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Event i Aarhus om hverdagsracisme på
Menneskerettighedsdagen: Det er især under
pandemier, at racismen blomstrer
Racisme og dens mange ansigter i hverdagen er på dagsordenen, når den aarhusianske
anti-racistiske forening TAL UD holder event i Aarhus på Menneskerettighedsdagen d. 10.
december. Via digt, talk og musik skabes der et rum for at tale om den racisme, som opleves
i hverdagen. Og snakken er højaktuel, da vi strå i en pandemi.
Der findes kun en race. Menneskeracen. Det slog UNESCO fast i en erklæring i 1950. Der
findes forskellige hudfarver, men kun en race. Vi er ens. Racismen udspringer af
raceopdelingen af mennesket, og den forstærkes under en pandemi. Det har historien vist,
og det opleves også herhjemme. Der er behov for fokus på racisme i hverdagen.
Derfor holder TAL UD en event på FN’s Menneskerettighedsdag, hvor foreningen har
inviteret nogle vigtige stemmer i racisme-debatten til at tale om racisme i hverdagen i
Danmark.
- Det er en vigtigt aften, især på grund af den stigende smitte. Det er netop under
pandemier, at racismen blomstrer. Også herhjemme. Asiatere og somaliere har tidligere
stået for skud og har fortalt deres oplevelser om stigende had under corona til os. Derfor er
denne aften mere vigtig end nogensinde. Vi overholder naturligvis alle corona-restriktioner,
og vi kræver corona-pas for at komme ind, fastslår Suzanne Skærbæk.
TAL UD har inviteret forfatter Mikas Lang, Menneskerettighedskonsulent Tara Skadegaard,
aktivist og debattør Prince Henry samt forretningsmanden James Thomas til at give deres
syn på hverdagsracisme i Danmark. Og som musikalsk indslag spiller aarhusianske Lotus
Nois og JJ Paulo.
Racisme er stadig tabu
Racisme er svært at tale om. TAL UD ønsker at gøre det legitimt for alle at tale om racisme,
både online og ansigt til ansigt.
- Vores følgere har oplevet det vakuum, der er i forhold til ikke at kunne tale åbent om
racisme uden, at der bliver peget fingre, at folk ikke går i forsvar, eller at man stiltiende
bukker hovedet i skam. Der er intet skamfuldt ved at opleve racisme - det er helt normalt. Og
det vil vi ændre på. Oplysning er det første vigtige skridt for at nedbryde fordomme - og alle
er velkomne i dialogen, siger forkvinde i TAL UD, Suzanne Skærbæk Pedersen.
Der er plads til 100 gæster på Domen, og det er et gratis event støttet af Tuborgfondet, FO
Aarhus og PUKK. Eventen kræver coronapas.

Gameplan
TAL UD event:
Sammen mod hverdagsracisme på Menneskerettighedsdagen
Se event via facebook begivenhed her - LINK
Tidsplan:
17.00 - 17.30 - Ankomst og velkomst
17.40 - 18.00 - Mikas Lang, oplæser fra sin bog ‘og Spøgelser’
18.00 - 18.10 - Pause
18.10 - 19.10 - Talk om hverdagsracisme med Menneskerettighedskonsulent Tara Skadegaard,
forretningsmand James Thomas og aktivist og debattærPrince Henry
19.10 - 19.30 - Pause
19.30 - 20.00 - Lotus Noir, Aarhusiansk sangerinde, RnB rytmer
20.00 - 20.30 - JJ Paulo,
20.30 - 21.00 - Networking og farvel

Organisering og fakta
TAL UD er en frivillig medlemsforening etableret i 2020. Forperson er journalist Suzanne
Skærbæk Pedersen. Vi er en nyetableret medlemsforening med over 8.000 følgere på sociale
medier samt mere end 500.000 unikke visninger efter kun 6 måneders virke.
Vores formål
Vi ønsker at støtte op om mennesker, som har oplevet racisme ved at lytte til og anerkende
deres oplevelser, sikre synlighed og oplysning. Via synlighed skaber vi refleksion

TAL UD ønsker at aktivere den del af minoritets Danmark, som ikke føler sig som en del af
fællesskabet. Vi har især fokus på børn og unge, da vi tror på, at den nye generation kan
mobiliseres til at gøre drastiske fremskridt og skabe et samfund, hvor racismen ikke kan gro. Vi
arbejder for at kunne oplyse børn og unge samt oprette en rådgivningslinje, hvor de kan tale ud.
TAL UD er en del af Institut for Menneskerettigheders 'Menneskerettighedsalliance'.
I 2021 svarede hver tredje unge i København i alderen 20 – 29 år, at de har oplevet
diskrimination inden for det seneste år, og antallet af hadforbrydelser har været støt stigende de
seneste år viser tal fra Det Kriminal Præventive Råd.
KONTAKT:
suzanne@talud.dk
tlf. 22652409

