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Ny periode – 
nye perspektiver

Dette er siste nummer av 
AntirasisteN i denne 
Landsmøteperioden. Vi har 
lagt bak oss en periode 
med sterk organisatorisk 
vekst, og samtidig en periode 

med store utfordringer i den antirasistiske 
kampen.
Vi i SOS Rasisme håper at alle våre lokallag 
over hele landet får muligheten til å sende folk 
til Landsmøtet. Viktigheten av dette organet er 
åpenbar: som organisasjon trenger vi å stadig 
tilpasse oss både vår egne forandringer i 
størrelse og slagkraft, samtidig må vi tilpasse 
oss et øvrig samfunn som også er i endring.
Vi som jobber i SOS Rasisme til daglig, driver 
fram våre lokallag, markerer motstand mot 
alle former for rasisme og nazisme, utformer 
SOS Rasismes praktiske virksomhet fra dag 
til dag. Det er viktig at vi får tatt opp dette 
på en god måte, bringe lærdommer videre til 
andre lokallag, og gjøre en enda bedre jobb i 
den antirasistiske kampen.
På Landsmøtet vil vi legge det formelle 
grunnlaget for å gjøre organisasjonen stadig 
sterkere og smidigere. Vi trenger et aktivt 
grunnplan i organisasjonen, hvis vi ikke 
skal redusere oss til en topptung og sliten 
organisasjon, men støtte oss til vår gode 
tradisjon med grunnplansorganisering. Det er 
fortsatt der kampen må føres og vinnes: Blant 
folk fl est. La oss aldri miste det av syne! Bli 
med oss inn i en ny Landsmøteperiode, og 
hjelp oss å vinne kampen for folk fl est, mot det 
grunnleggende urettferdige i rasismen.

Tvangsekteskap 
og "æresdrap"

Vi anbefaler alle lesere å få med seg artikkelen 
om Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger 
(SEIF) på side 8. SOS Rasisme er rystet over 
drapet på Fadime i Sverige, og berømmer 
SEIF for den jobben de gjennom mange år 
har gjort for å motarbeide dette, og å få det 
fram i lyset.

nyheter og informasjon
sos-rasisme.no
din startside mot rasisme

Kort om rasisme
• Rasisme er et relativt nytt feno-
men, den ble innført i sammen-
heng med framveksten av imperia-
lismen. 

Raseteori
• Forskere og myndigheter over 
hele Europa drev fram en aktiv 
kampanje for å få folk til å tro at 
det fantes forskjellige menneske-
raser og at den hvite ”rasen” var 
mer utviklet og hadde høyere verdi 
enn andre ”raser”. Grunnlaget for 
raseteorien var at et ”behov” for 
å plyndre andre deler av verden. 
Vesten brukte raseteori for å for-
telle folk at den vestlige verden 
hadde en gudegitt godkjenning til 
å okkupere andre land og folk. 
Raseteori skulle bli den eneste 
aksepterte intellektuelle linjen i 
Europa. 

Norge også
• Norge støttet også opp om denne 
råtne ”vitenskapen”, og resultatet 
ble sterk undertrykking både av 
de nasjonale minoritetene samer, 
kvener og romanifolk, så vel som 
en uttrykt støtte og hjelp til de 
store europeiske kolonimaktene.

Nazismens framvekst
• Nazismens framvekst i Europa 
må ses i sammenheng med denne 
europeiske tradisjonen. Tysklands 
konsentrasjonsleire og ekstreme 
etniske rensing var ikke et isolert 
tilfelle; de andre europeiske kolo-
nimaktene hadde drevet slik 
krigføring mot afrikanere, asiater, 
amerikansk og australsk urbefolk-
ning i lang tid allerede. Hitler 
var faktisk inspirert nettopp av de 
store europeiske kolonimaktene, 
og brukte samme midler for å gi 
Tyskland ”en rettmessig plass i 
Europa”.

Men rasismen var ikke død
• Fremdeles er rasismen 
oppegående, den er faktisk så tra-
disjonell at mange feilaktig tror 
at den alltid har eksistert. Frem-
deles er det folk som setter 
sammenheng mellom hudfarge og 
oppførsel. Fremdeles brukes kul-
turforklaringer som om kultur var 
medfødt. Fremdeles finnes det 
mennesker som ser på enkelte 
folkegrupper som mindreverdige. 
Fremdeles finnes uvitenhet. En 
snakker for eksempel om ”afri-
kansk oppførsel” som noe alle afri-
kanere har, men ikke ” europeisk 
væremåte” som noe alle europeere 
har, og ignorerer at Afrika er et 
kontinent som er mye større enn 
Europa, med tilsvarende store for-
skjeller.

Bekjemp rasismen!
• Fremdeles nektes tidligere 
undertrykte kolonier å fungere 
økonomisk og sosialt. Fremdeles 
er vestens ledere mer opptatt av å 
innkassere renter og avdrag enn å 
bistå landene vesten har pint, plyn-
dret og undertrykt gjennom mange 
hundre år. Vesten har blod på hen-
dene og rasisme i hodet. Rasisme 
er fremdeles skapt av mennesker 
og kan knuses av mennesker. 
Bekjemp rasismen!

Helgen 26.-28. april avholder 
SOS Rasisme Landsmøtet i 
Oslo. Landsmøtet avholdes 
annethvert år.

Organisasjonen vedtok på siste 
Landsmøte i Haugesund i november 
1999 at tidspunktet for Landsmøtet 
skulle bli flyttet fra høsten til 
våren. Landsmøtet er SOS Rasismes 
høyeste organ, som vedtar prin-
sipprogram, vedtekter og arbeids-
program, og velger Landsstyre og 
Arbeidsutvalg.

Spennende periode
Leder i SOS Rasisme, Anne Elisa-

beth Hansen sier i en kommentar 
at organisasjonen har lagt bak seg 
en spennende periode med sterk 
organisatorisk vekst og samtidig 
mange utfordringer. - Vi ser fram 
til Landsmøtet, og å fortsette vårt 
viktige arbeid i kampen mot alle 
former for rasisme og nazisme.

Sterk medlemsvekst
Det er valgte delegater fra alle 

lokallag i organisasjonen som 
utgjør Landsmøtet. Årets møte 
kan bli tidenes største siden 
delegatvalgsnøkkelen nesten ikke 

står i forhold til den enorme med-
lemsveksten i organisasjonen. For-
rige Landsmøte vedtok en målsetning 
på 6 000 medlemmer, mens opptel-
lingen på nyåret viste hele 12 000 
medlemmer.

Landsmøtet avholdes i Oslo
Årets Landsmøte avholdes i Oslo, 

og delegatene kan se fram til en spen-
nende helg. Hansen forventer mange 
spennende diskusjoner, spesielt rundt 
Prinsipprogrammet. - Vi vet at det 
finnes et stort antall interessante 
innspill til våre politiske prinsipper, 

og gleder oss til å diskutere dem, 
sier hun.

Viktig at lokallagene stiller
Det er svært viktig at så mange som 

mulig av lokallagene i SOS Rasisme 
stiller opp på Landsmøtet. Dette er 
en gyllen anledning til å få sette 
føringer på hva organisasjonen skal 
drive med i neste toårige periode. 
Alle lokallagskontakter har mottatt 
de nødvendige papirene for å kalle 
inn til delegatvalgsmøte. Møtene 
skal foregå på møter hvor alle lagets 
medlemmer er innkalt.

SOS Rasisme har samlet inn 10 000 under-
skrifter fra personer som krever et forbud 
mot alle former for nazistisk organisering, 
nazistiske symboler og uniformer. Onsdag 
30. januar ble disse underskriftene overlevert 
til justisminister Odd Einar Dørum.

Underskriftene som justisministeren fikk overlevert er 
samlet inn fra hele landet, på stands, via medlemmer og 
fra ulike fagforeninger. Ketil W. Aanensen, Christiane 
W. Muribø, Trond Thorbjørnsen og Ola Melbye Pettersen 
fra SOS Rasisme overleverte dem. 

To formål
- Et forbud mot nazisme har to formål: Å hindre 

rekruttering, og å verne de som i dag er ofre. Nazikon-
serter og andre arrangementer er nazistenes viktigste 
rekrutteringsområde, et forbud vil gi politiet det redskapet 
de trenger for å stanse nazistiske markeringer. Nazismen 
er ikke en hvilken som helst politisk retning, ved 

nazismens røtter hviler trusler om vold, apartheid og 
folkemord. Nazisters frihet til å ytre seg, blir andres plikt 
til å la seg forhåne. Nazismens fiender, de aller fleste 
folk, har krav på et vern mot trusler om vold og drap, 
sier Christiane W. Muribø som sitter i Arbeidsutvalget 
i SOS Rasisme. 

Fikk ros
Justisministeren roste SOS Rasisme for engasjementet. 

- Jeg vil ikke ta stilling til forbud nå, eller kommentere 
selve forslaget, men det viktige er at folk faktisk bryr 
seg. Dette er noe hver generasjon må ta et oppgjør med, 
sa Dørum. - Vi jobber med disse spørsmålene, og skal 
ha en innstilling klar i løpet av våren, forsikret han. 
Departementet vurderer fortsatt om nazistiske symboler 
skal være tillatt i det offentlige rom. Dørum fortalte 
at departementet ser spesielt på straffelovens paragraf 
135 A, som sier at den som utsetter en person eller 
gruppe for ”hat, forfølgelse, ringakt…på grunn av 
deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale 
eller etniske opprinnelse”, kan straffes med bøter eller 
fengsel inntil to år. 

