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Ved årets generalforsamling måtte HIA DK desværre sige 

farvel til bestyrelsesmedlemmerne Søren Pind og Yildiz 

Akdogan, men begge fortsætter deres engagement i HIA 

DK’s repræsentantskab. Til gengæld kunne vi med glæde 

sige velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, Annette 

Milner og Marie-Louise Lycke. 

SFA har nedsat en ny stor bestyrelse, der allerede har 

arrangeret flere interessante debatmøder og workshops. 

Engagementet i SFA er et vidnesbyrd om en organisation, 

der er i en rivende udvikling, og hvis netværk er dynamisk 

og levende. 

Sommerakademi i multikulturalismens tegn 

Sommerakademiet er kerneaktiviteten i HIAs virke. Det er 

her, idéer formes, debatter finder sted, netværk skabes, og 

fundamentet for et langvarigt engagement i HIA lægges. 

Årets tema for HIA DK’s Sommerakademi var hvorvidt 

multikulturalisme som samfundsparadigme er død. 

Programmet og dets mange forskelligeartede samfunds-

debatter tog udgangspunkt i konkrete problemstillinger, 

såsom hvilke kulturer der er i Danmark? Hvordan forstår 

man multikulturalisme i Danmark i forhold til USA, Tyrkiet, 

Bosnien og andre lande? Hvorfor blev multikulturalismen 

et samfundsparadigme, og hvorledes passer det ind i 

forhold til menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse? 

Årets tema åbnede også op for helt nye emner, nemlig 

mangfoldighed - som begreb og i praksis - og fremtid-

sperspektiver for multikulturalisme. 

International konference i Sønderborg
Hvert år samler HIA Sommerakademierne fra Tyskland, 

Frankrig, Polen, Holland og Danmark til en international 

konference. Konferencen blev i 2014 afviklet af HIA DK på 

Sønderborg Slot med fokus på grænseland og minoritets-

forhold. Her fik deltagerne mulighed for bl.a. at diskutere, 

hvad man kan lære af forholdene omkring den dansk-tys-

ke grænse og mindretallets forhold på begge sider, f.eks. 

når det kommer til konflikten i Ukraine. Desuden så man 

på det tysk-polske grænseforhold og udviklingen af Euro-

pa, samt grænseforhold og Europas ydre og indre græns-

er. Blandt de mange talere ved årets internationale kon-

ference kan nævnes Konstanty Gebert, Nevidita Prasad, 

Matilde Kimer og Bjørn Bredal.

Fokus, oplysning og uddannelse
2014 var året, hvor HIA DK gik tilbage til rødderne i or-

ganisationen og inviterede Auschwitzoverleveren Leslie 

Swartz til Danmark for at besøge danske og svenske 

skoler. Leslies mission er at nå ud til så mange 13-15 årige 

skoleelever som muligt, da han netop i den periode af sit 

liv oplevede både nazisternes værste forbrydelser, men 

også en utrolig gavmildhed fra de tyskere, der reddede 

hans liv indtil flere gange. 

Ledelsens 
beretning
Magnus Harrison
Sekretariatsleder
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2014 blev endnu et rigtig godt år for Humanity In Action Danmark

(HIA DK) med mange aktiviteter, en styrket dansk Senior Fellow 

Association (SFA) og endnu et akademisk og praktisk solidt 

Sommerakademi med fokus på multikulturalisme.

Endelig spurgte HIA DK og Vartov om der var “En Mening 

med Galskaben” da der blev inviteret til debat i Vartovs 

fællessal med blandt andre Thomas Ubbesen, Cecilie 

Felicia Stockholm Banke og Poul Poder. Debatten result-

erede i enighed om at mediernes bevågenhed angående 

et emne kan udløse forskellige reaktioner, alt afhængig af 

hvorvidt publikummet formåede at identificere sig med 

ofrene af krig eller anden ulykke. 

HIA DK vil i 2015 fortsætte den gode udvikling og bidrage 

til at uddanne og engagere unge som forandringsagenter, 

der kan sætte menneskerettigheder og minoriteter på 

dagsordenen i deres karrierer og i den frivillige sektor. 

Vi vil gerne takke alle i HIAs netværk, der har bidraget til 

den positive udvikling. Der skal lyde en særlig tak til de 

fonde, der støtter os og gør det muligt for os at blive ved 

med at udføre et gennemtestet koncept – Sommerakad-

emiet – som er HIA DKs kerneaktivitet. Der skal også lyde 

en tak til de mange partnere, som HIA DK har arbejdet 

sammen med i 2014, heriblandt de mange talere, der gør 

Sommerakademiet muligt. Endelig skal der lyde en stor 

tak til repræsentantskabet og bestyrelsen.
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Min ph.d.-afhandling handler om indvandring til Danmark fra Tyrkiet og Rumænien, og hvordan sociale medier 

påvirker migrationsstrømme, integration og migranternes tilhørsforhold til Danmark. Det er et ret uudforsket 

område i en dansk kontekst, så jeg glæder mig til at dele resultaterne. Ph.d.-afhandlingen skrives i samarbej-

de med Immigrantmuseet i Farum, og jeg har min daglige gang på museet. Jeg føler mig utroligt privilegeret, 

da jeg igennem Immigrantmuseet får indblik i, hvilken rolle de danske kulturinstitutioner spiller i formidling af 

vigtige problemstillinger, og det enorme ansvar det medfører. Endvidere er Immigrantmuseet en sjov samarbe-

jdspartner, og vi har for nyligt besluttet, at vi vil omdanne alle mine akademiske artikler til udstillingselementer. 

Vi er netop blevet færdige med det første element: En interaktiv tidslinje der giver indblik i 70 års migration til 

Danmark. Tidslinjen er tilgængelig på museet og online.

