt

den  21.  november  2020

en  heldagskonference

om  forholdet  mellem

Vesten  og  Rusland.

SOMMERAKADEMIET
 22  studerende,  der

repræsenterede  10

forskellige  nationaliteter,

mødtes  i  august  ti l  et

intenst  forløb,  nemlig

Sommerakademiet,  som

også  var  startskuddet  på

det  treårige  tema

'Rigsfællesskabet  og

Menneskerettigheder ' .  
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Ledelsens beretning

ANDERS JERICHOW
Formand

Et specielt år
COVID-19-pandemien gjorde ikke året 2020 til det
nemmeste for Humanity in Action. Men for den danske
afdeling lykkedes det alligevel at gennemføre et vellykket,
engageret Sommerakademi med deltagelse af unge fra en
lang række lande. Det kan vi være stolte over – så sandt
som, at pandemien blev et eksempel på et tværnationalt,
globalt problem, som kun kan løses i et internationalt
samarbejde. Hvis ikke brobygning i 2020, hvornår så?
Derfor stod vi fast på – inden for alle de gældende
corona-restriktioner – at holde vores Sommerakademi. 

Men specielt har det været. Andre Humanity in Action-
afdelinger måtte opgive at gennemføre det klassiske
Sommerakademi med fysisk deltagelse af unge fra flere
lande og opererede i stedet med et virtuelt, skærmbaseret
møde. I den danske afdeling lykkedes det at samle unge –
især internationale unge, som allerede befandt sig i
Danmark – til et stærkt forløb med udgangspunkt i det
treårige fællestema omkring Rigsfællesskabet og de
udfordringer og muligheder, det giver Danmark, Færøerne
og Grønland. Det blev intenst, spændende og
debatskabende – og Humanity in Action Danmark ser frem
til at gå videre med Rigsfællesskab-temaet i 2021. 

Tilpasning til særlige omstændigheder
Sommerakademiet i Danmark foregik i modsætning til
tidligere år ikke parallelt med Sommerakademierne i vores
partnerlande, men i stedet valgte vi at rykke det til august.
Til gengæld havde vi fornøjelsen af at afholde et virtuelt
Pre-Fellowship i fællesskab med de andre Humanity in
Action-afdelinger i juni, hvor de danske og internationale
Fellows minglede i et virtuelt Humanity in Action-
univers, sprængfyldt med oplæg og debatter.

Vi skød årets Sommerakademi i gang den 10. august, hvor
22 Fellows med ti forskellige nationaliteter mødtes for
første gang. Det blev startskuddet på tre intense uger med
Rigsfællesskabet og menneskerettigheder i fokus.

Sommerakademiet i 2020 afsluttedes med et brag i form af
vores Senior Fellow Action Day. En dag hvor Senior Fellows
fra de sidste 23 års Københavnske Sommerakademier
mødtes med årets Fellows til en dag med debatter, oplæg
og workshops til stor glæde og inspiration for alle, der
deltog.
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Vi vil gerne rette en særlig og stor tak til vores Senior
Fellows og til vores sponsorer for jeres stærke opbakning
i 2020 - uden jer kunne intet af dette lykkes!

I denne årsberetning har vi samlet højdepunkterne fra
vores aktiviteter i 2020, samt hvad vi sigter efter i 2021.
Vi håber, at du vil finde læsningen interessant og følge
vores aktiviteter i 2021 og i årene, der kommer.

God læselyst!

Anders Jerichow
Formand, Humanity in Action Danmark

Vores studerende er først helt færdige med deres
Sommerakademiforløb, når de afslutter deres Action
Project. Med afsæt i Sommerakademiets temaer skal de
udvikle og implementere et projekt, der adresserer en
bestemt samfundsproblematik i deres lokalsamfund. I 2020
blev dette bl.a. til projekterne “Der er noget galt i Danmark”
af Aseel Al-Lami, Johanne Kjær og Nadjmah Cordeiro,
Fellows fra København 2019; “Antisemitisme i Danmark” af
Christina Damgaard Anderson, Fellow fra København 2019;
og projektet ‘Trans Chosen Family Feast’ af Elias Lowe,
Fellow fra København 2019. Du kan læse mere om de enkelte
Action Projects længere fremme i årsberetningen.

COVID-19 har præget 2020 og lagt låg på mange af
Humanity in Action Danmarks tiltag, som f.eks. det
nystartede Coffee&Talk-initiativ, som var tiltænkt at være
et rum for en intim og konstruktiv samtale i en travl
hverdag. Vi håber at vende tilbage med dette format, når
omstændighederne tillader det.

Vi har trods restriktioner formået at afholde en række
begivenheder i løbet af året: Vi har uddelt vores "Oktober
'43 Rejselegat" for andet år i træk, vi har afholdt en
konference om Ruslands og Vestens forhold, og vores
Fellows har igen i år været aktive skabere af forandring bl.a.
i form af bogudgivelser og podcasts.

Sommerakademiet 2020
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>> Rigsfællesskabet og

Menneskerettigheder 

I 2020 tog vi fat på det københavnske Sommerakademis
nye treårige tema: Rigsfællesskabet og
Menneskerettigheder. 

Forholdet mellem Danmark, Grønland og Færøerne er
under stadig forandring. Nye fremtidsvisioner i alle tre
områder, klimaforandringer samt et hastigt voksende
globalt fokus på regionen, udfordrer os og skaber behov
for fornyet oplysning og samtale. 

300 års fælles historie
Humanity in Action sætter derfor gennem tre års
Sommerakademier fra 2020-2022 fokus på 300 års fælles
historie. På Danmarks, Grønlands og Færøernes forhold til
hinanden; på forholdet mellem majoriteten i Danmark og
de to mindre folkeslag i Nordatlanten; på vores respektive
forståelse af os selv som folk og fællesskab; på kollektivt
ansvar og individuelle rettigheder; og på hvorledes
menneskerettighederne håndteres lokalt, samt i
Rigsfællesskabet som helhed.

FN's 17 verdensmål
Med udgangspunkt i menneskerettighederne og FN’s 17
verdensmål vil Humanity in Action Danmark fra
2020-2022 derfor undersøge Rigsfællesskabet, og de
udfordringer dette fællesskab står overfor i et historisk, et
politisk og et kulturelt perspektiv.

Studierejser
Da Rigsfællesskabet - og samspillet landene imellem - er
omdrejningspunktet i samtlige tre år, vil vi som noget nyt
inkludere et kulturudvekslingsophold under
Sommerakademiet i et af Rigsfællesskabets lande. Dette
skal sikre, at debatterne om Rigsfællesskabet forankres
lokalt, at lokale perspektiver er repræsenterede, og for at
øge muligheden for at studere landene i dybden.  I 2020
var det således meningen, at vi skulle besøge Færøerne, i
2021 Grønland og i 2022 Færøerne igen. Det satte corona
desværre en stopper for, og vi måtte aflyse
udvekslingsopholdet på Færøerne i 2020. Vi arbejder nu på
højtryk for at besøge Færøerne i 2021 i stedet for.