Motreaksjon
17. mai for alle dukket opp i 

Oslo på midten av 80-tallet som 
en motreaksjon på at en del bar-
neskoler ble utsatt for trusler fra 
rasistiske miljøer. Disse miljøene 
mente at barnetoget var blitt for 
fargerikt. I  protest mot dette 
ville man vise at alle, uavhengig 
av etnisk opprinnelse, språk og 
tro, kunne feire 17. mai sammen; 
at ”norskhet” ikke har med hud-
farge å gjøre.

Flyttesjau
I 1993 ble 17. mai for alle flyttet 

til Kuba-parken på Grünerløkka. 
Spikersuppa, hvor arrangementet 
til da hadde blitt holdt var rett 
og slett blitt for lite. 17. mai for 
alle ’93 var startskuddet for en 
endring av mange Oslo-folks 
nasjonaldagsrutiner. For svært 
mange er det blitt tradisjon å 
avslutte feiringen av dagen på 
gratisfestivalen. De siste årene 
har publikumstallet ligget på ca 
7 000.

Landsdekkende 
arrangement?

De siste årene 
har SOS Rasisme 
i stadig større 
grad oppfordret 
lokallag over hele landet til å 
selv arrangere 17. mai for alle. 
Vi vet at det finnes massevis av 
gode musikere over hele landet, 
og ingenting skulle stå i veien for 
å arrangere antirasistisk festival 
andre steder. I 2001 ble det så 
smått sparket i gang et arran-
gement i Trondheim, og i år, 
er det stor interesse både i 
Bergen, Stavanger og Bodø. 
Dette ønsker SOS Rasisme å 
bygge opp under.

Aktivister
For at lokallagene som vil 

arrangere 17. mai for alle skal 
kunne virkeliggjøre drømmene 
sine trenger de flere aktivister. 
De trenger folk som kan jobbe 
teknisk på arrangementet, jobbe 
med markedsføring, økonomi, 

booking, mobilisering og mange 
flere oppgaver. Dersom noen 
av våre lesere er interessert i 
å bli med og jobbe for dette 
arrangementet kan de ta kontakt 
med SOS Rasisme på 22 35 00 56 
og spørre etter kontaktpersonen 
for lokallaget der de bor.

Enda flere – overalt!
Det er fremdeles muligheter 

for at enda flere 
lag kan gjøre 
et forsøk på å 
arrangere 17. 
mai for alle. 
Tiden frem til 
17. mai begyn-
ner å bli knapp, 
men det går an 
å gjøre litt for-
skjellige ting, 

hovedpoenget er at en skaper 
et tilbud på nasjonaldagen som 
alle kan benytte seg av. SOS 
Rasisme ønsker et samfunn hvor 
også mennesker med mørkere 
hudfarge enn den ”urnorske” kan 
vifte med et norsk flagg uten 
at noen reagerer negativt. For 
hva er vel mindre naturlig enn at 
”norskhet” skal være forbeholdt 
hvite mennesker?

Landsmøtet i SOS Rasisme

17. mai for alle 2002 markeres
I slutten av februar arrangerte SOS 
Rasisme i Norge et seminar for lokallag 
som ønsket å begynne å markere 17. mai 
for alle med sine lokallag. 
Seminaret gav mange gode innspill og 
fl ere lokallag ønsker å bruke nasjonalda-
gen enda mer konstruktivt enn tidligere.

Kuba, 17. mai 2001: Tusenvis av mennesker lot seg ikke skremme hjem av regnvær Foto: Gry Rønnevik

10 000 krever forbud mot nazisme

Effektiv votering ved SOS Rasismes forrige Landsmøte i november 1999

Christiane W. Muribø og Ketil W. Aanensen fra SOS Rasisme overleverer flere permer med underskrifter til Odd Einar Dørum. Foto: Ola 
M. Pettersen

17. mai for alle
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SOS Rasisme er rimelig fornøyd med at 
dommen mot de tre nazistene trekker fram 
drapets rasistiske motiv som en særdeles 
skjerpende omstendighet. Vi er fornøyd 
med at de to hovedgjerningsmennene, 
Jahr og Kvisler, fikk opptil to år mer 
enn ”normalt” ved forsettelig drap på 
grunn av drapets karakter. SOS Rasisme 
har i mange år jobbet for at såvel politi, 
påtalemyndighet og domstoler skal ta 
rasisme og nazisme alvorlig og slå ned 
på dette. Dommen i Holmliasaken er i så 
måte forhåpentligvis et vendepunkt, der 
rettsapparatet innser alvoret. 

Dommen for mild
Samtidig mener vi at dommen er for 

mild. Denne vurderingen er også Riks-
advokaten enig i, siden han har anket 
saken videre i rettsapparatet. Den øvre 
strafferammen for forsettelig drap under 
særdeles skjerpende omstendigheter er 
21 års fengsel. Aktor Berit Sagfossen la 
også ned påstand om denne straffen for 
Jahr, 19 år for Kvisler og to og et halvt 
år for Andreassen. Mye av grunnen til 
at straffen ikke ble like høy som aktor 
ønsket, skyldes nok at det svært sjelden 
i norsk rettspraksis dømmes til 21 års 
fengsel ved forsettelig drap.

Drapet var overlagt
Vår mening er at drapet var overlagt. 

Dette er i motsetning til hva aktor valgte å 
ta ut tiltale på, nemlig forsettelig drap. Et 
overlagt drap er en veloverveid og nøye 
planlagt drapshandling, mens et forsettelig 

drap er en handling hvor gjerningsmannen 
ikke har planlagt drapet nøye, men han 
er klar over at handlingen ville føre til 
offerets død. Det er langt vanligere å 
dømme til 21 års fengsel for overlagt drap 
enn det er ved forsettelig drap. 

Grunnen til at aktor Sagfossen ikke tok 
ut tiltale på overlagt drap skyldes den 
tvilen som var rundt dette spørsmålet. 
Men i motsetning til Sagfossen mener 
SOS Rasisme at drapet helt klart var 
overlagt, selv om Jahr og Kvisler ikke 
hadde bestemt seg for hvem de skulle 
drepe. Av momenter som er viktige for å 
bevise at drapet var overlagt vil vi trekke 
fram tre.

Tre holdepunkter for overlagt drap
1 Kvisler advarte en klassevenninne av 

utenlandsk opprinnelse rett etter nyttår 
2001 mot å gå ute i den tida da drapet 
skjedde. Kvisler skal ha sagt at noe kom 
til å skje på Holmlia i denne tida. ”Be 
familien din holde seg inne”, skal Kvisler 
ha sagt. 

Dette utsagnet tyder på at allerede i 
begynneslen av januar 2001 visste Kvisler 
at det kom til å skje noe tragisk og utenom 
det vanlige i slutten av måneden. Tyder 
det på at drapet var planlagt?

2 Fredag 26. januar satt en gruppe nazis-
ter i en leilighet og hisset opp hverandre. 
De skulle ut og ”ta noen”, noen med mørk 
hudfarge. Da de forlot leiligheten, tok de 
med seg kniver. Det er ikke for drøyt 
å tro at det vil bli alvorlig når noen tar med 
seg kniv for å "ta noen". Det er også en 

veloverveid handling, man tar ikke bare 
med seg kjøkkenkniver fordi de lå så pent 
på benken. Tyder det på at nazistene hadde 
til hensikt å drepe?

3 Nazismen som ideologi bygger opp 
under tanken om å utøve vold mot alle 
som er annerledes enn idealet, som er 
”den nordiske arier”. Nazisme er politisk 
vold og terror satt i system. At drapsmen-
nene bekjente seg til denne ideologien er 
velkjent. At de hadde hisset hverandre opp 
før handlingen med heiling og nazipropa-
ganda er også kjent. Har ikke historien 
bevist at nazistiske drap er en del av 
ideologien? Og er ikke da drapet nøye 
overveid?

Planlagt offer
For aktor Sagfossen bestod problemet 

i at hun ikke klarte å bevise at Jahr og 
Kvisler hadde planer om å drepe akkurat 
Benjamin Hermansen. SOS Rasisme 
mener dette er en trist feil. Sannynligvis 
var ikke Benjamin et planlagt mål for 
det som skjedde, han var tilfeldigvis på 
feil sted til feil tid. Og det var hudfargen 
hans som avgjorde. Jahr og Kvislers mål 
for kvelden var ikke å drepe en bestemt 
person, men å drepe en person som ikke 
hadde en bestemt hudfarge. SOS Rasisme 
mener dette gjør handlingen like overlagt 
som om de på forhånd skulle ha bestemt 
seg for å ta akkurat Benjamin.

Strengere straff?
SOS Rasisme håper og tror at Riksadvo-

katens avgjørelse om å anke saken vil føre 
til strengere straff for nazistene. Vi mener 
at det er viktig å vise helt klart og tydelig 
at det i Norge er straffbart å utøve vold og 
drepe i nazismens navn. Vi forlanger at 
morderne får sin rettmessige straff!

Holmlia – i dagHolmlia-dommen

tips@sos-rasisme.no
Del info om antirasistiske møter, 

arrangementer og nyheter om rasisme 
fra lokalpressen med andre i Norge!

Benjamin
• Benjamin Hermansen ble 15 år gammel.
• Sent på kvelden fredag 26. januar 2001 ble 
han knivdrept av nazister i nærheten av sitt 
hjem på Homlia i Oslo. 

 • I tiden etter drapet på Benjamin Hermansen 
reagerte folk over hele landet på nazistenes 
voldshandlinger, og drapet ble en nasjonal 
vekker for kampen mot nazisme og rasisme.