>> Jeg syntes det var utrolig givende at deltage i det danske sommerprogram – 
både fagligt og socialt. Det var meget inspirerende at møde en gruppe passionere-
de og dygtige mennesker, og selv om vi langt fra var enige om, hvordan vi ønsker 
at løse verdens problemer, så var vi gode til at støtte hinanden. Jeg var i særde-
leshed overrasket over, hvor tilgængelige diverse eksperter og foredragsholdere 
var, både under og efter programmet. <<

Inden sommerprogrammet var min primære interesse internationale relationer og militære studier. Jeg var ikke 

synderligt interesseret i Danmark og eksempelvis behandlingen af minoriteter i Danmark. Sommerprogrammet 

gav mig fornyet interesse for danske forhold, og det har i høj grad påvirket min beslutning om at påbegynde en 

ph.d.-afhandling. Så har jeg rigtig mange venner fra HIA – ikke kun fra mit program i 2011 men også de efterføl-

gende årgange.

Jeg har godt halvandet år tilbage af min Ph.d. Når jeg er færdig vil jeg arbejde for CanopyLAB på fuld tid. 

CanopyLAB er den digital læringsplatform, som jeg stiftede sammen med Christian Skræm Juul Jensen i januar 

2015. Jeg synes, det arbejde, vi laver, er fantastisk inspirerende, og jeg glæder mig til at komme på arbejde hver 

eneste dag. 

Sahra-Josephine Hjorth

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Kultur og Globale Studier ved 
Aalborg Universitet, samt medstifter af CanopyLAB

Senior Fellow fra 2011

>> SENIOR FELLOW PROFIL
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”Må politikere godt ytre sig racistisk?” ”Må Anders Brei-

vik godt udgive bøger fra fængslet?” Det var nogle af 

de spørgsmål, der var oppe at vende, da HIA Danmark i 

samarbejde med Anne Frank Huset i Amsterdam og Fre-

dens Hus i Uppsala husede 16 unge fra hele Skandinavien i 

København for at diskutere menneskerettigheder og deres 

indbyggede dilemmaer. 

Et halvt år forinden havde de unge lært hinanden at 

kende igennem Anne Frank Husets ”Free2Choose-Create” 

program, som blev holdt i Fredens Hus i Uppsala i samar-

bejde med HIA Danmark. På en uge blev deltagerne sat til 

at formulere et aktuelt menneskerettighedsdilemma, som 

prægede den svenske debat, hvorefter deltagerne drog  

ud med mikrofoner i Uppsalas gader og interviewede folk 

til et kort videoklip, som skulle belyse emnet fra forskellige 

vinkler. Fem videoer var i hus, da ugen var omme. Delt-

agerne tog hjem til Sverige, Norge, Danmark og Finland 

med målsætningen om at arrangere mindste tre mennes-

kerettighedsdebatter i deres lokalsamfund med udgang-

spunkt i de videoer, de havde produceret.

Et halvt år senere mødtes deltagerne igen i København, 

denne gang til en to-dages workshop, hvor de unge delte 

deres erfaringer fra de debatter, de havde afholdt, og fik 

vejledning om, hvordan de i fremtiden kunne arrangere 

og facilitere deres egne projekter. Der blev holdt work-

shops om projektudvikling, projektledelse og fundraising, 

samt måder hvorpå man kan mobilisere befolkningen via 

de sociale medier. HIA Danmark havde inviteret frivillige 

ledere fra bl.a. Røde Kors og Afrovaganza til at inspirere 

og fortælle, hvordan de selv havde søsat deres projekter. 

Midt i alt det seriøse var der også tid til lidt kultur i form af 

balkanmusik på spillestedet Global i København, og til so-

ciale aktiviteter så som bowling i DGI-byen. Da weekenden 

var omme, havde deltagerne fået en masse ny viden og 

inspiration med sig i bagagen, samt en vilje til at fortsætte 

oplysningsarbejdet derhjemme. 

Free2Choose-Create projektet blev sponsoreret af EUs 

Youth in Action (på dansk: Aktive Unge) program. 

Ungdomsoplysning >>

“Må politikere
godt være 
racister?”
Emilie Bang-Jensen
Projektleder

I januar 2014 samlede HIA Danmark unge fra hele 

Skandinavien for at diskutere menneskerettighedsdilemmaer 

og oplysningsarbejde. 
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20 år i skyggen 
20-året for Rwandas folkedrab
Emilie Bang-Jensen
Projektleder

I 2014 var det 20 år siden af befolknigen i Rwanda 

gennemlevede et frygteligt folkedrab. Tragedien har sat 

sine tydelige spor og tabet af familie og venner sidder 

stadig dybt i tusindvis af Rwandere. I dag kæmper indbyg-

gerne i Rwanda stadig for at komme ud af folkedrabets 

skygge og genopbygge landet.

For at markere 20-året for det rwandanesiske folkedrab in-

viterede HIA Danmark Patrick Iregura og Rwigamba Serge 

til Danmark for at fortælle danske unge om deres oplev-

elser i 1994. Begge var 14 år da folkedrabet startede og var 

vidner til massakren på størstedelen af deres familiemed-

lemmer. I dag er de menneskerettighedsforkæmpere og 

rejser rundt med deres historie for at forebygge konflikter 

og fremme fred. 

Sammen med HIA Danmark besøgte Patrick og Serge 

danske gymnasier og højskoler for at fortælle danske unge 

om deres oplevelser, samt oplyse dem om konfliktens 

opbygning og efterdønninger. Deres besøg havde også til 

formål at diskutere med de danske elever hvorledes unge 

mennesker kan bidrage positivt til samfundsudviklingen. 

Patrick og Serge besøgte både Frederiksborg Gymna-

sium, Helsingør Gymnasium, Roskilde Katedralskole og 

Nørre Gymnasium. Derudover var de også centrum for et 

aftenarrangement for alle elever, lærere og lokale på Valle-

kilde Højskole. Alle steder blev de to aktivister og vidner 

mødt med stor respekt og interesse, og man kunne mærke 

hvordan deres vidnesbyrd påvirkede de tilstedeværende 

dybt.

