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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 danske samfund og bidrage til at

uddanne fremtidens ledere.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Ledelsens beretning
2012 blev endnu et særdeles godt år for Humanity In Action med anderledes aktiviteter, en styrket
dansk senior fellow association og et nidkært fokus på, at planlægge og eksekvere endnu et akademisk
og praktisk solidt Sommerakademi.
Til dette års generalforsamling måtte bestyrelsen desværre
sige farvel til Samuel Magid hvis arbejde har været utroligt
værdsat.Til samme generalforsamling blev der dog også valgt to nye medlemmer, Peter Christgau og Søren Pind. Men
det blev først og fremmest et særligt år, fordi Humanity In
Action i år har fået en skare af fellows ind i organisationen,
som brænder for at sætte menneskerettigheder på dagsordenen. Et styrket Senior Fellows Association har nedsat en
ny bestyrelse, der allerede har arrangeret mange interessante debat- og morgenmøder. Engagementet i Senior Fellow Association er et stærkt vidnesbyrd om en organisation,
der er i en rigtig god udvikling og hvis netværk er dynamisk
og levende.

Sommerakademi i medborgerskabets tegn.

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. Humanity In Actions danske Sommerakademi havde for anden gang i år et tema for hele Sommerakademiet. I år var temaet; forholdet mellem civilsamfund,
stat, aktivisme og menneskerettigheder – og vigtigheden af
et aktivt medborgerskab i Danmark. Dagene blev delt op i
forskellige samfundsdebatter og problemspørgsmål såsom,
hvorvidt den danske velfærdsstat og danske model er under
pres, om opbygning og vigtigheden af et stærkt civilsamfund,
fokus på hvem der er inkluderes, eksluderes og marginaliseres, om forholdet mellem stat og religion i Danmark og
om civil modstand og ulydighed fra et moralsk og historisk
perspektiv. På grund af årets tema blev der også tid til helt
nye emner, nemlig fokus på social innovation og social kapital i Danmark samt en diskussion af global politiske og
civilsamfunds orienteret tendenser.

HIA fortsætter

I 2012 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 2012 gennemført en lang række seminarer, der har
engageret den bredere offentlighed. Et helt nyt tiltag blev
arrangeret under Copenhagen Documentary Film Festival,
hvor HIA havde en særforestilling på dokumentarfilmen The
Act of Killing efterfulgt af et møde med filmens instruktør
Joshua Oppenheimer – som senere samme aften modtog
festivalens hovedpris. Det blev også til et seminar om menneskerettigheder og religion i lyset af sommerens intense
debat om et forbud mod omskæring. Senior Fellow Association har også afholdt flere arrangementer med vigtige
offentlige personligheder så som leder Maryam al-Khawaja,
som i efteråret modtog Politikens Frihedspris på vegne af
hendes far Abdulhadi al-Khawaja. Dernæst et debatmøde
med Dansk Institut for Menneskerettigheder’s ekspert og
mellemøstforsker, Hanna Ziadeh. Humanity in Action og
Senior Fellow Association har afholdt debatarrangementer
i samarbejde med Copenhagen Box, Studenterhuset, Kristeligt Dagblad, British Council og Café Zusammen (Ungdommens Rødekors).
Humanity in Action har på denne måde igen i år formået
at have fingeren på pulsen og taget emner op, som har
fyldt meget i mediebilledet samt offentlige diskussioner
og derved hjulpet til at oplyse og bore dybere i nationale
og internationale emner og begivenheder over årets løb.
Disse mange gode arrangementer bygger hovedsagligt på
de mange gode erfaringer som er blevet gjort over årene,
og alle til formål at udbrede kendskabet i offentligheden til
menneskerettigheder og minoriteter. Humanity in Action vil
i 2013 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.
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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 2012
heriblandt de mange talere, der gør Sommerakademiet
muligt. Endelig skal der lyde en stor tak til repræsentantskabet.

Om organisationen
Humanity in Action Danmark er en dansk forening, der uddanner, oplyser og engagerer unge i menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse gennem uddannelsesprogrammer, seminarer og praktikophold
i Europa og USA. Vores formål er at motivere og udvikle unges interesse i at arbejde med menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse. Humanity in Action ønsker at skabe et netværk af menneskerettighedsaktører, som aktivt arbejder med minoritetsbeskyttelse og udvikling af innovative projekter, der
kan 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 gennem Humanity in Action.

