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                Humanity  in  Action  er  et  internationalt  transatlantisk      

                 netværk af mennesker, der er engagerede i 

menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse. Netværket er 

interdisciplinært og tæller fagfolk, eksperter, journalister, 

studerende og politikere fra mange forskellige faglige baggrunde. 

Humanity in Action er et apolitisk netværk, der samarbejder på 

tværs af politiske partier og organisationer med det formål at 

sætte menneskerettigheder og minoriteters vilkår på 

dagsordenen i det dan- 

ske samfund og bidrage til at uddanne fremtidens ledere.  
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LEDELSENS BERETNING 2011 

 

Sommerakademi om terror og menneskerettigheder.  

Studietur til Israel og Palæstina for at møde de mest progressive civilsamfundsaktører.  

Debatarrangementer med topaktivister fra Palæstina og Israel.  

International demokratikonference i København med aktivister fra diktaturer i hele verden.  

Åbne møder om Det Arabiske Forår.  

Bogudgivelser.  

Praktikpladser.  

Ny hjemmeside.  

- listen er lang og kunne blive ved. 

 

2011 blev et ganske særligt år i Humanity in Action med flere aktiviteter end nogensinde før i 

organisationens historie.  Men det blev først og fremmest et særligt år, fordi Humanity in Action har fået en 

skare af fellows ind i organisationen, som brænder for at sætte menneskerettigheder på dagsordenen. 

Senior fellows har nedsat en ny bestyrelse, der allerede har arrangeret debatmøder, åbne cafe-møder om 

det arabiske forår, og mange senior fellows har været med til at føre HIAs mange projekter ud i livet. 

Engagementet i Senior fellow foreningen er et stærkt vidnesbyrd om en organisation, der er i en rigtig god 

udvikling og hvis netværk er dynamisk og levende. 

 

Sommerakademiet i terrorens skygge 

Sommerakademiet er fortsat livsnerven i Humanity in Actions virke. Det er her, ideer formes, debatter 

finder sted, netværk skabes og fundamentet for et langvarigt engagement i HiA lægges. Vi havde som noget 

nyt i 2011 indført en mere snæver tematik for Sommerakademiet, hvor vi i lyset af ti-året for 

terrorangrebet 11. september 2001 gik i dybden med at forstå de fundamentale ændringer 

terrorbekæmpelse har betydet for demokrati, minoriteter og frihedsrettigheder. Denne tematiske tilgang 

tillod os at komme i dybden og forstå. Vi dækkede stadig en lang række kerneområder som FN-

konventioner, besøg til Sandholmlejren og danske organisationer. Sommerakademiet er som bekendt 

”indgangen” til et langvarigt og dybt engagement i menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse for vores 

fellows. Derfor tilbyder vi også igennem året en bred vifte af aktiviteter, som fx offentlige konferencer, 

studieture (Israel og Palæstina) og praktikpladser i den amerikanske kongres og EU Parlamentet. 

 

HiA satte en offentlig dagsorden 

I 2011 fortsatte HIA på helt afgørende vis udviklingen mod at blive et centralt forum for aktører, der vil gøre 

en forskel og aktivt involvere sig i samfundsdebatten om minoriteter og menneskerettigheder. Humanity in 

Action Danmark har i 2011 gennemført en lang række seminarer, der engagerede den bredere offentlighed. 

Vi har holdt arrangementer med de to vigtigste israelske og palæstinensiske civilsamfundsorganisationer, vi 

har holdt workshops med Serbiens demokratiforkæmpere og haft demokratiforkæmpere fra alverdens 

diktaturer i Danmark. Eksempelvis har Humanity in Action afholdt debatarrangementer i samarbejde med 

Politikens Hus, Magasinet Ræson, Udenrigspolitisk Selskab, British Council og EU-Nævnet om emner som 

”danske værdier under forandring”, ”klima og menneskerettigheder” samt om hvordan europæiske stater 
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behandler asylansøgere.  Humanity in Action har igennem året tiltrukket en skare af internationale og 

danske topaktivister, eksperter og medier. 

 

En begivenhed, der satte afgørende præg på 2011, var, at Humanity in Action i oktober samlede unge fra 

diktaturer i hele verden i Danmark for at diskutere, hvordan man kan lære og blive inspireret på tværs af 

grænser til ikke-voldelig modstand mod diktaturer – og hvordan danske unge kan støtte kampen for 

demokrati (se side 10). Konferencen har givet Humanity in Action et vigtigt internationalt netværk – og 

vigtige erfaringer, som vi håber at bygge videre på i det kommende år. Dette er det største enkeltstående 

projekt, ud over Sommerakademiet, som HIA DK har gennemført. 

 

Humanity in Action har således i de seneste år taget vigtige skridt for at supplere Sommerakademiet med 

yderligere aktiviteter, der dels fastholder vores fellows i et dybere engagement i Humanity in Action og 

organisationen har meget vedholdende arbejdet på at udbrede kendskabet i offentligheden til 

menneskerettigheder og minoriteter gennem en lang række debatarrangementer, internationale 

konferencer, studieture og bogudgivelser.  

 

Humanity in Action vil i 2012 fortsætte denne gode udvikling – og bidrage til at uddanne og engagere unge 

forandringsagenter, der vil sætte minoriteter og menneskerettigheder på dagsordenen i deres karrierer og i 

den frivillige sektor.  

 

Vi vil gerne takke alle i Humanity in Actions netværk, der har bidraget til den positive udvikling, Humanity in 

Action er i. Der skal lyde en særlig tak til de fonde, der støtter os og gør det muligt at blive ved med at 

udføre et gennemtestet koncept – Sommerakademiet – som er Humanity in Actions fundament. Der skal 

også lyde en tak til de mange partnere, som Humanity in Action har arbejdet sammen med i 2011 

heriblandt de mange talere, der gør Sommerakademiet muligt.  Endelig skal der lyde en stor tak til 

repræsentantskabet. 

 

Anders Jerichow, formand 

Morten Østervang, sekretariatsleder  
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Humanity in Action arbejder med unge og 

frivillige i fire faser: 

1. Get Inspired – Sommerakademiet 

2. Take Action – Action Plans og frivilligt arbejde 

3. Connections for Human Rights - netværket og 

det fortsatte engagement 

4. Empower Yourself – udvikling af kompetencer 

og viden 

 

OM ORGANISATIONEN 
 

Humanity in Action Danmark er en dansk forening, 

der engagerer unge i menneskerettigheder og 

minoritetsbeskyttelse gennem 

uddannelsesprogrammer, seminarer og 

praktikophold i Europa og USA. Formålet med 

undervisningsprogrammerne er at engagere unge i 

arbejdet med menneskerettigheder og 

minoritetsbeskyttelse og udbrede kendskabet til 

området. Organisationen ønsker at skabe et 

netværk af menneskerettighedsaktører, som 

arbejder aktivt med minoritetsbeskyttelse og 

udvikling af innovative projekter, der kan medvirke 

til at oplyse og skabe bedre inklusion og respekt for 

alle grupper i samfundet.  

Humanity in Actions Senior Fellows er de unge, der 

har været igennem vores programmer. Denne 

gruppe udgør efterhånden mere end 150 

mennesker, der er særdeles aktive og arbejder med 

at formidle den viden og indsigt, som de har fået via 

Humanity in Actions programmer. 