Udover arrangementer for de unge deltog Patrick og 

Serge også i en paneldebat i Politikens Hus sammen med 

krigsfotograf Jan Grarup og lektor ved Center for Afri-

kastudier på KU Stig Jensen. Her var den almene befolk-

ning inviteret, og salen var pakket til randen. Jan Grarup 

supplerede Patrick og Serges historier med sine egne 

oplevelser fra hans arbejde i Rwanda under folkedrabet, 

og Stig Jensen satte emnerne i et samfundsfaglig og ak-

ademisk perspektiv. Der var mange i publikum, der havde 

været vidne til folkedrabet selv, eller som huskede dets 

mediedækning i 1994, og der blev stillet mange vedkom-

mende spørgsmål til alle paneldeltagere.  

Patrick og Serges besøg var det sidste led i HIA Danmarks 

projekt ”Unge i postkonfliktsamfund”, som blev støttet og 

sponsoreret af Danidas Oplysningsbevilling. 

 “Det var en stor oplevelse at have Serge og Patrick på besøg. 
I stedet for at høre på deres sædvanelige lærere, blev det alvorlige emne langt 

mere vedkommende, og jeg er sikker på, at det er noget eleverne vil huske.”

-Lise Andersen, gymnasielærer på Nørre Gymnasium
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4 år efter at jeg deltog i HIA sommerprogrammet kan jeg med sikkerhed sige, at HIA har fulgt med mig i mange 

henseender. Ofte mister man kontakten efter et par år, men sådan har det ikke været med min HIA oplevelse. 

De obligatoriske likes på Facebook bliver stadig fulgt op af gode samtaler ’in-real-life’ eller på skype. HIA har 

givet mig nogle venskaber, som jeg værdsætter rigtig meget. Med nye Senior Fellows hvert år møder jeg hele 

tiden nye og inspirerende mennesker - så det bliver ved. 

>> Jeg husker tilbage på sommerprogrammet som et intenst møde med forskel-
lige opfattelser, både mellem de danske og internationale deltagere. Det var egen-
tligt overraskende, for her gik jeg og forventede, at en gruppe unge med interesse 
for menneskerettigheder nok var enige om de fleste ting. Men det var lærerigt 
at høre , hvordan f.eks. amerikanerne så på ting, som i min optik virkede ganske 
harmløst. Sådan var der mange emner, som man havde et bestemt syn på og 
dernæst fik vendt i et amerikansk raceperspektiv. Jeg kan med sikkerhed sige, at 
jeg efterfølgende har fået en mere kritisk tilgang. Jeg har personligt fået flere ord 
at sætte på perspektiver omkring det at være en minoritet efter at have talt ameri-
kanerne, og det perspektiv tager jeg med mig i mit daglige virke, når jeg interager-
er med mennesker. <<

HIA har også fulgt mig, når jeg har været i udlandet. Jeg har mødt HIA folk i Tadsjikistan, Egypten og London - 

altid med glæden over at have de samme henvisninger og erfaringer. HIA netværket giver en fælles forståelse 

for, hvor man kommer fra, men også hvor vi skal hen. Jeg har altid en følelse af, at man kan tappe ind i den 

viden og erfaring, hele HIA netværket har, uden at man skal forklare sig for meget. Uanset hvad jeg kommer til 

at lave i fremtiden, ved jeg, at jeg altid kan få inspiration og støtte fra netværket - ikke bare fra dem man delte 

sommerprogrammet med men hele netværket. 

Z. Usman Ashraf

Fuldmægtig i moderniseringsstyrelsen
Senior Fellow 2011, Danmark

>> SENIOR FELLOW PROFIL



13

Humanity in Action havde i september æren af at have 

Holocaustoverleveren Leslie Schwartz på besøg. Leslie, 

eller Lazlo på ungarsk, blev født ind i en jødisk familie, 

men som så mange andre børn var han ikke bevidst om, 

hvad det betød at være jøde. Hans familie var ikke syn-

derligt praktiserende, og så var han vild med svinekød. 

Han havde heller ikke oplevet at føle sig anderledes end 

sine kammerater, men alt det ændrede sig med et slag 

med besættelsen. Den indre svinehund viste sig hurtigt 

og pludselig kunne han ikke tale med folk, lege som han 

plejede eller gå i skole. Leslie glemmer aldrig, hvordan 

naboerne, “venner” og andre i landsbyen opførte sig, da 

han som 14-årig sammen med sin familie og andre jøder 

fra landsbyen blev deporteret til Auschwitz: 

I remember when we had to leave the village I grew up in, 
all the church bells rang, and our neighbours cheered and 
shouted, that they hoped we would never return.

Således startede Leslies lange og hårde rejse rundt i Eu-

ropa. Selvom han blev skilt fra sin familie i Auschwitz og 

blev sendt videre til andre KZ- og arbejdslejre, var han fast 

besluttet på  at overleve dette helvede. I løbet af rejsen 

nåede Leslie at møde den berygtede Doktor Mengele, 

blive beskudt af allierede fly, marchere i dagevis uden 

vand og drikke, møde tysk generøsitet og kærlighed som 

han aldrig vil glemme, og blive skudt af en på hans egen 

alder to dage inden hans befrielse. 

HIA DK inviterede Leslie Schwartz til Danmark for at 

fortælle denne skræmmende historie til skoleelever 

fra København, Lund og Helsingborg og give dem en 

enestående mulighed for at møde en af de sidste nulev-

ende Holocaustoverlevere.  