Deler av nazistenes forklaring:
• De tre dømte (Kvisler, Jahr og Andreassen) 
skal ha kjørt hvileløst omkring på Lambert-
seter før de kjørte opp til Åsbråten. Der 
fikk de øye på to ungdommer med mørk hud-
farge (Benjamin og kameraten). Kvisler stop-
pet bilen, og han og Jahr løp etter hver sin 
gutt. Hensikten var å ”ta” de to. Etter drapet 
kjørte de tilbake til Bogerud, men Jahr skal 
ikke ha vært med opp i leiligheten i Martin 
Linges vei 13. Kvisler og Andreassen nevnte 
ikke det som var skjedd med ett ord til de 
andre, men gikk og la seg. 

• Senere på kvelden stormet politiet leiligheten 
og Andreassen og Kvisler ble arrestert.

• Noen dager senere ble Jahr tatt i Danmark.

Dommen:
• Veronica Andreassen fikk 3 års ubetinget 
fengsel for legemsbeskadigelse med døden til 
følge.

• Joe Erling Jahr fikk 16 og Ole Nicolai Kvisler 
fikk 15 år ubetinget fengsel for forsettlig drap 
under særdeles skjerpende omstendigheter.

• Retten la i dommen vekt på rasistisk motiv 
som skjerpende omstendighet, og konklu-
derte med at Kvisler var ledertypen.

Aftonbladets 
debattsider på 

internett 
stengt etter 

dom

Bakgrunnen for dommen 
i Stockholms tingsrätt er 
fi re nazistiske innlegg som 
dukket opp i en Midtøsten-
debatt i oktober 2000. 
Innleggene ble liggende 
på debattsidene.

Retten mener at ansvarlig 
redaktør Kalle Ljungkvist har 
gjort seg skyldig i hets mot en 
folkegruppe fordi innleggene ble 
publisert i det hele tatt. Ljung-
kvist og avisen ble derfor dømt 
for brudd på trykkefriheten, og 
den ansvarlige redaktøren fikk en 
bot som tilsvarte 40 dagslønner. 

Turde ikke
Aftonbladet stengte etter 

dommen sine debattsider, da de 
ikke turde å bære det ansvaret 
den svenske domstolen mener 
den har.

Ansvarsforholdet strukket
Medier har redaksjonelt ansvar 

for innlegg trykket i papirutga-
ven, nå har altså svensk rett 
strukket dette til å også gjelde 
internett, og at det ikke bare er 
individet som står bak uttalelsen 
som tar en risiko, men også for-
midleren av innlegget.

Vær Varsom-plakaten
Norsk presse har i sin revi-

derte versjon av Vær Var-
som-plakaten tatt inn følgende: 
- Dersom redaksjonen velger 
ikke å forhåndsredigere digitale 
meningsutvekslinger, må dette 
bekjentgjøres på en tydelig måte 
for de som har adgang til disse. 
Redaksjonen har et selvstendig 
ansvar for så snart som mulig å 
fjerne innlegg som bryter med 
god presseskikk, heter det i den 
nye Vær varsom-plakaten.

Ungdom på Holmlia opplevde to tragiske 
dødsfall i løpet av 2001. Dette har naturligvis 
satt sterkt preg på hele bydelen og spesielt 
ungdommene. Folk har blitt skremt. Ungdom 
går ikke lenger alene ute om kvelden. Holmlia 
er ikke lenger det samme trygge stedet som 
før.

– Det begynner å bli roligere her nå, forteller 
Chris André Strøm, nestleder i Holmlia SOS 
Rasisme. 

Perioder med redsel
I perioder har det vært langt mer kriseaktig 

stemning. Et par uker etter Victors dødsfall 
i september var noen ungdommer samlet 
på det stedet Victor ble funnet hengt. Noen 
nazister kommer da forbi og en av dem 
sier: – Ble han overkjørt? Ser det ut som 
en motorvei?

Ungdommene stakk fra stedet, og varslet 
politiet om hva som hadde skjedd. Politiet 
ga beskjed tilbake om at de ikke hadde noen 
patrulje å avse.

– Man kan på en måte si at det var politiets 
oppførsel på det tidspunktet som ga startskud-
det for lokallaget her, sier lokallagsleder 
Marianne Dietz. – På det tidspunktet var det 
mye redsel, og nettopp i en slik situasjon 
burde ungdom burde ha blitt tatt på alvor. 

Marianne tok opp denne situasjonen med 
Oslo politikammer, og de lovte å ta dette 
videre.

– Det må sies at politiet har inntatt en annen 
holdning. Det er mye patruljering her nå, 

og var også mye samtidig som rettsaken 
pågikk. 

Bevæpnet?
Selv om politiet er mer synlige nå og 

stemningen er langt roligere, sitter frykten 
fortsatt dypt. 

En del ungdommer har begynt å gå med 
våpen. – Hvis man er redd for at politiet ikke 
jobben sin og er redd for sitt eget liv, er det 
å gå bevæpnet en naturlig konklusjon, slår 
lokallagslederen fast. 

Lokale tiltak
Det var mange som lovet mye innsats for 

Holmlia i februar i fjor. – Mange av tiltakene 

var passiviserende, noe som aldri er fornuftig. 
Marianne påpeker at hun mener sorgarbeid 
er nødvendig. – Men det trengs også steder å 
rette frustrasjonen. Det riktige er å aktivisere 
og engasjere ungdommene.

Lokallaget berømmer spesielt innsatsen 
til Åsbråtenklubben. Ungdomsklubben som 
ligger rett ved stedet der Benjamin ble drept 
har vært et viktig samlingspunkt.

– Vi må berømme stabile ledere på klubben 
som for eksempel Roland Daus. Klubben har 
betydd mye for ungdom på Holmlia.

Lokallag
Nå når situasjonen på Holmlia begynner å 

roe seg, er det viktig at arbeidet mot rasisme 
likevel fortsetter. Ungdommen har følt 
frykten på kroppen og ønsker å jobbe for å 
få Holmlia til igjen å bli det trygge stedet de 
var vant til. Lokallaget planlegger turer og 
studiesirkler for å lære mer om ondskapen de 
har blitt utsatt for. De understreker viktighe-
ten av å ha det hyggelig sammen. Det er 
tydelig at ungdommen på Holmlia har forstått 
noe svært viktig mange ikke har forstått: 
Dersom vi klarer å ha et godt indre samhold 
og tar vare på hverandre finnes det ikke noen 
ondskap som kan knuse oss.

Victor
• Victor Lopez ble 15 år gammel.
• Han var en av Benjamin Hermansens beste 
venner, og mottok drapstrusler fra nazimiljøet 
etter drapet på vennen.

• Onsdag 19. september 2001 ble han funnet 
død, hengende i en hundelenke under misten-
kelige omstendigheter.

• Politiet avviste dødsfallet som selvmord, uten 
å avhøre vitner med relevante opplysninger. 
Victors nærmeste har liten tro på at han har 
tatt selvmord.

• Victors foreldre har vært i møte med justismi-
nister Odd Einar Dørum og bedt om at saken 
etterforskes fullt ut.

• Riksadvokaten har krevet en forklaring fra 
Oslo-politiet.

Holmlia – hva nå?
I januar 2001 ble hele Norges oppmerksomhet ledet til Holmlia. Etter 
drapet på Benjamin handlet den offentlige debatten om tiltak mot rasisme 
og tiltak blant ungdom på Holmlia. Så slukket blitzlampene, og med det 
rant mye av det nasjonale engasjementet om Holmlia ut i sanden. 
Hvordan er det nå – ett år etter?

Chris foran greinen (i brysthøyde), omtrent et halvt år etter at Victor ble funnet hengt der 19. september 2001 Foto: Trond Thorbjørnsen Marianne, leder, Chris, nestleder, og Elias, kasserer i Holmlia SOS Rasisme på stedet der Benjamin ble drept. Foto: Trond Thorbjørnsen 

Dommen i Holmlia-drapet
Torsdag 17. januar 2002 falt dommen i Holmliasaken. Benjamin 
Hermansens drapsmenn ble dømt for forsettelig drap under særdeles 
skjerpende omstendigheter. Joe Erling Jahr fi kk 16 års fengsel, Ole 
Nicolai Kvisler fi kk 15 år og Veronica Andreassen fi kk tre år. 



Bli aktiv i SOS Rasisme – du også!

Det første man må gjøre er å danne et styre, og velge en leder/kontaktperson 
og en økonomiansvarlig. Neste skritt er å sende inn årsrapportskjema til 
organisasjonens sentralledd- og dere blir så registrert hos oss. Det betyr blant 
annet at dere blir satt opp på vår postliste og følgelig får informasjon om 
SOS Rasisme, konferanser, løpesedler - og mer.

Det neste dere bør gjøre er å skaffe dere en postboks, eller hvis dere 
foretrekker det kan posten sendes til kontaktpersonen.

Vis at dere er der
Neste skritt på veien er å gjøre det kjent i lokalmiljøet at dere har startet. 

Begynn med en stand, løpeseddelaksjon eller en plakataksjon og fortell at 
lokallaget er startet opp. Inviter for eksempel til et aktivistmøte der dere 
diskuterer hva dere skal jobbe med. Som regel finnes det allerede noen 
personer på deres hjemsted som allerede er medlemmer, også disse bør få en 
invitasjon, oversikt over disse kan dere få ved å ta kontakt med vårt kontor i 
Haugesund - 52 71 21 75. Dere kan få adresseetiketter til alle medlemmer i 
området. Oppsøk også lokale avis og nærradioer, spør om ikke disse kan lage 
et oppslag på at dere er startet - og si hvor og når dere skal ha møte. På et slikt 
møte kan dere gjerne få hjelp fra ledelsen i SOS Rasisme, kanskje trenger 
dere noen som kan holde en innledning - ta kontakt.

