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Throwback 2020
2020 var et år hvor racisme-debatten ryddede forsider,
og hvor TAL UD blev født ud af et behov for at blive hørt

Tilbageblik
2020 har været et historisk år.
Fremover vil mange menneskers
verdensbillede måske blive delt op
i før og efter 2020. Det var et år
som bød på en coronap-andemi,
et atypisk amerikansk valg, en
konsekvensfyldt sexcisme-debat,
som ændrere vores kultur på
arbejdspladser og i det offentlige
rum og et mord på amerikaneren
George Floyd, som gav genlyd i
hele verden med ordene ‘I can’t
breath’.
De 8 minutter og 46 sekunder,
som mordet på George Floyd
varede, vil fremover - og burde spille en rolle i racisme-debatten i
hele verden. Ikke på grund af
mordets koldblodighed eller den
dokumenterende video, men for
det spejl det satte op for
minioriteter i hele verden. Hvad
oplever du? Hvad ﬁnder du dig i?
Hvornår siger du stop?

Black Lives Matter demonstration i Aarhus 6.
juni 2020, hvor TAL UDs stiftere deltog. Kort
tid efter var TAL UD-bevægelsen igang

Vi spejlede os, og vi agerede.
Demonstrationerne bredte sig
som steppebrande, og ilden er
ikke brændt ud. Derfor var George
Floyd en gamechanger.

Videoen
Én video startede det hele. Rapper, “energiminister” og
initiativtager Negash Ali talte til folket - og gik viralt.

Det var George Floyd og en
diskurs i debatten, som affødte
TAL UD.
Vi er en bevægelse, som stormede
frem i kølvandet på Black Lives
Matter og skabte en alternativ
platform. Et sted hvor alle
danskere som mødte racismen,
kunne tale ud og få en stemme.
Ikke en stemme der råber, men en
der taler til fornuften, empatien og
forståelsen.
Vi gav megafonen til danskerne.
Vi lagde selv ud og lavede en
video med rapper Negash Ali,
medinitiativtagerne til TAL UD,
som postede den første video d.
10 juni 2020.

Videoen gik viralt med i dag knap
80.000 organiske visninger. Siden
har vores følgeres videoer nået
over 160.000 visninger, og fået
over 500.000 visninger på få
måneder med samlet over 8.000
følgere. Formlen hedder ærlighed,
sårbarhed, oplysning og håb.

Vi blev hørt
Et af de vigtigste formål med TAL UD er at bryde
tavsheden omkring racisme for at styrke forståelsen

Her har vi samlet lidt presseklip
fra 2020. Pressen så hurtigt den
styrke og troværdigghed vi havde
i at give megafonen tilbage til
folket.
Der er klip fra blandt andet vores
samarbejde med Politiken,
udvalgte artikler og forside i
Jyllands Posten, , Alt for Damerne
Gaffa, , Solidaritet, ﬂere interviews
Radio 4, Go’ Aften Danmark m.m.
Vi er en del af Menneskerettighedsallaiancen sammen
med Institut for
Menneskerettigheder, Roskilde
Festival, Amnesty, Dansk
Ungdoms Fællesråd,Mino
Danmark og Ungdomsbureauet.

Herudover samarbejder vi på
tværs ifbm enkelt sager og er
interesserede i ﬂere relevante
samarbejder i fremtiden. Via
vores ambassadører vi en del af
noget kursusmateriale på
folkeskoler i samarbejde med
Ungdomsbyen,

Foreningen TAL UD
På foreningens stiftende generalforsamling blev Cecilia
Christensen valgt til forkvinde, Suzanne Skærbæk til
næstforkvinde og Dorthea M. Boyi til kasser.

Organisationen
Vi er her for det lange seje træk,
så vi opnår forandring og
holdningsændring. Vi ved godt, at
adfærdsændring ikke sker i løbet
af dage, måneder, år eller endda
årtier. Men vi starter nu. For vores
børn og vores børns børn. Til vi
alle omtaler hinanden mde respelt
og ingen børn af minioriteter skal
frygte at færdes i skolegården.
Vi er nu en forening. Ting der
tager tid kræver organisering.
Derfor valgte vi at stifte TAL UD
som forening i slutningen af 2020.
Det gav mening i forhold til at
kunne drifte de mål og visioner, vi
har for TAL UD. Nemlig at være en
vigtig medspiller i
racismedebatten, at sikre
oplysende events og yde hjælp og
rådgivning til dem, som udsættes
for racisme og ikke ved, hvor de
skal henvende sig.