Leslie Schwarz er en mand med mange historier i baga-

gen. I september besøgte han Bagsværd Kostskole, Zahles 

Gymnasieskole og Strandvejsskolen, hvor han rørte elev-

erne med sine gribende fortællinger fra koncentrations-

lejrene. Dernæst tog vi med Leslie Schwarz på besøg på 

Olympia skolen i Helsingborg. Eleverne på Olympia skolen 

var ældre end de elever, Leslie havde mødt på skolerne i 

Danmark. Der blev derfor gået mere i detaljer og fortalt 

voldsommere anekdoter. For eksempel fortalte Leslie om 

en af hans medfanger, som blev halshugget til åbent skue, 

fordi han havde stjålet et lille stykke tørt brød. Tilsvarende 

gruopvækkende fortællinger blev overleveret på Katedral-

skolen i Lund, hvor eleverne  på forhånd havde forberedt 

meget direkte og personlige spørgsmål til Leslie, hvilket 

resulterede i en livlig dialog. En elev spurgte for eksempel: 

”How did you manage to overcome the horrible experi-

ences in the KZ camps?” og en anden elev spurgte: ”What 

made you keep on fighting when so many people were 

dying around you?”. Leslies svar på denne type spørgsmål 

var konsekvent det samme, nemlig: 

When I was in the concentration camps my only mission 
was to survive so that I one day could stand here in front 
of you and tell my story. It is important that I share my 
story, so that young people like yourself get the feeling of 
what actually happened in the camps and get a sense of 
the pain and suffering that we experienced under these 
barbaric conditions.

Det blev en fantastisk lærerig og positiv oplevelse for elev-

erne til trods for de skræmmende historier, og flere elever 

fortalte efterfølgende, at det havde været et enestående 

møde med den 84-årige Holocaustoverlever. Generelt for 

alle skolerne han besøgte, og for alle eleverne han mød-

te, var, at de var fascinerede af hans liv og hans vilje til at 

overleve.  

Leslie Schwarz fik under sit ophold i Danmark også anled-

ning til at besøge Dansk Jødisk Museum og holde fore-

drag om sine oplevelser. Her blev han interviewet af Karen 

Thisted i en fyldt sal.

Leslies besøg var givtigt både for eleverne på skolerne i 

Danmark og Sverige og for HIA som organisation. Publi-

kums reaktioner på hans fortællinger understreger vig-

tigheden i fortsat at huske folk på, at der for relativt få år 

siden var mennesker, som blev udsat for ekstreme gru-

somheder. Grusomheder som ud fra et nutidigt humanis-

tisk perspektiv ikke burde kunne finde sted. Det understre-

ger desuden betydningen af, at organisationer fortsat skal 

oplyse befolkninger og regeringer om menneskerettighed-

er og få dem til at reagere når menneskerettigheder bliver 

brudt. 

Vidnesbyrd >>

Holocaustoverlever
Jakob Thygesen
Praktikant 
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Den 23. oktober havde Humanity in Action i samarbejde 

med Vartov fornøjelsen af at åbne dørene op for en panel-

debat om sommerens konflikter i Mellemøsten og Ukraine. 

Deltagere var Konstanty Gebert, menneskerettighedsak-

tivist og journalist ved Gazeta Wyborcza, Cecilie Stock-

holm Banke, seniorforsker ved DIIS, Thomas Ubbesen, 

journalist og korrespondent ved DR, og Poul Poder, ph.d. 

og lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns 

Universitet samt vicecenterleder for Centre for Resolution 

of International Conflicts (CRIC).

Omdrejningspunktet for debatten var, om krigsførende 

parter spekulerer i de meninger og holdninger, som be-

folkningerne udtrykker i offentligheden via fx demonstra-

tioner, underskriftsindsamlinger og sociale medier. Konf-

likterne i Syrien/Irak, Gaza og Ukraine udløste nemlig vidt 

forskellige reaktioner blandt befolkningerne, og mediernes 

bevågenhed varierede fra konflikt til konflikt. 

Konflikten i Gaza skabte røre verden over, men de fleste 

landes regeringer var bange for at fordømme Israels 

massive overgreb på den palæstinensiske civilbefolkning. 

Konflikten i Ukraine fik til gengæld EU’s regeringer til at 

stå sammen og indføre sanktioner mod Rusland, mens 

borgernes fokus først for alvor blev rettet mod konflik-

ten efter nedskydningen af MH17. Til gengæld har ISIL’s 

fremmarch i Irak og Syrien og halshugninger af uskyldige 

vesterlændinge vakt væmmelse og harme verden over og 

udløst en international militæraktion ledet af amerikan-

erne. 

Panelets sammensætning med repræsentanter for forskel-

lige vinkler og tilgange til emnet resulterede i mange 

forskelligartede spørgsmål fra publikum. For eksempel 

spurgte en gæst om det er rigtigt, at Danmark ikke har an-

erkendt hungersnøden i Ukraine i 1932-1933 som et folke-

drab orkestreret af Stalin, hvor  6 til 10 millioner ukrainere 

sultede ihjel. Cecilie Stokholm Banke bekræftede, at man 

fra dansk side ikke havde anerkendt hungersnøden som et 

folkedrab, da det ikke var blevet bevist, at Stalin bevidst 

forsøgte at udrydde Ukrainerne som et folk på baggrund 

af deres nationalitet, etnicitet, race eller religiøst overbev-

isning, selvom der er meget, der tyder på det.

En anden gæst spurgte de to journalister i panelet om, 

hvorvidt mediernes massive omtale gruppen er med til at 

styrke ISIL. Thomas Ubbesen bekræftede, men han under-

stregede samtidig, at ISIL var der før medierne fik øje på 

dem, og at de også ville være der, hvis medierne mistede 

interessen for dem, så man kunne ikke direkte bebrejde 

medierne for ISIL’s fremmarch. Konstanty Gebert var enig i 

den betragtning og tilføjede, at medierne med deres bev-

ågenhed øger fokus på ISIL’s mission, men at missionen vil 

fortsætte, uanset om medierne giver dem presseomtale 

eller ej.  