Aktiviteter
De aller fleste laga starter med saker og aktiviteter som er aktuelle ut 

i fra lokale forhold. Det kan for eksempel være en antirasistisk konsert, 
mønstring mot et lokalt nazimiljø, åpent møte om lokale problemer, dra rundt 
på skolene i distriktet å snakke om rasisme - ja nær sagt hva som helst. Det 
går også an å tenke utradisjonelt; for eksempel ved å starte opp ei antirasistisk 

teatergruppe? Noen SOS Rasisme lag  jobber med lokale ”17. mai for alle” 
-feiringer om våren og 9. november/Krystallnatta om høsten.

Ofte vil det også komme fram mange gode ideer på et aktivistmøte. Det er 
viktig at slike møter planlegges; at dere bestemmer på forhånd hvem som 
skal lede møtet - og å diskutere hva dere vil med møtet. Dere må også få folk 
til å ta på seg konkrete oppgaver. Hvis noen for eksempel foreslår at dere 
skal lage en antirasistisk konsert - spør med en gang den som foreslår om 
han eller henne kan være med på nettopp det.

Kunnskap
Det finnes flere studiesirkler og helgeseminarer i SOS Rasisme. Både når 

det gjelder rasisme, nazisme og om flyktningepolitikk. Men også når det 
gjelder organisasjonskunnskap; hvordan drive et lag, hvem gjør hva i et 
lagsstyre, økonomi, møteledelsen, selvtillitskurs. Sentralt kan også hjelpe 
dere å skreddersy - for eksempel ha et teaterkurs / kulturkurs.

Materiell
Vi har også en del materiell som laga kan bestille - se vedlagte liste.
Laga kan bestille materiell til lagspris og selge det til utsalgspris. På denne 

måten kan laget tjene noen kroner.

Verving
Et viktig arbeid dere gjør er å verve medlemmer.
Alle medlemmer blir (når pengene kommer inn) registrert i vårt sentrale 

medlemsregister. Trenger dere ei ajourført medlemsliste ta kontakt med 
Økonomiutvalget i Haugesund. Her kan dere også få adresseetiketter hvis 
dere vil sende ut brev til egen medlemmer.

Lokallaget av SOS Rasisme vil få tilbake 50% av kontingentinntektene, 

vanligvis så gjør vi dette 
en gang i året, men trenger 
laget et forskudd på innbetalt 
kontingent så ta kontakt med 
Økonomiutvalget i Hauge-
sund.

Den beste måten å verve på 
er å bruke verveblokker. 

Start nå!
Trå sammen en gjeng, start 

laget - og mye vil komme av 
seg selv.

Lokallagskontakt
Vi har også det vi kaller 

regionsansvarlige i SOS 
Rasisme. Det betyr at det er 
en person som er ansvarlig 
for å følge opp akkurat ditt lag. Hvem dette er kan du få vite ved å ta 
en telefon til oss.

Frifondmidlene – bedret økonomi for lokallag.
Alle lag i SOS Rasisme får Frifond-midler fra sentralt i organisasjonen. 

Dette er midler vi får som medlem i Landsrådet for norske barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU). For våre lokallag innebærer dette utsikter til 
en økonomi som kan fungere for et aktivt og hardt arbeidende lokallag.

SOS Rasisme ble startet i 
Norge i 1985, etter inspirasjon 
fra SOS Racisme i Frankrike. 
Hensikten med organisasjonen 
var, og er å skape en bred alli-
anse mot all rasisme og nazisme. 
Vi mener det er viktig å jobbe 
i lokalmiljøet, og vi har i dag 
over 12 000 medlemmer, fordelt 
på 80 lokallag.

SOS Rasisme mener det er 
viktig å bekjempe alle former for 
rasisme; enten det er organisert 
nazisme, den norske flyktninge- 
og asylpolitikken eller rasisme 
i hverdagen. Vi jobber for et 
samfunn fritt for rasisme. Et 
samfunn med plass for alle, der 
alle har de samme rettigheter; 
uansett hudfarge, seksuell leg-
ning og religion.

Ikkevoldelig og partipolitisk uav-
hengig

SOS Rasisme er ikkevoldelig 
og partipolitisk uavhengig orga-
nisasjon, og tillater ikke parti-
politiske markeringer av noe 
slag på våre arrangement.

Bli aktiv i et av våre 80 lag
Er det allerede et lokallag på 

hjemstedet ditt kan du selvsagt 
bli aktiv der. Hvis du ringer 
til oss kan vi gi deg navn og 
telefonnummer til lagets kon-
taktperson.

Tradisjonelle lokallag
Lagene våre driver med svært 

forskjellige ting. Vi kan nevne 
noen stikkord; konserter, antira-
sistiske markeringer, skolekam-
panjer, åpne møter, delta i den 
offentlige debatten, arrangere 
konferanser, stands- og verve-
virksomhet – ja, det er stort sett 
fantasien som setter grenser. 

Mange av våre lokallag arran-
gerer markeringer på 17. mai for 
alle, Krystallnatten 9. novem-
ber, 1. mai, 8. mars og FN-
dagen mot rasisme 21. mars. 
Dagene kan brukes til demon-
strasjoner, fakkeltog, konserter, 
løpeseddelutdelinger, punktmar-
keringer, åpne møter og masse 
annet.

Det er viktig at ikke lokalla-
gene begrenser sin horisont. Det 
er mye som er mulig å få til, bare 

man har den rette innstillingen 
og setter opp en strukturert plan 
over hva som må gjøres.

SOS Rasisme bygger sin anti-
rasistiske virksomhet på erkjen-
nelsen om at det er vanlige men-
nesker som kan fjerne rasismen. 
Det er organisering blant helt 
vanlige mennesker som er veien 
å gå for å knuse urettferdighe-
ten.

Rådgivningsgrupper
Vi har også en del 

Rådgivningsgrupper rundt om i 
landet. I første rekke bistår de 
asylsøkere som trenger hjelp. 
Det være seg med deres asylsøk, 
familiegjenforening eller andre 
saker. Rådgiverne setter seg 
grundig inn i alle aktuelle saks-
dokumenter og gjennomfører 
samtaler med asylsøkerne. Det 
videre arbeidet består i å utrede 
saken, og å medvirke til at det 
dannes et nettverk rundt den 
enkelte asylsøker. 

Oppgaven til en 
Rådgivningsgruppe er ikke å 
overta asylsøkerens sak – men 
tvert i mot å medvirke til at 
asylsøkeren kan ta ansvaret 
for sin egen sak. Vi oppmun-
trer grupper av asylsøkere til 
å starte egne lag for å fremme 
sine interesser – som en slags 
fagorganisering av asylsøkere 
og flyktninger

Rådgivningsgruppene utvikler 
også egne kurs; kurs som setter 
mennesker i stand til å delta i 
gruppenes arbeid. Har du lyst til 
å bli rådgiver? Ta kontakt!

Union of Refugees – nasjonale 
grupper 

Vi har også andre typer lokal-
lag.

I 1999 tok asylsøkere selv 
initiativet til å starte opp Union 
of Refugees. Dette er selvhjelps-
grupper av og for asylsøkere. 
Vi har nå flere slike grupper 
knyttet opp til asylmottak rundt 
om i landet. 

Alt i alt – det er behovene og 
fantasien som setter grenser for 
hvilke aktiviteter du kan drive 
med i SOS Rasisme. selv om vi 
har mange aktive medlemmer – 
vil vi gjerne har flere.

Vi i SOS Rasisme mener at det 
eneste som kan stoppe rasismen 
og nazismen fullt og helt er helt 
vanlige folks engasjement. Ingen 
mennesker er født som rasister, 
de blir utsatt for holdninger 
og påvirkning som driver dem 
til å bli det. I et slikt lys kan 
vi se at det å utsette folk for 
antirasistiske holdninger og 
påvirkning vil sørge for at folk 
heller ikke blir rasister.

Organisering er viktig
I samfunnet er det veldig ofte 

slik at en enkeltperson med 
sterke meninger har vanskelig 
for å komme ut med sitt syn 
enn grupper med tilsvarende 
sterke meninger. Det norske 
samfunnet er det vi kaller et 
”gjennomorganisert samfunn”. 
Det store flertallet av mennesker 
blir medlem i en organisasjon 
når de er spesielt engasjert på 
et bestemt område. Historien 
viser at det er aldri enkeltper-
soner som egentlig forandrer 
samfunnet. Store bevegelser 
og organisasjoner er drivkraf-
ten i grunnleggende forandrin-
ger. Når vi hører om Gandhi 
som fikk India ut fra britisk 
overherredømme, så er det 
Gandhi som symbolsk frontfigur 
for en enorm folkebevegelse vi 
snakker om. Når vi hører om 
Martin Luther King som drev 
fram borgerrettighetsbevegel-

sen i USA, så er 
det King som sym-
bolsk frontfigur for 
en tilsvarende enorm 
folkebevegelse vi 
snakker om. Uten 
de store massene i 
ryggen kunne aldri 
verken Gandhi eller 
King nådd så godt 
fram med sine stand-
punkter. Tilsvarende 
ville Hitler eller 
Mussolini aldri nådd 
makten dersom de 
store folkemassene 
hadde lykkes å mot-
arbeide dem med 
alle sine krefter. 