SOMMERAKADEMIET er et 5 ugers uformelt 

undervisningsforløb, der henvender sig til 

universitetsstuderende i alderen 20 til 28 år. Der 

undervises hovedsageligt i menneskerettigheder, 

demokrati og minoriteters vilkår i Danmark. 

Sommerakademiet har eksisteret siden 1997 og 

samarbejder med fagligt kompetente undervisere 

fra universiteter og forskningsinstitutioner samt 

journalister og NGO’er. Derudover er kurset bygget 

op omkring studiebesøg og møder med forskellige 

minoritetsgrupper.  

 

SENIOR FELLOW NETVÆRKET OG ACTION PLANS 

Deltagerne fra Sommerakademiet optages i det 

internationale netværk af Senior Fellows. Det 

forventes at deltagerne efterfølgende omsætter 

den nye viden til handling gennem forskellige 

projekter, og i den forbindelse kan netværket 

bruges til at hente inspiration og partnerskaber. Alle 

deltagerne tilrettelægger således en Action Plan 

efter sommerprogrammets afslutning, hvor de 

gennem konkrete initiativer er med til at sætte 

fokus på menneskerettigheder på forskellige 

uddannelsesinstitutioner eller i deres lokalsamfund. 

En Action Plan kan bestå i at arrangere udstillinger 

eller undervisningsforløb om menneskerettigheder 

eller udarbejde materiale til brug på skoler eller i 

foreninger.  

 

KONFERENCER OG SEMINARER Udover 

Sommerakademiet arbejder Humanity in Action 

Danmark med at sætte fokus på 

menneskerettigheder gennem konferencer og 

seminarer.  

 

PRAKTIKPLADSER Hvert år udbydes praktikpladser 

til Senior Fellows i Europa, USA og i danske 

foreninger, som giver unge fra Humanity in Action 

netværket mulighed for at lære mere om det 

konkrete arbejde med menneskerettigheder og 

skabe et større netværk på tværs af grænser. 



Å
R

SR
A

P
P

O
R

T 

HUMANITY IN ACTION 2011 
 

 8 

AKTIVITETSKALENDER 2011 

FORÅRS OG EFTERÅRSSEMESTERET  

Praktikpladser i Danmark, Europa og USA  

23. MARTS  

Fejlslagne stater – den nødvendige, men svære 

genopbygning – debatmøde i samarbejde med 

British Council og Udenrigspolitisk Selskab 

30. MARTS  

Tolerance and Values in Transformation? Politiken-

arrangement støttet af British Council. 

1. - 11. APRIL 

Studietur til Israel og Palæstina 

 2. JUNI - 3. JULI   

Sommerakademi med 9/11 som fokus  

9. JUNI  

The Arab Spring – a Talk of Consequences, Chal-

lenges and Hopes  

23. JUNI  

EU og flygtninge fra syd i samarbejde med Ræson, 

støttet af EU nævnet 

30. JUNI - 4. JULI  

International HiA konference i Berlin 

22. SEPTEMBER  

Workshop: Inspiration til Senior Fellows Action 

Plans 

 24. -29. OKTOBER  

Youth for Democracy – Learning From Non-Violent 

Struggle Across the World støttet af 

Oplysningsbevillingen & The Dutch Ministry of 

Health Welfare and Sport  

Aktiviteter tilknyttet konferencen: 

 Danmarksturné i Århus, Odense, Svendborg og 
Helsingør 

 ”Frihed fra diktaturer - hvordan?” 
Fyraftensmøde på Politiken 

 Seks forskellige workshops 
 

28. NOVEMBER 

Møde med menneskerettighedsforkæmpere fra 

Israel og Palæstina. 

13. DECEMBER  

EU’s globale rolle i forbindelse med 

formandsskabet med fokus på 

menneskerettigheder 

15. DECEMBER  

Klima og Menneskerettigheder i EU  

 

 

SENIOR FELLOW ARRANGEMENTER 

3. NOVEMBER  

Generalforsamling 

15. NOVEMBER  

Morgenmøde om menneskerettighedssituationen i 

Israel/Palæstina 

18. NOVEMBER  

Mobilisering for et bedre miljø – gennem 

hverdagens valg og handlinger 
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HOVEDAKTIVITETER I 2011 
 

SOMMERAKADEMI 
Sommerakademiet er kernen i Humanity in Action. I 

2011 satte HiA fokus på et årti i terrorens skygge og 

undersøgte hvad kampen mod terror har betydet for 

menneskerettigheder, retssikkerhed og forholdet 

mellem minoriteter og majoritet.  

Magnus Harrison  fellow 2008 

Humanity in Actions danske Som-

merakademi havde for første gang i år 

et tema for hele Sommerakademiet. 

Temaet var 9/11 terrorangrebene på 

USA og hvordan disse havde påvirket det danske poli-

tiske og civile samfund siden. På denne måde blev 

det muligt at indskærpe fokus og arbejde intensivt 

med problemstillinger såsom den danske antiterror-

lovgivning, stramninger af integrationslovgivningen, 

integrationsdebatten herunder in- og eksklusionen af 

minoriteter i det danske samfund efter 9/11, mediers 

rolle(r) efter 9/11, udviklingen af det transatlantiske 

samarbejde efter 9/11 og indvirkningen af 9/11 på 

menneskerettighederne.  

Fokus betød desuden, at der i år var et uset antal 

eksperter, forskere og praktikere på programmet. 

Blandt talerne kan nævnes: Lars Erslev Andersen, Eva 

Smith, Bjørn Elmquist, Mogens Lykketoft, Bo Lide-

gaard, Henning Koch, Jakob Mchangama, Khristian 

Madsen, Solvej Berlau, Claus Juul, Helle Porsdam, 

Clement Kjærsgaard, Thomas Brudholm og Bedste 

Forældre for Asyl. Desuden tilsluttede en bred skare 

fra Institut for Menneskerettigheder sig 

Sommerakademiet sammen med mange flere. 

Kernestof stadig på programmet 

Et mere snævert fokus betød dog ikke, at der ikke var  

afstikkere, og de klassikere, som altid har været gode 

elementer på akademiet var stadig til stede. Således 

var der ekskursioner til Christiansborg, Jyderup Stats-

fængsel, Sandholmlejren, Frihedsmuseet og Det 

Dansk Jødiske Museum. Vi havde CSR temadag hos 

IBM og besøgte Teater Grob for at se forestillingen, 

”Den hvide mand - en kompliceret kærligheds-

historie” med blandt andre Hassan Preisler. Der var 

også tid til små gruppebesøg hos Gam3, Muhabet, 

Sabaah, Kvinde Centret på Nørrebro og Dannerhuset. 

Igen i år startede Sommerakademiet med en ”ryste-

sammen weekendtur” i en spejderhytte i Holte.  

Offentligheden inviteret med 

Derudover arrangerede HiA to åbne arrangementer 

under Sommerakademiet. Et af disse var et velbesøgt 

aftenmøde om det Arabiske Forår - en samtale 

mellem Anders Jerichow og Herbert Pundik. Dernæst 

havde HiA utrolig stor succes med at arrangere 

konferencen, ”EU policy, refugees and asylum” med 

deltagelse af Human Rights Watch, Institut for 

Menneskerettigheder, DIIS og European Council on 

Foreign Relations, med Clement Kjærsgaard fra 

Ræson som moderator. Der var mere end 140 

tilmeldte. Som noget nyt i år afholdt Centre for 

Applied Non-Violent Actions and Strategies i år en tre 

dages workshop i afslutningen af Sommerakademiet 

for at sætte fokus på handlingselementet i Humanity 

in Action og give fellows de rette redskaber for at 

udføre deres Action Plans. 