SOMMERAKADEMIET er et 5 ugers uformelt under-

visningsforløb for 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.

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 laver en Action Plan efter sommerprogram-

mets afslutning, hvor de gennem konkrete initiativer er med
til at sætte fokus på menneskerettigheder på uddannelsesinstitutioner eller på lokalplan. En Action Plan kan f.eks.
bestå i at arrangere udstillinger eller undervisningsforløb
om menneskerettigheder eller udarbejde materiale til brug
på skoler eller i foreninger.

KONFERENCER OG SEMINARER Udover Sommer-

akademiet arbejder Humanity in Action Danmark med at
sætte fokus på menneskerettigheder gennem konferencer,
seminarer og events.

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.
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Hovedaktiviteter i 2012
Sommerakademiet
Beretning om Sommerakademiet 2012

Humanity In Actions danske Sommerakademi havde for
anden gang i år et tema for hele Sommerakademiet. I år
var temaet: forholdet mellem civilsamfund, stat, aktivisme
og menneskerettigheder – og vigtigheden af et aktivt medborgerskab i Danmark. Dagene blev delt op i forskellige
samfundsdebatter og problemspørgsmål såsom, hvorvidt
den danske velfærdsstat og danske model er under pres, om
opbygning og vigtigheden af et stærkt civilsamfund, fokus på
hvem der er inkluderes, eksluderes og marginaliseres, om
forholdet mellem stat og religion i Danmark, om civil modstand og ulydighed fra et moralsk og historisk perspektiv.
På grund af årets tema blev der også tid til helt nye emner
nemlig ved at fokusere på social innovation og social kapital
i Danmark samt diskutere globale politiske og civilsamfunds
orienteret tendenser.
Der var igen i år et særdeles højt antal eksperter, forskere
og praktikere på programmet. Blandt talerne kan nævnes:
Ove K. Pedersen, Frederik Thuesen, Ole Væver, Bjørn Elmquist, Jonas Christoffersen, Søren Hvid Petersen, Bo Lidegaard, Jakob Mchangama, Lisbeth Christoffersen, Cecilie
Felicia Stokholm Banke, Lars Torpe, Bent Lexner, Michael
Lodberg Olsen, ”gade” Hans, Per Mouritsen, Susanne Møller,
Claus Juul, Helle Porsdam og Clement Kjærsgaard. Desuden
tilsluttede en bred skare fra Institut for Menneskerettigheder sig Sommerakademiet sammen med mange flere.
Derudover betød temaet også, at vi i år besøgte eller fik
besøg af endnu flere organisationer i København såsom;
Gadejuristerne, Place de Bleu, 8 marts initiativet, Muhabet,
CEPI, Sabaah, LO og DA, Kvindehjemmet på Jagtvej, Anne
Frank Foundation Danmark, Bland Dig I Byen KBH, ’Fixe
Ambulancen’, DANSIC, Bedste Forældre for Asyl, Social +
og Givrum.nu.

Kernestof stadig på programmet

Årets tema betød dog ikke, at der ingen afstikkere var, og at
de klassikere, som altid har været gode elementer på sommerakademiet forsvandt. Derfor behandlede vi i særlig grad
implementeringen og vigtigheden af menneskerettigheder samt debatterede deres bagrund og status i Danmark,
såvel som i verden. Sommerakademiet fokuserede igen i
år på asyl og flygtninges situationen i Danmark efterfulgt af
et besøg på Sandholmlejren, frihedsrettighedernes tilstand
samt debat af anti-terror lovgivningens indflydelse på civilsamfundet. Igen i år startede Sommerakademiet med en
”ryste-sammen weekendtur” i en spejderhytte i Vedbæk.

Tanker om program og talere

Sommerakademiet var teoretisk set mere nationalt og
praktisk orienteret i år end før. Til gengæld var der praktiske
dage, hvor fellowsne fik indgående viden som fx hvordan
en given organisation arbejder eller hvordan Københavns
Kommune arbejder med inklusion – utroligt inspirerede
for deltagerne og noget de satte meget pris på. Fellowsne
havde endvidere i år et meget detaljeret og omfattende
kompendium som de kunne bruge til at forberede sig til
Sommerakademiet og diskutere ud fra.