Læringsmål
Med Sommerakademierne ønsker vi, at vores Fellows
lærer, hvordan man arbejder for at styrke demokrati og
menneskerettigheder. De skal lære at forholde sig til, og
navigere i, en stigende kompleks verden. Hvordan
forholder man sig fx til ønsker om selvstændighed i en
globaliseret verden? Og hvordan ser civilt engagement ud
anno 2020’erne?

Gennem debatter, oplæg, workshops og besøg hos lokale
NGO’er og organisationer, vil det treårige
fokus dermed bidrage til, at flere får mulighed for at
deltage i debatten om Rigsfællesskabets fremtid på et
oplyst grundlag med respekt for den demokratiske
samtale og for menneskerettighederne.

MARIE-LOUISE LYCKE
Bestyrelsesmedlem,  Humanity  in  Action  Danmark

Sommerakademierne 2020-2022
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Jeg havde fornøjelsen af at være praktikant i Humanity in
Action Danmark fra februar 2020 til august 2020, hvor jeg
sammen med resten af holdet havde til opgave at udvikle
Sommerakademiet 2020. Som alle andre blev vi naturligvis
også ramt af de mange konsekvenser, som COVID-19
bragte med sig, og måtte i marts, da Danmark for alvor
lukkede ned, planlægge en reel omlægningen af
Sommerakademiet. Den sociale- og internationale ramme,
som siden 1997 har skabt fundamentet for Humanity in
Actions unikke Sommerakademier, skulle derfor
nytænkes, så den inkorporerede de nye COVID-19-
restriktioner på bedste vis.

Hvad ændrede COVID-19?
Vi valgte først og fremmest at ændre datoerne for
Sommerakademiet, fra det oprindelige 4-ugers forløb i
juni måned til et todelt program, som først foregik over
fire dage på Zoom i begyndelsen af juni og derefter et 3-
ugers forløb med fysisk fremmøde i august. 

Eftersom Humanity in Action er en international
organisation med kontorer i Danmark, Holland, Tyskland,
Polen og USA, var det vigtigt for os, at deltagerne fik
følelsen af det internationale samarbejde, som i høj grad
former Humanity in Action. 

Vi Zoomede ind
COVID-19 gjorde det umuligt for os at være værter for
internationale Fellows på Sommerakademiet. I stedet
besluttede vi at holde det internationale møde online,
hvilket til alles overraskelse lykkedes at fange essensen af
det, som gør Humanity in Action så unik, nemlig at
forbinde mennesker, der vil gøre verden til et sted, hvor
menneskerettigheder er i fokus, og hvor vi fejrer forskelle
og udforsker vores unikke kvaliteter - i stedet for at frygte
dem.

Zoom-møderne blev til online rum, hvor alle medvirkende
fik muligheden for at deltage i inspirerende og
banebrydende oplæg og samtaler, der skabte
uforglemmelige oplevelser og gav en rigtig god
introduktion til Humanity in Actions store netværk og
vigtige arbejde, som vi i Danmark efterfølgende byggede
videre på under 3-ugers-programmet i august.

Aflyst studietur
Vi aflyste vores planlagte tur til Færøerne på grund af
COVID-19. Her skulle vi have præsenteret deltagerne for
det generelle 2020 tema: Rigsfællesskabet og
Menneskerettigheder. De færøske emner, som vi skulle
have berørt under turen, indlemmede vi i stedet i de 3
uger, vi tilbragte sammen i august.

Vi var heldige at kunne gæste nogle af de talere, som vi
skulle have mødt på Færøerne i Danmark. Jeg var meget
glad for, at vi – trods aflysning af international deltagelse
– alligevel lykkedes med at få skabt et internationalt
fællesskab på Sommerakademiet. Mange af deltagerne
under Sommerakademiet 2020 var udvekslingsstuderende,
og vi var derfor et hold, der repræsenterede en lang række
forskellige nationer og kulturer, som gav et mere
dybdegående globalt og multikulturelt perspektiv til de
mange emner, som vi berørte under Sommerakademiet.

Pressede vilkår, men godt resultat
Jeg synes, at vi – til trods for mange COVID-19-
udfordringer - lykkedes med at skabe et Sommerakademi,
der var i overensstemmelse med Humanity in Actions ånd.
Forløbet samlede en gruppe ambitiøse unge mennesker i
et intenst forløb om menneskerettigheder og skabte et
samvær, hvor vi alle sammen udviklede os og blev klogere
på vigtige såvel som følsomme emner.

Hvad har jeg lært?
I mit halve år hos Humanity in Action blev jeg en del af en
organisation og et netværk, der, som kernen i deres
arbejde, beskæftiger sig med menneskerettigheder  

Jeg lærte, hvad det vil sige at være en del af en
organisation, og forstod det hårde benarbejde, som skal
til, for at en organisation som Humanity in Action kan
løbe rundt. Eksempelvis det store arbejde Humanity in
Action lægger i fondansøgninger, og hvor essentielle disse
er, for at Humanity in Action kan udføre deres arbejde
optimalt. 

Jeg lærte også, hvor meget arbejde det kræver at stable et
Sommerakademi på benene, og hvor berigende det er, når
man efterfølgende får lov at se den positive forandring,
man har været med til at skabe. 

Jeg arbejdede med tre andre ildsjæle, der, ligesom jeg, tog
ansvar for at finde de bedste alternativer til udførelsen af
Sommerakademiet i løbet af et år, der på alle måder var
enormt præget af COVID-19 - og jeg er sikker på, at vores
gode samarbejde i høj grad formede Sommerakademiets
succesfulde udførelse. 

Jeg har taget mange færdigheder med mig fra min tid i
Humanity in Action, men endnu vigtigere, jeg ser nu, at
samarbejde er fundamentet for at arbejde med
menneskerettigheder. Og jeg ved nu, at man i et
fællesskab med tro på og håb for at skabe en bedre verden
faktisk kan skabe store forandringer.
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Pre-Fellowship

Da jeg i sin tid søgte om at deltage på Humanity in Actions
Sommerakademi i København, var det med forventningen
om at skulle deltage på det fysiske Fellowship i juni måned
i København. Men så kom corona-pandemien og vendte
verden på hovedet – og Sommerakademiet måtte udskydes
til august. Dette betød til gengæld, at vi Copenhagen
Fellows fik mulighed for at deltage i et online Pre-
Fellowship fra d. 3.-8. juni – sammen med de andre 2020
Fellows fra Sommerakademierne i USA, Tyskland,
Holland, Bosnien-Herzegovina og Polen.