Der var i år ti amerikanske og danske deltagere på 

programmet, samt to fra Sverige og to fra Bosnien. 

Humanity in Actions Sommerakademi 2011 var 

utrolig succesfuldt. Den røde tråd qua emnet 9/11 

viste sig at være altafgørende for et sammenhæng-

Fellow på Sommerakademiet 2011: “I’m not exaggerating when I say that HIA changed my life. I would 

be a different person if I didn’t participate in the program. The month I spent at the HIA program 

struck me so much that at a certain point I wanted to change completely the course of my life. […] 

because I learned how important it is to disagree with someone and to be grateful to that person be-

cause it will always bring you closer to new ways of thinking.” Boris M 2011 
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Tv. Deltagerne fra sommerakademiet på Christiansborg hvor Yildish Akdogan (A) fortæller om politik og ideologi. Th. 
Næsten hele holdet fra årets Sommer Akademi sammen til konferencen i Berlin. 

ende Sommerakademi for både deltagere, persona-

le, gæster og oplægsholdere.  

Der skal lyde en stor tak fra sekretariatet til Dansk 

Institut for Menneskerettigheder, alle oplægs 

holdere, der deltog på dette års Sommerakademi og 

til alle de personer, der virkede som værtsfamilier i 

år.  

 

INTERNATIONAL HIA KONFERENCE  
Humanity in Actions sommerprogrammer på tværs af 

Europa blev afsluttet med en international konference 

midt i Berlin. Igennem tre dage var alle deltagere og 

tidligere deltagere samlet i Berlin til en konference 

med titlen ”Unjust societies”.  

Cecilie Bjerre fellow 2011 

Efter en måneds fuldt pakket program 

på Sommerakademiet i København var 

jeg en smule udmattet, da jeg sam-

men med de andre deltagere ankom 

til Berlin. I løbet af denne måned havde vi dagligt op 

til flere oplægsholdere, eller vi var selv på besøg i 

organisationer. Jeg tænkte, at mit stakkels hoved 

snart ikke ville være i stand til at rumme mere og da 

slet ikke at skulle lære flere mennesker at kende. Det 

var gået mere end fint med at lære deltagerne i det 

danske program at kende, men der var efterhånden 

gået lidt ”højskolementalitet” i os, hvor bare tanken 

om at skulle anvende sociale kompetencer udadtil 

ikke lå lige for.  

Networking og human rights  

Den første aften i Berlin skulle vi alle deltage i en 

velkomstmiddag, og det var rigtig nok overvældende 

med de omkring 100 deltagere fra de andre lande. 

Det viste sig dog hurtigt, at snakken flød ret problem-

frit, da vi alle havde været igennem et spændende 

forløb. 

Dagen efter middagen begyndte det egentlige 

program. Her oplevede jeg det egentlige ”kultur-

chok”. Vi var blevet forberedte på, at påklædning ikke 

kunne være lige så casual som herhjemme, og jeg har 

sjældent set så mange jakkesæt på én gang. Ordet 

”networking” blev da også nævnt lige så ofte som 

”human rights”.  

Hver dag blev der præsenteret meget inspi-

rerende Action Plans og holdt yderst interessante 

foredrag. Særligt har et indprentet sig i min hukom-

melse. Dette var af Steve Crawshaw fra Amnesty In-

ternational, der fortalte om sin bog ”Small Acts of 

Resistance”. Bogen ser historisk på, hvordan opfind-

somme handlinger kan ændre verden. Han kom med 

et eksempel fra Polen, hvor demonstranter under 

kommunismen på et tidspunkt gik på gaden for at 

kræve flere rettigheder til sikkerhedstjenesten, som 

jo havde alt for lange arbejdsdage! Regimet blev 

handlingslammet, for demonstrationen var ikke 

åbenlyst i opposition, men demonstranterne sagde 

indirekte, at sikkerhedstjenesten overvågede alle 

borgere 24/7. Dette var blot et eksempel på, hvordan 

man med lidt humor kan udstille et diktatorisk regi-

me.  



Å
R

SR
A

P
P

O
R

T 

HUMANITY IN ACTION 2011 
 

 

12 

Alt i alt var turen til Berlin en god afslutning på 

Sommerakademiet, hvor man fik øjnene op for det 

kæmpe net, som man pludselig er en del af. Man kan 

ikke andet end at blive begejstret!   

 

YOUTH FOR DEMOCRACY - LEARNING FROM NON-

VIOLENT STRUGGLE ACROSS THE WORLD  

Humanity in Action afholdte i 2011 en stor inter-

national konference i Eigtveds Pakhus om fredelig 

modstand mod diktatur. Spørgsmålet var ganske 

enkelt: kan unge fra vidt forskellige diktaturer lære og 

blive inspireret af hinanden? Projektet bestod af en 

konference, debatmøder på tværs af landet, en bog-

udgivelse og en hjemmeside om demokrati. 

Magnus Harrison fellow 2008 

I oktober 2011 var Humanity in Action 

Danmark vært for en international 

konference i København om demo-

krati. HiA havde inviteret en gruppe 

unge aktivister fra forskellige samfund, der kæmper 

for demokrati i deres hjemland. Alle stod de overfor 

varierende udgaver af autoritære styrer derhjemme, 

og alle var de involverede i en kamp for politisk 

ansvarlighed, demokratisering, ligestilling og 

ytringsfri-hed i lande såsom Egypten, Zimbabwe, 

Syrien, Venezuela, Sudan, og Hviderusland. Deltagere 

fra Serbien, som havde bidraget til at vælte deres 

diktator for omkring elleve år siden, var også til stede. 

De mødtes alle i København for at dele deres 

erfaringer fra kam-pen mod undertrykkelse. I 

konferencen deltog desu-den politikere og eksperter 

som:  

 Udviklingsminister Christan Friis Bach 

 Steve Crawshaw, stabschef for generalsekretæ-

ren i Amnesty International 

 Dr. Erica Chenoweth, Direktør ved Wesleyan 

University’s Program on Terrorism and Insurgen-

cy Research   

 Dr. Masoumeh Torfeh, forskningslektor ved Cen-

tre of Media and Film Studies; School of Oriental 

Studies and African Studies, London University 

Konferencen skabte et internationalt netværk mel-

lem de unge aktivister, der sammen med 

konferencedeltagerne formulerede anbefalinger og 

opfor-dringer til det internationale civilsamfund, til 

støtte for bevægelser, der som målsætning har den 

mest ædle opgave: at holde deres regeringer 

ansvarlige og at kræve retten til at vælge deres egne 

ledere, deres egne parlamenter og deres egne 

regeringer i frihed og demokrati.  