Sammensætning af holdet

I år var holdet sammensat af ti danskere, otte amerikanere,
to bosniere og en tyrker. Det var derfor igen i år et forskelligartet hold både nationalt, etnisk, religiøst og akademisk.
Som udgangspunkt fik vi igen i år ingen udenlandske fellows
uden medbetaling. Alle deltagerne fik en kæmpe oplevelse
af at tage til Sarajevo til den internationale konference,
hvilket også medvirkede til en langt højere forståelse for
HIAs arbejde i Bosnien og vigtigheden af at have bosniske
deltagere på programmet.
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Fokus på deltagernes videre engagement i Humanity
in Action

Sommerakademiet satte som noget nyt i år fokus på deltagernes videre engagement i Humantiy in Action og på at
give dem værktøjer til at udleve deres aktive medborgerskab eller action. Til at facilitere dette, samarbejdede HIA
med Kathrine Overgaard Rasmussen fra AktionTank, en socialøkonomisk designvirksomhed, der hjælper organisationer
med at skabe sociale og miljømæssige forandringer gennem
nye produkter, services og strategier. Gennem en todages
workshop fik deltagerne tilegnet sig forskellige metoder og
redskaber, så de nu kan udvikle en action plan fra idé til handling. Dette vil styrke Humanity In Action Danmark’s fellows
forudsætninger for at udføre fremtidige action plans som
fellows forpligter sig til efter endt Sommerakademi..

International HIA konference
Den internationale konference i Sarajevo
Af Senior Fellow Josephine Svensson
Efter et intensivt men yderst berigende program var min
taske pakket, og jeg var klar til at tage til den afsluttende, internationale konference som dette år blev afholdt i Sarajevo. Sommerakademiet havde indtil da været fagligt givende
og særdeles socialt vellykket. Måske næsten for vellykket, for
da det danske hold ankom til Sarajevo var vi blevet til en
fasttømret gruppe, hvis unikke sammenhold blev bemærket af flere. Var vi mon reserverede, og isolerede vi os for
meget? Nej, sandheden var snarere at potentielle, livslange
venskaber havde set dagens lys, og tiden i Sarajevo skulle
ikke blot bruges på netværk og nye bekendtskaber men
også på mindeværdig afskedstagen.

suden om Bosniens fremtid, mens han fremhævede det essentielle ved unges indsats i rollen som politisk aktive menneskerettighedsforkæmpere.
Samlet set bød konferencen på både interessante
forelæsninger, øjenåbnende ekskursioner og en nye personlige samt professionelle bekendtskaber. Sarajevo var, og
bliver ved med at være, et yderst oplagt sted at diskutere
problematikker relateret til civilsamfundsaktivisme og menneskerettigheder.

Den internationale konference var selvfølgelig også andet
end afrundingen på et succesfuldt sommerprogram. Med
ankomsten til Sarajevo kunne vi danske deltagere nu træde
ud af værtsrollen og dele vores førstehåndsindtryk på lige
fod med de andre medstuderende. Hættetrøjerne var nu
byttet ud med jakkesæt, og prominente oplægsholdere gav
os en dybere indsigt i den bosniske konflikt og de dertilhørende menneskerettighedskrænkelser. I en fabelagtig åbningstale fortalte tidligere præsident Bill Clinton om sine
overvejelser i forbindelse med borgerkrigen. Han talte de-
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The Act of Killing
HIAs første filmfremvisning
I år prøvede HIA for første gang kræfter med at lave et
filmarrangement, og det var en kæmpe succes. Dansk produceret The Act of Killing er en surrealistisk og kontroversiel
fortælling om de selvproklamerede helte af et massemord.
Lederne af Indonesiens dødspatruljer fra folkemorderne
i 60’erne er nu gamle mænd, ustraffet, ureflekterede og
stolte af deres grusomme forbrydelser - eller er de? Dokumentarens instruktør genforener de gamle mænd og lader
dem genfortælle og dramatisere mordene fra deres egen
synsvinkel, hvilket giver publikum en unik mulighed for at
kigge helt ind i de mørkeste tanker hos en morder og følge
hans rejse af forsoning eller selvbedrag og illusion.
The Act of Killing er i den grad en dokumentar der tvinger
publikum til at reflektere over de svære men vigtige spørgsmål om konflikt, menneskelighed og forsoning. Derfor blev
filmvisningen i Grand Teatret efterfulgt af en Q&A med instruktøren Joshua Oppenheimer i
studenterhuset, hvor publikum fik
mulighed for at stille Oppenheimer
dybdegående spørgsmål og få historien og filmens udvikling og udfordringer undervejs og nogle af de
unikke dilemmaer Oppenheimer
som menneske stod med.