Ikke alt har foran-
dret seg

Verden har selv-
sagt forandret seg 
siden disse sakene 
var aktuelle. Styr-
ken i folkebevegel-

ser har likevel ikke mistet sitt 
herredømme. Fremdeles er det 
slik at et standpunkt krever 
folkelig engasjement. Dedikerte 
antirasister trenger å tilhøre et 
samlet antirasistisk miljø, de 
trenger å markere sitt syn som 
en samlet gruppe. Det handler 
selvsagt ikke om å oppgi sin 

identitet eller individualitet til 
fordel for de grå massene, sna-
rere tvert imot. Det handler om 
å samle seg under en parole, et 
slagord: Kamp mot all rasisme!

SOS Rasisme er en bred 
bevegelse som har som mål å 
bekjempe all rasisme. For å nå 
dette målet mener vi at det er helt 
nødvendig å skape en bevegelse 
som flest mulig kan finne en 
plass i. En bevegelse som ikke 
inkluderer kun én aldersgruppe, 
ett kjønn eller folk av én hud-
farge. Vi er en bevegelse som 
samler folk uavhengig av alder, 
kjønn, religion/ livssyn, øvrig 
politisk standpunkt og andre 
faktorer. 

Lokalt og nasjonalt arbeid
I kraft av å være en bevegelse 

med mer enn 12 000 medlem-
mer og 80 lokallag over hele 
landet er vi sikre på å være en 
viktig faktor mot rasisme og 
nazisme. Vi er sikre på at lokale 
antirasistiske grupper er best 
tjent med å være en del av oss. 
SOS Rasisme er en demokra-
tisk organisasjon som prøver 
å bekjempe rasismen på flere 
måter. Vi jobber på nasjonalt 
plan ved å utsette myndighetene 
for press, ha utspill i riksdek-
kende media, ha landsdekkende 
kampanjer og samkjørte hen-
vendelser til store institusjoner 
som skoler og fagbevegelsen. 
Vi arbeider på lokalt plan ved å 
markere lokal motstand mot alle 
former for rasisme. Våre lokal-
lag står i svært stor grad fritt 
til å drive antirasistisk arbeid 
på den måten de selv ønsker. 
Vi anerkjenner lokale krefters 
styrke til å vurdere sine egne 
metoder, og overfører kunnskap 
og erfaringer fra andre regioner. 
Denne kunnskapen mener vi 
er uhyre viktig for å rette best 
mulige slag mot alle former for 
rasisme.

Lokal økonomi
Å drive organisasjonsarbeid 

koster. Dersom lokale krefter 
skal klare å utvikle seg er det 
svært viktig at disse kreftene 
får tilgang til de økonomiske 
midlene som kreves. Dette er 
en prioritert oppgave for SOS 
Rasisme.

Ta kontakt!
Ta kontakt for mer informa-

sjon om lokallagsaktivitet der 
du bor! 

Bli aktiv antirasist i Norges 
eneste landsdekkende medlems-
organisasjon som bruker alle 
krefter på kampen mot alle 
former for rasisme!

Regionale konferanser
• SOS Rasisme ønsker å drive et antirasistisk arbeid med bakgrunn 
i gode kunnskaper. Vi jobber derfor med å få til stadig flere regio-
nale konferanser for lokallag i SOS Rasisme – konferanser der 
medlemmene i lokallaget får kunnskap om nye ting, eller oppdatert 
kunnskapene sine på saker de har noe kjennskap til på forhånd. 

• På disse konferansene kan du både lære mer om hva SOS Rasisme 
står for – og treffe andre antirasister fra din egen region. Vi forsøker 
å sette sammen et program for disse konferansene ut i fra det 
behovet som deltakerne har. Aktuelle temaer kan være :
•  Presentasjon av SOS Rasisme
•  Rasismens historie
•  Innføring i norsk flyktningepolitikk
•  Hva er hverdagsrasisme ?
•  Ektremhøyre i Norge – Europa
•  Hvordan starte opp og drive et lokallag 
•  Økonomiarbeid i et lokallag
•  Presse- og informasjonsarbeid
•  Aktiviteter i et lokallag

Lokallags konferanser
• SOS Rasisme inviterer hvert år våre lokallag til å bli med på våre 
Lokallagskonferanser. Disse arrangeres inntil to ganger i året. På 
disse konferansene prøver vi å legge opp til et variert program, med 
seminarer og innledninger tilrettelagt både for nye aktivister, så vel 
som aktivister som har holdt på en stund.

Hvem er vi? Hvorfor SOS Rasisme?

Hvordan starter vi et lokallag?
Lørenskog SOS Rasisme markerer ettårsdagen for drapet på Benjamin.
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grundige dokumentasjonen vi 
har lagt fram i våre rapporter fra 
arbeidet med problemstillingen. 
De aller fleste organisasjoner 
medgir i dag at problemet kan 
være omfattende, men vi har 
ennå ikke fått klare definisjoner 
fra disse på hvor frivilligheten 
i arrangementet  tar slutt og 
tvangen begynner. 

Samarbeid med andre organisa-
sjoner

Gerd Fleischer forteller at de 
aller fleste organisasjoner og 
enkeltpersoner fra innvandrer/ 
flyktningmiljøer vedgår at 
tvangsekteskap er et problem i 
Norge. - Så langt har vi klart 
å samles om noe, men når det 
gjelder strategier for å få bukt 
med ukulturen, er vi mindre 
samkjørte. SEIF’s klare strategi 
er å stå på ungdommens side 
i arbeidet mot  tvang, vold og 
trusler. 

Kunne drapet på Fadime ha 
skjedd i Norge?

- Vi har sagt det og gjentatt det 
offentlig at et skammensdrap like 
gjerne kunne ha skjedd i Norge. 
Og hva mer, vi har grunn til å tro 
at SEIF muligens har avverget 
slike drap ved å bistå ungdom til 
å komme seg i trygghet og ikke 
bli funnet av familie som helt 
klart hadde slike planer. 

Arbeidet fremover
- Vi vil fortsette vårt arbeid mot 

arrangerte ekteskap under større 
eller mindre grad av tvang, spe-
sielt på de to følgende områder: 
Vi vil fortsette å bistå ungdom 
som henvender seg til oss for 
hjelp, hele tiden basert på hva 
den unge selv ønsker og beslutter 
seg til å gjøre. Så vil vi fortsette 
vår erfaringsoverføring til de 
offentlige instanser som kommer 
i kontakt med ungdommen, slik 
at de er rustet til å yte den hjelpen 
ungdommen har behov og krav 
på.

Hvordan kan andre støtte arbei-
det?

- SOS Rasisme og SEIF burde 
komme sammen å drøfte strate-
gier for et samarbeid på området 
arrangerte ekteskap under større 
eller mindre grad av tvang, sier 
Fleischer. SOS Rasisme er en 
organisasjon med mye ungdom 
som naturlig kommer i kontakt 
gjennom skole og fritidsaktivite-
ter med den ungdommen som er i 
faresonen for å bli utsatt for tvang 
og press, og ville med kjennskap 
og kunnskap om problematikken 
kunne fange opp signaler om 
behov for hjelp fra de enkelte. 
SEIF ville her kunne råde og 
bistå videre, dersom det skulle 
være nødvendig med praktiske, 
konkrete hjelpetiltak. 

SEIFSEIF

Regjerings forslag til ny lov 
om boligbygging og borettslag 
skal hindre diskriminering av 
personer med minoritetsbak-
grunn som vil kjøpe eller leie 
andelsleiligheter. Tilsvarende 
antidiskrimineringsbestemmelser 
vil også bli foreslått for huseier-
loven og eierseksjonsloven.

Utredning om etnisk diskrimine-
ring

Diskriminering på resten av det 
private utleiemarkedet faller ikke 
inn under Regjerings lovforslag 

for borettslag, men er forventet 
å bli fanget inn av ny lovutred-
ning om etnisk diskriminering 
gjort av Holgersen-utvalget til 
sommeren.

Store ambisjoner
Handlingsplanen skal hindre 

diskriminering og bidra til inte-
grering på de fleste offentlige 
områder, men har særlig store 
ambisjoner for politi- og retts-
vesen: - Egne enheter hos 
påtalemyndigheten, og en egen 
stilling hos Riksadvokaten med 

ansvar for 
diskrimineringsspørsmål er 
foreslått opprettet, bekrefter 
statssekretær Kristin Ørmen 
Johnsen i Kommunal- og 
regionaldepartementet.

Kurs i flerkulturelle spørsmål
For å heve kompetansen i retts-

vesenet, foreslås det å sende 
dommere på kurs i flerkulturelle 
spørsmål. Fra 1. januar 2003 tas 
trolig nye registreringsrutiner i 
bruk for bedre å kartlegge klager 
på politiet for rasisme. I tillegg 

skal egen tipslinje til Kripos 
bidra til å bekjempe rasisme på 
Internett.

Aetat som rasismefri sone
I forhold til arbeidsmarkedet 

foreslår handlingsplanen blant 
annet å gjøre Aetat til “rasismefri 
sone”, og forsøk med fadderord-
ning i en statlig virksomhet. - En 
slik fadderordning har tidligere 
vært brukt i næringslivet blant 
kvinnelige ledere for å sikre 
muligheter for karriere, opplyser 
Johnsen. 

Regjeringen foreslår dessuten 
å gjennomføre en landsomfat-
tende rekrutteringskampanje til 
læreryrket.

Bush vil utnevne 
omstridt dommer
Den ofte harde kampen om dommerutnevnelser 
er tilsynelatende en strid om hvor godt egnet 
kandidaten er. Men i virkeligheten er det en ideologisk 
strid, fordi amerikanske dommere avgjør politiske 
stridsspørsmål, melder Aftenposten.