 

DANMARKSTURNÉ  

Lisa Sig Olesen, fellow 2009 
& Theis Spaanheden 

Dencker fellow 2011  

I forbindelse med konfe-

rencen blev der afholdt 

en række oplæg rundt 

omkring i Danmark. Oplægs-holderne var aktivister 

fra Hviderusland, Sudan og Venezuela som var ind-

Tv

. aktivisterne med venner fra SFA og kontoret. Th. udviklingsminister Christian Friis Bach taler ved konferencen fredag 



Å
R

SR
A

P
P

O
R

T 

HUMANITY IN ACTION 2011 

 

 
 13 

 

 
Th. Mai Ali på Svendborg bibliotek. Tv. avisudklip fra Aarhus Stiftstidende om Danmarksturnéen besøg i Aarhus 

budt til konferencen, og de fik selskab af to Senior 

Fellows. Gruppen besøgte Falkoner Gymnasium på 

Frederiksberg, en af Amnesty International’s 

lokalafdelinger i Odense og Svendborg Bibliotek på 

turens første    dag. Andendagen blev brugt i Aarhus 

med besøg på Aarhus Universitet, Danmarks 

Journalisthøjskole og caféen Fairbar, mens turens 

sidste dag indeholdt et besøg hos Den Internationale 

Højskole i Helsingør. Under turen mødte et bredt 

udsnit af unge og ældre fra hele landet aktivisterne, 

ligesom det gav aktivisterne mulighed for at opleve 

Danmark, for at netværke, samt møde nogle 

mennesker, som ikke bevæger sig i det danske 

organisationsmiljø til daglig. Dette kastede nogle 

interessante diskussioner af sig, og der var generelt 

god opbakning til arrangementerne. 

Senior Fellows fra Århus var primus motor bag 

arrangementerne og kontakt til lokalpressen dér, og 

det var glædeligt at få indblik i netværkets styrke i 

forhold til Senior Fellows, der befinder sig udenfor 

København. Og derforuden var turen en stor oplevelse 

for de to Senior Fellows, som var med.  

FYRAFTENSMØDE 

Vibeke Førrisdahl  

Torsdagen før konferencens start, mød-

tes alle aktivisterne til debat på Politi-

ken under emnet ”Frihed fra diktatur – 

hvordan?” 

Her fortalte panelet bestående af Srdja Popovic, 

Steve Crawshaw, Yahia M. Ramadan, Judith Chiyangwa, 

Rima Marrouch og Mikita om deres personlige 

erfaringer med ikke-voldelig modstand i deres 

hjemlande, og de debatterede hvordan de mente man 

bedst kan støtte op om kampen både før, under og 

efter omvæltningerne. Der var en kort historisk 

opridsning, hvor Steve Crawshaw og Srdja Popovic 

fortalte, hvad de har set gennem deres arbejde de 

sidste år.  

Til mødet blev der særligt sat fokus på de sociale 

mediers rolle og på hvad aktivisterne mente, kunne 

være en god ide, at gøre i de lande, hvor der stadig ikke 

var sket forandringer; særligt Syrien, hvor en af aktivi-

sterne var fra.  
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WORKSHOPS 

Vibeke Førrisdahl  

Under konferencen blev der afholdt workshops lørdag 

formiddag og eftermiddag, hvor det var muligt at skabe 

en mere intim dialog og spørge aktivisterne om 

personlige erfaringer. Emnerne var: 

 Women in Cyber Activism  

 The role of External Partners 

 The Role of Youth Striving for 

Lasting Democracies/The Im-

portance of Youth Empower-

ment 

 Non-Violent Strategies 

 Social Media –a Helpful Tool in the Struggle for 

Democracy   

 Revolutionary in Exile.  

Som facilitatorer til disse var bl.a. Gitte Young fra 

KVINFO, Peter Åtterberg fra International Media 

Support, Susanne Branner Jespersen, lektor ved 

Københavns Universitet og tidligere project manager 

ved Action Aid samt Ulla Gade Bisgaard, Dansk Institut 

for Flerpartistøtte og flere andre heriblandt Senior 

Fellows.  

DE TI ANBEFALINGER  

Magnus Harrison fellow 2008 

På baggrund af konferencen blev der udarbejdet ti 

anbefalinger til regeringer og civilsamfund – om 

hvordan man gennem ikke-voldelige metoder kan 

fremme demokrati. 

Dokumentet indeholder anbefalinger til organisati-

oner og ngo’er, der er involverede i den ikke-voldelige 

kamp samt til eksterne partnere både offentlige og i 

civilsamfundet. 

De ti anbefalinger er blevet sendt til Christian Friis 

Bach, aktivisterne og deltagere på konferencen. Vi 

håber disse anbefalinger vil inspirere til nye drøftelser 

og lære danske unge, der læser antologien mere om, 

hvad der er vigtigt at have for øje i arbejdet med 

demokrati. 

 

ANTOLOGI  

Magnus Harrison fellow 2008 

For at udbrede og forankre viden om de emner, Youth 

for Democracy konferencen tog op, har Humanity in 

Action udgivet en artikelsamling i sammenhæng med 

konferencen. Bogen blev færdigtrykt i midten af 

december og blev samtidigt lanceret på hjemmesiden 

til fri afbenyttelse. Udover at den kan bruges af alle 

med interesse deri, er der gjort en målrettet indsats for 

at sikre dens brug i undervisningen i de danske 

gymnasier, og som et resultat heraf, indgik antologien i 

det baggrundsmateriale, som undervisningsnetværket 

Globale Gymnasier brugte til deres 

undervisningskampagne om Det Arabiske Forår. 

Bogen giver internationale aktivister og eksperter 

indsigt i ikke-voldelig kamp på tværs af kulturelle, 

sproglige og endda politiske barrierer. Den dykker 
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Konferencedeltagerne, her de der holdt ud til det sidste om lørdagen, efter enighed om de ti anbefalinger.

ned i historie, strategi, økonomi, statistik, teknologi, 

samfund, kultur og demokrati i forsøget på at vise 

hvorfor og hvordan ikke-voldelige midler kan tages i 

brug for at opnå demokrati. Forhåbentlig vil anto-

logien være inspirerende for aktivister, der stadig 

kæmper for deltagerdemokrati, og gøre unge i Dan-

mark opmærksomme på de udfordringer, vi som 

globalt samfund står overfor, hvad enten det er som 

inspirationskilde herhjemme eller til at hjælpe med til 

at støtte civilsamfund på internationalt plan - der er 

brug for det!  

 

Antologien og lærervejledningen som vil blive sendt ud til 
danske gymnasier i 2012 

 

STUDIETUR TIL ISRAEL OG PALÆSTINA  
Israelere og palæstinensere har levet i en national 

konflikt i et helt århundrede. Blodig vold og storpo-

litiske sammenstød dominerer mediernes dags-

orden. Hvordan opleves konfliktens hverdag af al-

mindelige palæstinensere og israelere på hver side? 

Hvilke muligheder har de to befolkninger og 

civilsamfund for at udfordre, eskalere eller løse 

konflikten? Hvad er de vigtigste udviklingstendenser 

internt i de to samfund og hvordan er udsigterne for 

fred i dette lys? At finde svar på disse og andre 

spørgsmål var formålet med en usædvanlig studie-

rejse, arrangeret af HiAs formand Anders Jerichow og 

næstforkvinde, Eva Maria Lassen samt Hanne Foighel 

(Politiken).  Studierejsen gav en unik mulighed for at 

møde markante personligheder, organisationer og 

institutioner – både på israelsk og på palæstinensisk 

side. 

  

Niels Peter Berg, fellow 2011  

Turen til Israel/Palæstina var en op-

levelse ud over alle forventninger.  