Billetterne til arrangementet blev udsolgt på under en uge,
og flere stod på venteliste, i tilfælde af frafald.

Oppenheimer fortalte med iver og
skarphed, ikke kun om den omfattende filmproces, men udfordrede
samtidig publikum med sine egne
spørgsmål og vidnesbyrd om de
bødler han havde fulgt så længe, lige
indtil han måtte tage direkte videre
og modtage CPH:DOX prisen for
bedste dokumentar.
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Religion og Menneskerettigheder
I samarbejde med British Council og Kristeligt dagblad blev der holdt en paneldebat om et kontroversielt og meget debatskabende emne - omskæringsforbudet. Spørgsmålet var: Kan religion og menneskerettigheder sameksistere i et moderne samfund?

Debatten foregik på engelsk og det var et interessant udvalg af deltagere i panelet: David Keane, professor i jura ved
Middlesex Universitet, specialiseret i menneskerettigheder, minoritetsrettigheder og ytringsfrihed, Finn Schwartz,
partner ved Horten Advokatfirma specialiseret i arbejdslovgivning og formand for Dansk Mosaisk Trossamfund og
Helle Møller Jensen Ph.d. og præst i Skovshoved kirke og
medforfatter til Kierkegaard’s Pastoral Dialogues. Debatten
blev holdt hos Kristeligt Dagblad og der var mange der
havde tilmeldt sig, så der var helt fyldt op i lokalet.
Paneldeltagerne forklarede baggrunden for den massive
respons der var i forbindelse med den tyske domstols
foreslåede omskæringsforbud i juni. Debatten fortsatte dog
også ud over omskæring og kom også ind over andre religioner og samfundsopfattelser og ideologier. Der var en
stor skel mellem de forskellige holdninger til religion og
menneskerettigheder, hvilket debatten med publikummet
bar tydeligt præg af, men dette understregede bare emnets
relevans, og gjorde debatten levende og betydningsfuld.
Både paneldeltagerne og publikum fik indsigt i nogle anderledes synsvinkler og perspektiver på religion og menneskerettigheder.

>> Facebook og Soundcloud

Som noget nyt i år har Humanity In Action Denmark
oprettet en facebook side. Danmark er en af de lande
med den højeste procentdel borgere med en facebook
profil. Derfor er en facebook side den billigste og nemmeste måde at skabe opmærksomhed omkring vores aktiviteter i Danmark og gøre Humanity In Action kendt. Det
har allerede vist sig at være et effektivt middel til dette,
da flere uden tidligere kendskab til HIA via facebook har
tilmeldt sig og deltaget i vores arrangementer.
Se vores facebook side her: http://www.facebook.com/
humanityinactiondenmark
Soundcloud er en gratis online audio distributionsplatform, som gør det nemt at dele lydoptagelser og podcast
med vores internationale og lokale netværk og andre interesserede i Humanity in Action Danmark, som gerne vil
med til vores arrangementer, men ikke har mulighed for
det. Debatten om religion og menneskerettigheder blev
optaget, delt på vores facebook side og kan nu høres og
genhøres med et klik:
https://soundcloud.com/humanityinactiondenmark <<