Én av fem synes 
jøder har for mye 

å si i Frankrike
Paris (NTB-AFP): Én av fem 

unge franskmenn synes jøder 
har for stor innflytelse i finans, 
politikk og media, viser en ny 
undersøkelse. 

Undersøkelsen, utført av SOS 
Racisme og Den fransk-jødiske 
studentunionen, konkluderer 
likevel med at unge franskmenn 
generelt tar avstand fra antise-
mittisme. 

87 prosent av de spurte 
mellom 14 og 25 år tar avstand 
fra antisemittisme og mener 
antisemittiske handlinger bør 
straffes hardt. 

De to organisasjonene regis-
trerte 405 ulike episoder med 
antisemittisk motiv mellom 
september 2000 og januar 2002. 
Det dreier seg om alt fra 
slengbemerkninger til fysiske 
angrep. 

Fransk-jødiske grupper har 
advart mot at antisemittiske 
overgrep i landet øker, noe 
myndighetene benekter.

Vi spør Fleischer hvilke strate-
gier og arbeidsmetoder organi-
sasjonen har brukt i forhold til 
tvangsekteskap. - Vår arbeidsme-
tode har bestått av informasjon 
og bistand til problemløsning 
i hver enkeltsak. I samarbeid 
den ungdommen som henvendte 
seg til oss, gutt eller jente, fant 
vi praktiske løsninger på de 
konfliktene som hadde oppstått 
i relasjonene innad i familien. 
Alt avhengig av ungdommens 
egne ønsker og muligheter, har vi 
arbeidet med problemløsninger 
som innebar at vi kontaktet 
de instanser som nødvendigvis 
måtte inn i bildet, i tillegg til 

eventuell megling mellom fami-
liemedlemmene. Alt avhengig av 
den enkelte sak, har vår kontakt 
med offentlige instanser vært 
rettet mot skole, barnevern, sosi-
alkontor, politi, krisesentre, og 
så videre. 

Viktigheten av en 
bevisstgjøringsprosess

- Når vi understreker så sterkt 
at arbeidet med problemløsning 

i hver sak skjedde i samarbeid 
med den ungdom det gjaldt, 
fortsetter hun, skyldes det at 
vi vil vektlegge viktigheten av 
en prosess blant ungdommen 
fra innvandrer/flyktningmiljøer. 
Denne viktige prosessen vil 
medføre en bevisstgjøring om 
deres rettigheter og rettsvern i 
det norske samfunn. 

Denne bevisstgjøringen ser 
vi som avgjørende for en reell 

integrering og reell følelse av 
trygghet og tilhørighet i det 
norske samfunnet.

Reaksjoner
Det har vært mye spekulasjoner 

om hvordan innvandrer- og kvin-
neorganisasjoner reagerer på 
arbeidet med problematikken, 
og vi spør Fleischer om dette. 
- I 1999, da vi med prosjektet 
“Mellom Barken og Veden” 

begynte å systematisere vårt 
arbeid med ungdom i tvangs-
situasjoner, forteller hun, følte 
vi nok at flere innvandrerorgani-
sasjoner benektet at problemet 
arrangerte ekteskap under større 
eller mindre grad av tvang var 
et problem. Vi ble møtt med 
reaksjoner som: “Arrangerte 
ekteskap er vår kultur og er en 
god tradisjon. Tvang er selvsagt 
ikke tillatt, og skjer bare i ytterst 
få tilfeller. Dette er derfor ikke 
et stort problem.” 

Bedret forståelse for problemet
Reaksjonene har etter hvert 

modifisert seg, gjennom den 

Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger:

I front mot 
tvangs ekteskap
og "æresdrap"

Selvhjelp for Innvandrere og 
Flyktninger
• Initiativet ble tatt av 11 personer, 
alle med flyktning- og innvandrer-
bakgrunn i 1986. 

- Oslo i 1986
- Kristiansand, april 1994
- Ålesund, oktober 1996
- Trondheim, november 1997
- Tromsø, oktober 2000
• Da cirka 20% av alle henvendelser 
til kontoret i Oslo kommer utenbys 
fra, planlegger organisasjonen 
også å åpne flere underkontorer i 
andre byer med konsentrasjon av 
innvandrere og flyktninger. 

• Selvhjelp er i dag et reelt lands-
dekkende tilbud for innvandrere og 
flyktninger som har behov for hjelp 
til selvhjulpenhet i den ofte van-
skelige prosessen til integrering i 
det nye samfunnet.

Arbeidsmetode
• Åpent kontor, uten timebestilling. 
Medarbeidere fra forskjellige 
nasjonaliteter. 

Arbeidsområde
• Informasjon, råd og veiledning, 
henvisning til de rett instanser, 
tolkning, utfylling av skjemaer, 
støtte, på følgende områder: 
Arbeidsmarked, skoler, boligmar-
ked, trygdeetaten, sosialetaten, 
fremmedmyndighetene, advokat-
bistand, ligningsetaten, helseve-
sen m.fl. 

Henvendelser
• Fra mennesker som har bodd her 
i et tiår, til nyankomne, både inn-
vandrere og flyktninger. Rundt 50 
% av alle henvendelsene kommer 
fra kvinner. Årsrapporten for 2001, 
viser at Selvhjelp på landsbasis 
mottok 5.279 henvendelser fra 97 
nasjonaliteter. 

Medarbeidere
• Selvhjelp har hele tiden blitt 
drevet og bemannet av personer 
med innvandrer- og flyktning- bak-
grunn. 

Kvinneprofil
• Selvhjelp har hele tiden ivaretatt 
et kvinnepolitisk perspektiv, både 
som et sted kvinnene kan hen-
vende seg i tillit, og med hensyn 
til kvinnenes stilling innad i orga-
nisasjonen. Org. leder sentralt er 
kvinne. Likeledes er våre avde-
linger i Kristiansand, Ålesund og 
Tromsø ledet av kvinner. 

Prosjekter
• I 1993, utførte Selvhjelp en 
større undersøkelse blant barn 
med lengre opphold i asylmottak, 
med rapporten “Barn i ingen-
mannsland”. Arbeidet var delfinan-
siert av Utlendingsdirektoratet. 

• I 1994, ble det ved Oslo-kontoret 
igangsatt et prosjekt med 
økonomisk rådgivning for innvan-
drere og flyktninger. 

• I 1999 påbegynte vi Selvhjelp pro-
sjektet “Mellom Barken og Veden”. 
Dette arbeidet fortsetter i 2002 og 
videre framover. 

Ny lov skal utrydde 
boligdiskriminering 

Til høsten kommer et nytt lovforslag som skal stanse borettslag som avviser 
innvandrere melder Dagsavisen. Forslaget er del av regjeringens nye handlingsplan 
mot rasisme og etnisk diskriminering.

Støtt oss i kampen mot 
alle former for rasisme 
og nazisme!
Kontonummer: 

7874.05.34709

Selvhjelp for innvandrere og fl yktninger har gjennom mange år vært en organisasjon 
SOS Rasisme har hatt respekt for. De har, spesielt ved lederen Gerd Fleischer, 
vært mye framme i media den siste tiden i forhold til arbeidet mot tvangsekteskap 
og “æresdrap”.

Pickering er i dag en relativt 
ukjent dommer i en lavere 
føderal domstol i Mississippi. 
President George W. Bush har 
nominert Pickering til en ledig 
plass i en føderal appelldom-
stol i New Orleans, men det 
demokratiske flertall i Senatets 
justiskomité truer med å si nei. 

Broket fortid
En gransking av Pickerings 

fortid viser at han i 1959, som 
student, skrev en artikkel med 
forslag om hvordan Mississip-
pis raselover, deriblant den 

som forbød “blandingsekte-
skap”, kunne gjøres mer effek-
tiv. Videre forlot han det demo-
kratiske parti i 1964 i vrede 
over press om å inkludere svarte 
medlemmer i en delegasjon. I 
1994 forsøkte å mildne straffen 
til en mann tiltalt for å ha brent et 
kors i hagen til et hus tilhørende 
et ektepar med forskjellig hud-
farge. 

Debatten ruller
Debatten herjer i USA, det dis-

kuteres blant annet om mannen 
er rasist eller ikke.
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verv fire om
dagen!

Takk
for støtten

til minne om
Erik Marholm

Takk
for støtten

til minne om
Roger Jacobsen

”Menneskeraser”. Smak 
på ordet. Hvordan oppfat-
tes det? Nøytralt? Uproble-
matisk? Et vitenskapelig 
faktum? Eller et kvasi-
vitenskapelig grunnlag 
for fl ere hundre års rasis-
tisk undertrykking og 
forfølgelse?

KETIL W AANENSEN

Alain F. Corcos ved 
Universitetet i Mic-
higan har påtatt seg 
en ambisiøs oppgave. 
Han forteller i inn-
ledningen av denne 
boken at dette er 
et innlegg i kampen 
mot rasisme, at det er 
hans utgansgpunkt, 
og at han vil gjøre 
temaet allment kjent. I innled-
ningen til bokens første del sier 
han noen ord om hvordan en 
skal lese boken. Han tar opp 
spørsmålet om hvorvidt folk er 
kompetente til å forstå innhol-
det, etter at forskere har brukt 
flere hundre år på omfattende 
forskning rundt temaet. Svaret 
gir Corcos selv: ”All we need to 

do is to open our eyes and look 
at people around us.”

Forfatterens forbehold
Corcos forklarer i innledningen 

at han ikke tror at denne kunn-
skapen kan fjerne rasismen. Han 
sier: ”Racists will always find a 
good reason to hate people (..)” 
Boken tar likevel et oppgjør med 
raseteorien slik den har sett ut 
fram til nå, og det er som han selv 
sier, “et skritt i riktig retning”.