Det var ikke bare en øjenåbner i for-

hold til konflikten og dens komplek-

sitet, men også en rejse bag 

overfladen, hvor vi kom helt ind på livet af 

civilsamfundet og aktørerne i det. Lige fra de 

tydeligste tegn på konflik-tens militære ansigt i 

Hebron, til Shimon Peres luksu-riøse fredscenter på 

kysten i Tel Aviv fik vi gennem hhv. foreningen 

Breaking the Silence og Ron Pundak de bedst mulige 

oplægsholdere, der med en helt enestående 

autencitet og kompetence kunne berette om deres 

roller og narrativ i konflikten.  

Studieturen var i bogstaveligste forstand en tæt-

pakket rejse ind i studiet af forholdet mellem Israel 

og Palæstina. Programmet var intenst og vi fik infor-

mationer og oplæg selv i bussen mellem de forskelli-

ge besøgssteder. På mange måder var det den mest 

lærerige studietur jeg har oplevet - 

og derudover var både rejselederne 

og den resterende gruppe et utrolig 

godt selskab på turen.  

 

BERETNINGER FRA 

PRAKTIKOPHOLD  
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Humanity in Action sender hvert år fellows i praktik i 

EU-Parlamentet, kongressen i USA samt hos en 

græsrodsbevægelse i San Francisco. Dertil kommer, at 

Humanity in Action som noget nyt i 2011 – i samar-

bejde med British Council – arrangerede og gav 

økonomisk støtte til korte praktik-ophold hos Interpol 

i Lyon og hos andre HiA-kontorer i Europa. Neden føl-

ger personlige beretninger.  

 

Mia Pallisgaard Hansen fellow 2010,  

San Francisco og Washington DC  

SAN FRANCISCO jeg ankom i august 2010 med syv 

andre HIA Fellows fra henholdsvis Frankrig, USA og 

Danmark for at lave græsrodsarbejde i San Francisco. 

Jeg arbejdede i Refugee Transitions som hjælper 

flygtninge og immigranter i transitions-perioden – 

hvordan kommer man til lægen, lærer sproget, 

starter uddannelse eller finder et arbejde? Jeg 

opererede både på organisationens hovedkontor og 

ude i felten. Jeg var blandt andet med til at udvælge 

og træne frivillige, udvikle en manual for nytilkomne 

flygtninge, skaffe økonomiske midler til 

organisationen og evaluere på organisationens 

programmer. På grund af organisationens relative lille 

størrelse fik jeg et unikt indblik i driften af en 

græsrodsorganisation.  

 

WASHINGTON DC I januar 2011 satte jeg så kurs mod 

Washington DC, hvor der ventede et nyt og langt 

mere bureaukratisk eventyr, der bl.a. indeholdt toi-

letsnak med tidligere udenrigsminister Madeleine 

Albright; at trykke borgerrettighedsforkæmper John 

Lewis i hånden; at sidde til høring med nuværende 

udenrigsminister Hillary Clinton; at passere forbi FN’s 

Generalsekretær Ban Ki-moon på gangen og et arran-

gement til ære for Tom Lantos med vicepræsident 

Joe Biden. 

Vi var i alt otte Lantos HIA Congressional Fellows 

fra Ungarn, Holland, Israel, USA, Tyskland og Dan-

mark som kom til at arbejde for forskellige repræsen-

tanter og komiteer i Repræsentanternes Hus.  

Jeg arbejdede for den demokratiske repræsen-

tant Eliot Engel fra New York, som kæmpede ihærdigt 

for sygesikring for alle, hvilket republikanerne satte 

på stærk prøve efter, at de i januar 2011 fik overtaget 

i Repræsentanternes Hus. I den forbindelse deltog jeg 

i en del strategimøder fra demokratisk side, der hav-

de til hensigt at sikre, at republikanerne ikke tog 

økonomiske midler fra den legendariske sundhedsre-

form, som Obama fik i hus i marts 2010.  

Derudover tog jeg referater til diverse møder, gav 

rundvisninger i Kongressen, besvarede spørgsmål fra 

vælgerne og researchede indenfor en masse områder 

såsom: våben, miljø, sundhed, infrastruktur, ulands-

bistand og uddannelse. 

Mandagene var, som onsdagene i San Francisco, 

hellige og stod i HiA’s tegn. HiA seminardagene bød 

på spændende oplægsholdere fra tænketanke, me-

dierne, politik, universiteter, non-profits og meget 

mere. Derudover udgjorde mandagene også et unikt 

rum for os otte Fellows i forhold til erfarings-

udveksling og vidensdeling. 

Jeg er dybt taknemmelig over alt det, som jeg har 

lært både fagligt og personligt, og taknemmelig over 

alle de fantastiske og inspirerende mennesker, som 

jeg har mødt.  

Et halvt år i magtens centrum efter et halvt år i hip-

piernes hovedstad – hvad mere kan man ønske sig? 
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Tv. Mia Pallisgaard og de syv andre Lantos-HIA fellows. Th. Søren Viskum Lytken Larsen ved Interpols hovedkontor  

Humanity in Action har givet mig en enestående mu-

lighed for at lære af de bedste og opbygge et uvur-

derligt internationalt netværk! 

 

LEONARDO FELLOWSHIP VED INTERPOL  

Søren Viskum Lytken Larsen  
fellow 2010 

I foråret 2011 tilbragte jeg, sammen 

med HIA Senior Fellow Emilie 

Johansen, to fantastiske uger på et 

såkaldt Leonardo Fellowship ved 

Interpols Head Quarter i Lyon, Frankrig. Her var vi så 

privilegerede at blive tilknyttet Interpols enhed for 

bekæmpelse af human trafficking og forbrydelser 

mod børn, og vi deltog i et indholdsrigt og særdeles 

interessant program tilrettelagt af en dansk 

sekunderet Interpolmedarbejder fra denne enhed.  

Vi fik et indgående kendskab til enhedens arbej-

de, og endvidere var der arrangeret oplæg om øvrige 

enheder og arbejdsområder i Interpol, således at vi 

opnåede større indsigt og viden om Interpol i både 

bredden og dybden.  

Som afslutning på vores ophold blev vi bedt om at 

lave et oplæg, hvor vi evaluerede og kom med forslag 

til forbedringer af enhedens ansigt udadtil på Inter-

pols officielle hjemmeside. Dette var ligeledes en 

oplagt mulighed for os for at opsummere den viden 

og indsigt, vi havde opnået i løbet af de forgangne to 

uger, som i det hele taget havde budt på store ople-

velser og masser af inspiration. 

 

LEONARDO FELLOWSHIP BERLIN  

Asger Steen Pedersen fellow 2010 

Jeg deltog i et to ugers Leonardo 

Program i Berlin hos HIA Germany, 

hvor jeg arbejdede med fundraising 

og event planlægning. Praktikop-

holdet var en rigtig god oplevelse, og 

på trods af den korte periode lærte jeg mange ting. 

Jeg fik indblik i EU fundraising ved at ansøge til Euro-

pa Kommissionens’ Youth in Action 

Program, hvilket var virkelig 

interessant og meget nyttigt. 

