MISSION STATEMENT

MISSION STATEMENT
sep.2021

INKLUDERENDE LIGEVÆRDIGT,
MANGFOLDIGT og RACISMEFRIT
DANMARK
Vi ønsker et samfund, hvor alle har lige muligheder, og hvor ingen diskrimineres uanset
etnicitet, nationalitet, religion, kultur, køn og seksualitet.
Helt konkret arbejder vi for at sætte fokus på den stille accept af strukturel racisme i
hverdagen. Den racisme som ikke bliver påpeget af fællesskabet. Den som lever skjult, og
som vi i mange år har sagt ‘pyt’ til. Den som er styret af en kulturel konsensus for vores
adfærd, og ‘sådan som vi gør’.

WHY:
Der findes racisme i alle afskygninger i Danmark. Der er behov for at få sat fokus på den
strukturelle racisme, altså hverdagsracismen hvor det er acceptabelt at tale nedsættende om
et menneskes hudfarve uden at fællesskabet siger fra.
Vi ønsker en holdningsændring hos danskerne, en selvransagelse, som udmønter sig i en
adfærdsændring.
Samtidig har racisme i årtier været enormt tabubelagt og i høj grad mødt med affærdigelse i
form af “pyt” og de mange kort som offerkort, racismekortet etc. Det er afgørende, at
mennesker udsat for racisme har et sted at kunne dele sine oplevelser, hvor de bliver lyttet til,
hvor de kan tale ud, og hvor der samtidig oprettes mulighed for, at de kan søge råd og
vejledning.

WHAT:
Vores mission er at samle danskere i en fælles og stærk bevægelse imod racisme i alle dets
afskygninger. vi har især fokus på børn og unge, da vi tror på, at de nye generationer kan
skabe et fællesskab, hvor racisme ikke får lov at blomstre uden at blive slået ned.
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Ved at italesætte og dermed også dokumentere, at der er et problem og lytte til virkelige
historier om racisme, vil vi skabe en forståelse for, at også racistiske jokes o.lign. kan virke
stødende. Racisme skal ikke tolereres eller accepteres i nogen form.

HOW:
Danskere deler deres personlige oplevelser med racisme for at give racismen et ansigt, opnå
en fælles forståelse for hvad racismen er og derigennem starte en national selvransagelse.
Vi skaber forståelse ved at bryde tavsheden. Dialog er en kerneværdi og at vi ikke peger
fingre. Alle er velkommen til at deltage i dialogen, så længe den er konstruktiv.
Sociale medier
Historier deles under hashtagget #talud på sociale medier... som denne.
Vi vil opbygger et community på Facebook og Instagram for at skabe awareness og herefter
bringe TAL UD fra den digital verden og ud i den fysiske verden ved at afholde events og
foredrag.
På vores platform på Twitter vil vi sikre en politisk tilstedeværelse, som ikke er partipolitisk,
men som skal skubbe til og bakke op om en politisk forandring. Vi ønsker eksempelvis fokus
på racisme i folkeskolen i børnehøjde.
www
Vi vil have en landingpage, www.talud.dk, hvor vi vil opsamle historierne fra sociale medier
og sikre at vi er aktuelle. Her sikrer vi også, at vi er lettilgængelige.
Hotline/support
Vi arbejder og fundraiser for, at vi kan etablere en anonym support/hotline og chat, hvor man
kan henvende sig, hvis man har været eller bliver udsat for racisme. Her kan man søge råd
og vejledning om, hvordan man kan forholde sig til racismen, hvordan agerer man i en
tilbagevendende situation, og hvad gør man ved reelle hadforbrydelser.
I dag findes der endnu ikke har et sted, hvor man kan henvende sig, som udelukkende har
fokus på oplevelser med racisme.