ÅRSRAPPORT 2012

10

Beretning fra HIAs praktikophold
LANTOS programmet
Af Senior Fellow Sørine M. Vesth Rasmussen
At være en del af Lantos programmet var en fantastisk
oplevelse, både karrieremæssigt og på et personligt plan. At
blive kastet ind på et så dynamisk kontor, blive en del af et
hold og samtidigt skulle sætte sig ind i amerikansk regional
og national politik, var udfordrende og utrolig lærerigt.
Da alle Lantos Fellows var på forskellige kontorer med kongresmedlemmer fra diverse stater, baggrunde og med dagsordener, betød det, at vi alle havde unikke oplevelser. Dette
betød også at alle fellows arbejdede på forskellige projekter
fx briefings, lovforslag, research, møde med lobbyister mm.
De andre fellows var fra USA, Holland, Israel, Makedonien,
Ungarn og Frankrig, hvilket betød at man udover at opleve
den amerikanske kultur, også fandt ud af, hvordan andre

lande analyserede og forstod amerikansk politik.
Udover arbejdet I kongressen var det spændende og lærerigt at snakke med andre amerikanere om deres holdning
til kongressen og resten af regeringen. Udover at arbejde i
kongressen fra tirsdag til fredag, brugte vi vores mandage
på at besøge think tanks, NGO’er, Det Hvide Hus, lobbyistgrupper, ministerier og andre indflydelsesrige organisationer.
Alt i alt var oplevelserne fra Lantos Fellowship og kongressen en utrolig lærerige og det er oplevelser jeg personligt, ikke ville have været foruden. De kompetencer jeg har
fået er noget som kan bruges i alle slags arbejde og studier.
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Senior Fellow Association
HIAs Senior Fellow Association (SFA) i Danmark er et netværk, der giver senior fellows mulighed for at
engagere sig i aktiviteter samt udveksle ideer og erfaringer med hinanden efter sommerakademiets
afslutning. Dette sker i tæt samarbejde med HIA Danmarks Sekretariat og bestyrelse. Netværket har
sin egen bestyrelse bestående af senior fellows fra forskellige årgange. SFA bestyrelsen og netværkets
medlemmer giver Sekretariatet en hjælpende hånd, når der skal organiseres større events, og tager
aktivt del i rekrutteringsprocessen op til Sommerakademiet og i organiseringen af sociale aktiviteter
under programmet. Derudover arrangerer SFAs bestyrelse debatter, foredrag, workshops og andre aktiviteter, der giver netværket mulighed for inspiration, handling og hygge.

Aktiviteter 2012

SFA arrangerede i 2012 en række både faglige og sociale
aktiviteter:
Der blev afholdt to offentlige debatmøder, hvor menneskerettighedsaktivist Maryam Alkhawaja og forsker Hanna Ziadeh fortalte om egne oplevelser med menneskerettighedssituationen i henholdsvis Bahrain og Syrien.
Maryam Alkhawaja, datter af den fængslede menneskerettighedsforkæmper Abdulhadi Alkhawaja, er leder af Bahrain Center for Human Rights og er for nylig blevet tildelt Stieg Larsson prisen for sit arbejde. Hanna Ziadeh er
forsker ved DCHR med speciale i state-building i Libanon,
Iraq og Yemen fra et menneskerettighedsperspektiv og formand for Støttekomiteen for det Syriske Folk. Han er også
udnævnt som årets Meningsmodig Dansker af IHB-foreningen i 2012. Oplægget havde særlig fokus på hans oplevelser
under en humanitær rejse til Syrien i efteråret 2012. Begge
arrangementer gav publikum en chance for at komme helt
tæt på konflikter, som ofte virker langt væk, og at engagere
sig i debat med aktivisterne. I forlængelse af arrangementet
med Maryam Alkhawaja arbejder SFA i øjeblikket på en underskriftsindsamling i samarbejde med Humanity in Action
i andre lande.
På et mere uformelt plan arrangerede SFA bestyrelsen flere
morgenmadsmøder, hvor netværkets medlemmer diskute-

rede aktuelle problemstillinger over en kop morgenkaffe
med tidligere folketingsmedlem Yildiz Akdogan, journalist
og kronikredaktør på Politiken Anders Jerichow og direktør
for Institut For Menneskerettigheder Jonas Christoffersen.
De uformelle møder giver et ærligt indblik i, hvordan der
bliver arbejdet med menneskerettigheder og minoriteter i
Danmark. Møderne er med til at inspirere SFA til nye aktiviteter og giver senior fellows mulighed for at fremlægge og
kvalificere egne idéer til projekter.
SFA faciliterede desuden en workshop om engagement
i demokratiseringsprocesser for eleverne på linjen Arabisk Forår på Grundtvig Højskole i samarbejde med unge
dansk-arabiske demokratiaktivister.
Herudover afholder SFA bestyrelsen hvert år en Nytårsfrokost og Generalforsamling efterfulgt af sommerfest. En
gang om måneden er der SFA fyraftenshygge, hvor der bliver snakket både socialt og fagligt, når senior fellows mødes
på tværs af de mange årgange.