Derudover hjalp jeg til i den 

begyndende fase af HIA’s internati-

onale konference, som blev afholdt i 

Berlin i sommers. Udover de daglige opgaver deltog 

jeg i flere sociale events samt en 

menneskerettighedsworkshop om romarettigheder i 

Europa. Det var en god mulighed for at få indblik i 

hvordan en lille NGO fungerer, og få en oplevelse af 

hvordan det ville være at arbejde i en. Berlin var 

samtidig en vidunderlig by at være i, og jeg havde 

mange gode kulturelle oplevelser. 
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PAT COX PRAKTIKKEN I EUROPA PARLAMENTET  

Isa Gry Lindemann Elowsson  
fellow 2010 

Praktikken var en berigende oplevelse på flere 

måder. Jeg kom i praktik hos en parlamentariker, der 

som jeg selv har Mellemøsten som sit interesse-

område. Midt i Det arabiske Forår gav arbejdet på 

kontoret og den overflod af spændende debatter og 

høringer, der foregår i parlamentet, nye perspektiver 

på mit studieområde.  

Pat Cox programmets fredagsforelæsninger hos 

forskellige organisationer, der arbejder med proble-

matikker relateret til menneskerettigheder og minori-

tetsbeskyttelse, var ligeledes et inspirerende ele-

ment, der gav mig mulighed for at fornemme både 

aktiviteter og arbejdsmiljø de pågældende steder, og 

dermed få en klarere idé om, hvilke typer organisati-

oner og institutioner jeg kunne forestille mig at ar-

bejde med senere hen.  

Et særligt værdifuldt udbytte af praktikken er de 

venskaber, jeg har knyttet med andre Pat Cox Fel-

lows. Udover at være en personlig gevinst, har de 

også gjort det meget konkret for mig, hvilket 

potentiale og hvilken styrke HiA har som et 

internationalt netværk af entusiastiske 

menneskerettighedsfor-kæmpere. 

SEMINARER 

TOLERANCE AND VALUES IN TRANS-

FORMATION?  

Vibeke Førrisdahl 

HIA afholdt et meget velbesøgt 

offentligt debatmøde på Politiken i 

samarbejde med British Council d. 30. 

marts. Her debatterede den britiske sociolog Richard 

Jenkins, sociologiprofessor Peter Gundelach og Yildiz 

Akdogan (tidl. MF’er og nuv. medlem af HiAs 

bestyrelse) hvordan det at være dansk og hvordan 

danske værdier forandres, og hvilken konsekvens 

dette har. Hertil blev der rejst spørgs-mål omkring 

vigtigheden af tolerance, civilsamfund og politisk 

korrekthed når det kommer til multikul-turalisme.  

De fleste af debattørerne var enige om at multikul-

turalisme ikke er et problem på hverdagsplan, da sa-

gen er, at civilsamfund og stat er tæt knyttet til hinan-

den. Men på det seneste er aktører i civilsamfundet 

Avisudklip fra Politiken om seminaret ”Tolerance and Values 
in Transformation?” 

 

blevet marginaliserede, når de ikke 

bevæger sig i samme retning, som en 

stadig mere centraliseret regering. 

Anders Jerichow var ordstyrer.   

 

FEJLSLAGNE STATER – DEN 

NØDVENDIGE, MEN SVÆRE 

GENOPBYGNING.  

Morten Østervang 
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Onsdag 

den 23. 

marts 

2011 

afholdte 

Humanity in Action sammen med British Council og 

Udenrigspolitisk Selskab et debatarrangement med 

seniorforsker ved European Council on Foreign 

Relations Daniel Korski. Debatarrangementet blev 

afholdt netop som konflikten i Libyen foregik – og den 

vestlige mulighed for at intervenere og bidrage 

positivt til fred og demokrati var derfor i centrum for 

debatten. I forbindelse med Daniel Korskis ophold i 

Danmark, inviterede Humanity in Action desuden en 

række journalister og meningsdannere til en 

rundbordssamtale med Daniel Korski på Institut for 

Menneskerettigheder.  Daniel Korski kom til European 

Council on Foreign Relations i 2007 fra en stilling som 

seniorrådgiver i det amerikanske udenrigsministerium. 

Daniel Korski har arbejdet i Irak, Afghanistan samt i 

Bosnien-Herzegovina, hvor han arbejdede for Lord 

Paddy Ashdown, da denne var EU’s Høje 

Repræsentant i Bosnien-Hercegovina. Mødet fandt 

sted i Kunstindustrimuseets festsal.  

 

THE ARAB SPRING –A TALK OF CONSEQUENCES, CHAL-

LENGES AND HOPES  

Eva Maria Lassen  

I forbindelse med Sommerakademiet 

afholdtes den 9. juni en debataften 

om Det Arabiske Forår.  De to mel-

lemøsteksperter Herbert Pundik og 

Anders Jerichow gav deres bud på de 

udfordringer og forhåbninger, der knytter sig til Det  

 

 

Arabiske Forår, herunder det nye politiske klimas be-

tydning for udviklingen i fredsbestræbelserne i Isra-

el/Palæstina konflikten. Efterfølgende zoomede Niels 

Peter Berg og Eva Maria Lassen ind på netop denne 

konflikt, med udgangspunkt i HIAs studietur til områ-

det i april måned (se mere side 14).  

Debataftenen trak fulde huse, med deltagelse af 

Sommerakademiets deltagere og medlemmer af HIAs 

bestyrelse, repræsentantskab og senior fellow associ-

ation.  

 

MENNESKERETTIGHEDSFORKÆMPERE FRA ISRAEL OG 

PALÆSTINA  

Vibeke Førrisdahl 

D. 28. november mødtes israelske 

Jessica Montell, direktør i B'Tselem og 

palæstinensiske Nina Atallah, doku-

mentationschef i Al-Haq i Danmark for 

at modtage PL-fondens menneske-

retspris på 100.000 kr. Humanity in Action lavede i 

den forbindelse et seminar hvor man kunne komme 

og høre om de to organisationers arbejde og stille 

spørgsmål. Der var fuldt hus, af en broget forsamling i 

alle aldre og forskellige netværk, da vi mødes på Ver-

denskulturcenteret en sen mandag eftermiddag med 

Anders Jerichow som ordstyrer. Det blev en dejlig 

eftermiddag, hvor de fleste gik fra mødet med et 

smil på læben over at se at det er muligt at 

samarbejde om menneskerettigheder særligt i 

Israel/Palæstina. 

 

EU SEMINARER 

DISCOVERHIA WORKS WITH STUDENTS AND YOUNG PROFESSION-

ALS WHO ARE CHANGEMAKERS IN THEIR SOCIETIES. 73% OF SENIOR FELLOWS ARE 
WORKING IN A FIELD RELATED TO HUMAN RIGHTS OF SOCIAL JUSTICE. 
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 Humanity in Action arrangerede i 2011 tre arrange- 

 

 

 

menter støttet af EU nævnet under emnet EU og men-

neskerettighederne. 

 

EU I FLYGTNINGE-KRISE?  

Magnus Harrison fellow 2008 

Til seminaret, der blev afholdt i sam-

arbejde med RÆSON d. 23. juni, lykke-

des det Humanity in Action at samle et 

bredt udsnit af befolkningen til seminar 

om EU og flygtninge. Seminaret byggede på den for-

færdelige situation, der udspillede sig i Grækenland, 

nedbrydningen af det græske asylsystem og det, 

mange mente kunne blive en humanitær krise på den 

Itali-enske ø Lampedusa. Panelet bestod af det uden 

tvivl til dato stærkeste hold af eksperter på lige præcis 

dette område: Jonas Christoffersen, Direktør ved 

Institut for Menneskerettigheder, Thomas 

Gammeltoft-Hansen, forsker ved Dansk Institut for 

Internationale Studier, Benjamin Ward, Deputy 

Director of Europe and Central Asia Human Rights 

Watch og Daniel Korski, Senior Policy Fellow European 

Council of Foreign Relations.  