WHO:
Vores budskab er rettet mod alle danskere af alle farver. Men især dem som udøver racisme
og som ikke ser sig selv som racister og fordrer en dialog.
TAL UD-teamet ønsker at skabe en bevægelse for alle minoriteter, som er udsat for racisme.
Vi arbejder politisk, men ikke parti-politisk.
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Hvor stort er problemet?
Justitsministeriets offerundersøgelse fra 2017, der omhandler selvrapporterede forbrydelser,
viser, at omkring 4.000 mennesker mellem 16 og 74 år hvert år bliver udsat for racistisk
motiveret vold.
Mere end halvdelen af de hadforbrydelser Rigspolitiet registrerede i 2018 var racistisk
motiverede, og tallet er stigende.
Knap halvdelen af unge (43 procent) med etnisk minoritetsbaggrund har oplevet
diskrimination det seneste år.
Mørketallet for racismen i Danmark er stort, da mange vælger ikke at anmelde
hadforbrydelser.
Dernæst sker der dagligt verbale overgreb, som ikke bliver anmeldt, men som stadig kan
efterlade dybe sår - især hvis det sker i en ung alder. Disse oplevelser har en konsekvens for
mennesker op i voksenlivet.
Flere rapporter har skitseret problemet med strukturel racisme i Danmark som omhandler
arbejdsmarkedet, undervisningsinstitutioner, offentlig transport og det offentlige rum,
nattelivet, politiets etniske profilering, om racistiske vittigheder, brug af n-ordet o.lign. Blandt
andet denne rapport fra Institut for Menneskerettigheder om Afro Danskere i Danmark 2017.
Problemerne opleves som markant, omfattende men ikke værd at bekæmpe på grund af en
sejlivet stiltiende accept af rigets tilstand. Den accept ønsker vi at ruske i. Vi ønsker at oplyse
om, at det er okay og nødvendigt at sige fra - også som vidne til racisme.
Samtidig er der brug for forskning, der belyser racismens udtryk i Danmark.
Hvor sætter vi ind?
Der hvor vi kan gøre den største forskel er ved at oplyse omkring hverdagsracisme - og hvad
det vil sige at være racist eller at opføre sig racistisk. Det er den lange seje kamp, men et
vigtigt redskab, hvis man vil ændre kultur og strukturtel racsime.
At være racist er i dag blevet et skældsord. Både i debatten og omkring køkkenbordet. Der er
ingen, der ønsker at bære prædikatet racist. Men er man racist, når man gør en enkelt
racistisk gerning? Hvis man kalder en flødebolle for en negerbolle, er man så racist? Hvis
man ikke ønsker en brun dansker som læge, men efterspørger en anden?
Hvor går grænsen? Det skal italesættes - den oplysning skal viderebringes.
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Vores demokratiske opgave
Når vi debatterer racisme på sociale medier er det uomtvisteligt, at der hurtigt kommer
racistiske og hadefulde kommentarer. Det kan afholde mange fra at deltage i den offentlige
debat, fordi de personlige omkostninger er for store. Dermed er det demokratiske samfund,
som vi værner om sat ud af spil, da ytringsfriheden ikke er for alle.
Det er et alvorligt problem. Vi vil derfor udføre et stort arbejde ved både at tillade racistiske
kommentarer, men også angribe dem i et forsvar for personen under angreb. I håb om at
personen med de racistiske ytringer får en form for bevidsthed omkring, hvorfor
vedkommende opfører sig racistisk. Hvorvidt det bunder i frygt? Fejlinformation? Angst for at
miste og meget mere?
På vores platforme imødekommer vi alle - også dem vi er uenige i, så vi ikke kun prædiker for
koret. Vi vil sikre en forståelse for det problematiske i negative fordomme og
generaliseringer uden at udskamme. Trusler og ukonstruktive hadefulde kommentarer bliver
slettet efter advarsler.

HVAD ER VORES MÅL
1.
2.
3.
4.
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Vi ønsker at give et indblik i, hvad racisme er i Danmark
Vi ønsker at gå i dialog med dem, som er racistiske eller direkte racister
Vi ønsker at tage TAL UD ind i en den fysiske verden via TAL UD events og foredrag
Vi ønsker at etablere en rådgivning til børn og unge, der oplever racisme
Vi ønsker at have fokus på børn og unge for at ændre nye generationers retorik
Vi ønsker, at TAL UD får en bred landsdækkende kendskabsgrad
Vi ønsker at skabe en holdningsændring og mindre strukturel racisme