En tredje rettede et spørgsmål til Poul Poder, som drejede 

sig om, hvorfor nogle konflikter vækker følelserne i folk 

og skaber reaktioner, mens andre konflikter ikke gør. Poul 

Poder svarede, at det handler om identifikation. Hvis en 

gruppe af mennesker, som man identificerer sig med, bliv-

er krænket, vækker det helt naturligt nogle følelser, som 

får mennesker til at reagerer, fordi man føler, man til en vis 

grad er forbundet med ofrene. 

HIAs formand Anders Jerichow var moderator for de-

batten, og sørgede for at alle publikums spørgsmål blev 

besvaret af et engageret panel, som supplerede hinanden, 

så publikum fik svar fra alle tænkelige vinkler. 

Debatten blev afholdt i Vartovs store konferencesal, og 

interessen for emnet var stor. Med de skarpe analyser fra 

panelet og med 60 aktivt lyttende deltagere, blev debat-

ten et tydeligt eksempel på, hvor vigtigt det er, at debat-

ten om konflikter, følelser og reaktioner fortsætter. 

Debat >>

Er der en mening 
med galskaben? 
Jakob Thygesen
Praktikant
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Jeg skriver ph.d. om forskningsprioritering med fokus på at skabe dialog mellem samfundsaktører. Hvad er det 

for et samfund vi ønsker i fremtiden, og hvordan kan vi sikre, at forskningen bidrager maksimalt til et bedre 

samfund? Min ph.d. har både en teoretisk side, som omhandler idéer om ansvarlig forskning og innovation, 

samt en meget praktisk side. Den praktiske side handler om arbejdet med 5 europæiske stakeholder work-

shops, som skal skabe dialog mellem industri, regeringer, internationale organisationer og NGO’er om forsk-

ningsprioritering. Arbejdet er en del af et større EU-projekt.

>> Jeg husker mit Fellowship som en intensiv og spændende tid. Kombinationen 
af engagement, viden og praktisk erfaring skabte et ideelt rum for læring. Besøg 
og diskussioner fra mit Fellowship står stadig klart i min hukommelse, og jeg re-
flekterer stadig over dem. Her mange år efter føler jeg stadig en stærk tilknytning 
til de personer, jeg delte oplevelsen med. <<

Mit Fellowship har betydet meget for mig og har påvirket mine efterfølgende valg og muligheder. Kort tid efter 

valgte jeg at tage i praktik for Udenrigsministeriet ved den Europæiske Menneskeretsdomstol, og der er ingen 

tvivl om, at mit HIA Fellowship var med til at skabe interessen samt kvalifikationerne for praktikken. Mange af 

de spørgsmål, vi arbejdede med under mit Fellowship, går også igen i mit arbejde i min ph.d. med at skabe 

dialog og refleksion om forskningsprioritering.

Jeg ved ikke hvad jeg fremover skal arbejde med, men der er ingen tvivl om, at mit Fellowship vil blive ved med 

at inspirere mine valg. Jeg brænder for at arbejde med centrale spørgsmål, der blev taget op i min tid i HIA. 

Hvordan skabes social forandring, og hvilke interesser fremmes i sådanne processer? Hvor og hvordan jeg kom-

mer til at arbejde med dette, må tiden vise.

Morten Velsing Nielsen

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Samfund og Globalisering, 
Roskilde Universitet

Senior Fellow fra 2010

>> SENIOR FELLOW PROFIL



16

Sommerakademi
i multikulturalism ens tegn 
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Sommerakademi
i multikulturalism ens tegn 

Temaet for dette års Sommerakademi var spørgsmålet 

om, hvorvidt multikulturalismen som paradigme for den 

nationale stat er død. Diskussionen samlede sig omkring 

udfordringerne med inklusion af immigranter i det danske 

samfund, og hvorledes dette har udfordret mennesker-

ettigheder, påvirket den sociale sammenhængskraft og 

synet på minoriteter og majoriteten i Danmark.

Sommerakademiet var igen i år så privilegeret at have 

besøg af mange spændende, alsidige og vidende person-

ligheder såsom Jakob Holdt, Morten Kjærum, Bo Lide-

gaard, Niels Holtug, Sune Lægaard, Bjørn Elmquist, Bertel 

Haarder, Yildiz Akdogan, Jens Vedsted-Hansen, Eva Maria 

Lassen, Adrian Hughes, Lars Erslev Andersen, Jens Vedst-

ed-Hansen, Christian Axbo-Nielsen og Bent Melchior.

Sommerakademiet besøgte Center Vipperød, et asylcen-

ter for uledsaget unge, hvor vores Fellows fik lejlighed til 

at høre om centeret og de unges daglige trivsel og ikke 

mindst til at spille bold med centerets unge. Der blev 

skabt en fantastisk kontakt mellem vores Fellows og de 

unge på centeret, og det viste sig at være en rigtig god 

måde at komme tættere ind på livet af det danske asylsys-

tem.  

Temadagene gav også HIAs Fellows mulighed for at 

besøge diverse organisationer, der arbejder konkret med 

sociale problematikker rundt omkring i Danmark, så som 

Muhabet, GAME, Sabaah, Al-Huda School-Homework Café 

og Lavuk. Sommerakademiet besøgte desuden Immigra-

tions Museet, Dansk Jødisk Museum og Vestre Fængsel.

Fellows og deres fremtidige projekter
Igen i år havde Sommerakademiet en rigtig god gruppe 

studerende med henholdsvis 10 Fellows fra Danmark, 8 fra 

USA, 4 fra Tyrkiet og 2 fra Bosnien. Alle var meget interna-

tionalt orienterede, hvilket skabte en stærk og inkluderen-

de dynamik med plads til diskussion og forskellighed. Dy-

namikken blev især fremhævet under Sommerakademiets 

indledende Betzavta Workshop faciliteret af Tali Padan. 

Her blev deres gruppedynamikker for alvor udstillet og 

udfordret, og dette skabte en god grobund for vores Fel-

lows samarbejde på resten af Sommerakademiet. 

Feedbacken fra de studerende har været utrolig positiv. 

