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HUMANITY IN ACTION DANMARK
Humanity in Action Dannmark arbejder for at skabe
et inkluderende samfund baseret på
menneskerettigheder.
Gennem målrettede uddannelsesprogrammer, især
vores årlige Sommerakademi, arbejder vi for at øge
den demokratiske bevidsthed og bygge bro på tværs
af fællesskaber. Herigennem skaber vi et globalt
netværk af aktive unge studerende og
professionelle, der brænder for at fremme social
retfærdighed i deres lokalsamfund såvel som i
omverdenen.
Humanity in Action er en international organisation
med hovedkontor i New York og seks afdelinger i
Europa. Siden 1997 har vi uddannet over 2500
studerende.

Bliv medlem!
Humanity in Action Danmark er en
medlemsorganisation. Som medlem vil du blive
indbudt til Humanity in Action Danmarks mange
spændende arrangementer med dygtige
oplægsholdere.
Du vil få muligheden for at møde vores aktive og
inspirerende netværk, og du vil løbende blive
opdateret om organisationens aktiviteter og virke.
Vi glæder os til at byde dig velkommen!
>> Medlemskab
Medlemskab fra 225,- om året.
humanityinaction.org/denmark-about/membership/
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2021
SOMMERAKADEMIET
For andet år i træk,
ud af tre, har vi igen
haft fokus på det
særlige tema:
"Rigsfælleskabet og
Menneskerettigheder".
For første gang med en
studierejse til Færøerne for alle fellows

ÅBNE
ARRANGEMENTER
I 2021 havde vi igen en
række arrangementer
åbne for offentligheden, bl.a. med
stifter af Refugees
Welcome Michala
Clante Bendixen og
journalist og TV-vært
Clement Kjærsgaard
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SENIOR FELLOW
ACTION DAY
Senior Fellow Action Day
2021 samlede igen Fellows
på tværs af årgange med
workshops og oplæg af
Senior Fellows og med
særligt fokus på Arktis og
besøg fra den russiske
ambassade i København

ACTION PROJECTS
Action Projects er
meningen med det
hele!
Det er her årets
Fellows bruger alt det,
de har lært på sommerakademiet og omsætter det i praksis til
projekter med samfundsværdi. I 2021
præsenteredes en
række nye projekter

OKTOBER '43
REJSELEGAT
Humanity In Action
Danmark uddeler hvert år
et rejselegat til unge, der
arbejder med særlige
minoritetsproblematikker.
I 2021 gik legatet til et
projekt om unges vilkår i
Østgrønland

WEBINAR OM DEN
POLITISKE
UNDSKYLDNING
Den 28. januar 2021
afholdt Humanity In
Action og Det
Udenrigspolitiske
Selskab U35 et webinar
om de såkaldte
eksperimentbørn fra
Grønland og betydningen af statsminister Mette
Frederiksens nyligt
afgivne undskyldning

ANDRE AKTIVITETER
I løbet af året har Fellows
og Senior Fellows
produceret podcasts,
forfattet bøger og optrådt i
avisspalterne. Hør fx.
podcasten 'Under Huden',
der hvor du lytter til
podcasts - produceret af to
senior fellows
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Ledelsens beretning
ANDERS JERICHOW

Formand

Studietur, samvær og samarbejde
Til trods for at COVID-19-pandemien fortsat
rasede i 2021 har den danske afdeling af Humanity
in Action formået at afholde et vellykket og
engageret Sommerakademi med deltagelse af unge
fra en lang række lande. Derudover lykkedes det os
- for første gang nogensinde under et dansk
Sommerakademi - at tage alle vores Fellows med
på en studierejse til Færøerne. Det kan vi være
stolte over. Pandemien fortsatte med at være et
eksempel på et tværnationalt, globalt problem,
som kun kan løses i et internationalt samarbejde.
Hvis ikke brobygning i 2021, hvornår så? Derfor
stod vi fast på – inden for alle de gældende
corona-restriktioner
–
at
afholde
vores
Sommerakademi.
Tilpasning til særlige omstændigheder
Men specielt har det været. Andre Humanity in
Action-afdelinger måtte igen i 2021 opgive at
gennemføre det klassiske Sommerakademi med
fysisk deltagelse af unge fra flere lande og
opererede i stedet med et virtuelt møde. I den
danske afdeling lykkedes det at samle unge – især
internationale unge, som allerede befandt sig i
Danmark – til et stærkt forløb med udgangspunkt i
det treårige fællestema omkring Rigsfællesskabet
og Menneskerettigheder, og de udfordringer og
muligheder, det giver Danmark, Færøerne og
Grønland.

Sommerakademiet i Danmark foregik i modsætning til tidligere år ikke parallelt med
Sommerakademierne i vores partnerlande, men i
stedet valgte vi for andet år i træk at rykke det til
august. Til gengæld havde vi fornøjelsen af at
afholde et virtuelt International Fellowship i
fællesskab med de andre Humanity in Actionafdelinger i juni, hvor de danske og internationale
Fellows minglede i et virtuelt Humanity in Actionunivers, sprængfyldt med oplæg og debatter.
Sommerakademiet i 2021 afsluttedes endnu
engang med et brag i form af vores Senior Fellow
Action Day. Senior Fellows fra de sidste 23 års
Københavnske Sommerakademier mødtes med
årets Fellows til en dag med debatter, oplæg og
workshops til stor glæde og inspiration for alle,
der deltog.
Sommerakademiet 2021 blev intenst, spændende
og debatskabende, især da vi for alvor kunne dykke
ned i de aktuelle problemstillinger på Færøerne
sammen med færøske unge, i Tórshavn.
– Humanity in Action Danmark ser frem til at gå
videre med Rigsfællesskabstemaet i 2022.

>>
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Action Projects
Vores studerende er først helt færdige med deres
Sommerakademiforløb, når de afslutter deres
Action Project. Med afsæt i Sommerakademiets
temaer skal de udvikle og implementere et projekt,
der adresserer en bestemt samfundsproblematik i
deres lokalsamfund. I 2021 blev dette bl.a. til
projekterne “Raise Your Voice” af Eiko Oguchi (fra
Sommerakademiet 2020), “Lectures in the Arctic”
af Trine Pejstrup (Sommerakademiet 2020),
"Under Huden - en podcast om Inuit tatoveringer,
spiritisme og kvinders magt", af Emilie Helene
Holm
(Sommerakademiet 2020), og webinaret
"Health and Wellbeing in the Danish Asylum
System: An Inside Perspective", af Laetitia
Gathion (Sommerakademiet 2020). Du kan læse
mere om de enkelte Action Projects længere
fremme i årsberetningen.
Andre aktiviteter i 2021
COVID-19 har også præget 2021 og lagt låg på
mange af Humanity in Action Danmarks andre
tiltag, således blev det i 2021 heller ikke muligt at
fortsætte vores nystartede initiativ Coffee&Talks,
som var tiltænkt at være et rum for en intim og
konstruktiv samtale i en travl hverdag. Vi håber at
vende tilbage med dette format i 2022.

Vi sagde også farvel til andre gode kræfter,
Rasmus Juhl Pedersen, mangeårig kasserer,
Annette Milner, der har bidraget med bl.a.
kommunikation gennem mange år, Julie Arnfred
Bojesen, der rejste til Ukraine for at etablere det
Ukrainsk-Danske Ungdomshus og Jonas Juul, der
også havde valgt at rejse til udlandet. På vegne af
Humanity in Action og den "gamle" bestyrelse vil
jeg hermed gerne sige et stort tak for alt det, som I
har bidraget med gennem mange år.
Men det blev jo ikke kun til et farvel. Det blev også
til et "velkommen" til nye bestyrelsesmedlemmer.
Dem kan du møde længere fremme i denne
årsberetningen.
Tak
Vi vil også gerne rette en særlig og stor tak til
vores Senior Fellows og til vores sponsorer for
jeres stærke opbakning i 2021 - uden jer kunne
intet af dette lykkes!
I denne årsberetning har vi samlet højdepunkterne
fra vores aktiviteter i 2021, samt hvad vi sigter
efter i 2022. Vi håber, at du vil finde læsningen
interessant og følge vores aktiviteter i 2022 og i
årene, der kommer.