 

EU’S GLOBALE ROLLE I FORBINDELSE MED FOR 

MANDSSKABET - MED FOKUS PÅ MENNESKERETTIGHEDER 

Jakob Skovgaard 

Baggrunden for seminaret var Dan-marks overtagelse 

af EU formandskabet til januar, samt de begivenhe-

der verden har været vidne til i Mellemøsten og 

Nordafrika det seneste år. 

Selvom det har været anfægtet og intet er sikkert 

endnu, hersker der ingen tvivl om, at ønsket om de-

mokrati og menneskerettigheder var og stadig er en 

bærende drivkraft til forandring i Mellemøsten og 

Nordafrika. Det danske formandskab kommer derfor 

på et utroligt kritisk tidspunkt, da det er nu demokrati 

udviklingen i Libyen, Tunesien og Egypten for alvor 

skal sikres. Set ud fra et demokratisk og menneske-

retsligt verdenssyn har Danmark og EU et ansvar for at 

sikre denne overgang. 

Ved seminaret bestod panelet af Marc Schade-

Poulsen, administrerende direktør i EuroMediterra-

nean Human Rights Network, Anthony Dworkin, seni-

or policy Fellow i European Council on Foreign Relati-

ons, Poul Nielson, tidligere minister for udviklingsbi-

stand, EU kommissær for udviklingsbistand, medlem 

af Europarådet og formand for Europabevægelsen og 

Peter Seeberg, lektor i Mellemøststudier ved Syddansk 

Universitet.  

Diskussionen handlede om hvordan det danske 

formandskab bør og vil arbejde med EU’s globale rolle 

og ansvar overfor Nordafrika og Mellemøsten. 

Yderligere diskuterede vi hvordan EU i fremtiden kan 

blive en bedre aktør på globalt plan, når det kommer 

til at fremme demokrati og menneskerettigheder – og 

om dette overhovedet er muligt i en tid, hvor så 

meget politisk fokus i EU rettes mod den økonomiske 

krise. 

 

KLIMA OG MENNESKERETTIGHEDER I ET EU PER- 
SPEKTIV  

Jakob Skovgaard 

Med inspiration fra COP17 klimatopmødet i Durban, 

Sydafrika, tog seminaret udgangspunkt i FN’s officielle 

anerkendelse af den globale opvarmning som et 

menneskerettighedsanliggende tilbage i 2008. 

Eksperter peger i stigende grad på, at der er en klar 

sammenhæng mellem klima- og 

menneskerettighedsproblematikker, hvilket også har 

været en del af debatten til de seneste COP-møder, 

hvor udfaldet ikke har været så konkret som ønsket. 

Panelet ved seminaret bestod af Tove Ryding, Glo-

bal Deal Coordinator, Greenpeace International, Kim 

Carstensen, tidligere generalsekretær i WWF Ver-

densnaturfonden i Danmark og leder 

af WWF Inter-national’s Global 
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Climate Initiative samt Eva Maria Lassen, 

forskningsleder ved Institut for Menneskerettigheder 

og næstforkvinde i HiA’s bestyrelse. 

Debatten omhandlede de konkrete politiske tiltag i 

Bruxelles, som tydeliggør, at EU kæmper for 

menneskerettigheder i en klimakontekst, ligesom 

talen faldt på hvad skal der til for at sikre, at 

klimaramte kan 

bibeholde deres rettigheder i fremtiden. 

 

 

 

INSPIREHIA INSPIRES ITS COMMUNITY OF FELLOWS TO BE ACTIVE AND EN-

GAGED CITIZENS. 77% OF SENIOR FELLOWS SAY HIA HAS INTRODUCED THEM TO NEW 
WAYS THEY CAN ACT ON HUMAN RIGHTS AND SOCIAL JUSTICE ISSUES. 
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SENIOR FELLOW ASSOCIATION 

AKTIVITETER OG TILTAG  
2011 har været endnu et begivenhedsrigt år i HiA SFA. 

SFA netværket har som altid hjulpet med at finde nye 

medlemmer gennem rekruttering og læsning af 

ansøgninger, samt med workshops til det årlige Som-

merakademi. Udover de tilbagevendende opgaver har 

der i år været ekstra fokus på at forbedre 

kommunikationen i hele det store netværk. Derfor er 

der blevet udviklet et nyhedsbrev, der informerer om 

stort og småt fra bestyrelsen, administrationen og 

netværkets mange medlemmer.  

 

GENERALFORSAMLING  

Morten Velsing  
fellow 2010 & Kitt  
Bjerregaard fellow 2010 

Til generalforsamling-

en i november mødte 

folk talstærkt op for at 

komme med idéer til fremtidige projekter. Fire nye 

personer kom med i bestyrelsen, som nu dækker tre 

forskellige årgange og mange forskellige 

fagdiscipliner. Arbejdet med nogle af de forslag, som 

blev frem-lagt ved generalforsamlingen, er allerede 

begyndt, og den tidligere fyraftenshygge er blevet 

erstattet med uformelle møder med inspirerende 

personligheder, som senest Herbert Pundik. Denne 

blanding af det sociale og det faglige er det, som gør 

netværket så inspirerende at være en del af.  

Med den nye bestyrelse håber vi i fremtiden, at 

kunne støtte op om endnu flere projekter skabt af 

folk i netværket. Netværkets konstante udvidelse 

giver organisatoriske udfordringer, men også nye 

muligheder for at gøre en forskel. Dette glæder vi os 

til at arbejde videre med de kommende år.  

 

 

MORGENMØDE OM MENNESKERETTIGHEDER I 

ISRAEL/PALÆSTINA  

Linda Lapina fellow 2010 

Morgenmadsmøde med Herbert 

Pundik d. 15. november, bliver 

forhåbentligt det første af en række 

morgenmadsmøder, hvor Senior Fel-

lows får mulighed for i uformel stemning at møde 

professionelle, som har arbejdet indenfor 

menneskerettigheder og minoriteter (det næste 

møde kommer i det nye år). Denne gang fortalte 

Herbert Pundik om menneskerettighedssituationen i 

Israel/Palæstina, perspektiveret i forhold til Det 

Arabiske Forår, og nogle af de NGO'er, som arbejder 

for fred i regionen.  

 

MOBILISERING FOR ET BEDRE MILJØ  

Linda Lapina fellow 2010 

Næstformand for SFA, Linda Lapina, var tovholder på 

et debatarrangement med titlen "Mobilisering for et 

bedre miljø – gennem hverdagens valg og hand-

linger", som blev holdt d. 18. november.  

Praktikere fra forskellige niveauer - Aske Thybirk 

Kvist og Eva Theil Thomsen fra CONCITO, Christian 

Ege fra Det Økologiske Råd, Hans Christian Karsten 

fra Københavns Kommunes Center for Miljø (under 

Miljø- og Teknikforvaltningen) og Carsten Hjort fra 

Københavns Fødevarefællesskab – gav forskellige 

perspektiver på, hvordan deres organisationer 

arbejder for at fremme miljøbevidsthed. Der blev 

også talt om, hvordan dette arbejde ofte knyttes 

sammen med andre værdier (fællesskab, sundhed, 

livsstils-værdier, lokalt produceret mad, innovative 
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erhvervs-løsninger mm.). Til trods for at 

arrangementet sluttede kl. 18.00 på en fredag, var vi 

ca. 20, som havde mødt op for at diskutere emnet.  