Programmet i København har udfordret dem til at tænke 

anderledes og inspireret dem til at tage aktivt del i deres 

samfund. Der har været en fantastisk interkulturel dialog 

vore Fellows imellem - også ud over Sommerakademiets 

rammer - til diverse sociale arrangementer, heriblandt 

Grundlovsdag hjemme hos formand Anders Jerichow, grill 

i Nørrebroparken og fejring af St. Hans Aften sammen 

med Senior Fellows Association i Fælledparken. 

De mange site visits på programmet var utroligt populære, 

og HIAs Fellows var alle enige om, at flere af sådanne 

indslag ville gavne programmet. Generelt efterlyste de i 

deres evalueringer af Sommerakademiet flere praktiske 

indslag og oplæg fra folk ”i felten”, som kan være med til 

at inspirere til, hvordan de selv kan gribe sociale proble-

mer an i praksis.
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Netop dette fokus på praksis lægges der særlig vægt på i 

HIA, hvorfor alle Senior Fellows som afslutning på Som-

merakademiet forventes at lave et Action Project. Forbe-

redelsen heraf foregik i år ved at lade Fellowsene plan-

lægge et hypotetisk Action Project om et selvvalgt emne i 

det danske samfund. Det blev til mange kreative projekter 

med meget forskellige fokus. Præsentationen af deres 

Action Projects skete over for et dommerpanel af ældre 

Senior Fellows, der alle har erfaring med og baggrund i 

social entreprenørskab og social aktivisme. Disse Action 

Projects var en stor inspiration til de fremtidige Senior 

Fellow Action Projects.

>>



19

International konference >>

Borders: 
Sources of Conflict, 
Sites of Peace

Humanity in Action afholder hvert år en international kon-

ference, hvor alle Sommerakademierne, Senior Fellows og 

andre gæster deltager. Konferencerne har tidligere været 

afholdt i Amsterdam, Berlin, Sarajevo, Warzawa og i 2014 

blev den afholdt i Sønderborg. 

I Sønderborg satte HIA DK fokus på grænser, grænseom-

råder, minoriteter og sameksistens med temaet “Borders: 

Sources of Conflict, Sites of Peace.” Konferencen havde 

over 170 deltagere, 30 talere og blev primært afholdt på 

Sønderborg Slot. Nedfaldspunkterne var blandt andet 

mindretalsforståelse og beskyttelse på begge sider af 

den dansk-tyske grænse; erfaringer fra dansk-tysk og 

tysk-franske grænse områder, grænser for mennesker-

ettigheder; EU’s ydre grænser, immigration og menne-

skesmugling; krigen i Ukraine og hvordan de forskellige 

minoriteter her spiller ind.    

Talerne inkluderede bl.a. Bjørn Bredal, skribent på Politik-

en, Matilde Kimer, korrespondent for DR, Nivedita Prasad, 

professor ved Alice Solomon Hochschule i Berlin, Francois 

Zimeray, Frankrigs ambassadør til Danmark, og Janusz Re-

iter, Polens tidligere ambassadør til USA. Derudover tilbød 

konferencen 15 forskellige mindre workshops og seminare 

med fokus på at omsætte viden til handling. 

Konferencen blev en stor success, bl.a. pga. placerin-

gen ved Sønderjyllands fredelige grænse til Tyskland, de 

smukke omgivelser på Sønderborg Slot, de engagerede 

Fellows, og de spændende talere. 
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Min ph.d. afhandling omhandler anbragte børn i Danmark fra 1905-1975. Jeg undersøger, hvordan anbringels-

er af børn er blevet legitimeret, og hvordan forståelser af barnets tarv har forandret sig. I anbringelsessager 

eksisterer der et dilemma mellem forældres ret til deres børn og statens beskyttelse af selvsamme børn (i dette 

tilfælde mod deres egne forældre). Med denne type statsintervention er jeg særligt interesseret i gråzonerne – 

hvornår udøvede forældre en legitim fysisk afstraffelse af deres børn, og hvornår blev det vurderet som mis-

handling? Projektet kan på den vis afdække de skiftende normer for det gode familieliv og den gode barndom. 

>> At være Senior Fellow i HIA har været meget givende for mig. Det har helt 
konkret åbnet døre for mig, fx praktikopholdet i Europa Parlamentet, men det har 
også lært mig, at jeg også selv kan (prøve) at åbne nye døre. Det er inspireren-
de at være en del af Senior Fellow-netværket, da der er stor spredning af faglige 
tilgange og personligheder, hvor fællestrækket er den samfundsmæssige interesse. 
<<

Alt sammen givtigt for livlige og udfordrende diskussioner, som kan fortsætte mange år efter endt Sommerak-

ademi. Sommerakademiet var i den grad med til at skærpe min kritiske tilgang til, hvordan vi indretter, og har 

indrettet, os i samfundet, hvilket er noget, som jeg kan bruge i mit daglige virke som ph.d. stipendiat. 

Cecilie Bjerre

Ph.d. stipendiat, Institut for Historie, Syddansk Universitet
Senior Fellow fra 2011
Pat Cox Fellow fra 2012

>> SENIOR FELLOW PROFIL



21

Senior Fellows >>
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Senior Fellow 
Association 
Det faglige og sociale netværk 
Laura Vestergaard-Andersen
Forkvinde, SFA

HIAs Senior Fellow Association (SFA) i Danmark er et 

netværk, der sætter en faglig såvel som social ramme 

for Senior Fellows’ engagement efter sommerakademiet. 

SFA giver Senior Fellows mulighed for at engagere sig i 

aktiviteter samt udveksle ideer og erfaringer med hinan-

den på tværs af årgange og faglighed. Netværket har 

sin egen bestyrelse, og arbejder tæt sammen med HIA 

Danmarks sekretariat og hovedbestyrelse. SFA bestyrelsen 

og netværketsmedlemmer assisterer sekretariatet, når der 

skal organiseres større events, tager aktivt del i rekrutter-

ingsprocessen op til sommerakademiet og i organiserin-

gen af sociale aktiviteter under programmet. Derudover 

arrangerer SFAs bestyrelse debatter, foredrag, workshops 

og andre faglige og sociale aktiviteter, der giver netværket 

mulighed for inspiration, handling og hygge.