BESTYRELSEN
Cecilia Christensen
Forkvinde og
eventmanager
cecilia@talud.dk

Suzanne Skærbæk
Nætforkæmper og
talsmand
suzanne@talud.dk

Dorthea M. Boyi
Kassér og udvikling
dorthea@talud.dk

Det gør vi
Vi sætter fokus på racisme i hverdagen, fordrer adfærdsændring og støtter op om mennesker, som oplever racisme

Mission og mål
Vi ønsker et samfund, hvor alle
har lige muligheder, og hvor ingen
diskrimineres uanset race,
nationalitet, religion, kultur, køn
og/eller seksualitet.
Helt konkret arbejder vi for at
sætte fokus på den stiltiende
accept af strukturel racisme i
hverdagen.
Vi ønsker, som en del af vores
formålsbestemte arbejde at
oplyse om og støtte op om
mennesker, som udsættes for
racsime. Det gør vi ved at give
dem en stemme og en platform,
hvor de kan tale ud, men kontakter
også parterne i en sag for at
mægle.

udsættes for racisme, kan henvende
sig anonymt og få råd og vejledning.
Samtidig er det vores demokratsike
opgave et give ordet frit på vores
platforme - også til dem som ikke
deler vores vision.

VORES MÅL ER:
1.
2.

At vise hvad racisme er i Danmark
At gå i dialog med dem, som er
racistiske eller direkte racister

3.
4.

At lave oplysende og samlende events
At etablere en anonym hotline/chat til
danskere, der oplever racisme

5.

At have fokus på børn og unge for at
ændre nye generationers retorik

6.

At TAL UD får et endnu bredere
kendskab

Det ønsker vi at gøre mere af
fremover, og derfor arbejder vi
henimod at kunne etablere en
hotline, hvor mennesker, som

7.

At skabe en holdningsændring og
mindre strukturel racisme

Det vil vi
Etablere medlemsforeningen og
udvikle vores platforme

År 2021
2020 var et begvenhedsrigt år, og
vi kom rigtig langt på meget få
måneder. Vi forventer ikke, at vi vil
nå samme højder i 2021, men vi
vil åbne nogle nye døre, og på
den måde invitere flere ind i vores
fællesskab. Vi vil vedvarende gøre
racismedebatten vedkommende.
Vi vil rekruttere medlemmer
Vi er blevet etableret som
forening, og det vil vi oplyse bredt
om i håb om, at vores følgere
også ønsker at være aktiv del af
vores fællesskab som medlem.
Mere end videoer på facebook
Derudover ønsker vi at udvikle
vores platform fra kun at være
personlige historier optaget af
vores følgere på sociale medier til
også at være podcasts, samtaler
med eksperter, events og meget
mere.

Merchandise
Derudover ønsker vi at styrke
vores fælleskab visuelt ved at
sælge merchandise, som kan
være med til at drifte nogle af
vores events og tiltag i fremtiden.

Udvidelse af teamet
I led med at vi er en frivillig
forening, er det nødvendigt med
en større bredde i teamet. Derfor
ønsker vi at rekruttere en
fundraiser til at sikre den almene
drift samt en community manager
som kan sikre kontinuitet på vores
sociale medie og varetage vores
medlemsbase.

Forkvinden taler ud
Vi arbejder for en holdningsændring

Hilsen fra forkvinden
Velkommen til jer alle
Jeg vil gerne give jer en kort
beretning om, hvilke aktiviteter vi
har sat i søen i den kommende
periode.
Racisme eksisterer i Danmark, og
den skal bekæmpes med
kærlighed og oplysning. Vores
vision er at skabe et racismefrit
samfund. Vi er her for dem, der
oplever racisme i hverdagen; det
kan være i skolen, i bussen, på
arbejdspladsen, eksemplerne er
mange. Desværre.
Anonym Hotline
Mod 2022 vil vi etablere en
anonym hotline/chat til danskere,
der oplever racisme. Behovet er
gennemsyrende især for vores
unge, der ikke ved, hvor de skal gå
hen, eller hvad de skal stille op,
når de udsættes for racisme.

Cecilia Christensen
Forkvinde og eventmanager
cecilia@talud.dk
Vores mål er, at TAL UD får en endnu
større kendskabsgrad, da vi vil skabe
en generel holdningsændring hvor
mennesker kan mødes og tale frit og
åbent om de forskelligheder, vi har
hver især i ønsket om mindre
strukturel racisme i vores samfund.
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