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Projekttitel – fra ansøgningen Opstart af nabonetværket Amager imod racisme og 
afholdelse af Antiracistisk gåtur til oplysning om hadforbrydelser i lokalområdet 
Dato for projektets afholdelse: 16. Maj 2021 

Ansøgt beløb: 2.500 kr. Bevilget beløb: 2.500 kr.  

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: Søndag d. 16. Maj afholdte vi vores første 
offentlige arrangement: Antiracistisk Gåtur. Vi mødtes ved Amagerbro metrostation, gik 
via Lergravsparken og sluttede ved Lyongade. Formålet var at beboerne i lokalområdet 
kunne mødes og tale sammen – både om hadforbrydelser men også om andet stort og 
småt – for at lære hinanden at kende og således styrke det lokale sammenhold og skabe 
tryghed. Under gåturen uddelte vi vores flyers med råd til vidner til racistiske angreb og 
lavede uformelle samtale øvelser ala ”fortæl om dig selv til en du ikke kender”. 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Det gik godt og vi havde stor opbakning fra de fremmødte. Alle vores flyers blev uddelt 
og flere folk tog ekstra flyers med hjem for at uddele dem til deres naboer, på deres 
arbejdspladser, til venner m.v.  
 
Besøgstal/antal deltagere: 30 
 
Samarbejdspartnere: 

Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): Næste gang vi laver event 
håber vi ønsker endnu flere deltagere og erfaringen viser at vi også godt kan printe flere 
flyers, da de sidst forsvandt meget hurtigt. Folk gav god respons på indholdet i vore 
flyers, så det er vores indtryk at de er meget brugbare, fordi de indeholder konkrete råd 
til hvad man kan gøre i en svær situation, hvor mange ofte fryser fordi de ikke er 
forberedt.  
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: Vi fortsætter vores oplysende 
arbejde og får lavet flere klistermærker, plakater og flyers som vi vil uddele og bruge til at 
skabe opmærksomhed i lokalområdet om vores sag. 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet? Vi har 
brugt udvalgets logo på vores flyers, som ses på de vedlagte billeder og blev uddelt til 
vores første event d. 16 maj. og krediteret udvalget i vores facebook-event. 
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs 
hjemmeside? Vi har ikke en egen hjemmesiden  
 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
 
https://www.facebook.com/Antiracistisk-Amager-109312624637286  
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https://www.facebook.com/events/248953453640460/?acontext=%7B%22event_acti
on_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surf
ace%22%3A%22search%22%7D]%7D  
 

 
 
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.  
 
Regnskab samt evaluering og dokumentation for omtale af støtte sendes til aoelu@kk.dk  
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