Året der gik – 2014
SFAs bestyrelse blev traditionen tro valgt til general-

forsamlingen i slutningen af august. Den nye bestyr-

else består af 9 medlemmer fra fire forskellige årgange, 

herunder fire medlemmer fra det seneste Sommeraka-

demi. Bestyrelsesmedlemmerne er en god blanding af 

studerende og arbejdende Senior Fellows med varierende 

erfaringer inden for den organisatoriske verden.

I efteråret 2014 arbejdede SFA bestyrelsen i tæt samar-

bejde med sekretariatet på temaet for Sommerakademiet 

2015. Som repræsentanter for Senior Fellow netværket 

ønsker SFA bestyrelsen at bidrage med erfaringer og idéer 

til processen omkring sommerakademiet, og ser desuden 

frem til at være med til at udvælge det næste hold Fellows 

på baggrund af den igangværende rekrutteringskam-

pagne.

Af aktiviteter har SFA afholdt rundvisning på Christians-

borg, hvor Søren Pind fra HIAs repræsentantskab stod for 

en flot personlig rundvisning kombineret med vedkom-

mende politiske observationer. I november arrangerede 

SFA en workshop med det dansk-arabiske dialogprojekt 

”Dialogambassadørerne”. Formålet med projektet er 

overordnet at fremme dialog mellem unge i Danmark 

og Mellemøsten, samt at rette fokus på dialogens værdi 

og metode. Dialogambassadører fra Jordan og Egypten 

afholdte en workshop for vores Senior Fellows, hvor de ar-

bejdede med praksis, værdi og metode som del af organi-

satorisk socialt arbejde. 

December måned bød på en adventsjulekalender, hvor 

vi med hjælp fra medlemmer af hovedbestyrelsen satte 

fokus på relevante og aktuelle menneskerettighedsprob-
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lematikker. Julekalenderen blev postet på facebook hver 

søndag i advent og havde til hensigt at inspirere til reflek-

sion midt i den søde juletid. På den internationale men-

neskerettighedsdag den 10. december afholdt vi desuden 

juleafslutning for alle Senior Fellows, hvilket gav anledning til 

at pleje det sociale samvær med julelege og ikke mindst en 

masse lækre æbleskiver.

Men vi er langt fra færdige
For det nye år har SFA bestyrelsen endnu flere spændende 

aktiviteter i støbeskeen. I slutningen af januar lægger vi 

ud med et nyhedsbrev til vores medlemmer, der udover 

en aktivitets-kalender blandt andet indeholder interviews 

med Senior Fellows om deres karriereveje til inspiration for 

brevets læsere. Februar vil byde på filmvisning af to kortfilm, 

der er blevet tildelt Danidas Verdensbilledelegat, samt et 

socialt fastelavnsarrangement, hvor Senior Fellows også vil 

få mulighed for at sparre med hinanden om mulige Action 

Projects og samarbejde. I marts fejrer vi kvindernes interna-

tionale kampdag og 100 året for kvinders valgret ved at ar-

rangere en paneldebat, der sætter fokus på dansk vs. svensk 

feminisme. 2015 vil desuden stå på forskellige fyraftens-

møder med fokus på karrieremuligheder inden for mennes-

kerettighedsområdet. Derudover vil det være et forår, hvor 

vi fra SFA bestyrelsen i endnu højere grad end tidligere vil 

arbejde for et tættere samarbejde med HIA Danmarks sek-

retariat og hovedbestyrelse. 

Som Senior Fellows ønsker vi at bidrage til at gøre HIA Dan-

mark til en så stærk og bæredygtig organisation som muligt. 

Vi glæder os derfor til endnu et godt år i HIA.
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I praktik med 
Humanity in 
Action 
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Pat Cox Fellowship i  
Europaparlamentet 
Theis Dencker, Senior Fellow

Pat Cox programmet er ikke alene et fremragende prak-

tikforløb, hvor man får en fantastisk stor indsigt i arbejds-

gangene i Europa-Parlamentet, men også et skræddersyet 

forløb, hvor Senior Fellows på tværs af årgange og na-

tionaliteter får direkte adgang til nogle af de mest inter-

essante, progressive og indflydelsesrige organisationer i 

Bruxelles. 

Som Pat Cox Fellow arbejder man hos en politiker i Eu-

ropa-Parlamentet, i en af Bruxelles’ mange NGO’er, eller 

private virksomheder. Alle Fellows får dermed et unikt 

praktikforløb, som er tilpasset den enkeltes interesser. Selv 

arbejdede jeg for en rumænsk politiker, som var engageret 

i ligestilling og udenrigs- og sikkerhedspolitik. 

Udover den politiske dagligdag i Parlamentet giver Pat 

Cox programmet også mulighed for at blive fagligt 

stimuleret på en lang række andre områder. Hver fredag 

mødes Fellows fra programmet til møder hos eksempelvis 

Amnesty International, Google, Open Society Foundation 

og EU’s udenrigstjeneste. 

Fordi praktikforløbet har så godt et ry og netværk, fik vi 

en eksklusiv mulighed for at komme om bag facaderne og 

høre om de største sager direkte fra beslutningstagerne, 

som arbejder med sagerne til hverdag. Denne kombination 

af praktikforløb og indsigt i andre organisationer er med til 

at gøre Pat Cox programmet til noget helt særligt.