Nye perspektiver
I bedste corona-stil foregik Pre-Fellowshippet på Zoom.
Hver dag lagde vi ud med et kort møde internt i
”landegrupperne”, hvorefter vi alle deltog i et fælles
program med oplægsholdere fra hele verden. Temaer og
oplægsholdere spændte vidt. Professorer, aktivister,
journalister, kunstnere mfl. (mange af dem Senior Fellows
i Humanity in Action) fortalte om alt fra COVID-19-
pandemien til kolonialisme og oprindelige folks
rettigheder i USA, til kulturel appropriation og diskurser
om race og statsborgerskab i Europa – og meget mere.

Ligeså fik vi lejlighed til at selv at diskutere og reflektere
over oplæggene – både internt med deltagerne på vores
eget Fellowship, ligesom vi også havde en fælles session i
breakout rooms, hvor vi på tværs af nationaliteter og
Fellowships fik lejlighed til at diskutere, hvordan
koloniale strukturer stadig gør sig gældende i vores
samfund den dag i dag.

NANNA BAK-JENSEN
Humanity  in  Action  Fellow  2020

En del af noget større
Selv om jeg var glad for, at det stadig var muligt at afholde
et fysisk Fellowship i København i august, ville jeg
bestemt ikke have været vores Pre-Fellowship foruden.
Det at møde (om end virtuelt) deltagerne på de andre
Fellowships var med til at give mig følelsen af at være en
del af noget større – virkelig at være en del af Humanity
in Action-bevægelsen. Jeg forlod Pre-Fellowshippet med
en følelse af, at selvom pandemien på mange måder er
med til at adskille mennesker, var Pre-Fellowshippet en
konsekvens af corona, der var med til at bringe os –
Humanity in Action 2020 Fellows – tættere sammen. I en
verden, der i høj grad kalder på international solidaritet
og interkulturel forståelse, mener jeg, det er noget, man
bestemt ikke skal undervurdere betydningen af.

"Selv om jeg var glad for, at det stadig
var muligt at afholde et fysisk
Fellowship i København i august, ville
jeg bestemt ikke have været vores Pre-
Fellowship foruden"

>>

"There was a unique energy within the Pre-Fellowship that was both inspiring and 
encouraging that made me find peace within the uncertainty of the state of our world"

- Nanna Bak-Jensen, Humanity in Action Fellow 2020

- Patricia Petersen, Humanity in Action Fellow 2020

Pre-Fellowship 2020

>>
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I 2020 havde jeg fornøjelsen af at deltage i Humanity in
Actions Sommerakademi i København. Jeg har altid
interesseret mig for menneskerettigheder, men det var
især overskriften for programmet 'The Unity of the Danish
Realm and Human Rights', der for alvor foranledigede mig
til at søge om at komme med. Dette skyldes dels, at jeg
som færing i min opvækst har været meget bevidst om
denne underlige politiske konstruktion, men især skyldes
det, at diskursen om menneskerettigheder i Danmark i
årtier har overset denne vinkel.

Rigsfællesskabet i en brydningstid
Der er mange gode grunde til at tage temaet op. Samtidig
med at Danmark – siden Taksøe-Jensen rapporten i 2016
lancerede idéen om Danmark som ‘Arktisk supermagt’ –
har prioriteret ’rigsfællesskabet’ udenrigspolitisk, så er
Færøerne og Grønland ret åbenlyst i gang med at finde
eget fodfæste på den internationale scene – og dermed
også undergrave idéen om ét kongerige i Arktis, for ikke at
tale om selvstyredrømmene, som også findes usvækket
blandt mange på Færøerne og Grønland. Måske endnu
mere vigtigt er det, at Danmarks kolonifortid omsider
fylder i den offentlige debat.

COVID-19s lange skygger
Som så meget andet i 2020, så kom Sommerakademiet
også til at stå i skyggen af COVID-19. Det var ikke muligt
at gennemføre en planlagt studierejse til Færøerne, og
afviklingen af programmet måtte også udskydes til
august. Dette var dog ikke nogen stor pris at betale
sammenlignet med de andre Fellowships, der udelukkende
foregik online. Hvor vigtigt det var for os Fellows at kunne
mødes face-to-face, ikke kun med hinanden, men også
med vores oplægsholdere, er svært at sætte ord på.

Intense uger
Programmet bød på godt og vel tre uger med et tætpakket
og intenst program. Vi fik en grundig indførelse i rigets
historie – især set fra Færøerne og Grønland – samt
indblik i nutidige prioriteter og verserende debatter om
alt fra løsrivelsesdrømme, inuit tatoveringer og abort. 

Oplægsholderne kom fra alle samfundslag, og vi hørte fra
både politikere, diplomater og akademikere – men også fra
aktivister, filminstruktører og frivillige.

Højdepunkterne på programmet
Jeg kan skrive flere sider om mine oplevelser, men jeg vil
gerne fremhæve to ting, som gjorde indtryk på mig.

Det første var en gåtur i Københavns gader, hvor vi kunne se
de fysiske spor, som dansk kolonialisme har efterladt. Et
højdepunkt på gåturen var, da vi stoppede ved den
imponerende statue af Queen Mary ved Vestindisk pakhus. At
denne statue mistede hovedet under en storm ved årsskiftet
understreger om noget, at debatten om Danmarks
kolonihistorie er mere nødvendig end nogensinde.

Det andet var den sidste dag, den såkaldte Senior Fellow
Action Day. Her stod udenrigsminister Jeppe Kofod for
keynote-præsentationen, men det var tidligere overrabbiner
Bent Melchiors oplæg, som gjorde mest indtryk. Det var en
fantastisk oplevelse. Besøget af disse to herrer understreger
også to ting: At emnet om menneskerettigheder i
Rigsfællesskabet er brandaktuelt – og bliver prioriteret på de
højeste steder –  og dermed også, at Humanity in Actions
Sommerakademi giver adgang til beslutningstagere og
mulighed for virkelig at gøre en forskel.

En vigtig og lærerig mulighed for alle
Jeg er meget taknemmelig for muligheden for at deltage i
Humanity in Actions Sommerakademi. Programmet er meget
intenst og overvældende til tider – ikke mindst når man har
med svære og værdiladede spørgsmål at gøre. Men det er
utrolig givende og lærerigt. Selv på godt og vel tre uger
knytter man utrolig tætte bånd til de mennesker, man er
sammen med, og man bliver udfordret og lærer noget nyt
hver eneste dag. En oplevelse jeg vil anbefale alle!

"The facts presented were staggering, the stories told were incredibly touching, and
together this provided us with valuable insights into the complex history and relationship
between Denmark, the Faroe Islands and Greenland."

- Malthe Gronert, 2020 Humanity in Action Fellow

Sommerakademiet 2020

>>
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Historietime v/ Bo Lidegaard
Historisk gennemgang af Grønlands forhold til Danmark
og USA af Bo Lidegaard, historiker og bl.a. tidligere
diplomat og chefredaktør for Politiken. Med udgangspunkt
i sin seneste bog om Henrik Kauffmann, "Uden mandat",
fortalte Lidegaard indgående og levende om USAs og
Danmarks tværgående interesser i Arktis, om tidligere
præsident Donald Trumps såkaldte "købstilbud" af
Grønland, og om sit eget livslange engagement i Grønland.

