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I 2020 fik debatten om racisme i Danmark et nyt
og tiltrængt fokus. Mange tusind danskere fra alle
baggrunde gik på gaden for at gøre opmærksom
på racismens grimme ansigt, som desværre stadig
viser sig i vores samfund. I alle dele af samfundet
møder mennesker med anden etnisk baggrund
diskrimination – alt fra folkeskolen til på Christiansborg. Det kalder på konkrete løsninger.
Alt for ofte ender kampen mod racismen i et
status quo, hvor vreden og splittelsen i befolkningen står tilbage uden gennemførelsen af politiske
løsninger. Det er ikke godt nok. Diskrimination,

had og racisme er ødelæggende for et samfund,
hvor alle skal have reel mulighed for at leve deres
liv i fællesskab med deres medmennesker uanset
baggrund.
Diskrimination skal ikke alene bekæmpes med
slagord og forargelse, men med handling. Derfor
mener DSU at regeringen – i samarbejde med
Folketingets partier – skal bekæmpe diskrimination og racisme på fire helt centrale områder:
Nattelivet, arbejdslivet, uddannelsessystemet og
på boligområdet. Konkret foreslår DSU følgende
handlingspunkter:
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NATTELIV
→	At fratage alkoholbevillingen fra
barer og natklubber, der gentagne
gange diskriminerer på baggrund
af etnicitet.
→	At indsætte grupper af politi el.lign.
i de større danske byers mest nataktive områder, der skal føre kontrol med barer og diskoteker og stå
til rådighed, hvis gæster oplever
diskrimination eller føler sig truet.

UDDANNELSE
→	At studerende på uddannelser, der retter
sig mod professioner med direkte borgerkontakt, skal undervises i normkritik,
strukturel racisme og ubevidste fordomme. Det gælder bl.a. læreruddannelsen,
politiuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, medicin, pædagoguddannelsen
og SOSU-assistent.
→	At faget Kristendomskundskab i folkeskolen skal ændres til ”Religion” og i
højere grad have fokus på forståelsen
af forskellige kulturer og religiøse
baggrunde.
→	At alle uddannelsesinstitutioner, heriblandt folkeskoler og ungdomsuddannelser, pålægges at udarbejde en intern
politik om håndtering af hadforbrydelser,
diskrimination og racisme på uddannelsesstedet.

ARBEJDSLIV
→	At der indføres anonymiserede jobansøgninger, således at navn, bopæl, billede
m.v. ikke længere fremgår af jobansøgninger. Anonymiseringen foregår indtil
jobsamtalen.
→	At ansøgere får nemmere adgang til at
klage over diskrimination ifm. jobsøgning i det offentlige. Dog skal der være
formodning om, at man er blevet valgt
fra pga. eksempelvis etnisk, religiøs og/
eller seksuel baggrund.
→	At minimumsstørrelsen for bøder for
diskrimination og erstatningerne til
forurettede hæves til det dobbelte, og
at virksomheder, der gentagne gange
dømmes for diskrimination, sortlistes i
et offentligt tilgængeligt register.
→	At der I alle brancher, hvor det findes
relevant, skal være et forbud mod at
”skjule” medarbejderes rigtige navn.

BOLIG
→	At staten skal kunne pålægge kommunerne en bredere adgang til at anvise
boliger, således at der opnås en
behørig blanding af borgere i almene
boligområder.
→	At ansøgninger om boliger ved private
udlejere skal anonymiseres, således at
navn, billede, bopæl m.v. ikke fremgår.
→	At alt nuværende lovgivning om antidiskrimination udvides til også at
omfatte boligkøb og -salg.
→	At det skal gøres nemmere at føre sager
om diskrimination i Ligebehandlingsnævnet ved boligsager, hvor der er
stærk formodning om diskrimination.