Vi har dog alligevel - trods restriktioner - formået
at afholde en række begivenheder i løbet af året: Vi
har uddelt vores "Oktober '43 Rejselegat" for
tredje år i træk, vi har afholdt vores Åbne
arrangementer, taget webinar-konceptet til os, og
vores Fellows har igen i år været aktive skabere af
forandring bl.a. i form af udgivelser og podcasts.

God læselyst!

Ny bestyrelse
2021 blev også året, hvor Humanity in Action
Danmarks
bestyrelse
gennemgik
en
større
transformation. Gamle kræfter valgte at give plads
til nye. Efter 10 gode og inspirerende år som
formand valgte jeg således, at det nu var tid til at
trække mig fra posten, såvel som Eva Maria
Lassen, næstformand gennem mange år. Eva Maria
og jeg har skrevet et åbent brev til vores
medlemmer og venner af Humnaity in Action, som
kan læses længere fremme i denne årsberetning.

Anders Jerichow
Afgående formand
Humanity in Action Danmark
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>> Sommerakademiet 2021
København og Tórshavn
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>> Rigsfællesskabet og
Menneskerettigheder
Sommerakademierne 2020-2022
MARIE-LOUISE LYCKE
Bestyrelsesmedlem, Humanity in Action Danmark
I 2020 tog vi fat på det københavnske Sommerakademis nye treårige tema: Rigsfællesskabet og
Menneskerettigheder.
Forholdet
mellem
Danmark,
Grønland
og
Færøerne er under stadig forandring. Nye
fremtidsvisioner i alle tre områder, klimaforandringer samt et hastigt voksende globalt
fokus på regionen, udfordrer os og skaber behov
for fornyet oplysning og samtale.
300 års fælles historie
Humanity in Action sætter derfor gennem tre års
Sommerakademier fra 2020-2022 fokus på 300 års
fælles historie. På Danmarks, Grønlands og
Færøernes forhold til hinanden; på forholdet
mellem majoriteten i Danmark og de to mindre
folkeslag i Nordatlanten; på vores respektive
forståelse af os selv som folk og fællesskab; på
kollektivt ansvar og individuelle rettigheder; og på
hvorledes
menneskerettighederne
håndteres
lokalt, samt i Rigsfællesskabet som helhed.
FN's 17 verdensmål
Med udgangspunkt i menneskerettighederne og
FN’s 17 verdensmål vil Humanity in Action
Danmark
fra
2020-2022
derfor
undersøge
Rigsfællesskabet, og de udfordringer dette fællesskab står overfor i et historisk, et politisk og et
kulturelt perspektiv.

Studierejser
Da Rigsfællesskabet - og samspillet landene
imellem - er omdrejningspunktet i samtlige tre år,
vil vi som noget nyt inkludere et kulturudvekslingsophold under Sommerakademiet i et af
Rigsfællesskabets lande. Dette skal sikre, at
debatterne om Rigsfællesskabet forankres lokalt,
at lokale perspektiver er repræsenterede, og for at
øge muligheden for at studere landene i dybden. I
2020 var det således meningen, at vi skulle besøge
Færøerne, men det satte corona desværre en
stopper
for.
Tilgengæld
lykkedes
det
at
gennemføre rejsen i 2021, læs mere om det
vellykkede studieophold lidt længere fremme. I
2022 planlægger vi at blive i København under
hele Sommerakademiet, mens vi arbejder på
højtryk for at besøge Grønland i 2023.
Læringsmål
Med Sommerakademierne ønsker vi, at vores
Fellows lærer, hvordan man arbejder for at styrke
demokrati og menneskerettigheder. De skal lære
at forholde sig til, og navigere i, en stigende
kompleks verden. Hvordan forholder man sig fx til
ønsker om selvstændighed i en globaliseret
verden? Og hvordan ser civilt engagement ud anno
2020’erne?
Gennem debatter, oplæg, workshops og besøg hos
lokale NGO’er og organisationer, vil det treårige
fokus dermed bidrage til, at flere får mulighed for
at deltage i debatten om Rigsfællesskabets fremtid
på et oplyst grundlag med respekt for den
demokratiske
samtale
og
for
menneskerettighederne.
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Sommerakademiet 2021
MIKAELA VON FREIESLEBEN
Sekretariatsleder, Humanity in Action Danmark
Gåpåmod og omstillingsparathed
COVID-19-pandemien ændrede ikke blot vores og
mange andres liv betydeligt, den ændrede også
den måde som vi, i Humanity in Action, arbejder
på, både på det aktivistiske og det pædagogiske
plan.
Mens pandemien i 2021 rasede verden over måtte
Humanity in Action derfor genoverveje sine
Sommerakademier og den måde, som vi har
struktureret dem på siden 1997. Vi måtte afsøge
nye veje for fortsat at organisere intellektuelt
udfordrende, inspirerende og interaktive møder i
2021.
Mens Humanity in Actions søsterkontorer i Berlin,
Warszawa, Amsterdam og Sarajevo for andet år i
træk måtte afholde deres Sommerakademier
virtuelt, lykkedes det også i 2021 at gennemføre et
fysisk Sommerakademi i København, takket være
den lidt mere gunstige coronasituation i Danmark.

Sommerakademiet i København
Den 9. august 2021 mødtes vores 22 københavnske
Fellows for første gang personligt på Karens
Minde
Kulturhus
i
Sydhavnen,
hvor
Sommerakademiet skulle foregå.
Temaet var, for andet ud af tre år, "Rigsfællesskabet og Menneskerettigheder". Formålet med
dette tema er at sætte fokus på vores 300-årige
fælles historie og undersøge selvforståelser og
fordomme, samt hvordan menneskerettighederne
håndteres i Rigsfællesskabet.
Sammen med eksperter, politikere, journalister,
historikere,
aktivister,
menneskerettighedsforkæmpere og -forskere fra Grønland, Danmark
og Færøerne
undersøgte og diskuterede vores
Fellows Rigsfællesskabets lange og komplekse
historie. Og blev klogere på dem selv og på hvad
civilt engagement betyder idag.

Det virtuelle Opening Program
Alle årets 125+ fellows - fra alle programmerne indledte deres respektive Sommerakademier med
ét
fælles
online
Opening
Program
i
juni.
Programmet løb over flere dage og dykkede ned i
emner såsom
“Colonialism and Imperialism“,
“Intersectionality, Solidarity & Allyship”, “WWII and
the SHOA”, “Remembrance Culture in Germany”, og
“The Impact of Conspiracy Theory”, for blot at
nævne nogle få af emnerne.
Vores fellows undersøgte også, hvordan man
sammen opbygger onlinefællesskaber, og vi
oplevede alle, hvordan diskussioner og samtaler
mellem fellows og oplægsholdere, og fellow og
fellow imellem, rakte langt ud over skærmen. Det
var ikke kun en meget positiv overraskelse for os der havde organiseret programmet - men også for
vores fellows, hvilken kraft dette fællesskab
faktisk fik, og de bånd, der blev knyttet på trods af
store fysiske afstande og skærmene mellem os.