 

Paneldebat: "Next stop Sovereignty?"
Humanity in Action havde den store ære at invitere Aki-
Matilda Høegh-Dam (medlem af Folketinget for det
grønlandske parti Siumut), Sjúrður Skaale (medlem af
Folketinget for det færøske parti Javnaðarflokkurin) og
Martin Lidegaard (medlem af Folketinget for Radikale
Venstre) til en paneldebat om fremtiden for
Rigsfællesskabet.

Under debatten kom de tre Folketingsmedlemmer ind på
spørgsmål såsom: Hvordan ser Rigsfællesskabets fremtid
ud? Har Rigsfællesskabet overhovedet en fremtid? Eller er
løsrivelse og selvstyre den selvfølgelige kulmination på et
århundrede langt trekantsdrama? 

Åbne arrangementer 

Sommerakademiet 2020 inviterede igen til en 
række arrangementer åbne for offentligheden

Paneldebat u/ Copenhagen Pride 
Under Copenhagen Pride's Menneskerettighedsprogram
2020 arrangerede Humanity in Action Danmark, sammen
med Dansk Institut for Menneskerettigheder, en
paneldebat om "LGBTQIA+ in the Unity of the Realm: Rights,
Challenges, and Prospects for the Future". 

Debatten centrerede sig om spørgsmål såsom hvilke
udfordringer og muligheder LGBTQIA+-miljøet står over
for i Rigsfællesskabet. TV-vært Abdel Aziz Mahmood
styrede debatten mellem Eva Maria Lassen, seniorforsker
ved Institut for Menneskerettigheder, Oda Ellingsgaard,
bestyrelsesmedlem i LGBT Føroya og Kim Falck-Petersen,
PA på den grønlandske repræsentation i Danmark.

Samtale m/ Bent Melchior
Humanity in Action havde æren af at byde
forhenværende overrabbiner, Bent Melchior,
velkommen til en samtale om sit livslange sociale
engagement. Bent fortalte om sine egne oplevelser som
flygtning tilbage i oktober 1943, og hvordan han
sidenhen har deltaget aktivt i beskyttelsen af flygtninge
og sårbare grupper i samfundet. Det var - som altid - en
fornøjelse at høre Bent tale med sin altid store
fortællelyst fra et langt og begivenhedsrigt liv. 
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In the late summer of 2020, a second edition of the Senior
Fellow Action Day took place in a Copenhagen venue called
Democracy Garage. While conditions were challenging this
year due to the pandemic, the Fellows of 2020 have luckily
been able to conclude their Summer Fellowship with the
theme ‘The Unity of the Realm and human rights’ and
meet the Senior Fellows who put this exciting event
together, with the support of Humanity in Action Denmark
and Tuborgfondet.

The Senior Fellow Action Day took place on August 29. It
was an opportunity for Senior Fellows from previous
Copenhagen Fellowships to reunite to strengthen their
network; share experiences and visions for the future; and
inspire by turning their gained knowledge into action.

Fellow to Fellow
Following the success of last year’s Action Day, again this
day was from ‘Fellow to Fellow’ and it was mainly focused
on workshops and presentations led by Senior Fellows.
These workshops were put in place to equip all the Fellows
with skills and knowledge to act on key issues in their
future career paths. In addition to the workshops, there
were plenty of opportunities during the day to mingle and
catch-up with Senior Fellows, old friends, and
acquaintances to hear about their Action Projects while
enjoying a cup of coffee or the delicious Syrian buffet.

A wide array of speakers
The event started with the keynote speaker, the Danish
Minister of Foreign Affairs, Jeppe Kofod. The minister
spoke about the Arctic Strategy 2021-2030 for Denmark,
Greenland, and the Faroe Islands, and continued by
answering questions in a Q&A session facilitated by
Humanity in Action Denmark's chairman of the board
Anders Jerichow. The Fellows often challenged our
speaker with their questions, comments, or insightful
points.

Among the workshop leaders this year were Sørine Vesth
Rasmussen (political consultant and a Senior Fellow from
2011 Copenhagen Fellowship, a 2012 U.S. Congressional
Fellow and a 2014 Diversity and Diplomacy Fellow); Vibeke
Hauge Førridahl (national director for Mercy Ships
Denmark and Senior Fellow from 2011); Sofie Rørdam
(visual storyteller and documentarist, Senior Fellow from
2013); Morten Svendstorp (strategic Advisor to the Danish
Minister for Climate, Energy and Utilities, Senior Fellow
2005); Arifa Mujahid and June Thalin (2019 Fellows, who
work together in Together Against Racism ('Sammen Mod
Racisme'), an activist-group affiliated with ActionAid
Denmark). Finally, Brandur Mortensen Nolsøe, (Senior
Fellow 2018 and Project Assistant at Unicef).

Senior Fellow Action Day
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PETRA ZATKOVA
Humanity  in  Action  Fellow  2019
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The workshops that the Senior Fellows had prepared for
the 2020 Fellows varied significantly, which allowed the
Fellows to get insights into different areas. Some attended
a practical crash course and made a plan for lobbying for a
cause of their choice. Others listened to storytelling of
documentary making in the prison/correctional
institution of Nuuk.

The Fellows could also, among others, dive into a religious
dialogue about what it means to have a faith outside the
norm of the culture of Christianity in Denmark.
Furthermore, they had workshops on identity negotiation
within the Faroese community in Denmark, and a
presentation on Climate Skepticism and why Greenland
opted out of the Paris Agreement. More hands-on tasks
brought a workshop on master suppression techniques
and media discourses tackling the question of media-
representation of ethnic minorities and other
marginalized groups in Denmark.

Music and festivities
After the whole day full of presentations, discussions, and
insightful talks, Nukâka Coster-Waldau and the
Greenlandic band, Suluit, enriched the program with their
music, performance, and storytelling from Greenland. The
mood was uplifted, people listened and moved to the
sounds of the music.

Despite the richness of each workshop, the event would
not have been a success without all the people
participating. From early morning, seeing everyone
gathered around the coffee tables, slowly approaching
unfamiliar faces, was the reason why we, Senior Fellows
Petra Zatkova and Lydia Deicmann, decided to organize
such an event.

As the day was coming to an end, Fellows and Senior
Fellows started to mingle more as they competed in a
Human Bingo. The game started the conversation, and
suddenly everyone was talking to each other, even if the
workshops or other parts of the day did not allow it, now
only laughter and conversations could be heard.

The perfect ending 
The event was a huge success also for the inspiring Action
Project Pitches of the 2020 fellows. They allowed us to see
what they are passionate about, and what they want to
change, or contribute to and work on in the upcoming
years. Senior Fellows received official diplomas for
finishing their action projects and could therefore revisit
their memories of the Fellowship and their progress in
action projects.