Endelig er der Bruxelles, som jeg nød at have min daglige 

gang i. Bruxelles er en af Europas mest spændende 

hovedstæder, for som hovedby for EU er byen blevet et 

knudepunkt for forskning, politik, erhverv og interesseor-

ganisationer. Der gik derfor ikke en uge uden nye debatter 

hos tænketankene, seminarer hos NGO’erne, konferencer 

hos partierne, prisoverrækkelser i Parlamentet osv. Som 

om det ikke var nok, så er Bruxelles en enormt spændende 

by fuld af skjulte perler, som bare ligger og venter – og når 

det er overstået er Paris, London og Amsterdam kun en 

togtur væk.

Lantos Fellowship i 
den amerikanske kongres 
Anne Katrine Ebbesen, Senior Fellow

“Working in politics is like running a marathon, not a 

sprint”, sagde kongresmanden til mig den første uge 

jeg arbejde i den amerikanske kongress. Efter 4 intense 

måneder i Washington DC som Lantos Fellow er jeg kom-

met i enestående form!

The Lantos Fellowship er ikke kun chancen for at kom-

me ind og mærke magtcentret i USA. At arbejde for et 

medlem af kongressen og dennes vælgere er exceptionelt 

medrivende. Man starter sagligt løsrevet - en tilskuer - og 

ender med at føle sig dybt forbundet til de vælgere og 

problemstillinger man arbejder med hver dag. Hver Lantos 

Fellow bliver placeret hos et kongresmedlem eller komite 

som passer præcis til de særskilte interesser og evner man 

har - derfor udvikler man sig fagligt og personligt utrolig 

hurtigt. 

Jeg arbejdede for kongresmanden Jim McDermott - en 

fyrig og knivskarp mentor med stor politisk indflydelse 

og lige så stor indsigt i de historiske perspektiver bag den 

lovgivning, han gennemførte. I løbet af min tid i på ‘The 

Hill’ arbejdede jeg med sundhedslovgivning, beskæftigelse 

og udenrigspolitik. Mens jeg lærte ufatteligt meget hver 

dag, fik jeg også strukket mine faglige muskler og udvidet 

mine evner inden for hvert felt. Jeg fik både ansvaret for at 

mødes med vælgere, interessegrupper og lobbyister om 

specifikke love og tendenser, og samtidig fik jeg til opgave 

at udforme officielle svar og respons på konkret kritik 

og konflikt. Jeg blev ofte kastet ud i situationer hvor jeg 

skulle bruge mine retoriske evner til at forsvare, forarbejde 

eller formidle kongressens eller statens beslutninger. En 

af højdepunkterne var, da jeg fik mulighed for at arrang-

ere en officiel ‘Congressional hearing’ om hjemløshed og 

boliglovgivning sammen med to andre fellows fra Lantos 

programmet og hver deres kongresmedlemmer.

Udover arbejdet i kongressen, er det en fast del af The 

Lantos Fellowship, at man også får indgående kendskab til 

det alsidige amerikanske samfund. Hver mandag mødtes 

vi med spændende tænkere, organisationer og institution-

er, fx. CSIS, Homeland Security, US Department of State, 

IMF, World Bank, National Coalition for the Homeless, 

Human Rights Watch, Free Minds Book Club, Ambassader, 

osv.

Washington DC er en vidunderlig interessant by - prop-

fyldt med museer, historiske monumenter og forskellige 

kulturer og traditioner. Forbløffende indtryk og oplevelser 

er til at finde i alle de varierede bydele som jeg udforskede 

sammen med de andre Lantos fellows. Vi kom også ud 

af DC og besøgte FN i New York og the National Consti-

tution Centre i Philadelphia, og det efterlod også store 

indtryk.

At arbejde i den amerikanske kongress er en fænomenal 

læringsoplevelse, og endnu mere fænomenalt er de erfa-

ringer og det mangfoldige netværk man tager med sig, 

resten af livets løb.
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Mit ph.d.-projekt omhandler menneskerettighedernes rolle i amerikansk politik i perioden 1980-1993 med et 

særligt fokus på kongressen. Med udgangspunkt i tre case studies om sovjetiske jøder, Nicaragua og Sydafrika 

analyserer jeg, hvorledes fremtrædende medlemmer af kongressen forsøgte at fremme menneskerettigheder 

i amerikansk udenrigspolitik i tæt samarbejde med NGO’er som Amnesty International. I 2015 modtog jeg Ud-

dannelses og Forskningsministeriets Eliteforsk Rejsestipendie til mit ophold som gæsteforsker ved UC Berkeley.

>> I 2011 deltog jeg sammen med en række amerikanske studerende i Humanity in 
Actions sommerakademi om menneskerettigheder. Da jeg i 2012 var så heldig at få 
mulighed for at arbejde fem måneder i den amerikanske kongres’ House Foreign 
Affairs Committee, hvor jeg bl.a. beskæftigede mig med menneskerettigheder, 
blev jeg interesseret i kongressens stærkt underbelyste men utroligt vigtige rolle i 
amerikansk udenrigspolitik. Kombinationen af de to oplevelser var afgørende for, 
at jeg valgte at kaste mig over netop dette forskningsprojekt. <<

Historikere er først for nyligt begyndt at interessere sig for menneskerettigheder, men feltet er i dag i en 

rivende udvikling med en bred vifte af empiriske, metodiske og teoretiske tilgange. Samtidigt har kongressens 

rolle i amerikansk udenrigspolitik historisk set været underbelyst, men også det er ved at ændre sig. Endelig er 

politisk historie i stigende grad begyndt at interessere sig for ’mindre aktører’ som fx interesseorganisationer. 

En central udfordring for mit projekt er, at feltet er relativt uopdyrket land, og samtidigt stiller de mange ak-

tører store krav til projektets struktur.

Rasmus Sinding Søndergaard 
Ph.d.-stipendiat, Institut for Historie & Center for Amerikanske Studier, 
Syddansk Universitet
Modtager af Eliteforsk Rejsestipendie

Senior Fellow fra 2011
Lantos Fellow fra 2012

>> SENIOR FELLOW PROFIL
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