"Det tematiske fokus på Rigsfællesskabet er både vigtigt
og tiltrængt fordi det ikke er noget vi lærer særlig meget
om i skolerne. Derfor er der et 'blind spot' for mange
danskere. Ofte bryster vi os af at være den her
retfærdige, storsindede og demokratiske nation, men vi
er uvidende og arrogante, når det kommer til vores egen
koloniale fortid, at sporene efter kolonitiden stadig er
nærværende for mange i Rigsfællesskabet, samt hvordan
vi som nation og som individer stadig nyder godt af
den." Sofie Malm Henriksen, 2021 Fellow.

Studierejse til Færøerne
For at give vores fellows mulighed for yderligere at
fordybe sig i temaet, bragte vi dem til Færøerne i den
sidste uge af Sommerakademiet. Læs mere om denne
rejse i næste artikel. Rejsen blev en stor succes, der
gav en dybde og en indsigt, som ikke på samme måde
havde kunnet opnås fra København. Vi håber, at vi
også i fremtiden kan bringe vores fellows på tværs af
Rigsfællesskabet - både fagligt og fysisk.
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"Det internationale online Fellowship var
vigtigt for at give en følelse af fællesskab
på tværs af alle Sommerakademierne."
Terese Freltoft, 2021 Fellow.

Pre-Fellowship 2020

Studierejse til Færøerne
BRANDUR MORTENSEN NOLSØE
Bestyrelsesmedlem, Humanity in Action Danmark
Lokal forankring
Humanity in Action Danmarks ønske om at komme
til Færøerne var grundet i tanken om at skabe en
dybere forståelse for Rigsfællesskabets indbyrdes
forhold og færingenes selvforståelse af sig selv
ved bl.a. at inddrage færingenes perspektiv i
debatten om Rigsfællesskabet og menneskerettigheder. På trods af pandemiens benspænd,
lykkedes det os endelig at komme af sted.
En tåget start
Efter en sviptur til Bergen grundet tyk tåge over
Vágar ankom vores store rejsende gruppe af
Fellows, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer
endelig til Færøerne. Med den forsinkede ankomst
blev planerne for den indledende dag på færøturen
lidt forskudt. Dog nåede vi heldigvis at checke ind
på Folkehøjskolen i Tórshavn kort før vores åbne
event i Nordens Hus, en screening af den færøske
dokumentar ‘Skál’ med efterfølgende Q&A, gik i
gang.
En begivenhedsrig uge
Humanity in Action Danmarks besøg på Færøerne
gik for sig i den sidste uge af august. Hele ugen var
fyldt
med
politiske
debatter,
gæsteoplæg,
gruppediskussioner og sightseeing. Blandt dem vi
mødte var de færøske afdelinger for Amnesty
International
og
LGBT
Føroya
og
andre
prominente personer fra det færøske samfund. Vi
mødte repræsentanter fra organisationen Frítt
Val, der fortalte om deres arbejde for fri abort på
Færøerne, der var en politisk debat med
løsrivelsespolitikeren
Høgni
Hoydal
og
det
færøske medlem af Folketinget, Sjúrður Skaale. Vi
fik også gæsteoplæg af forsker og samfundsdebattør Heini í Skorini om demokrati, minoriteter
og religion på Færøerne, samt et spændende talk
fra kunstneren Randi Samsonsen, der viste og
fortalte hvordan hun gennem sin kunst er med til
at sætte fokus på plastikaffald.

Vandretur og lokal mad
Opholdet bød også på mulighed for at spise
lokalfanget fisk med dertilhørende økologiske og
lokaldyrkede grøntsager på øen Nólsoy ud for
Tórshavn, samt en vandretur over fjeldet til
landsbyen Kirkjubø. I Kirkjubø mødte vi bonden
Jóannes Patursson, hvis familie har boet der i
generationer, og som gav os en rundvisning i de
historiske
omgivelser,
bl.a.
ruinerne
af
Magnuskatedralen og Skt. Olavs kirke fra 12 og
1300-tallet, såvel som den gamle bondegård
Kirkjubøargarður fra det 11. århundrede, hvor
Patursson stadig bor med sin familie. Både turen
til Kirkjubø og Nólsoy gav vores Fellows rig
mulighed for at fordybe sig i den færøske natur,
kultur, historie og mennesker og derved opnå en
dybere forståelse for landet.
Fundament at bygge videre på
Udvekslingsopholdet på Færøerne var en oplevelse
på alle parametre og gav stof til eftertanke. Turen
har
desuden
været
med
til
at
skabe
opmærksomhed omkring Humanity in Action
Danmark på Færøerne, og de muligheder som
organisationen kan tilbyde unge mennesker
deroppe. Dermed er fundamentet lagt til yderligere
styrkelse af samarbejde og netværk på tværs af
Rigsfællesskabets lande.

Højdepunktet på rejsen var et to-dages seminar
med lokale unge, hvor vores Fellows fik mulighed
for at vende aktuelle emner og problemstillinger
med færøske aktivister. Afslutningsvis holdt vi en
paneldebat med tre unge medlemmer af lagtinget,
der handlede om retten til selvbestemmelse, fri
abort og klimapolitik, som er meget omdiskuterede emner på Færøerne.

”De mest indsigtsfulde og inspirerende
øjeblikke på Færøerne var at få den
unikke mulighed for at få et indblik i
kulturen, landet og samfundet. Det er
oplevelser, som der ikke kan undervises i
på afstand, men som selv må erfares.”
Tukuma Egede, 2021 Fellow
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Pre-Fellowship 2020

Senior Fellow Action Day 2021
MIKAELA VON FREIESLEBEN
Sekretariatsleder, Humanity in Action Danmark
Årets Senior Fellow Action Day blev afholdt den 11.
september 2021 på Borups Højskole. Her samlede vi
Senior Fellows fra forgående år for at styrke deres
netværk og bringe dem sammen med årets Fellows.
Konceptet bag Senior Fellow Action Day er, at det er
af Senior Fellows for Senior Fellows. Det vil sige, at
det er vores Senior Fellows, der arrangerer dagen og
holder workshops og oplæg for hinanden. I år blev
Action Day arrangeret af Cecilie Seidelin Nobel,
Fellow fra 2020, der også holdt en workshop om den
kinesiske politik bag undertrykkelsen af Uyghurerne
i Xinjiang.
Derudover var der workshops af Trine Pejstrup
(Fellow fra 2020), Sørine Rasmussen (Fellow fra
2011) og Anne Katrine Ebbesen (Fellow fra 2013).
I år blev der derudover sat særligt fokus på
Rigsfællesskabet og Arktis, og vi havde derfor
inviteret Ms. Anna Knyazeva, særlig rådgiver ved
den russiske ambassade i København, til oplæg og
debat.
Celine
la
Cour
(stud.scient.pol.
og
Ruslandskyndig) modererede debatten, og spurgte
bl.a. på hvilken måde den Russiske Føderation
arbejder for at sikre en bæredygtig og fredelig
udvikling i Arktis. Det fik vi en god, lærerig og
kritisk debat ud af, der gav vores Fellows et andet
perspektiv på den geopolitiske situation i Arktis, end
det de ellers var blevet præsenteret for på selve
Sommerakademiet.

Celine la Cour og Ms. Anna Knyazeva
Spoken Word Poetry
Efter debatter, oplæg, workshops og en række
sociale netværksaktiviteter afsluttedes dagen med et
poetisk indslag. Spoken Word poet Sara Rahmeh
optrådte med sin blanding af Spoken Word poesi og
historiefortælling. Digtene er baseret på hendes
egne oplevelser tilsat et kritisk blik på nutidens
samfundspolitiske strukturer. Sara Rahmehs digte,
humor og ægte indlevelse efterlod salen med
gåsehud.
Tak
Vi vil gerne rette en stor tak til Cecilie Seidelin Nobel
for med succes at arrangere denne begivenhedsrige
dag, tak til vores oplægsholdere, workshopledere og
alle deltagerne for jeres store engagement. Og til Ms.
Anna Knyazeva for at stille op foran et kritisk
publikum og til Celine la Cour for indsigtsfuld
modereren.
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”Jeg kommer fra et land langt væk og en
gade lige rundt om hjørnet. Jeg kommer
fra solnedgang over ørkenbjerge og
shoppingture på Strøget...jeg kommer fra
et land, hvor jeg ikke længere hører
hjemme og fra en by, hvor folk spørger:
jamen, hvor kommer du fra?" fra digtet:
Langt væk og lige om hjørnet, Sara
Rahmeh, Spoken Word Poet 2021

Anne Katrine Ebbesen, Senior Fellow (2013),
og Humanity in Action Danmarks
ombudsperson

Åbne arrangementer 2021
Sommerakademiet er et intimt læringsrum for vores Fellows, men
hvert år er det også en stor prioritet for os at afholde en række
arrangementer, der er åbne for offentligheden. Således kan flere
tage del i den vidensudveksling, der sker på Sommerakademierne.

REFUGEES ON TEMPORARY STAY
– FOCUS ON SYRIANS IN
DENMARK
14. august 2021
Humanity in Action og Borups
Højskole afholdt paneldebat med
Michala Clante Bendixen, stifter
af Refugees Welcome, og Nour
Moazzen, syrisk arkitekt, aktivist
og flygtning. De delte ud af deres
viden om og arbejde for syriske
flygtninge i Danmark

THREATS TO DEMOCRACY IN A
POST-COVID WORLD
18. august 2021
I lyset af de aktuelle
begivenheder i Afghanistan i
august 2021, Talebans
magtovertagelse og
tilbagetrækningen af de
amerikanske styrker,
diskuterede TV-vært Clement
Kjersgaard trusler mod
demokratiet med en fyldt sal på
Borups Højskole

"SKÁL" - FILM OG DEBAT
23. august 2021
I samarbejde med Nordens Hus i
Tórshavn inviterede Humanity in Action
til visning af den prisvindende
dokumentar Skál. Filmens
hovedpersoner var til stede for at tale
om deres oplevelser med filmen med et
veloplagt publikum. Tak til publikum og
især de medvirkende fra Skál for en
opløftende aften.

NORDATLANTISKE
REGNBUEDAGE
19. og 21. august 2021
Under Copenhagen Pride Week
arrangerede Humanity in Ation,
sammen med Nortatlantens
Brygge, de Nordatlantiske
Regnbuedage. I en række
debatter, foredrag og
filmvisninger diskuterede
fellows og publikum LGBTQIA+
rettigheder og udfordringer i
Grønland, Færøerne og Island
og så filmen Eskimo Diva

POLITISK PANELDEBAT
27. august 2021
I Tórshavn inviterede Humanity in
Action til paneldebat med tre unge
færøske politikere, Steffan Klein Poulsen
(Miðflokkurin), Hervør Pálsdóttir
(Tjóðveldi) og Bjarni Kárason Petersen
(Framókn) om det færøske samfunds
mest presserende udfordringer. Det blev
en åben og ærlig debat om abort og
transpersoners rettigheder,
uafhængighed, immigration og
internettets indflydelse på færøske unge.
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Moderator og medarrangør: Tór Marne
Weihe, Senior Fellow (2020)

Mød (nogle af) oplægsholderne i 2021
Hvert år deler en perlerække af eksperter, aktivister, journalister, politikere,
kunstnere og andre interessenter ud af deres store viden for vores Fellows. Mange
kommer igen år efter år. Der skal lyde et stort og dybfølt tak til jer alle, der med jeres
viden og engagement sikrer Humanity in Actions høje faglige niveau. Uden jer var der
intet Sommerakademi.

MORTEN KJÆRUM
Direktør for Raoul
Wallen-berg
Instituttet
Mortens oplæg om
menneskerettighedernes aktuelle
udfordringer er
uundværligt på
Sommerakademiet

JENS HEINRICH
Ph.d. og chef for
Grønlands
Repræsentation i
København
Med sin store
viden indvier
Jens os bl.a. i det
moderne
Grønlands
historie
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MAYA SIALUK
JACOBSEN
Inuit tatovør og
researcher
Maya har brugt
de sidste 20 år på
at researche i
inuittatoveringens
tusindårige
historie

MARTIN BREUM
Journalist og
arktisk ekspert
Hvert år deler
Martin ud af sin
store viden om
Arktis og de
geopolitiske
udfordringer

TURIÐ MARIA
JÓHANSDÓTTIR
Initiativtager til
Frítt Val
Turið Maria
fortæller om sit
arbejde for
abortrettigheder
på Færøerne og
for at sætte fokus
på, og aftabuisere,
abort

SARA OLSVIG / NADJA
FILSKOV
Formand for det
HEINI Í SKORINI Grønlandske Råd for
Ph.d. og lektor
Menneskeved universitet
rettigheder/
på Færøerne
Seniorforsker ved
Heini giver et
Inst. for Menneskeunikt indblik i
rettigheder
religionens rolle
For andet år i træk
på Færøerne,
fortalte de om
samt dennes
hvordan DK og Gr
politisering
samarbejder om at
styrke menneskerettighederne i
Grønland

NAUJA BIANCO
Direktør for det
Grønlandske Hus
i Odense
Nauja har en stor
ekspertise i
grønlandske
forhold og den
udenrigspolitiske
situation for
Grønland, og
også en trofast
oplægsholder

TYGE LEHMANN
Tidl. ambassadør
og juridisk
rådgiver
Lehmann var bl.a.
instrumentel i
vedtagelsen af
FN's Deklarationen om
Oprindelige Folks
Rettigheder i 2007

AYDIN SOEI
Sociolog og
forfatter
Aydin har flere
gange delt ud af
sin nyeste
forskning
indenfor
integration og
ghettoisering

Flere glimt fra Sommerakademiet
KAMPEN OM
GRØNLAND
Instruktør Kenneth
Sorrento viste os sin
dokumentarfilm
"Kampen om
Grønland", der åbnede
CPH:DOX i 2020.
Bagefter diskuterede
han præmisserne for, og
ideerne bag, sin film
med veloplagte Fellows

I RADIOEN
Benedikte Raft,
Humanity in Actions
projektkoordinator,
og Brandur
Mortensen Nolsøe,
bestyrelsesmedlem, var i det
Færøske
radioprogram
"Summarmorgun"
for at fortælle om
Humanity in Actions
besøg på Færøerne

GRUPPEARBEJDE
En stor del af
læringen kommer
gennem projekter og
gruppearbejde

FÆRØERNE
INDEFRA
Medlem af det
danske Folketing for
det færøske parti
Javnaðarflokkurin,
Sjúrður Skaale,
introducerede vores
Fellows til Færøerne
og det færøske
samfund

DISKUSSIONER OG
DEBATTER
En stor del af
Sommerakademiet går
også ud på at diskutere
- især med dem, man
måske ikke lige er helt
enige med. Samtalerne
fortsætter ofte i
pauserne

I AVISEN
En dobbeltsidet
artikel i
Dimmalætting, i
mange år Færøernes
største avis, fortalte
om Humanity in
Actions besøg og
aktiviteter i
Tórshavn

OPLÆG OG
UNDERVISNING
Der er også masser af
oplæg og debatter med
eksperter, journalister,
politikere, kunstnere
og aktivister. Her er
det Rachael Lorna
Johnstone Prof. ved
University of Akureyri
på Island og University
of Greenland, om sin
forskning i oprindelige
folks rettigheder

PLASTIC FANTASTIC
Den færøske kunster
Randi Samsonsen
fortalte visuelt og
levende om sit
arbejde og
. kunstprojekt, der
sætter fokus på
plastikaffald

15

>> Action Projects
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Action Projects er humlen i det hele
DANIEL KLOPPENBORG DEGN
Virksomhedspraktikant 2020
Dem, der har stiftet bekendtskab med Humanity in
Action Danmark, tænker formentlig, at formålet
med Humanity in Actions arbejde er den store,
årligt
tilbagevendende
begivenhed:
Sommerakademiet.