Even though the Action Day concludes the summer
Fellowship and puts an imaginary dot behind this
enriching experience, it also opens doors and helps to
create connections for the future involvement in our
society.

Bandet Suluit, med Nûkaka Coster-Waldau i spidsen, spillede til Senior Fellow Action Day  2020
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"Nogle af de mest spændende øjeblikke
med Humanity in Action's Fellows er,
når de i mødet med - her danske -
problemstillinger pludselig ser deres
egen baggrund i et nyt lys og kommer i
diskussion med sig selv og hinanden
om, hvordan det hænger sammen. Lige
dér mærker man, hvad programmet kan,
fordi det pludselig ikke længere handler
om de andre, men om den enkelte
Fellow selv. Om at forstå sig selv og sin
situation bedre, og om at se, hvordan
det giver mulighed for at handle i
verden.”

>>

- Bo Lidegaard, historiker og tidligere
chefredaktør på Politiken.

Morten Kjærum under Sommerakademiet 2020

"Humanity in Action spiller en unik rolle
ved at samle unge fra mange lande til
dybe diskussioner, refleksioner og
konkret arbejde vedrørende beskyttelse
af minoriteter. I en tid, hvor mange
kræfter skaber os-og-dem
modsætninger, bidrager Humanity in
Action til en fornyet forståelse af det
inkluderende samfund: et samfund,
hvor der er plads til alle på en platform
af respekt og anerkendelse af det
enkelte menneskes værdighed." 

- Morten Kjærum, Direktør for Raoul
Wallenberg Inst. for Menneske-
rettigheder, Lund, Humanity in Action
bestyrelsesmedlem.

Bo Lidegaard under Sommerakademiet 2018>>
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Stories From the Unity of the Realm

Episoder

1) 'Educate Yourself' af Mahela Madeleine Nilsson, Aastha
KC & Dima Jirjis, 2020 CPH Fellows

2) 'What is Kaffemik?' af Noémi Báthory-Okunlola, Malik
Hansen & Mika Marie Andersen, 2020 CPH Fellows

3) 'Colonial Copenhagen' af Nanna Vedel-hertz, Patricia
Petersen & Malthe Wulsten Gronert, 2020 CPH Fellows

4) 'Inuit Tattoos: Tradition and Continuity' af Jonas
Høiness, Cecilie S. Nobel & Laetitia Gathion, 2020 CPH
Fellows

5) 'Climate Change - Hot or Not' af Kush Raithatha, Lucia
Harcegova & Safaa Bilal, 2020 CPH Fellows

6) 'LGBTQI+ movement in Denmark' af Johanna Schroedl,
Eiko Oguchi & Nanna Bak-Jensen, 2020 CPH Fellows

7) 'Frítt Val - The Struggle for Abortion Choice in the
Faroe Islands' af Emilie Helene Holm, Tór Marni Weihe,
Maria McIntyre & Trine Rosengren Pejlstrup, 2020 CPH
Fellows

Podcast på programmet 
Under Sommerakademiet 2020 gik årets Fellows sammen
om at producere en række mini-podcasts, der hver især
dykkede ned i nogle af de problemstillinger, de havde
gennemgået i løbet af de tre uger, som akademiet varede.

De forskellige episoder dækker alt fra retten til abort på
Færøerne over Inuit-tatoveringer og LGBTQIA+-
rettigheder i Danmark, til hvordan en traditionel
grønlandsk 'kaffemik' foregår.

Hvem kan man høre på podcasten?
Gennem de forskellige episoder møder man en lang række
af de talere og oplægsholdere, der gæstede
Sommerakademiet: Aki-Matilda Høegh-Dam
(folketingsmedlem for det grønlandske parti 'Siumut'),
Björn Lingner (underviser, Roskilde Universitet), Heini í
Skorini (lektor, Færøernes Universitet), Maya Sialuk
Jacobsen (traditionel inuit tatovør og forsker i inuit
kultur), Mille Idehen (sexolog), Sara Olsvig
(bestyrelsesmedlem i Grønlands Råd for
Menneskerettigheder) og Turið Maria Jóhansdóttir
(grundlægger af Frítt Val). 

Hvor kan podcast-serien høres?
Alle afsnittene ligger på vores hjemmeside: 
https://www.humanityinaction.org/news_item/press-
release-denmark-2020-fellowship-podcast-series/

Humanity in Action Danmark introducerer vores nye podcast-serie
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Action Projects er humlen i det hele

Dem, der har stiftet bekendtskab med Humanity in Action
Danmark, tænker formentlig, at formålet med Humanity
in Actions arbejde er den store, årligt tilbagevendende
begivenhed: Sommerakademiet. 

Og helt rigtigt, det er en stor og vigtig begivenhed. Tre-
fire ugers intensivt samvær med nysgerrige, unge
studerende, der i samspil med kompetente og engagerede
undervisere og oplægsholdere udforsker tidens
udfordringer for demokratiet og menneskerettighederne.
Men Sommerakademiet er ikke målet, det er kun
begyndelsen.

Et frø bliver sået
Alle deltagerne på Sommerakademiet ankommer
håbefulde med et frø i hånden - en idé - som igennem
debatter, diskussioner og lærerige oplæg, tilsættes den
nødvendige mængde jord, vand og næring, så frøet til
sidst kan spire. 

Når årets Fellows afslutter Sommerakademiet, forpligter
de sig på at iværksætte et konkret initiativ, der adresserer
og forsøger at løse en samfundsproblematik i deres
lokalmiljø: Et Action Project.

Projektet slår rod
Det er således ikke på Sommerakademiet, men på de
efterfølgende 11 måneders konstante pleje af det spirende
frø, at Humanity in Actions aftryk skal måles. 

DANIEL KLOPPENBORG DEGN
Virksomhedspraktikant

H er tilsættes der yderligere næring til projekterne, som
begynder at tage form og rodfæste sig. Der vokser måske
endda stængler og blade - nye idéer og nye muligheder.

Action Projects blomstrer i alle retninger, og gennem
årenes løb har vi set vidt forskellige eksempler på,
hvordan Action Projects udfolder sig. Fra
informationskampagner om sex og seksualitet for kvinder
i Nigeria (She TALKS) til tilbagevendende, nærmest
institutionelle, begivenheder som Det Turkise Telt, der er
blevet en fast bestanddel i Aarhus Festuge. 

I fuld flor
Action Projects er altså humlen i det hele for Humanity in
Action. Det er her, årets Fellows bruger alt det, de har lært
på Sommerakademiet, og omsætter det til projekter med
reel samfundsværdi. 

Humanity in Actions hovedformål er ikke at afholde et
Sommerakademi, men at give en masse ihærdige og
idérige unge mennesker de fornødne redskaber til at gøre
en reel forskel i deres lokalsamfund - at gøre dem til
skabere af forandring. Det sker i et samspil med den
enkelte Fellow under et ét-årigt langt forløb, som
udmunder i et Action Project. Og det er her Humanity in
Actions aftryk skal måles og vejes 

- Bo Lidegaard, historiker og tidligere chefredaktør på Politiken.

"Humanity in Actions navn skal opfattes meget bogstaveligt: ' ...in Action'. Det
tiltrækker unge med lyst og energi til at handle - og gøre det på en måde, der
udretter noget konkret for at styrke 'Humanity... '"

>>
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ASEEL AL-LAMI , JOHANNE KJÆR OG NADJMAH CORDEIRO
Humanity  in  Action  Fellows  2019

Der er noget galt i Danmark

Hvad inspirerede jer til at lave jeres projekt?

Black Lives Matters-bevægelsen var en inspirationskilde i
starten, men vi ville have, at vores projekt tog
udgangspunkt i den danske kontekst. Derfra har vi forsøgt
at undersøge og forklare, hvordan diskrimination
manifesterer sig på andre måder end som eksplicitte
racistiske kommentarer, der desværre også udspiller sig
mellem mennesker.

Hvad var det for et problem jeres projekt løste?

Racisme og diskrimination manifesterer sig ikke blot som
eksplicitte tilfælde af mikroaggressioner i hverdagen
mellem mennesker. Kvoter i uddannelsessystemet baseret
på etniske minoriteter, regeringens ghetto-plan og påvist
statistik af tendenser på arbejdsmarkedet er højaktuelle
eksempler på strukturel racisme. Det er et kæmpe
demokratisk problem, at samfundet på mange måder er
båret af strukturer, der er designet til at ekskludere på
baggrund af særligt etnisk ophav.

Hvordan løste jeres projekt dette problem?

Formålet med vidensbanken om strukturel racisme var at
skærpe danskernes syn på og viden om racisme som
fænomen i bred forstand. Vores målsætning var at stille
skarpt på, at strukturel racisme er et fænomen, der har
vidtgående personlige og samfundsmæssige
konsekvenser.

Intentionen er at sætte fokus på viden, kritisk tilgang og
opfordring til handling. Dette har altså taget form af vores
Vidensbank om Strukturel Racisme, som kan findes på
domænet laeromracisme.carrd.co. Her kan den almene
dansker finde information om, hvordan problematikken
udspiller sig på udemokratisk vis, eksempelvis som  

ulighed i uddannelses– og retssystemet, samt på bolig–
og arbejdsmarkedet på en måde, der ikke er påvirket af
massemedierne.

I Vidensbanken kan man finde information i form af FAQ,
nyhedsmedier, bogtitler og Instagramprofiler, der skildrer
emnet fra forskellige vinkler. Desuden inviterer vi til
inddragelse gennem konkrete borgerforslag og
organisationer, der beskæftiger sig med området fra
forskellige vinkler og metodiske afsæt. 

Idéen er grundlæggende, at viden er noget, vi deler, og at
vi sammen skal højne niveauet i debatten omkring, hvad
racisme er, og hvordan vi kommer den til livs.

Målsætningen er at sprede budskabet til fjernere afkroge
og at skærpe interesse for og viden om området på tværs
af Danmark. 

Hvilke skridt tog I for at udvikle jeres projekt?

For at nå ud til størst muligt publikum valgte vi at oprette
en vidensbank på et online domæne. Vi har forsøgt at
sætte fokus på forskellige facetter af fænomenet og
forskellige løsningsorienterede tilgange til det. Det er en
vigtig præmis, at strukturel racisme handler om, hvad
mange mennesker dagligt møder som en samfundsmæssig
barriere, simpelthen på baggrund af personlige islæt
såsom navn, etnicitet eller religiøs overbevisning.
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Antisemitisme i Danmark

CHRISTINA DAMGAARD ANDERSEN
Humanity  in  Action  Fellow  2019

Hvad inspirerede dig til dit projekt? Hvad var det for et
problem, du ville løse?

Jeg har arbejdet på Dansk Jødisk Museum og studeret
antisemitisme i en akademisk kontekst. Projektet her var
et forsøg på at gøre læsemateriale om antisemitisme mere
tilgængeligt for studerende og undervisere.

Hvad var problemet, som du ønskede at løse?

Antisemitisme er et nærmest ikke-eksisterende emne i de
danske skoler. Derfor var projektets formål at lære danske
skolebørn om antisemitismens oprindelse, og hvordan
denne influerer antisemitismen i dag.  

Hvordan løste dit projekt dette problem?

Vi skabte undervisningsmateriale, nutidige og historiske
kilder samt forskellige øvelser, som undervisere kan
bruge, når de underviser i antisemitisme

 

Hvilke skridt tog du, for at udvikle jeres projekt?

Projektet er udviklet i samarbejde med Dansk Jødisk
Museum, som ikke bare har et arkiv rigt på materialer om
antisemitisme, men også et publikum og en platform, hvor
projektet kunne nå en bredere skare af befolkningen.

Hvilke udfordringer stødte du på, da du lavede dit Action
Project?

Jeg fandt ud af, at et forskningsprojekt tager lang tid. Det
meste af projektet bestod i at undersøge og redigere
historiske kilder, som jeg tilgik via Dansk Jødisk Museum
og Rigsarkivet. Det tog lang tid - meget længere tid - end
jeg havde forventet.

Hvad inspirerede dig til at lave dit projekt?

Som transkønnet person var det et projekt, der var meget
nærliggende, da jeg selv har flere venner, som er blevet
smidt ud af deres hjem og fremmedgjort af deres familier.
Derfor var den her begivenhed vigtig. Et rum, hvor
transkønnede personer kunne få en følelse af familie og
fællesskab.

Hvad var problemet, som du ønskede at løse?

Ferier er ofte ekstremt udfordrende og fremmedgørende
for transkønnede personer, fordi det ikke er muligt for
dem at tage hjem til deres familier. 'Trans Chosen Family
Feast'-projektet gav transkønnede personer et alternativt
rum til Thanksgiving, hvor de kunne føle sig velkomne -
og som en del af et fællesskab - på en dag, der for
transkønnede er forbundet med eksklusion.

Begivenheden adresserede også det faktum, at
Thanksgiving opretholder en racistisk, kolonialistisk arv. 

Dette ville jeg at gøre op med. Derfor blev der under
middagen også undervist i oprindelige folks rettigheder i
USA.

Hvilke skridt tog du for at udvikle dit projekt?

Først mødtes jeg med the Nightshade Collective, en
gruppe af queer og transkønnede personer i Pittsburgh.
Sammen med dem lavede jeg en masse logistisk arbejde. Vi
fandt lokaler til eventet, udarbejdede et budget, og fandt
kokke, frivillige, optrædende og organisationer, som ville
deltage i begivenheden. Vi undersøgte også oprindelig
folks historie i USA og historien bag Thanksgiving, så vi
kunne holde en tale under middagen, der adresserede
disse emner. 

