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FN’s internationale dag mod racisme 

I 1966 erklærede FN den 21. marts som dagen for 
bekæmpelse af racistisk diskrimination. Det blev 
denne dag, fordi politiet den 21. marts 1960 dræbte 
69 mennesker ved en fredelig demonstration i byen 
Sharpeville, Sydafrika. 

I Danmark oplever folk stadig diskrimination og racisme 
både på arbejdsmarkedet og i det offentlige rum. 

Den 21. marts 2020 markerer vi FN’s internationale dag 
mod racisme. En dag med fokus på at modvirke racisme 
og diskrimination på arbejdet og styrke båndet mellem 
mennesker. 

Arrangementet er gratis og konferencier er journalist og jurist Bente Dalsbæk

Arrangementet byder blandt andet på oplæg ved Hjarn Von Zernichow Bornberg, 
som er højaktuel med bogen ’Integration – her går det godt’.

Derudover vil der være sang samt refleksioner af kunstneren Isam B, og i en paneldebat om 
mangfoldighed på danske arbejdspladser vil man opleve medlem af Europa-Parlamentet Marianne 

Vind, næstformand i FH Majbrit Berlau, menneskerettighedsekspert Nanna Krusaa fra Institut for 
Menneskerettigheder samt cand.polit. Hjarn Von Zernichow Bornberg. Derudover vil der være personlige 
beretninger, inspirerende dialog, taler af forbundspolitikere Henrik Tonnesen og Pia Heidi Nielsen. Der 
vil under arrangementet blive lagt op til engagerende debat om, hvorledes vi sammen skaber en mere 
mangfoldig arbejdsplads. Der vil blive serveret en let brunch i forbindelse med arrangementet. 

Støt op om tolerante og inkluderende arbejdspladser
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Markering af FN’s 
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foregår hos 
Metal Hovedstaden 
Nyropsgade 25 
1602 København

Kom og vær med 
når vi i Metal Hovedstaden åbner op for en formiddag med  
taler, tanker, oplæg, musik og brunch.  

HVORNÅR
Lørdag d. 21. marts 2020 kl. 10.30-14.30

Tilmelding 

Kan ske på FIU-nr.  5207 20 00 75  såfremt du er medlem af et forbund tilsluttet FIU-fællesskabet,  
ellers mail til Pia Haandbæk på mail piha@danskmetal.dk med angivelse af navn og fødselsdato. 