He r tilsættes der yderligere næring til projekterne,
som begynder at tage form og rodfæste sig. Der
vokser måske endda stængler og blade - nye idéer
og nye muligheder.

Og helt rigtigt, det er en stor og vigtig begivenhed.
Tre-fire ugers intensivt samvær med nysgerrige,
unge studerende, der i samspil med kompetente og
engagerede
undervisere
og
oplægsholdere,
udforsker tidens udfordringer for demokratiet og
menneskerettighederne. Men Sommerakademiet er
ikke målet, det er kun begyndelsen.

Action Projects blomstrer i alle retninger, og
gennem årenes løb har vi set vidt forskellige
eksempler på, hvordan Action Projects udfolder
sig. Fra informationskampagner om sex og
seksualitet for kvinder i Nigeria (She TALKS) til
tilbagevendende,
nærmest
institutionelle,
begivenheder som Det Turkise Telt, der er blevet en
fast bestanddel i Aarhus Festuge.

Et frø bliver sået
Alle deltagerne på Sommerakademiet ankommer
håbefulde med et frø i hånden - en idé - som
igennem debatter, diskussioner og lærerige oplæg,
tilsættes den nødvendige mængde jord, vand og
næring, så frøet til sidst kan spire.

I fuldt flor
Action Projects er altså humlen i det hele for
Humanity in Action. Det er her, årets Fellows
bruger alt det, de har lært på Sommerakademiet,
og
omsætter
det
til
projekter
med
reel
samfundsværdi.

Når årets Fellows afslutter Sommerakademiet,
forpligter de sig til at iværksætte et konkret
initiativ, der adresserer og forsøger at løse en
samfundsproblematik i deres lokalmiljø: Et Action
Project.

Humanity in Actions hovedformål er ikke at
afholde et Sommerakademi, men at give en masse
ihærdige og idérige unge mennesker de fornødne
redskaber til, at gøre en reel forskel i deres
lokalsamfund - at gøre dem til skabere af
forandring. Det sker i et samspil med den enkelte
Fellow under et ét-årigt langt forløb, som
udmunder i et Action Project. Og det er her
Humanity in Actions aftryk skal måles og vejes

Projektet slår rod
Det er således ikke på Sommerakademiet, men på
de efterfølgende 11 måneders konstante pleje af det
spirende frø, at Humanity in Actions aftryk skal
måles.

"Humanity in Actions navn skal opfattes meget bogstaveligt: '...in Action'. Det
tiltrækker unge med lyst og energi til at handle - og gøre det på en måde, der
udretter noget konkret for at styrke 'Humanity...'"
- Bo Lidegaard, historiker og tidligere chefredaktør på Politiken.
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Raise your voice
EIKO OGUCHI
Copenhagen Fellow 2020

Det personlige er politisk: Workshop
om aktivt medborgerskab
Mange unge i Japan interesserer sig ikke for
politik. For eksempel lå valgdeltagelsen blandt de
18 og 19-årige, ved Japans nationalvalg i 2019, kun
på 31,33%.
Adskillige undersøgelser viser, at langt færre
japanske unge mener, a t de kan ændre deres
samfund eller deres land, sammenlignet med unge
fra andre G7-lande. Eiko Oguchi, fellow på
Sommerakademiet i 2020, mener, at en så lav
følelse af tillid til, at man kan have indflydelse på
sit samfund, hænger sammen med en lav følelse af
selvværd. Eiko, der selv er fra Japan, ønskede at
ændre dette problem.
For at øge bevidstheden om værdien af p olitisk
deltagelse, og hvordan vores liv er forbundet med
politik, arrangerede Eiko, i samarbejde med
Development Education Association and Resource
Center, en fem-dages online workshop for
gymnasieelever i Japan.

Ved workshoppen diskuterede unge japanske
aktivister med eleverne. Der blev bl.a. holdt et
"prøve-valg" og talt om hvordan man lobbyer.
Eleverne udfyldte psykologiske spørgeskemaer før
og efter workshoppen, og de viste, at der var en
stor positiv udvikling i deres selvtillid og i deres
interesse for politik. Et par af eleverne skrev:
"Det er første gang jeg oplever, at unge mennesker
også kan involvere sig i politik, selvom de er for unge
til at stemme, eller ikke har stor viden om det".
"Nu ville jeg elske at deltage i at løse s ociale
udfordringer. I Japan tøver mange måske med at sige
'Vi skaber dette samfund', men det vil jeg gerne være
den, der kan sige."

Lectures in the Arctic
TRINE PEJSTRUP
Copenhagen Fellow 2020

Foredrag for gymnasieelever om
Rigsfællesskabet og Arktis
Trine Pejstrup var overrasket over den generelle
mangel på viden om, og indsigt i, Rigsfællesskabet.
Derfor så hun ingen anden mulighed, end at hendes
Action Project måtte tage fat på netop dette emne, i
håb om at skabe opmærksomhed hos danske unge.
Trine gik sammen med RIKO – Rådet for
International
Konfliktløsning,
som
også
var
interesserede i at engagere unge i spørgsmålet om
arktisk sikkerhed. Sammen med en frivillig fra
RIKO, planlagde og faciliterede Trine et foredrag
for gymnasieelever i København. Foredraget tog fat
i Rigsfælleskabet, status i Arktis og arktisk
sikkerhed.
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"For at være ærlig, havde jeg selv begrænset indsigt i
Rigsfællesskabet inden mit Humanity in Action
Fellowship. Derfor så jeg ingen anden mulighed, end
at få mit projekt til at adressere netop dette
problem."
Danske gymnasieelever blev introducerede til
historien om Rigsfællesskabet og relationerne mellem
Færøerne, Grønland og Danmark gennem tiden, samt
det internationale politiske landskab i Arktis idag.

Under Huden
EMILIE HELENE HOLM &
MAHELA NILSSON
Copenhagen Fellows 2020

En podcastserie om inuittatoveringer,
spiritisme og kvinders magt
Når du først har hørt
fortælle, glemmer du det
og en passion, der fanger
så er hun måske den,
inuittatoveringer.

Maya Sialuk Jacobsen
ikke. Hun har en energi
din opmærksomhed. Og
der ved allermest om

Selvom inuittatoveringer måske lyder som et
snævert område, så er det ikke det. Det handler om
gamle inuitkulturer, inuitspiritisme, kvinders
rolle i samfundet, migration og meget mere, og det
mest interessante ved det er, at vi meget sjældent
hører om det - især ikke i en dansk sammenhæng.
Så da Mahela og Emilie hørte Maya Sialuk Jacobsen
fortælle om inuittatoveringernes historie under
Sommerakademiet i 2020, besluttede de, at deres
Action Project skulle være med til at udbrede
kendskabet til Maya, hendes arbejde og den
ældgamle praksis med inuittatoveringer.
Maya Sialuk Jacobsen er en traditionel inuittatovør og forsker, og derudover, og meget vigtigt
for inuittatoveringstraditionen, så er Maya
historiefortæller.
Det
mærker
man
i
podcastserien,

hvor Maya fortæller om den historiske baggrund
for inuittatoveringer og om den ældgamle
tatoveringskunst, hun fortæller om kultur og
spiritualisme, og så genfortæller hun gamle
grønlandske myter.
Podcasten er lavet i samarbejde med Københavns
Kommune, Nørrebro Lokaludvalg og er udgivet i
samarbejde med RESPONS media, og er tilgængelig
på deres hjemmeside, eller hvor du lytter til
podcasts.
"Der er en mangel på viden om den danske
kolonihistorie, og hvor skadelig den har været, og
stadig er, for den traditionelle inuitkultur og praksis. Med denne podcastserie håber vi, at vi kan
bidrage positivt til at øge kendskabet til det."

Health and wellbeing in the Danish
asylum system: an inside perspective
Laetitia Gathion
Copenhagen Fellow 2020
Efter flere års pandemi er vi mere bevidste end
nogensinde før om betydningen af sundhedspleje.
Men hvordan ydes sundhedspleje til grupper uden
for samfundet? Til dem, der ikke har adgang til de
ydelser, som andre borgere normalt har adgang til?
Det satte Laetitia Gathion, fellow på Sommerakademiet i 2020, og hendes frivillige kolleger i
non-profit organisationen Aarhus for Solidaritet,
sig for at undersøge.
Aarhus for Solidaritet arbejder med beboere på
asylcenter Kærshovedgård. De fleste af beboerne er
enlige mænd, der er afviste asylansøgere. Den
brede offentlighed i og uden for Danmark ved dog
meget lidt om de barske forhold, som disse afviste
asylansøgere lever under. Derfor besluttede
Aarhus for Solidaritet sig for at afholde et webinar
for at øge kendskabet til, og bevidstheden om, det
danske asylsystem.

Asta fra Ellebæk Kontaktnetværk og Aya Jilani,
asylansøger og aktivist, begge medstiftere af Hand
by Hand Avnstrup, gav i webinaret et grundigt
indblik i de sundhedsmæssige udfordringer, som
asylansøgere i de danske asylcentre har stået over
for, allerede længe før pandemien. Derved bidrog
webinaret til at kaste et vigtigt men sjældent lys
på et forsømt område.
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>> Øvrige aktiviteter
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Webinar:
Den politiske undskyldning
MED NAUJA BIANCO & EJNAR LUND JENSEN

Humanity in Action og Det Udenrigspolitiske Selskab
Den 28. januar 2021 afholdt Humanity In Action
Danmark, i samrabejde med Det Udenrigspolitiske
Selskab U35, et webinar med titlen "Den politiske
Undskyld". Formålet med webinaret var at dykke
ned i et stykke af Rigsfællesskabets svære,
komplekse og betændte historier:
Den 8. december 2020 gav Danmarks statsminister
Mette
Frederiksen
den
første
officielle
undskyldning på Danmarks vegne til de 22
grønlændere, der i 1951 - som børn - blev sendt til
Danmark som led i et socialt eksperiment.
Eksperimentets formål var at gøre børnene "så
danske som muligt", så de kunne danne spydspids
for det moderne Grønlands fremtid.
Eksperimentet fejlede. Børnene led stor overlast,
de blev tvangsflyttet fra deres familier, mistede
deres sprog, deres kultur, og mange af dem så
aldrig deres familier igen.
Vi stillede derfor spørgsmålene: Kan en stat eller
et
statsoverhoved
undskylde
for
fortidige
gerninger, de ikke selv var en del af?

Hvilken rolle, om nogen, spiller den politiske
undskyldning? Og hvilken betydning har den i så
fald for, hvordan vi forstår fortiden, vores
nutidige relationer, og fremtiden?
Nauja Bianco, direktør ved Det Grønlandske og
Nordatlantiske Hus i Odense, og historiker og
tidligere museumsinspektør for Nationalmuseet
Einar Lund Jensen, gjorde godt 100 tilhørere
klogere på disse spørgsmål, da de med viden og
indsigt stillede skarpt på den dansk-grønlandske
historie, og undskyldningens (potentielt) helende
betydning.

Oktober '43 Rejselegatet
ANNETTE MILNER

Bestyrelsesmedlem i Humanity in Action Danmark
I samarbejde med Politiken, markerede Humanity
in Action Danmark i 2018 75-året for oktober ’43
med en kunstudstilling, hvor 28 danske kunstnere
skænkede værker - malerier, tryk, print og
skulpturer. Disse værker, der alle fortolkede det at
flygte, være flygtning, afmagt og hjælpsomhed
dengang eller idag, blev udstillet i "Pressen" i
Politikens hus i september og oktober 2018, og
senere bortauktionæret i samarbejde med Bruun
Rasmussens Kunstauktioner. Auktionen indbragte
350.000 kr., og har dannet grundlag for Humanity
in Actions "Oktober '43 Rejselegat".
Hvem skal rejselegatet gå til?
Rejselegatet tildeles unge, der arbejder fagligt,
socialt,
politisk
eller
akademisk
med
flygtningespørgsmål
og/eller
mindretalsbeskyttelse, internationalt eller i Danmark. Legatet
uddeles i erindring om det danske civile samfunds
solidariske redning af jødiske landsmænd og kvinder i oktober '43.

Oktober '43 Rejselegatet blev første gang uddelt i
oktober 2019 til Annika Isfeldt, der benyttede
legatet til et projekt om udkantsbeboere på
Færøerne. I 2020 gik det til to projekter om syriske
flygtninge i Danmark. Man kan læse mere om
projekterne på vores hjemmeside.
Legatet er muliggjort ved generøse bidrag fra
billedkunstnerne Bjørn Nørgaard, Jørgen Haugen
Sørensen, John Kørner, Carl-Henning Pedersen,
Bob Katzenelson, Tal R., Monica Ritterband, Jeff
Ibbo, Eli Benveniste, Camilla Blachmann, Henrik
Bloch, Peter Brandes, Christian Bundegaard, Jens
Galschiøt, Henriette Hellstern, Mie Hørlyck
Mogensen, Mogens Kischinovsky, Ida Cecilie
Kvetny, Johanne Rude Lindegaard, Sven Okkels,
Cathrine Raben Davidsen, Arne Ranslet, Pia
Schutzmann, Hannah Spliid, Hans Tyrrestrup,
Helene Vestergaard, Annette Wie, og Susanne
Aamund.
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Vinderen af Oktober '43 Rejselegat 2021
CONRAD AMINAK
Copenhagen Fellow 2021

Forgotten City or Forgotten People?
Introduktion
Mit navn er Conrad, jeg er 30 år og er grønlandsk
studerende i Odense. Jeg læser til Financial
Controller, hvor jeg nu er i gang med mit fjerde og
sidste semester i UCL i Odense.
Jeg blev en del af Humanity in Action Danmarks
spændende og fantastiske Sommerakademi i
foråret 2021. Som afslutning på det, skal alle
Fellows lave et såkaldt Action Project. Lige fra
begyndelsen vidste jeg, hvad jeg ville fokusere på,
og denne idé stod fast, selv efter de mange
spændende foredrag, som vi deltog i.
Jeg er født og opvokset i en lille by, der hedder
Tasiilaq i det østlige Grønland. Her boede jeg indtil
jeg var 16 år. Jeg kan stadig huske, hvordan livet
var dengang, men i dag er byen meget anderledes.
Østgrønland udgjorde sin egen kommune indtil
2012, hvor man samlede 14 byer og bydele,
sammen med hovedstaden Nuuk, i én fælles
kommune (Sermersooq Kommune).
I de første år virkede foreningen harmonisk, men
som årene gik, steg utilfredsheden blandt
Østgrønlænderne. Det havde især noget at gøre
med kommunens prioriteter, og måden hvorpå
kommunen håndterede sociale problemer, ikke
kun i Tasiilaq, men også i andre mindre byer i
Semersooq kommunen.
Sociale problemer
Børn og unge østgrønlændere står nu og råber
efter hjælp, til kommunen og til regeringen, og
begge parter siger gang på gang, at hjælpen er på
vej. Alligevel fortæller unge mænd og kvinder fra
Tasiilaq, hvordan de må vente måneder eller år på
en hjælp, som aldrig kommer.

Blandt unge har Østgrønland i dag, i forhold til
resten af landet, en høj selvmordsrate, højt
alkoholmisbrug og mange voldtægter. Tasiilaq er
ingen undtagelse.
Mit Action Project
Jeg har længe undret mig over, hvad der egentlig
er gået galt i Tasiilaq og i Østgrønland? Hvorfor
begår så mange unge mennesker selvmord i
Tasiilaq? Får børn og unge, der har været udsat for
seksuelt misbrug, alkoholmisbrug eller andre
sociale problemer, den hjælp, som de har brug for
fra kommune og regering? Og hvem er ansvarlige
for, at de unge får den nødvendige hjælp?
Jeg er interesseret i at undersøge netop de sociale
problemer i Østgrønland, særligt med fokus på
børn og unge. Til mit Action Project har jeg derfor
valgt at lave en podcast om Østgrønland, for at
finde ud af, hvad der "gik galt", og hvorfor
borgerne ikke har fået den hjælp, som de behøver.
På trods af de mange sociale udfordringer i byen er
befolkningen i Tasiilaq dog også gode til at hjælpe
hinanden. De står sammen for at løse byens
problemer, selv når de ikke får hjælp fra
myndighederne.
Dette er også noget, som jeg vil gå i dybden med i
podcasten. Jeg vil ikke kun se på problemerne,
men også på successerne. På sejrene. På det, som
borgerne i Tasiilaq er lykkedes med, og det som
går godt. Er der fx fritidsaktiviteter, der er
kommet til byen som borgerne er glade for? Hvad
har kommunen bidraget med til at løfte byen og
borgerne? Har borgerne selv skabt noget i deres
samfund, som de er tilfredse med og stolte af?
Tasiilaq er en meget smuk by, og i det samfund jeg
husker, var der mange ting i byen som borgerne
satte pris på.
Oktober '43 Rejselegatet
Jeg vil bruge Oktober '43 rejselegatet til at
realisere mit action project og min podcast ved at
rejse til Tasiilaq og give stemme til de unge og til
indbyggerne i Østgrønland. Både dem, der har haft
det svært, og dem, der har bidraget positivt til
deres samfund.
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Fra formandskabet
ANDERS JERCHOW & EVA MARIA LASSEN
Formand & næstformand, Humanity in Action Danmark

September 2021
Kære Humanity in Actions Repræsentantskab,
medlemmer, senior fellows - og venner af HIA

Vi håber, at I alle har det godt og har nydt
sommeren på trods af Covid-restriktioner.
Vi vil gerne orientere jer om, at vi efter 12 år som
formandskab for Humanity in Action har besluttet
at overlade stafetten til nye kræfter på den
kommende generalforsamling den 28. o ktober
2021.
Det har været et fantastisk privilegium at tjene
som formandskab i Humanity in Action så længe.
Det er det stadig. Vi har nydt at deltage i
forberedelse af sommerakademierne og utallige
andre arrangementer fra store konferencer som
oktober ’43 til et internationalt seminar om unge i
transitionssamfund og aktuelle fyraftensmøder,
flere lærerseminarer og studierejser.

Det har også været spændende at være med til
gennemførelsen
af
en
tre-års-cyklus
for
sommerakademierne,
i
øjeblikket
om
Rigsfællesskabet og Menneskerettigheder. Og vi er
glade for, at Humanity in Action har kunnet
etablere et rejselegat for unge, som arbejder med
menneskerettigheder og mindretalsspørgsmål.
Arbejdet i Humanity in Action er altid i
inspirerende selskab med unge som ældre. Vi er
taknemmelige over at have været en del af
Humanity in Action så længe - og det er ikke slut.
Vi vil fortsat give en hånd med.

Mange hilsener
Eva Maria Lassen og Anders Jerichow

Fellows på vandretur - Færøerne 2021
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Ny bestyrelse

Ny formand

Generalforsamling den 28. oktober 2021
Ved generalforsamlingen den 28.oktober 2021
sagde Humanity in Action Danmark formelt farvel
til sin mangeårige formand, næstformand og
kasserer, Anders Jerichow, Eva Maria Lassen og
Rasmus Juhl Pedersen. Derudover blev det også et
farvel til Annette Milner, der gennem mange år
især har arbejdet med det danske kontors
kommunikation, Jonas Juul, der skulle studere i
udlandet og Julie Arnfred Bojesen, der rejste til
Ukraine for at etablere det Dansk Ukrainske
Ungdomshus.
Tilgengæld blev det til kampvalg mellem 12 stærke
opstillede kandidater til de 6 ledige bestyrelsesposter. Efter et godt valg er vi glade for at kunne
byde velkommen til de nye medlemmer.
Humanity in Actions Danmarks bestyrelse 2022
Fra november 2021 består den nye bestyrelse af:
Morten Svendstorp - Formand
Strategist Rådgiver, Klima-, energi og
Forsyningsministeriet
Steven L.B. Jensen -Næstformand
Seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder
Magnus Meyer Harrison - Kasserer
Senior Fellow, Adm. direktør i Twisted Leaf
Brandur Mortensen Nolsøe
Senior Fellow, Koordinator for Ligestilling på
Ligestillingskontoret (Javnstøðuskrivstovuni),
Færøerne
Elisabeth Moltke
Senior Fellow, Projekt- og kommunikationsrådgiver,
Dansk Initiativ for Etisk Handel
Helle Porsdam
UNESCO Chair, Københavns Universitet
Marie-Louise Lycke
Finans Service, Patagonia
Morten Kjærum
Direktør, Raoul Wallenberg Instituttet
Otto Rühl
Historiker og gymnasielærer, Helsingør Gymnasium
Rizwana Shah Channir
Senior Fellow, Sektionsleder, Udenrigsministeriet
Solvej Berlau
Senior Fellow, Gymnasielærer, Slagelse Gymnasium
Trine Pejstrup
Senior Fellow, Studerende ved CBS
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Ny stærk profil
Ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen blev Morten Svendstorp
enstemmigt valgt som ny formand for Humanity in
Action Danmark.
Morten er en erfaren politisk analytiker med
erfaringer fra både dansk og international politik
og har især haft fokus på klima, energi, miljø og
geopolitik. Morten er på nuværende tidspunkt
strategisk rådgiver hos Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet.
Morten har tidligere været chefkonsulent for
Energistyrelsen, hvor han var en del af Danmarks
bilaterale energisamarbejde med USA, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland og Nederlandene.
Før Morten Svendstorp arbejdede for Ministeriet,
var han seniorrådgiver for klima, energi og miljø,
på den danske ambassade i Washington, samt
politisk rådgiver for Socialdemokratiet i 5 år.
Han har yderligere arbejdet for FN, NGO’er og for
det tyske parlament og har derudover også
arbejdet en smule med journalistik.
Morten er Senior Fellow fra 2005, og har i mange
år været en aktiv del af senior fellow netværket i
både Danmark og i udlandet.
Vi byder Morten varmt velkommen, og vi glæder os
til det fremtidige samarbejde.

“Jeg er meget beæret over valget til
Humanity in Action Danmarks bestyrelse,
og jeg glæder mig til at betale tilbage for
de mange venskaber, oplevelser og
diskussioner som organisationen har givet
mig over de sidste 15 år".
Morten Svendstorp, Formand for
Humanity in Action Denmark

Ombudsperson
ANNE KATRINE EBBESEN
Senior Fellow 2013, Kommunikationsmedarbejder,
Institut for Menneskerettigheder

Ny institution i Humanity in Action
I 2021 indførte alle Humanity in Actions kontorer
en ny institution med ombudspersoner. Vi, i
Humanity in Action, forpligter os kontinuerligt på
at skabe åbne og respektfulde miljøer, hvor vores
Fellows, Senior Fellows, praktikanter, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, oplægsholdere,
partnere og andre, der er involveret i vores
programmer og aktiviteter, kan føle sig sikre.
Ligesom i samfundet generelt, kan der dog også i
Humanity in Action's uddannelsesprogrammer og
i vores andre aktiviteter opstå situationer, der er i
strid med organisationens 'Code of Conduct'.
I Humanity in Action Danmark har vi således
udpeget Anne Katrine Ebbesen som vores
ombudsperson og kontaktpunkt til at hjælpe
medlemmer af Humanity in Action-netværket,
herunder Fellows, der måtte opleve krænkende,
racistisk, sexistisk, homofobisk eller andre former
for diskriminerende adfærd, der kommer fra andre
medlemmer af netværket.

>> Humanity in Action har internationalt

besluttet at udpege ombudspersoner, der skal
betjene medlemmer af vores netværk, der
måtte opleve diskriminerende adfærd fra
andre medlemmer af netværket.
Anne Katrine Ebbesen
Humanity in Action Danmark er rigtig glade for at
Senior Fellow og kommunikationsmedarbejder i
Institut for Menneskerettigheder, Anne Katrine
Ebbesen, har sagt ja til at være ombudsperson for
Humanity in Action Danmark. Anne Katrine har
siden sit eget Fellowship i 2013 været en meget
aktiv del af Humanity in Action, både som
bestyrelsesmedlem gennem en årrække, som
konsulent for HIA Danmark og som mangeårig
tovholder for Senior Fellow netværket.

Uddannelse og erfaring
Anne Katrine har en BA og MA i retorik fra
Københavns
Universitet
med
speciale
i
minoritetsstudier, nationalisme og kampagneanalyse, og hun er desuden uddannet i konfliktløsning og interreligiøs dialog fra programmer i
Libanon, Armenien og Danmark. Anne Katrine har
arbejdet som risikovurderingsmedarbejder på EU's
infrastrukturprojekter for Transportministeriet,
projektleder for et migrationspolitisk projekt for
Den Danske Folkekirke og som kommunikationschef i Københavns Brandvæsen i deres afdeling for
uddannelse, træning og beredskab.
Anne Katrine er nu ansat som kommunikationsmedarbejder hos Institut for Menneskerettigheder
i deres afdeling for Kommunikation og Engagement, og hun er, med egne ord landet på rette
hylde. Det er vi i Humanity in Action Danmark også
helt overbeviste om, og vi føler os meget trygge
ved Anne Katrine som vores ombudsperson og
glade for, at vi kan tilbyde denne mulighed - og
Anne Katrines skarpe kompetencer - til netværket,
skulle det blive nødvendigt.

Er du en Fellow eller Senior Fellow, eller et andet medlem af netværket, og ønsker du at fortælle om en
hændelse, der er i strid med vores 'Code of Conduct'? Kontakt vores ombudsperson Anne Katrine
Ebbesen på: akebbesen@gmail.com
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>> Mindeord
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Mindeord om Bent Melchior 1929 - 2021
ANDERS JERICHOW & EVA MARIA LASSEN

Humanity in Action
Bent Melchior er død, erfarer vi med stor sorg i
Humanity in Action.
Melchior var overrabbiner for det jødiske samfund
i Danmark fra 1970 til 1996. Og både under og efter
sin rabbinergerning var Melchior en inspirerende
aktivist
for
mindretalsbeskyttelse
og
menneskerettigheder, ikke mindst for flygtninge.
Humanity in Action har været privilegeret af Bent
Melchiors
støtte
lige
fra
starten
af

organisationens virke. Han var medlem af
Humanity in Action’s repræsentantskab, og
ligesom han aldrig kun syntes at tilhøre det
jødiske samfund, men også hele det danske
samfund, følte vi altid i Humanity in Action, at
han tilhørte os på en særlig måde.
Han gav os flere grunde til denne følelse. År efter
år tog han imod vores invitationer til at holde
foredrag på Humanity in Action’s konferencer,
seminarer og det årlige sommerakademi, der
samler unge mennesker fra hele verden for at
diskutere demokrati, mindretals rettigheder og
menneskerettigheder.
Uanset
temaet
og
anledningen blev han hurtigt samlingspunkt for
enhver begivenhed og fængslede publikum med sin
fortolkning af såvel nuværende som historiske
spørgsmål.

Bent Melchior var også en inspiration for
Humanity in Action, fordi han med sit helt eget liv
demonstrerede, at man altid – og under alle
omstændigheder – kan gøre en indsats for at
forbedre verden. For Bent Melchior var det
individuelle ansvar for at handle og tale i centrum
for det civile samfund. Som han rådgav andre,
levede han sit eget liv.
Sidste gang han besøgte Humanity in Action’s
Sommerakademi, havde han svært ved at gå og
havde brug for støtte for at komme op på podiet.
Ikke desto mindre havde han en meget travl
tidsplan og fortalte os, at han næste dag skulle
deltage i en velgørenhedsfodboldkamp med børn
på et af de danske asylcentre. Til vores
overraskelse skulle han ikke til kampen som
tilskuer, men som spiller. Og da han ikke kunne
løbe, havde han meldt sig som målmand!
For os personificerede han medmenneskelighed i
praksis.

Anders Jerichow og Eva Maria Lassen

Bent
Melchior
talte
med
stor
viden
og
medmenneskelighed om alle aktuelle spørgsmål til
enhver
tid:
flygtninge,
forholdet
mellem
mindretal og f lertal, hvad det vil sige at være
dansker, jøde og begge dele på samme gang.
Bent Melchiors stemme var ofte opmuntrende
rolig og forsikrede publikum om, at vores samfund
nok skulle klare sig, hvis vi fortsætter det gode
arbejde. Men han advarede i Humanity in Action
også mod visse tendenser i samfundet, herunder
antisemitisme og hadefuld tale, og han forsvarede
jøders og andre religiøse mindretals ret til at
opretholde deres traditioner. En sjælden evne til at
se, hvornår det var tid til ro og pragmatisme, og
hvornår det var tid til advarsel og handling var en
af h ans mest inspirerende træk.

"I have realized the time has come for
some of you to take over, because there is
still so much bridge building to do."
- Bent Melchior

Sommerakademiet 2020
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>> Tak for støtten

Humanity in Actions arbejde bygger på
stærke partnerskaber.
Den støtte, og de donationer, vi får fra en
række organisationer og fonde er netop
dét, der gør det muligt for os i Humanity in
Action, at fortsætte vores arbejde for at
fremme demokrati, menneskerettigheder
og aktivt medborgerskab.
Humanity in Action vil derfor gerne takke
følgende fonde for deres støtte i 2021:
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TAK FOR STØTTEN
Humanity in Action Danmarks arbejde i 2021
kunne ikke lade sige gøre uden støtte fra:

Møllmans Legatfond
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