SENIOR FELLOW S BY THE NUMBERS:  

NETVÆRK OG ACTION PLANS 

Senior Fellow har mulighed for at involvere sig for 

forskellige netværk og udføre nogle af de mange ac-

tion plans som har været debatteret under sommer-

kurset eller finde på nye tiltag i SFA netværket. Her er 

to eksempler på dette.  

 

ANNE FRANK FOUNDATION  

Theis Dencker fellow 2011 

Anne Frank foundation er en hollandsk 

menneskerettighedsforening med ar-

bejdsområde i både Holland og resten 

af verden. I Danmark kører foreningen 

for tiden to menneskerettighedsprojekter rettet mod 

de ældste folkeskoleelever og gymnasieelever: dels 

kortere undervisningsforløb om menneskerettigheder, 

dels uddannelse af ungdomsguider til en 

vandreudstilling om Anne Frank og 

menneskerettighederne. 

I 2012 planlægges det at udvide tilbuddene med 

træning af unge i hvordan video kan fungere som 

redskab til at kommunikere deres udfordringer. I Dan-

mark repræsenteres foreningen af Senior Fellows Emi-

lie H. Johansen og Theis Dencker, og videotræningen 

vil foregå i samarbejde med Spencer Heijnen og 

Swaan van Iterson, Senior Fellows fra Holland.  

 

COPENHAGEN UNION  

Theis Dencker fellow 2011 

Hvad er en god debat? Udveksling af argumenter på 

en velformuleret, respektfuld og overbevisende måde. 

 

 

 

Gennem saglig argumentation og udveksling af 

holdninger skabes der en større forståelse mellem 

mennesker og beslutninger tages på et mere oplyst 

grundlag, hvilket i sidste ende styrker samfundet og 

demokratiet.  

Dette er desværre ikke helt så nemt at udføre i 

praksis, som det måske kan lyde. Derfor har de to 

Senior Fellows Emilie H. Johansen og Theis Dencker 

dannet debatklubben Copenhagen Union for at facili-

tere denne type debat for universitetsstuderende. I et 

fast format vil medlemmerne blive bedt om at argu-

mentere for eller imod et givent udsagn, og holdet 

med de bedste argumenter vinder. Hermed trænes 

medlemmerne i klart og forståeligt at fremføre argu-

menter i forsamlinger og i at analysere og 

modsvare argumenter med saglige begrundelser. 

Samtidig bliver de udfordret til at præsentere 

argumenter som poten-tielt strider imod deres 

egentlige holdning, hvilket skaber en større 

forståelse for andre verdenssyn og holdninger.  

  1121            43                  57%  
   SENIOR  NATIONALITIES OF SENIOR FELLOWS HAVE 

   FELLOWS IN REPRESENTED RECEIVED A PROFESSIONAL 

   HIA NETWORK     OPPORTUNITY BECAUSE OF HIA 
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Samlet set vil deltagelse i Copenhagen Union ud-

vikle medlemmerne og være et bidrag til den større 

målsætning om at skabe en virkelighed hvor beslut-

ninger bliver truffet på baggrund af saglig argumen-

tation og hvor alle borgere udviser samfundsmæssigt 

engagement og deltager i demokratiet. 

Siden oprettelsen i september 2011, har Copenhagen 

Union været repræsenteret i to internationale 

turneringer og et træningsseminar. I 2012 planlægger 

vi at afholde en international turnering i Danmark. 

INTERNATIONALE AKTIVITETER 

 
BOGUDGIVELSE  

I 2011 udgav Humanity in Action vores første bog 

Reflections on Holocaust. Denne er skrevet af Huma-

nity in Actions Fellows, Senior Fellows, bestyrelses-

medlemmer og undervisere som har deltaget i HiA’s 

undervisningsprogrammer fra 1997-2010. 

Bogen er en samling af essays, som reflekterer 

over den svære men nødvendige forståelse af og 

minde om Holocaust samt undervisning heri. Bogen 

stiller spørgsmål ved vores individuelle ansvar som 

borgere i demokrati, som kan lære både etisk og 

moralsk fra hvad der skete under Holocaust og andre 

folkedrab.  
Bogen søger ikke at finde svar men i stedet i ægte 

HiA ånd at udfordre læseren til at stille spørgsmål, 

tænke kritisk og tage aktion. Bogen fremhæver faren 

ved at lade stå til når uretfærdigheden sker og vende 

det blinde øje til. Hvis nogle ønsker at få fat i bogen 

så kontakt kontoret eller skriv en mail til  

m.ostervang@humanityinaction.org. 

 

HUMANITY IN ACTION’S NYE UDTRYK  
HiA fik i år et nyt look både med logo og hjemmeside.  

Man skal jo følge med tiden og derfor blev det i år 

besluttet at HiA skulle have en relaunching. Du har 

nok allerede set det nye  

 

 

logo, som vi flittigt har brugt i år, men klik dig ind på 

den nye hjemmeside, som nu er blevet mere 

overskuelig og let at søge på. Her finder du nyttig 

information om netværket, kan se hvad der sker i de 

andre HiA lande, læse spændende artikler og lære 

mere om praktikpladser og andre HiA aktiviteter 

verden over. Se mere på  

www.humanityinaction.org  

 

INTERNATIONAL SFA KOORDINATOR  

Linda Lapina fellow 2010 

Det internationale netværk i SFA 

arrangerede et sparringsmøde i 

Berlin i forbindelse med 

konferencen, som afsluttede 

Sommerakademiet. Samtidig havde 

de nye Fellows mulighed for at 

komme og møde repræsentanter fra SFA i deres 

respektive lande. Udover denne aktivitet har der 

været erfaringsudveksling gennem mail, som har 

givet SFA bestyrelserne i de forskellige lande 

mulighed for at lære af hinanden, og arbejde 

sammen på tværs af grænser om mulige projekter. 

Den internationale SFA koordinator i Danmark har 

det sidste år været Linda Lapina, som nu samarbejder 

med Zaeem Usman Ashraf, der i november blev valgt 

ind i bestyrelsen. 

  

 

 

DEVELOPHIA PROVIDES FORMATIVE PROFESSIONAL EXPERIENCES IN 

DIVERSE FIELDS OF PUBLIC INTEREST. 57% OF FELLOWS HAVE RECEIVED A PROFESSION-
AL OPPORTUNITY BECAUSE OF HIA. 

mailto:m.ostervang@humanityinaction.org
http://www.humanityinaction.org/
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TAK FOR STØTTEN I 2011

Vi bringer en stor TAK for støtten, der har afgørende betydning  

for gennemførelsen af foreningens projekter. 

 

 

Følgende fonde har bidraget økonomisk til Humanity in Action Danmarks arbejde i år. 

 

Knud Højgaard Fonden  

Hermod Lannung Fonden 

Frantz Hoffmanns Mindelegat 

Overlæge Andersen og Hustrus Legat 

Lauritzen Fonden 

Politiken Fonden  

Poula Nissens Fond 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 
 

 

Humanity in Action Danmark har desuden i 2011 arbejdet sammen med og modtaget støtte fra: 

 

Danidas oplysningsbevilling 

British Council 

Ræson 

Politiken 

EU – nævnet 
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