Har du planer om at bygge videre på dit projekt i fremtiden?

Forhåbentligt vil Trans Chosen Family Feast dukke op igen
i fremtiden. Alle er i hvert fald velkomne til at organisere
deres egen Trans Chosen Family Feast.
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I samarbejde med Politiken markerede Humanity in Action
Danmark i 2018 75-året for oktober ’43 med en
kunstudstilling, hvor 28 danske kunstnere skænkede
værker - malerier, tryk, print og skulpturer. Disse værker,
der alle fortolkede det at flygte, være flygtning, afmagt og
hjælpsomhed dengang eller idag, blev udstillet i
"Pressen" i Politikens hus i september og oktober 2018, og
senere bortauktionæret i samarbejde med Bruun
Rasmussens Kunstauktioner. Auktionen indbragte 350.000
kr., og har dannet grundlag for Humanity in Actions
"Oktober '43 Rejselegat". 

Hvem skal rejselegatet gå til?
Rejselegatet tildeles unge, der arbejder fagligt, socialt,
politisk eller akademisk med flygtningespørgsmål og/eller
mindretals-beskyttelse - internationalt eller i
Danmark. Legatet uddeles i erindring om det danske civile
samfunds solidariske redning af jødiske landsmænd i
oktober '43. 

Oktober '43 Rejselegatet blev første gang uddelt i oktober
2019. Modtageren var Annika Isfeldt, som benyttede
legatet til at finansiere sit arbejde for udkantsbeboere på
Færøerne. Du kan læse mere om Annikas projekt på næste
side.

Legatet er muliggjort ved generøse bidrag fra
billedkunstnerne Bjørn Nørgaard, Jørgen Haugen
Sørensen, John Kørner, Carl-Henning Pedersen, Bob
Katzenelson, Tal R., Monica Ritterband, Jeff Ibbo, Eli
Benveniste, Camilla Blachmann, Henrik Bloch, Peter
Brandes, Christian Bundegaard, Jens Galschiøt, Henriette
Hellstern, Mie Hørlyck Mogensen, Mogens Kischinovsky,
Ida Cecilie Kvetny, Johanne Rude Lindegaard, Sven Okkels,
Cathrine Raben Davidsen, Arne Ranslet, Pia Schutzmann,
Hannah Spliid, Hans Tyrrestrup, Helene Vestergaard,
Annette Wie og, Susanne Aamund
 

Bob Katzenelson - "October 43"
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Den 23. oktober 2019 modtog Annika Isfeldt det første
Oktober '43 Rejselegat.

Første fase af Annikas projekt var et feltarbejde på Færøerne,
der undersøgte de socioøkonomiske udfordringer, som de
færøske udkantsøer står overfor. Anden fase består af et
initiativ til en række borgermøder med det formål at
medvirke til en bæredygtig udvikling i lokalområderne.

Tilstrømning af turister på Færøerne
De færøske udkantsområder har inden for de sidste syv år
oplevet en stigende tilstrømning af internationale
turister. Selvom udviklingen har potentiale til at være en
ny indtægtskilde for udkanterne, har tendensen indtil
videre været, at den økonomisk profit primært er endt i
Thorshavn. Mange beboere i udkanterne har udtalt
offentligt, at turisternes tilstedeværelse for dem at se
sænker livskvaliteten betragteligt i de små bygdesamfund,
og flere har overvejet at flytte fra udkanterne mod
centrum.

Med støtte fra Humanity in Actions October ’43-
rejselegat, tog jeg i sommeren 2020 til Færøerne for at
udføre et feltarbejde i tre små, færøske udkantsområder –
på øen Mykines og bygderne Saksun og Gjógv – der alle
har oplevet en stor tilstrømning af turister.

Gennem interviews med en række beboere og længere
ophold alle tre steder erfarede jeg hvor store,
turisttilstrømningerne var – selv i en coronatid kom der
op imod 25 gange beboerantallet per dag – og hvor meget,
dagene for beboerne var influeret af
turisttilstrømningerne; de lokale holdt sig mestendels
indendøre, indtil majoriteten af turister var kørt eller
sejlet afsted sidst på eftermiddagen.

Projektets anden fase
I øjeblikket er jeg i gang med at skrive en analyse ud af de
ting, jeg så og hørte på mit feltarbejde, som jeg vil
formidle til færøske og danske aviser samt i en tværfaglig
antologi om Færøerne i forandring, som skal udgives i
samarbejde med det færøske universitet, Fróðskaparsetur
Føroya.

Derudover er jeg i skrivende stund på vej til Færøerne –
denne gang for at udvikle på projektets andet
delkomponent: Et samarbejde med den færøske
græsrodsorganisation, Útoyggjafelagið, der varetager
interesser for beboerne i udkantsområderne, og sammen
med hvem jeg skal etablere et format for og være med til
afholdelse af borgermøder rundt i færøske
udkantsområder med henblik på at skabe en ny form for
lokal turisme, der også bliver fordelagtig og bæredygtig
for de beboerne i udkantsområderne.

Bob Katzenelson - "October 43"

Vinderen af Oktober '43 Rejselegat 2019

ANNIKA ISFELDT
Antropolog  og  modtager  af  Oktober  '43  Rejselegat  2019
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Vinderne af Oktober 43' Rejselegatet 2020 er af
sikkerhedsmæssige årsager foreløbigt anonyme. Deres
identitet er kendt af Humanity in Action Danmark, og de vil
blive gjort kendt for offentligheden, når projektet er fuldført.
Det vindende projekt er en dokumentarfilm, der vil afdække,
hvorfor mange syrere vender tilbage til deres krigshærgede
hjemland.

Om at vende tilbage til et krigshærget land 
Lige siden vi i Danmark begyndte at diskutere muligheden
for at sende syrere tilbage til Syrien, har det skabt frygt
blandt syrerne. 

Gennem personlige beretninger vil vi fortælle om syriske
personers hjemvenden efter årevis på flugt. Tusinder af
flygtninge er ramt af modløshed over den i mange tilfælde
umenneskelige levestandard, de tvinges til at leve under i
nabolandene og flygtningelejre. Andre føler sig presset til
at vende hjem, som følge af en stigende anti-
flygtningepolitik på tværs af EU.

Dokumentaren fokuserer på konsekvenserne af den førte
udlændingepolitik, og de flygtendes bekymringer,
drømme og - ikke mindst - den drivkraft, som ligger bag
at vende tilbage for at genopbygge et hjem fra ruinerne. 

Rejselegat muliggør research og relationer
Projektet er stadig i sin spæde fase, og turen til
nærområderne, der er muliggjort af Oktober '43
Rejselegatet, skal bidrage til at skabe et stort netværk af
professionelle kontakter, som beskæftiger sig indgående
med Syrien og nærområderne. Disse er vigtige at få i tale,
således der skabes en mere overordnet forståelse af, hvad
det er for et land syrerne risikerer at vende hjem til,
såfremt den danske regering får held med at sende dem
hjem. 

Den syriske konflikt er en mosaik af udfordringer og
holdninger, og det kræver derfor, at vi har ekstra fokus på
faglighed og nuancer i vores forsøg på at vise et ærligt
billede af, hvilke udfordringer de syriske flygtninge
oplever. Her vil særligt viden om regionen og kulturel
indsigt i flygtninge- og krigssituationen i Syrien kunne
hjælpe med at nedbryde mulige barrierer, samt skabe
tryghed i en utryg situation. 

Det overordnede mål 
Projektet fokuserer på at vise den aktuelle situation, som
vi i Danmark står i, hvad angår den juridiske og politiske
håndtering af syriske flygtninge. På et højere politisk plan
er det også relevant at holde fokus på Danmarks og
verdens holdning til flygtningepolitik, og hvilke
moralske- og etiske forpligtelser vi som nation ønsker at
holde i hævd.

Alt dette håber vi på at stille skarpt på i dokumentaren,
således at de personlige menneskelige konsekvenser af
katastrofen i Syrien bliver mere end bare en overskrift. 

Overordnet arbejdes der ud fra en antropologisk tilgang og
metode, hvorved vi vil undersøge: 'Hvorfor mange syrere
vender hjem til deres krigshærgede hjemland?' 

Rejselegatet gør det muligt for os at realisere vores
dokumentarfilm, samtidigt får vi en organisation i ryggen
til at støtte os, hvor vi fælles kan fremme oplysning om
migration, empati og global ansvarlighed. 

Syrisk Flygtningelejr i Bekaa-dalen i Libanon

25

Vinderne af Oktober '43 Rejselegat 2020

VINDERNE AF LEGATET
Anonyme  modtagere  af  Oktober  '43  Rejselegat  2020



Er menneskerettigheder og demokrati universelle størrelser?
Hvilken betydning har det forværrede forhold mellem
Rusland og Vesten for den europæiske befolknings sikkerhed?
Hvordan sikrer vi, at klimaet kommer på dagsordenen, når
stormagterne diskuterer geopolitik i Arktis? Disse spørgsmål
og mange flere blev gennemgået i løbet af
heldagskonferencen om forholdet mellem Rusland og Vesten
tilbage i november.  

Humanity in Action som medarrangør 
Humanity in Action Danmark organiserede og afholdt i
samarbejde med en lang række samarbejdspartnere den 21.
november 2020 en heldagskonference, der fandt sted på
Johan Borups Højskole i hjertet af København.

I løbet af dagen diskuterede eksperter fra både Rusland og
Vesten, hvordan vi bedst bygger bro mellem to
tilsyneladende uforenelige parter. 

Hele konferencen blev live-streamet.

Programmet for konferencen

09:00-09.30 Welcome

09:30-09.35 Opening

09:35-10:00 Keynote Speeches

10:00-11:15 Session 1: New Security Threats - A talk on
digital diplomacy, disinformation and hybrid warfare

11:15-11:45 Coffee Break

11:45-13:10 Session 2: Value-Based Differences - A talk on
political culture and different world views

13:10-14:10 Lunch Break

14:10-15:30 Session 3: Ambition in the Arctic - Is the
Arctic the battleground in the new Cold War?

15:30-16:00 Coffee Break

16:00-17:30 Session 4: The New World Order-
Cooperation, competition or conflict?

17:30-17:40 Closing remarks

Advarsler før Folkedrab 201828
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Pundik får værelse 509
Hotel Kong Frederik annoncerede den 19. oktober, at
hotellet navngiver og dedikerer et værelse til ære for den
nu afdøde medstifter af Humanity in Action, Herbert
Pundik. Værelse 509 er således blevet døbt 'The Pundik
Executive'. 

Fra 1965 pendlede Pundik, som chefredaktør for Politiken
og bosat i Israel, frem og tilbage mellem Tel Aviv og
København - en uge ad gangen hvert sted. Ugen i Danmark
boede Pundik på Hotel Kong Frederik, og han skulle efter
sigende have tilbragt mere end 6500 nætter på hotellet. 

Bogudgivelse om USA og menneskerettigheder
Senior Fellow Rasmus Søndergaard udgav i april 2020
bogen 'Reagan, Congress, and Human Rights: Contesting
Morality in US Foreign Policy' på forlaget Cambridge
University Press. I bogen undersøger Rasmus, hvilken
rolle menneskerettigheder har haft i USAs udenrigspolitik
i løbet af 1980'erne, hvor kampen mellem Reagan-
administrationen og Kongressen tillægges særlig
betydning.

Andre aktiviteter og nyheder

Podcast om den danske ghettopakke
Emilie Helene Holm har efter sin deltagelse på årets
Sommerakademi lavet en podcast-serie om Ghettopakken
kaldet 'Mere end Mursten'. Det er en podcast i seks afsnit, der
alle gransker Ghettopakkens konsekvenser for dens beboere. I
løbet af de seks afsnit besøger vi tre udvalgte boligområder i
Danmark (Mjølnerparken i København, Vollsmose i Odense og
Gellerupparken i Aarhus). Humanity in Actions egen
sekretariatsleder Mikaela v. Freiesleben og den
Sommerakademi-vante sociolog Aydin Soei gæster 'Mere end
Mursten', som kan høres på Spotify. 

Podcast om at være dansk, ung og etnisk minoritet
Senior Fellow Duygu Cakir udkom i november med podcasten
'MELLEM OS'. Det er en podcast-serie lavet af de to
veninder, Mariam og Duygu, som igennem en række afsnit
reflekterer over livets store og små spørgsmål. 

Det er primært tabubelagte emner, som de to veninder taler
om - når de tager udgangspunkt i deres eget liv om at være
dansk, ung og etnisk minoritet, da de mener, at
samfundsdebatten mangler nuancer og kører i ring. 

I løbet af året har tidligere Fellows både udgivet
bøger og podcasts.
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Humanity in action har skabt et stærkt netværk af unge på tværs af lande, kulturer og
religioner, der lever og forstår humanistiske værdier. Der er brug for Humanity in Action
idag og mange år fremover.

- Morten Kjærum, Direktør for Raoul Wallenberg Inst. for Menneskerettigheder,
Lund, Humanity in Action bestyrelsesmedlem.

>>

Tasiilaq, Grønland
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Vores arbejde for at fremme aktivt
medborgerskab, demokrati og
menneskerettigheder bygger på stærke
partnerskaber. Den støtte, og de
donationer vi får fra en række
organisationer og fonde, er netop dét,
der gør det hele muligt. Humanity in
Action Danmark vil derfor gerne takke
følgende fonde og donorer for deres
støtte i 2020: 

>>
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TAK FOR STØTTEN
Humanity  in  Action  Danmarks  arbejde  i  2020

kunne  ikke  lade  sige  gøre  uden  støtte  fra:

30


