
 

 

FN’s antiracismedag  
tirsdag d. 21. marts 2017 
Kl. 15 – 17 
på Gågaden ved  
Skt. Knuds Torv  
  
 

Årets tema:  
Fred og solidaritet -  
lokalt og internationalt! 
 

 

 

Arbejdernes Internationale Forum, Aarhus, Integrationsrådet i Aarhus 
Kommune og LO Aarhus tager for 7. år i træk initiativ til markering af FN’s 
Internationale Antiracismedag den 21. marts.  
 

Program for dagen: 
 
Kl. 15 – 17. Boder og musikoptræden med multikulturelt band og 
indlagte taler fra en overdækket scene på Skt. Knuds Torv/Ryesgade. 
 
I løbet af dagen vil repræsentanter for forskellige etniske minoriteter 
være på gågaden med vores løbeseddel og drøfte antiracismedagen og 
temaet med den aarhusianske befolkning. 
 

Arrangør: LO Aarhus i samarbejde med AIF Aarhus og 
Integrationsrådet i Aarhus Kommune. 
 

Yderligere information om FN’s antiracismedag d. 21.3.2016: 
Bo Hamburger, AIF Aarhus, tlf. 53 65 29 20, bo.hamburger@stofanet.dk  
Helge Ratzer, Integrationsrådet, tlf. 20 47 96 99, helgeratzer@hotmail.com  
Ole V. Christiansen, LO - Aarhus, tlf. 23 46 46 76, oc@lo-aarhus.dk  
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Fred og solidaritet - lokalt og internationalt! 
 

Tusindvis af almindelige europæere har aktivt hjulpet flygtninge og 

demonstreret for at sikre en værdig modtagelse i Europa. Samtidig har 

europæiske magthavere travlt med at forskanse Fort Europa, og nationale 

regeringer engagerer sig ivrigt i konkurrencen om, hvem der kan behandle 

flygtninge dårligst: Et europæisk ”ræs mod bunden” - med flygtningene 

som det første offer. 

 

Også den danske regering deltager i ræset – de seneste asylstramninger er 

dybt racistiske og en social katastrofe for de flygtninge, som søger en 

tilværelse i Danmark.  

Politikere og meningsdannere udgyder dagligt deres dehumaniserende og 

fremmedfjendske retorik. For magthaverne har racismen et klart formål 

under et system i dyb krise: at splitte almindelige mennesker i deres 

modstand mod regerings asociale politik.  

 

Flygtningekrisen kommer til at fortsætte og har allerede udviklet sig til 

en humanitær katastrofe. Hvis vores politikere skal tage deres ansvar for 

at flygtninge behandles ordentligt, kræver det en bred bevægelse, som er 

klar til at kræve politiske forandringer. 
 

 
I 2012 blev 21. marts markeret af hele Aarhus i en afstandtagen til Danish Defence League. 



 

Næsten alle flygtninge kommer fra lande ramt af krig og borgerkrig. 

Desværre har Danmark bidraget til at optrappe de konflikter.  

Løsningen er ikke optrapning med mere krig, flere bombardementer, men 

forhandling og konfliktløsning. 

Danmark skal arbejde for våbenhvile og mægling og lægge pres på vores 

allierede for at stoppe støtte og våbenleverancer til konflikten. Det er den 

eneste vej til en holdbar løsning på flygtningekrisen.  
 

Terror er vi enige om at fordømme, men for at undgå terror må vi gøre 

noget for at stoppe den nød og håbløshed, der får desperate mennesker til at 

blive terrorister. Vi må nedbryde det had og de fjendebilleder, der er 

baggrund for terrortruslen mod Danmark. Terror kan kun forebygges med 

udvikling og social retfærdighed - ikke med bomber og undertrykkelse. 
 

Flygtningestrømme, indvandring, løndumpning, krig og terror påvirker vor 

dagligdag, og kræver, at vi giver et solidarisk og medmenneskeligt svar.  

Kombinationen af høj arbejdsløshed og store flygtningestrømme er en 

sprængfarlig cocktail, idet arbejdsløshed ikke tilskynder til åbenhed over for 

flygtninge, men kan føre til højre ekstremisme. 

Der er andre løsninger end at sparke nedad og skubbe andre mennesker 

længere ned i elendighed.  
 

Indvandringen og arbejdskraftens fri bevægelighed sætter vores sociale 

system og vores overenskomster under pres. Regeringen og arbejdsgiverne 

vil bruge det til at forringe ydelserne og sænke lønniveauet til skade for alle 

danske arbejdere. For at opnå en solidarisk løsning er det nødvendigt at 

inddrage de nytilkomne i fagforeninger og fællesskaber og sammen 

forsvare vore velfærdsgoder og overenskomster. Ryan Air konflikten viser, 

at sammenhold og fagligt fællesskab kan stoppe løndumpning. Hvis det 

lykkes at spille danske og nytilkomne arbejdere ud mod hinanden, bliver vi 

alle tabere. 

 
 

Der er al mulig grund til, at vi i Aarhus fortsat 
samles i fælles indsats for mangfoldighed - mod 
racisme. Højrefløjen med nationalisme og racisme 
på programmet vinder frem i Europa og USA.  
Vi markerer modstanden mod højreekstremisme 
og racisme og opfordrer alle borgere i Aarhus til 
bakke op om FNs Antiracismedag, for Aarhus skal 
være en levende by med plads til forskellighed. 

 

 

 

 

 



                                                    FN’s Antiracismedag 
 
FN’s Generalforsamling udråbte i 1966 den 21. marts som officiel dag for afskaffelse af 
racediskrimination. 
 
Den konkrete baggrund var ”Sharpeville-massakren” i Sydafrika:  
På samme dato i 1960 åbnede sydafrikansk politi ild mod fredelige demonstranter i Sharpeville 
ved Johannesburg. 
Politiets kugler dræbte 69 mennesker, heraf mange kvinder og børn, og ca. 180 blev såret.  
Massakren blev et symbol på apartheidstyrets overgreb mod det sorte befolkningsflertal. 
 
Derfor valgte FN datoen 21. marts som international antiracismedag, da Generalforsamlingen i 
1966 vedtog Resolution nummer 2142 om ”Elimination af Alle Former for Racediskrimination”. 
 
 

 
21. marts 1960 - Sharpeville-massakren 

 
I forbindelse med markeringen af Antiracismedagen 2010 sagde FN’s generalsekretær Ban Ki-
moon: 
  
”Lad os ære mindet om alle dem, der døde i Sharpeville og andre racistiske overgreb ved at 
fordoble indsatsen for at udrydde alle former for racisme og racediskrimination. Lad os omsætte 
de gode intentioner i konkrete love og en vilje til at overholde dem. Og lad os først og fremmest 
hylde menneskehedens mangfoldighed og respektere den værdighed og ønske om lighed, som 
ethvert menneske rummer”. 
 

 

 

 

Der er al mulig grund til at vi i 
Aarhus fortsat samles i fælles 
indsats for mangfoldighed - mod 
racisme. 

 

 