Struk-
turert, 
forståelig 
og ordent-
lig

Forfat-
teren tar 
oss med 
på en 
rundtur i 
kvasivi-
t e n s k a -
pen. Han 

tar utgangspunkt i de forskjellige 
faktorene forskere har ment kjen-
netegner forskjellige menneske-
raser. Så slår han argumentene 
ihjel. En etter en. Som leser av 
boken, uten å ha lest mye 
om menneskeraser tidligere er 
jeg fascinert. Forfatteren er 
strukturert, bevisst, rask til å 
komme til poenget, og gir svært 

gode eksem-
pler. Ikke bare 
legger han 
fram meget 
klare beviser 
for at det ikke 
finnes forskjel-
lige menneske-
raser, han gir 
meg også noe å 
tenke på når han 
ødelegger mine 
naturfagskunn-
skaper fra skolen 
ved å fortelle at 
øyenfarge ikke bare 
er styrt av dominante/ recessive 
gener, men at det er mer kompli-
sert enn som så.

Fra å miste motet, til å få det 
tilbake

Det som uroer meg når jeg 
leser boken er følgende: Hvor 
sterke krefter er det som har 
drevet fram propagandaen om 
menneskeraser? Corcos legger 
fram så klare eksempler på at 
raseteori strider mot de fleste 
vitenskapelige metoderegler, at 
det nesten er utrolig at raseteori 
er så rotfestet i den vestlige 
verden. Dette gir et perspektiv 
som kan få enhver antirasist til å 
miste motet. Men bare for en liten 
stund. The Myth of Human Races 
er nemlig et godt kampskrift 

for den antira-
sistiske bevegelsen. Corcos 

mister sjelden utgangspunktet av 
syne: Han vil bekjempe rasismen 
vitenskapelig. Det klarer han 
etter min vurdering veldig godt. 
Jeg har vært antirasist hele mitt 
liv, men er oppriktig lei meg 
for at jeg ikke har lest dette 
før, dette er nemlig pensum. 
Mange diskusjoner kunne tatt 
en annen retning hvis jeg kunne 
dette tidligere. The Myth of 
Human Races anbefales på det 
varmeste.

For ordens skyld: Forfatteren 
konkluderer med at det ikke 
finnes forskjellige menneskera-
ser.

The Myth of Human Races
• av: Alain F. Corcos
• ISBN: 0-87013-439-6
• Antall sider: 214
• Språk: Engelsk
• Michigan State University Press
• Undertegnede kjøpte boken gjen-
nom De Norske Bokklubbene på 
internett (www.mao.no), det er 
svært usikkert om den finnes i 
din lokale bokhandel, men den kan 
helt sikkert bestilles.

Myten om
menneskeraser

Nazistisk dataspill ryster USA
Nylig lanserte den rasistiske organisasjonen National Alliance 

sitt første videospill med den talende tittelen “Ethnic Cleansing” 
(“Etnisk rensing”) , opplyser IT-avisen.

Organisasjonens leder, nazisten,  William Pierce beskrev spillet 
slik: - Alle dataspill inneholder en eller annen form for kamp. De 
er ofte både voldelige og action-orienterte. “Etnisk rensing” er også 
slik. Men det er forskjellig fordi det prøver å heve rasebevisstheten 
hos spilleren. 

Spillet har naturlig nok vakt harme og avsky i vide kretser i USA. 
Både jødiske organisasjoner og svarte borgerettsorganisasjoner er i 
harnisk, sammen med et unisont mediesamfunn. 

Spillet er programmert med Genesis3D, som baserer seg på åpen 
kildekode. Miljøet som sverger til denne plattformen tar sterkt 
avstand fra “Ethnic Cleansing”, men føler at det er fint lite de kan 
gjøre for å stoppe det uhyrlige spillet. 

Nazister for 
retten – igjen
Nazistene Kim Hugo Hansen og 

Mikkel Vetvik, begge nå bosatt 
i Bergen, står sammen med tre 
andre sørlandsnazister tiltalt 
for å ha mishandlet etioperen 
Surafel Getachew så brutalt at 
han nå er 35-40% invalid. Han 
ble brakt til sykehuset med brudd 
på hjerneskallen, blødninger 
i hjernen og kuttskader i ansik-
tet. En dag senere kom han til 
bevissthet. 

De fem tiltalte er tidligere dømt 
for i alt 13 tilfeller av vold, oftest 
mot utlendinger, og gjerne med 
bruk av køller, flasker og andre 
slagredskap, og påstandene i 
rettsaken er samlestraffer med 
kvantumsrabatter. De siktede 
risikerer 11 års fengsel.

Ugjerningen skjedde 
nyttårsaften 2000/2001 i Kristi-
ansand. Bistandsadvokat Trygve 
Askvig ba om 100.000 kroner i 
oppreisning og 450.000 kroner 
i ménerstatning på vegne av 
voldsofferet.

Nazisten Vetvik flirer av hele 
rettsaken, og hevder han vil bli 
frikjent.

1. mai mot 
rasisme

 LO og Arbeiderpartiet har 
bestemt seg for å bruke 1. mai 
til å markere motstand mot 
rasisme, opplyser Nettavisen. 
Dette blir synlig på plakater, 
klistremerker, bannere, T-skjor-
ter og jakkemerker.

Samarbeidskomitéen mellom 
LO og Arbeiderpartiet har ved-
tatt at arbeidernes internasjonale 
kampdag i år skal brukes til 
markering av antirasisme. Dette 
blir starten på en kampanje som 
strekker seg utover selve 1. 
mai-feiringen. Kampanjen er 
et samarbeid mellom LO, Ap, 
AUF og Norsk Folkehjelp.

Yahoos! tidligere toppsjef, 
Timothy Koogle, risikerer fem år 
på vann og brød dersom en fransk 
domstol finner ham ansvarlig 
for å ha Yahoo!s distribusjon 
av nazi-propaganda på internett, 
melder digi.no.

En fransk domstol avsa dom 
som påla portalen Yahoo! å 
hindre at nazi-effekter tilbys for 
salg gjennom en av de mange 
auksjonsforumene de drifter. 
Yahoo! fikk imidlertid medhold 
av en amerikansk domstol i at 
den franske avgjørelsen ikke 
kunne fullbyrdes i USA. 

Yahoo! har derfor ikke foretatt 
noen endringer på sine tjenester 
som tilbys via Yahoo!s ameri-
kanske nettsted. Det er derfor 
fortsatt mulig å kjøpe bøker 
inneholdende nazist-propaganda, 
konsentrasjonsleir-uniformer, 

SS-merker osv.
Dette har ikke falt i god jord hos 

tre fransk-jødiske grupperinger 
som i fellesskap nå har anlagt 
straffesak for en fransk domstol. 
Kravet er at Yahoo!s tidligere 
administrerende direktør, Tim 
Koogle, fengsles. 

Dersom han blir funnet skyldig 
risikerer Koogle en maksimums-
straff på fem års fengsel samt 
omlag 350.000 kroner i bøter.

Dersom Koogle blir straffedømt 
er det vel heller tvilsomt om USA 
vil utlevere ham til Frankrike. 
Det vil imidlertid bli langt mer 
risikabelt for Koogle å besøke 
franske bistroer ettersom han 
risikerer pågripelse og fengsling 
om han setter sine føtter på fransk 
jord etter en eventuelt fellende 
dom.

Politivolds-
frikjennelse i USA

En føderal ankedomstol i USA 
har frikjent tre politimenn som 
var tiltalt for grove overgrep 
mot en innvandrer fra Haiti, 
opplyser NRK.

Abner Louima, en innvandrer 
fra Haiti, ble i 1997 arrestert 
uten grunn og tatt med til en 
lokal politistasjon i New York 
City. 

Der ble han utsatt for grov 
tortur, blant annet ble voldtatt 
med et kosteskaft. Han ble 
påført alvorlige interne skader. 
Han har siden fått en erstatning 
på 8,7 millioner dollar.

Saken vakte enorm oppmerk-
somhet i storbyen, og store deler 
av den svarte befolkningen 
mente at den viste at politiet var 
rasistisk. Hendelsen førte også 
til store forandringer i New 
York-politiet. Fire politimenn 
ble trukket for retten og hoved-
mannen Justin Volpe erklærte 
seg skyldig. Han ble dømt til 
30 års fengsel, mens de tre 
andre tiltalte, Charles Schwarz, 
Thomas Wiese og Thomas 
Bruder fikk dommer på mellom 
5 og 15 år. 

I slutten av februar kom kjen-
nelsen fra en føderal ankedom-
stol som omgjorde dommen 
for de tre med som ikke hadde 
tilstått. De ble frikjent både på 
grunn av mangel på bevis og 
feil i saksbehandlingen. 

Det er uklart om påtale-
myndigheten vil reise ny sak.

“Tampa”-fl yktnin-
ger får bli i New 

Zealand
(NTB) Alle så nær som en 
av de 131 fl yktningene fra 
det norske skipet “Tampa” 
som kom til New Zealand, 
har fått flyktningstatus i 
landet.

New Zealand tok imot 131 
av de 433 som mannskapet på 
“Tampa” plukket opp fra en 
synkeferdig farkost nær den 
australske Christmas Island i 
august i fjor. 

Australia nektet å ta imot flykt-
ningene, og det utviklet seg en 
diplomatisk konflikt mellom 
Australia, Norge og Indonesia. 
Australia fikk i stedet i stand 
en løsning der flyktningene ble 
sendt til New Zealand og til 
stillehavsøya Nauru og Papua 
New Guinea, der asylsøknadene 
deres skulle behandles.