Fremtidsplaner

SFA afholder i januar en workshop om konfliktløsning for
senior fellows. Derudover er der planer om at styrke bestyrelsens dialog med netværkets medlemmer, så der skabes
mere bevidsthed og viden om, hvad senior fellows gerne vil
bruge SFA til. Der arbejdes bl.a. med at udvikle evalueringsværktøjer til de forskellige arrangementer.
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2013:

Det største år for
Humanity in Action Danmark

Humanity In Action har allerede planlagt flere store arrangementer for 2013 – som tegner sig til at
blive organisationens største år. I 2013 vil organisationen som altid afholde et Sommerakademi og vil
derudover for anden gang udføre et Danida Oplysningsbevillings projekt og for første gang markere
70’året for redningen af størstedelen af de danske jøder under 2. verdenskrig.

>>
Vinter seminar: Tre
historier om flugt og
folkedrab.

Allerede den 23. januar afholder HIA årets første arrangement – når vi for tredje gang i anledning af Auschwitz-dag afholder et seminar. Temaet for det kommende seminar er ”tre historier om flugt og folkedrab”. Til seminaret vil tre
flygtninge fortælle os hver deres historie på tværs af tid og grænser. Seminaret
vil undersøge om der findes paralleller/lighedstegn mellem historierne. Hvorfor
lykkedes det for talerne at flygte? Hvad betyder civilsamfund og samfundsforhold
for, hvorvidt man kan flygte, og hvad kan man lære af dette?
Til at svare på disse spørgsmål kommer:
Bent Melchior, dansk Jødisk flygtning, Aldin Lemes, flygtning fra Bosnien, Angelique
Umugwaneza, flygtning fra Rwanda. De vil fortælle publikum hver deres historie
på tværs af tid og grænser. Humanity In Action Danmarks formand, Anders Jerichow, vil fungere som ordstyrer.

>>
Sommerakademi 2013

2013’s Sommerakademi 1. juni – 27. juni vil fokusere på frihed og lighed. Vi vil
undersøge hvad frihed og lighed betyder i det 21. århundrede. Vi vil diskutere,
hvordan Danmark gennem dets nyere historie har kæmpet for både frihed og
lighed, samt hvordan dette har indvirket på samfundets sociale sammenhængskraft, minoriteters forhold og udviklingen og forståelsen af menneskerettigheder i
Danmark. Vi har igen i år brug for 15 værtsfamilier for vores udenlandske fellows,
så bor du i Københavnsområdet, så overvej om det ikke er noget for dig eller en
af dine bekendte.

>>
International
konference i Warsawa

HIA vil igen i år afslutte Sommerakademiet ved at deltage i en international HIA
konference, denne gang i Warsawa – arrangeret af HIA Polen og USA. Her vil
samtlige sommerakademier blive samlet og konferencen vil i år fokusere på opbygningen og demokratiudviklingen af Østeuropa og Polen. Den internationale
konference afholdes sidste weekend i juni.
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>>
Danida’s
oplysningsbevilling
projekt

>>
Markering af redningen
af danske jøder under 2.
verdenskrig.

Unges rolle i post-konflikt samfund – HIA er til næste år blevet tildelt endnu en
DANIDA oplysningsbevilling. Projektet fokuserer på at undersøge hvilke forhold
der har været for unge i Yemen, Rwanda og Sierra Leone, og hvilken positiv rolle
unge kan have på deres samfunds udviklingen. HIA vil invitere to unge menneskerettighedsaktivister op fra hvert land og lade dem rejse rundt på danske gymnasier, højskoler, universiteter og biblioteker for at diskutere med danske unge
og andre interesserede hvad deres rolle har været, hvor de ser deres land er på
vej hen samt få de danske unge til at reflektere over hvilken positiv rolle de kan
spille i udviklingen af det danske samfund.

Oktober ’43 – HIA vil i 2013 markere 70-året for redningen af størstedelen af
de danske jøder under 2. verdenskrig. Dette vil blive markeret den 1. & 2. oktober med en stor international konference og en særforestilling på Det Kongelige
Teater. Til denne markering har HIA endvidere planlagt to bogudgivelser, et
lærerseminar og andre forskellige større og mindre begivenheder.
I oktober er det 70-året for redningen af danske jøder til Sverige. I den anledning forberedes en række arrangementer, der tilsammen skal markere det
danske samfunds beredvillige og uegennyttige indsats for at redde danske jøder
fra besættelsesmagtens planer om deportation fra Danmark. Det store flertal
af danske jøder, omkring 7.500 danske borgere, blev reddet til Sverige i løbet
af ganske få dage. Andre 470 danske jøder blev arresteret og deporteret til
KZ-lejren Theresienstadt, hvorfra de fleste senere blev reddet til Sverige med
de berømte ’Hvide Busser’.
Denne begivenhed er et lys i mørket i en ellers utrolig sort del af den europæiske historie – fra hvilket udfaldet påvirker vores liv den dag i dag. Det er
derfor utroligt nødvendigt, at denne begivenhed ikke går tabt, men bliver genfortalt og diskuteret – ikke kun for forskere og akademikere, men også for den
bredere befolkning.
Komponenterne for markeringen af 70-året er derfor forskelligartet; ved at uddanne historielærer til at undervise i emnet, ved at udgive en kildesamling og
tilbyde eksperter og vidner til historieundervisningen i folkeskoler og gymnasier,
ved at invitere udvalgte internationale og nationale gæster samt den bredere
befolkning til en konference om emnet, ved udgivelsen af en antologi med perspektiver på emnet og endelig ved en unik særforestilling i Det Kongelige Teater,
håber arbejdsgruppen bag markeringen, at denne ikke bliver en enkeltstående
begivenhed, men at den efterlader indtryk, tanker, perspektiver og viden hos alle
de forskellige gæster, læsere, lærer og elever som på den ene eller anden måde
bliver berørt af de forskellige komponenter bag markeringen.
Fra januar af vil det være muligt at besøge siden www.oktober43.dk, hvor Dansk
Jødisk Museum løbende informere om de mange andre arrangementer, der
foregår rundt omkring i landet.
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<<
Markering af redningen af danske jøder under 2.
verdenskrig
>>
Udgivelse af antologi om
civilcourage, civilsamfund og
holocaust
>>
Udgivelse af kildesamling over
jødeaktionens forløb i
september og oktober 1943
>>
International konference
omkring jødeaktionen i
Danmark 1. – 2. oktober..

Antologien vil indeholde bidrag fra internationale forskere og vil omhandle
forskellige former og tilfælde af civilcourage, specielt i forbindelse med Holocaust.
Antologien udgives i september 2013

Kildesamlingen vil indeholde samtidige kilder til jødeaktionens forløb – de
politiske overvejelser og beslutninger hos både Tyskland, Danmark og Sverige,
redningsaktionen over Øresund, og Sveriges modtagelse af de mange flygtninge.
Kildesamlingen udgives i september 2013

Med udgangspunkt i redningen af størstedelen af de danske jøder under 2.
verdenskrig afholdes en unik international konference om civil courage i det
civile samfunds reaktion på Holocaust i 10 forskellige europæiske samfund.
Formålet vil være at kaste internationalt lys på redningen af danske jøder og
på Holocausts lektie for civilcourage og det civile samfunds rolle og ansvar i
mindretals-beskyttelse – ikke kun i Danmark, men også internationalt. Derfor
vil konferencen også fokusere særligt på Sveriges modtagelse af danske jøder,
på civilcourage blandt tyske repræsentanter i Danmark 1943 og på civile reaktioner på Holocaust i andre europæiske samfund. Dansk Jødisk Museum, Dansk
Institut for Internationale Studier, samt historikere fra forskellige universiteter og/
eller på egen hånd har de seneste 10 år forsket i områder som har resulteret i
udviklingen og publikationen af nye historiske perspektiver på redningen af de
fleste danske jøder i oktober ’43. Konferencen følger på denne måde også op
på utroligt meget ny viden og forskning på området.
Konferencens talere vil omfatte fremtrædende danske og europæiske forskere.
Blandt gæster og deltagere vil der derfor være særligt inviterede internationale
forskere, undervisere, journalister og andre publicister.
Konferencen vil foregå 1. – 2. oktober.

>>
Særforestilling på
Det Kongelige Teater

Igennem skuespil, ballet og opera vil det Kongelige Teater iscenesætte forfølgelsen, flugten og modtagelsen af de danske jøder under besættelsen. Særforestillingen er sponsoreret af Sportgoodsfonden.
Forestillingen foregår på den Gammel Scene Det Kgl Teater, onsdag d. 2. oktober.
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Sommerakademiet 2013
Frihed og lighed –
En kamp i det 21. Århundrede?
Temaoplæg for Humanity In Action
Sommerakademi

Temaet for dette års Sommerakademi er en undersøgelse af hvad frihed og lighed betyder i det 21.
Århundrede. Vi vil diskutere hvordan Danmark igennem nyere historie har kæmpet for frihed og lighed
og hvordan lighed relater til og påvirker social sammenhængskraft, menneskerettigheder og minoriteter
i Danmark.
Humanity In Action Danmark uddanner Universitetsstuderende i menneske- og minoritetsrettigheder med henblik på at inspirere dem til at skride til handling og blive
aktive, ansvarsfulde borgere. Nøglekomponenten af dette
arbejde er en meget intens og krævende sommerakademi
i juni. Humanity in Action har kørt disse Sommerakademier siden 1997 og har de sidste to år udvalgt et tema
gemmen hvilke menneskerettigheder og minoritetsproblematikker analyseres. 2013 ligeså! Ved at analysere menneske- og minoritetsrettigheder i Danmarks historie, aktuelle
begivenheder og fremtidige udfordringer, vil temaet: frihed
og lighed, applicere et unikt fokus på dansk historie og samfund i 2013s Sommerakademi.

Fokus i 2013

Frihed og lighed er ofte sammenlåst og begge er blevet
heftigt debatteret gennem det sidste årti. Er der, eller burde
der være en grænse for frihed? Hvad er frihed helt præcis og
hvordan er det relateret til lighed? Svarende på disse spørgsmål afhænger oftest af hvad der er ment med lighed – er
lighed et samfundsmæssigt mål eller et middel til ophør?
Er det et nødvendigt komponent i et sammenhængende
samfund?
Fra dette perspektiv vil sommerakademiet analysere hvordan menneskerettigheder og minoritets problematikker
påvirker den danske stat og civilsamfund, og hvordan fri-

hed og lighed fungere som drivende faktorer for de fleste
menneske- og minoritetsrettigheder.Vi vil møde nogle af de
mest førende eksperter, skarpeste kommentatorer, og mest
engagerede praktikere i Danmark. Vi vil høre fra journalister, politikere, aktivister og forskere, alle interesserede i og
dedikerede til dette års tema. På denne made vil Sommerakademiet forme og skærpe fellowsnes forståelse af frihed,
lighed, menneskerettigheder og minoritetsmiljøets ansigt.

Kerneelementer på plads

2013s tema vil ikke ske på bekostning af Sommerakademiets kerneelementer. Temaet vil give en unik mulighed for at
besøge et fængsel i Danmark til at diskutere indespærring,
rehabilitering og social lighed i fængsler, og besøge flygtningelejren Center Sandholm samt flere andre organisationer og handels- og arbejdsfagforeninger.
Desuden vil det være muligt at integrere historiske elementer, f.eks. 70-årsdagen for redningen af danske jøder fra
Nazisterne i 1943, og refleksioner af hvorfor og hvordan
historie hjælper med at forme vores forståelse af frihed,
lighed, menneskerettigheder og minoritets problematikker.
Sommerakademiet vil lægge vægt på aktiv medborgerskab
ved at få gruppen til at formulere deres actions plans under
Akademiet og ved at have aktivister dele deres erfaringer
og viden. Det hele vil slutte med HIAs internationale konference I Warszawa hvor vi vil møde fellows fra de andre
sommerakademier fra Polen, Tyskland, Frankrig og Holland.
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Tak for støtten i 2012
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 Højgaards Fond
Lauritzen Fonden
Hermod Lannungs Fond
Franz Hoffmanns Mindelegat
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Amerikanske Ambassade i København
Oticon
Forlaget Columbus Fonden
Politiken Fonden
British Council
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