AN trenger fl ere 
skribenter

Har du tanker om rasisme? 
Er det ting du mener burde bli 
skrevet om i AntirasisteN?

Hvis svaret er ja oppfordrer vi 
deg til å få det ned på papiret 
og sende det til oss. Ta gjerne 
kontakt med kontoret i Oslo 
på 22 35 00 56 for å få tips og 
innspill. 

Send stoff på e-post (uten 
vedlegg) til antirasisten@sos-
rasisme.no

ANNE ELISABETH HANSEN

“To ting ble like 
tydelig i løpet av en 
halvtime den 11.sep-
tember 2001. Vestens 
selvbilde som uovervin-
nelig og usårbar er en 
illusjon. Bildet av Ves-
tens motstandere som 
forvirrede, planløse og 
en amatørmessig morder-
bande er like falskt. Både 
den ene eller andre måte 
må angrepet på New York 
forstås. Det enkleste – og dermed 
det mest utbredte – er å betrakte 
det som en blind terrorhandling, 
et stykke hat uten mål og mening. 
Mer utfordrende, og mer derfor 
mer ubehagelig, er det å lete etter 
en tanke bak”.

Forfatterne Vogt og Heger har 
begått en bok som skal hjelpe oss 
også forstå hendelsene 11.sep-

tember 2001. Gjen-
nom en reise inn i 
Islam; både i fortid 
og i nåtid, fra 
profeten Muham-
mads tanker og 
gjerninger – frem 
til Taliban, 
al-Qaida, bin 
Laden og hatet 
mot USA,  får 
vi svar på en 
r e k k e 

spørsmål. Og det er nettopp slik 
boken har blitt til; Heger og spurt 
og Vogt har svart. 

Kari Vogt en av landets fremste 
eksperter på islam og det er ingen 
tvil om at hun i denne boken 
på en enkel måte klarer å få frem 
de mest grunnleggende trekkene i 
islams historie. Som leser trenger 
man ikke vite mye om islam 
på forhånd - her er inngangs-

terskelen lav. Vi får også en 
kort innføring i Afghanistans 
historie, Talibans fremvekst og 
bin Ladens tankestoff.

Gjennom koblingen av fortid og 
nåtid får vi også et visst innblikk 
i hvordan islam og Koranen har 
blitt tolket opp gjennom histo-
rien. Det er ingen tvil om at 
bin Laden og Taliban har stått 
for en svært blodig fortolkning. 
De fleste andre er faktisk mye 
mindre har vært langt mindre 
voldelige og fanatiske. Dette 
understreker vel bare at innenfor 
de fleste religioner finnes det 
både fanatikere og mer liberale 
utøvere.

Boken kan absolutt anbefales 
– også for de som normalt ikke 
er lesehester; den er på under 
200 sider.

Bruddet
• av: Kari Vogt og Anders Heger
• ISBN: 82-02-22073-4
• Antall sider: 207
• Språk: Norsk
• Cappelen ForlagBruddet

Hellige krigere og en ny verdensorden

Oslo og Akershus
Oslo og Akershus SOS Rasisme er i full 

gang med forberedelsene til årets 17. mai for 
alle i Kuba-parken på Grünerløkka.

Oslo Vest SOS Rasisme avholdt nylig 
årsmøte og delegatvalgsmøte til 
Landsmøtet.

Asker SOS Rasisme har fått ny og veldig 
flink leder, på sitt årsmøte. På samme møte 
ble det valgt delegater til Landsmøtet.

Bergen
Bergen SOS Rasisme har hatt aktivitet 

knyttet til oppstarten av 17. mai for alle i 
Bergen. Laget har knyttet til seg noen nye 
folk, men jakter alltid på flere, så får vi 
se om det blir 17. mai for alle tradisjon i 
Bergen.

Stavanger
Stavanger SOS Rasisme har det travelt 

for tiden. 15. april har de premiere på en 
antirasistisk revy, som tar for seg hvordan 
media sprer rasisme. – Vi har invitert alle 
tiendeklasser i Stavanger til å se revyen, og 
nesten alle har sagt ja. Også ordføreren og 
politikere i bystyret er invitert. Og Kongen 
og Dronningen selvfølgelig, sier Ingrid 
Østerhaug, leder i Stavanger SOS Rasisme. 
– Revyen er i stor grad skrevet av to av våre 
aktivister, sier Ingrid. Vi ønsker den kreative 
revygruppa lykke til! 

Bodø
Bodø SOS Rasisme satser friskt og håper på 

å få arrangert 17. mai for alle i Bodø.

Kragerø
Kragerø SOS Rasisme ble startet 13. mars, 

og er allerede godt i gang. SOS Rasisme 
ønsker velkommen i folden.

Elverum
Elverum SOS Rasisme hadde års- og 

delegatvalgsmøte 13. mars. Elverums 
varaordfører var til stede, og snakket om 
antirasistisk sone.

Ellers planlegger laget spesielt å jobbe i 
forhold til skolen.

De kurdiske gruppene
De kurdiske gruppene i SOS Rasisme 

organiserer seg fortsatt i SOS Rasisme.
De har jobbet mye i forhold til  kurdiske 

flyktninger fra Nord- Irak.

Lokallagsrunden
Representanter for Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger, De kurdiske gruppene, og Arbeidsutvalget i SOS Rasisme i en av pausene på møtet om kurdiske fl yktninger fra Nord- 
Irak på Håndverkeren onsdag 30. januar. Møtet ble arrangert av blant andre Rådet for kurdernes rettigheter.

Risikerer fem års fengsel for 
spredning av nazipropaganda



NB! Dette er et lite utvalg av det materiellet som finnes. Gå på internettsiden vår, 
www.sos-rasisme.no for større utvalg eller spør oss om en materielliste.

___stk «Knus Nazismen» (jakkemerke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,-
___stk «Ikke mobb kameraten min» (jakkemerke)  . . . . . . . . . . . kr 10,-
___stk T-skjorte «Knus nazismen» (hvit m. s trykk) (str XL)  . . . kr 90,-
herav ___ S/M ___ M/L ___ L/XL ___ XL/XXL
___stk T-skjorte «SOS Rasisme T-Skjorte (svart m. gul trykk)» . kr 90,-
herav ___ S/M ___ M/L ___ L/XL ___ XL/XXL

___stk «Slaveskipet Fredensborg»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 75,-
___stk «Utrydd hver eneste jævel», Sven Lindquist  . . . . . . . . . . kr 60,-

___stk Penner «SOS Rasisme» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,-
___stk Lightere «SOS Rasisme»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,-
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4,-
herav ___gul ___svart ___rød
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...», bilmerke (gult) 15

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr/ sted:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tlf:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sendes: SOS Rasisme, boks 297, 5501 Haugesund
 Tlf: 52 71 21 75
 Faks: 52 71 21 62
 Epost: ou@sos-rasisme.no
Materiell kan også bestilles på våre internettsider, www.sos-rasisme.no

Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.

Medlemskap koster:
 – for ungdom under 26 år kroner 25,-
 – personer over 26 år kroner 50,-
 – familiemedlemskap kroner 100,-

Meld deg inn i dag!
Send inn eller faks: 52 71 21 62
Du kan også ringe, tlf: 52 71 21 75
eller gå på internett, sos-rasisme.no

materiell / bli medlem:

AntirasisteN
SOS Rasismes medlemsavis

besøk oss på internett:
http://sos-rasisme.no

issn:
1501-6048

e-post:
antirasisten@sos-rasisme.no

giro:
7874.05.34725

Arbeidsutvalget AU 
pb 4720, Sofienberg
0506 OSLO
epost: . . . .au@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .22 35 00 56
faks:  . . . . .22 35 00 57

Økonomiutvalget ØU
pb 297
5501 Haugesund
epost: . . . .ou@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .52 71 21 75
faks:  . . . . .52 71 21 62
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Artikkel 4

Kan sendes 
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

__ Jeg vil bli medlem!
__ Jeg vil ha mer info

Navn: ______________________________

Adresse: ___________________________

Postnr. / Sted: _______________________

Telefon: ____________________________

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

Konvensjonspartene fordømmer all propaganda og alle organisasjoner som er bygd på idéer eller teorier om at én 
rase eller én gruppe av personer av én bestemt hudfarge eller én bestemt etnisk opprinnelse er andre overlegen, eller 
som søker å rettferdiggjøre eller fremme rasehat og diskriminering i enhver form, og de påtar seg å ta øyeblikkelige 
og positive forholdsregler med sikte på å utrydde all tilskyndelse til slik diskriminering eller handlinger som innebærer 
slik diskriminering. Med sikte på dette og under tilbørlig hensyntagen til de prinsipper som er kommet til uttrykk i 
Menneskerettighetserklæringen og de rettigheter som er uttrykkelig oppregnet i artikkel 5 i denne konvensjon, skal 
konvensjonspartene blant annet:

a) erklære som straffbar handling all spredning av idéer om raseoverlegenhet eller rasehat, all tilskyndelse til 
rasediskriminering, alle voldshandlinger eller tilskyndelse til slike handlinger mot en rase eller gruppe av personer av annen 
hudfarge eller etnisk opprinnelse, og også enhver form for støtte, herunder økonomisk støtte, til raseaktivister;

b) erklære ulovlig og forby organisasjoner og organisert og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til 
rasediskriminering og erklære som straffbar handling deltakelse i slik virksomhet eller slike organisasjoner;

e) ikke tillate at offentlige myndigheter eller offentlige institusjoner, landsomfattende eller lokale, fremmer eller 
tilskynder raserasediskriminering.

– Fra FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering


