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Et aktivt år går 
mot slutten

Lokallagskonfe-
ransen i Stavanger 
viste oss hvilken 
vekst organisa-
sjonen har hatt de 
siste årene.

Det er impo-
nerende og ikke 
minst oppløftene å 
se hvilket spekter 
av grupper som er 
samlet i én stor landsdekkende antirasistisk 
organisasjon.

Likevel – vi står overfor mye arbeid i tiden 
framover. Norges og EUs flyktningpolitikk 
blir stadig mer brutal, folk blir stadig vekk 
utestengt fra arbeidsmarked, boligmarked og 
et sosialt liv i Norge. Kampen mot rasismen 
er så absolutt ikke uaktuell i dag.

Vi håper denne avisen svarer til formålet 
sitt – at den blir lest og brukt av antirasister 
til inspirasjon og som en introduksjon til nye 
aktivister i alle aldre.

Har du meninger om avisen er vi svært 
interessert i å høre dem. Bare på den måten  
kan dette bli et enda bedre verktøy i kampen 
mot rasismen.

Et annet verktøy som er viktig er internett-
sidene våre. Dette er det beste utgangspunk-
tet for informasjon om kamp mot rasisme 
i Norge. Vi har svært mye informasjon på 
sidene, de blir oppdatert daglig med nyheter 
og informasjon fra sentralleddet i organis-
sjonen. 

Vi kommer også til å lansere intranettsider 
for lokallagene våre i nær framtid. Infor-
masjon om dette får lokallagene gjennom 
rundskrivene.

Fins det ikke noe lokallag der du bor? Det 
er ikke vanskelig å starte et lokallag. Om 
du har lyst til å få mer informasjon om å 
starte et lokallag, ta kontakt med et av våre 
sentrale kontorer.

Vi har et mangfold av lokallag i organi-
sasjonen. Noen driver for eksempel med 
kulturelle aktiviteter andre noen jobber for 
å organisere beboere på asylmottak. Vi er 
helt overbevist om at folk lokalt har best 
kunnskaper i forhold til å jobbe mot rasisme 
der de bor.

Noen steder er kampen mot nazisme alt-
overskyggende, andre steder er det arbeid 
i forhold til det lokale asylmottaket det 
viktigste.

Likevel – det er viktig at kampen er 
samlet i én organisasjon. Med felles mål 
om en verden der likeverd er grunnlaget for 
kontakt mellom mennesker.

Anne Elisabeth Hansen
leder i SOS Rasisme

en viktig ressurs
nyheter   temasider

ressurssider for lokallag
+ mye, mye mer
sos-rasisme.no

Kort om rasisme
•  Rasisme er et relativt nytt feno-
men, og ble første gang systema-
tisk framsatt under framveksten av 
imperialismen på 1700-tallet. 

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 et «behov» for 
å plyndre andre deler av verden. 
Vesten brukte raseteori for å 
fortelle 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 
kolonimaktene 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 oppegå-
ende, den er faktisk så tradisjonell 
at mange feilaktig tror at den alltid 
har eksistert. Fremdeles er det folk 
som setter sammenheng mellom 
hudfarge og oppførsel. Fremdeles 
brukes kulturforklaringer som om 
kultur var medfødt. Fremdeles 
finnes det mennesker som ser 
på enkelte folkegrupper som 
mindreverdige. Fremdeles finnes 
uvitenhet. En snakker for eksem-
pel om «afrikansk oppførsel» som 
noe alle afrikanere har, men ikke 
« europeisk væremåte» som noe 
alle europeere har, og ignorerer at 
Afrika er et kontinent som er langt 
større enn Europa, med tilsva-
rende større forskjeller.

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, 
plyndret og undertrykt gjennom 
mange hundre år. Vesten har blod 
på hendene og rasisme i hodet. 
Rasisme er fremdeles skapt av 
mennesker og kan knuses av men-
nesker. Bekjemp rasismen!

Folkelig mobilisering
Initiativtakerne til motmar-

keringen sier i sin politiske 
plattform, at de ”vil skape 
folkelig mobilisering for et 
annet Europa, hvor demo-
krati, solidaritet med u-lan-
dene og miljøhensyn står 
øverst på dagsordenen.”

For et multikulturelt samfunn
SOS Rasisme i Norge har 

som antirasistisk organisasjon 
tilknyttet seg parolen ”For et 
multikulturelt samfunn – nei 
til Fort Europa og rasisme”. 
Vi oppfordrer våre medlem-
mer til å delta på markerin-
gen fredag 13. desember mot 
rasisme og Festung Europa. I 
dagens Europa hvor vi tyde-
lig ser at høyrepopulismen 
oppnår stor makt og der gro-
bunnen for nazisme ser ut til 
å vokse for hver eneste dag, 
må vi vise at motkreftene er 

mange, at folk fra hele Europa 
står samlet i kampen mot de 
mørke kreftene.

Ikkevold
Initiativtakerne har gjort 

store anstrengelser for å 
gjennomføre ikkevolde-
lige markeringer, og SOS 
Rasisme presiserer at vi støt-
ter dette fullt ut. For mer om 
ikkevold på toppmøtet opp-
fordrer vi deg til å gå inn på 
www.cph2002.org/side/48

Nei til EUs asylpolitikk
Det norske København2002 

skriver følgende i sin platt-
form: 

Gjennom Schengen-sam-
arbeidet fører EU en stadig 
mer usolidarisk asylpolitikk. 
Festning Europa har tatt form 
gjennom stengte grenser mot 
den tredje verden, og en poli-
tikk som fratar flyktninger og 
asylsøkere grunnleggende 
rettigheter og rettssikkerhet. 

Størstedelen av bistanden 
fra EU er ikke rettet mot de 
fattigste landene. I stedet 
prioriterer EU sin bistand 
slik at den ivaretar EUs egne 
interesser, ved å stille krav 
til at mottakerlandene aktivt 
hindrer at det kommer asylsø-
kere fra deres land til EU. 

Terrordefinisjonen i EUs 
terrorlover gjør at asylsøkere 

kan bli stemplet som terrorist 
dersom de har støttet frigjø-
ringsbevegelser eller drevet 
annen politisk opposisjonell 
aktivitet i hjemlandet. Dette 
truer utlendingers muligheter 
til å få flyktningestatus eller 
innvilget asyl.

Busstransport
Nettverket København2002 

i Norge setter opp busser fra 
Bergen, Stavanger, Trond-
heim og Oslo, for mer infor-
masjon om reise, klikk deg 
inn på www.kbh2002.no, der 
finner du også informasjon 
om overnatting. For ytter-
ligere informasjon om hva 
konkret som skjer, oppfor-
drer vi dere også til å besøke 
arrangørenes hjemmesider.

Markering mot Europas 
fl yktningpolitikk og rasisme

organisasjon

• 13. desember skal det være store antirasistisk markeringer i Køben-
havn. Det vil blant annet bli demonstrert mot Europas rasistiske flykt-
ningpolitikk. Vi oppfordrer folk til å delta på denne markeringen.

Reise
• Det går buss fra Oslo torsdag 12. desember om morgenen. Det går også busser fra 
Bergen, Stavanger og Trondheim.

• Billigst reise og overnatting koster 700 kr, de 20 første som melder seg på vil få dekket 
500 kr fra SOS Rasisme. Det er noen vilkår knyttet opp til denne støtten: 

– Du må reise ned på torsdag og delta sammen med de andre fra SOS Rasisme i demon-
strasjonen i København fredag 13. desember.

– Du må betale deltakeravgift (fra 700 kr og oppover) og vise oss kvittering for denne (vi 
refunderer med andre ord de 500 kr i etterkant)

– Du må melde deg på direkte hos Nei til EU (gjerne via e-post- se www.kbh2002.no)
– Du må gi oss beskjed om at du kommer til å dra som en del av SOS Rasisme, enten ved 
å ringe Pål på 22 35 00 56, sende faks på 22 35 00 57, eller e-post til: pal@sos-rasisme.no

12. – 15. desember 2002 blir det EU-toppmøte i Danmark, nærmere 
bestemt København. EU-toppmøtet vil blant annet behandle asylpolitikk 
En rekke organisasjoner mobiliserer i disse dager til markering av dette 
toppmøtet. SOS Rasisme i Norge oppfordrer våre medlemmer og aktivister 
til å delta.

Aktuelle internettsider:
• www.sos-rasisme.no
• www.kbh2002.no
• www.cbh2002.org
• www.ue2002.dk
• www.neitileu.no
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Har du familiemedlemmer under 26 år?
Er du medlem i SOS Rasisme og har personer i familien under 26 år? Vi 
kan få økonomisk støtte for dem, hvis du sender inn skjemaet under. Dette 
betyr mye for oss i kampen mot rasisme og nazisme.

Kan sendes 
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

Hovedmedlem: _________________________________

Adresse: ______________________________________

Postnr. / Sted: _________________________________

Familiemedlemmer:

Navn:_________________________ Fødselsår:_______

Navn:_________________________ Fødselsår:_______

Navn:_________________________ Fødselsår:_______

Navn:_________________________ Fødselsår:_______

Navn:_________________________ Fødselsår:_______

Navn:_________________________ Fødselsår:_______

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

AN
 4

–0
2

Lokallagskonferanse
Den røde tråden for høs-

tens lokallagskonferanse 
var utestenging, og lagene 
som var til stede fikk høre 
hvordan virkeligheten 
er for mennesker med 
flyktning- og innvandrer-
bakgrunn blant annet på 
boligmarkedet og på ute-
steder. Mamadou Gaye fra SOS 
Racisme i Frankrike fortalte om 
erfaringer fra hjemlandet, hvor 
SOS Racisme hadde spesielt 
gått til verks mot diskriminering 
på utesteder.

Liten forskjell i utesteds-
diskriminering

Etter å ha hørt innledninger 
både fra Norge og Frankrike ble 
det klart for konferansedeltakerne 
at det var små forskjeller i hvor-
dan utestedsdiskrimineringen 
foregikk i de to landene. Alt fra 
medlemskort, kvotering, plutse-
lig innføring av kleskodeks, og 
til direkte melding om at man 
var uønsket var måtene men-
nesker med mørk hudfarge ble 
stengt ute fra utesteder på. Også 
tankene om hvordan utestengin-
gen kunne bekjempes var svært 
like, og mange av erfaringene de 
samme.

Flersidig kampanje
Kampanjen mot utestenging er 

flersidig og fokuset er bredt, noe 
Politisk nestleder i SOS Rasisme, 
Ketil W. Aanensen, tror er en 
positiv ting. 

– Jeg tror at det vil bidra til 
at flere av våre lokallag vil la 
seg inspirere til å kjøre i gang 
sin egen kampanje, sier han, og 
legger til at det er viktig at lagene 
i SOS Rasisme klarer å se at de er 
en del av en helhet, at selv om de 
ikke klarer å gjøre alt selv, klarer 
de å gjøre noe, og når alle gjør det 
kan resultatet bli bra.

«Gammelt nytt»
Mange av aksjonsforslagene 

som følger med kampanjen har 
allerede blitt benyttet av lokallag 
i SOS Rasisme, både ringerunder 
i forhold til boligdiskriminering, 
testing av utesteder og byfor-
skjønnelse i form av å male over 

rasistisk ”tagging” har vært benyt-
tet med stort hell mange ganger. 
Haugesund SOS Rasisme fikk 
blant annet stor oppmerksomhet 
i lokalpressen rundt sine anstren-
gelser i kampen om bybildet for 
en del år siden, hvor de gikk ut 
og malte over rasistiske slagord. 
Enkelt var det også: en håndfull 
aktivister, noen spann hvit maling 
og noen rullekoster var alt som 
skulle til.

Enkle grep
Alle forslagene til tiltak rundt 

kampanjen i utgangspunktet 
er enkle og greie understreker 
Aanensen. 

– Det viktigste er engasjement, 
sier han, og legger til at det er 
noe som finnes i bøtter og spann 
i organisasjonen. Kampanjens 
viktigste ressurser er, som det så 
ofte er i SOS Rasisme, mennesker 
som er villige til å legge ned noen 
timers arbeid for en god sak.

Aksjonsgruppe på skolen 
Jobbing på skolen er også en 

sentral del av kampanjearbeidet. 
SOS Rasisme oppfordrer stadig 
engasjerte ungdommer til å starte 
skolelag eller 
aksjonsgrupper 
på skolen sin. 

– Vi tror at det finnes mange 
ungdommer på de forskjellige 
skolene rundt om som gjerne har 
lyst til å ta tak i rasisme og diskri-
minering, men som ikke har fått 
muligheten rett og slett fordi det 
ikke finnes noe offisielt lag der 
de oppholder seg til daglig, sier 
Aanensen. Han understreker han 
at alle kan ta initiativ til å starte 
lokallag eller skolelag. 

– Det er bare å ta kontakt med 
oss i sentralt det! 

Samtidig er det jo ikke nød-
vendig å starte lag med en gang 
heller, kampanjen mot utesten-
ging kan settes i gang av hvem 
som helst og hvor som helst, 
sier han. 

– Det viktigste er at vi dytter 
steinen i gang så den begynner å 
rulle, at aksjoner mange steder i 
landet kan bidra til at diskrimine-
ringen blir litt mindre gjennom-
gående i tiden som kommer, og 
at vi til slutt klarer å bryte ned 
utestengingen fullstendig.

På nett
SOS Rasisme har lagt ut opp-

fordringen fra Landsstyret på 
nettsidene sine, hvor det også er 

lagt opp pekere 
til en god del 
hjelpemidler, 
som forslag til 

pressemelding til lokalpressen og 
opplegg for å avsløre boligdiskri-
minering, liste over lokalpresse, 
adresser til folkevalgte og forslag 
til brev til ordføreren.

Delta i kampanjen!
–Jeg oppfordrer alle lokallag til 

å være med på denne kampanjen 
mot utestenging, avslutter Aanen-
sen.

Kampanje: utestengingKampanje: utestenging

Mot utestenging

Historien har vist at sparing i aksjefond over tid har vært mer lønnsomt enn vanlig banksparing. 
Du må regne med at fortjenesten varierer og at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig 
fortjeneste. Ønsker du mer informasjon? Ring 800 34 035, eller spar via www.bancofonds.no

Spar med hjertet
www.bancofonds.no

For mer informasjon kontakt oss på tlf. 800 34 035 eller www.bancofonds.no

i samarbeid med SOS Rasisme

«Vi tror at det finnes mange 
ungdommer på de forskjellige 

skolene rundt om som gjerne har 
lyst til å ta tak i rasisme og diskri-
minering, men som ikke har fått 
muligheten rett og slett fordi det 
ikke finnes noe offisielt lag der de 
oppholder seg til daglig

se vår kampanjeside:
sos-rasisme.no/kampanje/

Holmlia-drapet
Ankesa-

ken i rasis-
tdrapet på 
Holmlia er 
i gang. Joe 
Erling Jahr 
( b i l d e t ) 
som fikk 
en feng-
selsdom på 

16 år i byretten for drapet på 
Benjamin Karlsen, endret for-
klaringen sin i lagmannsretten, 
ifølge Nettavisen.

Den nye forklaringa går ut på 
at det nye knivfunnet er knyttet 
til Ole Nicolai Kvisler, og at det 
var han som utførte det dødelige 
stikket i Benjamins hjerte.

Politisk nestleder i SOS 
Rasisme Ketil W. Aanenesen 
mener Jahr og Kvisler må få 
lovens strengeste straff, dette for 
å sette et eksempel på at politisk 
terror aldri skal tolereres.

Han legger til at det er bra at den 
tidligere ”nazi-helten” Joe Erling 
Jahr nå tar avstand fra nazismen. 
– Norske nazister er ikke spesielt 
kjent for stabilitet, og hver gang 
enda en av de kjente nazistene 
tar en fullstendig helomvending 
er det et slag i trynet på den bitte-
lille selvltilliten som finnes blant 
resten av miljøet,  konkluderer 
Aanensen.

Sparks-dørvakter 
dømt for rasisme
To dørvakter ved utestedet 

Sparks er dømt for å ha silt gjes-
ter etter hudfarge. Men daglig 
leder slipper unna fordi han ikke 
ble tiltalt.

De to dørvaktene, begge 27 år 
gamle, må nå ut med til sammen 
20 000 kroner i bøter. Fra okto-
ber 2000 til mars 2001 nektet 
de flere ganger mørkhudede 
adgang til Sparks, etter instruks 
fra ledelsen. 

Den rasistiske praksisen på 
utestedet i Kirkegata ble avdek-
ket ved politispaning, som også 
avslørte at utsilingen skjedde 
ved at mørkhudede ble nektet 
adgang på begrunnelse av at de 
ikke hadde medlemskort, denne 
metoden slapp de lyshudede å 
bli utsatt for.

Selve utestedet Sparks er fri-
kjent i dommen. Årsaken er at 
selskapet ikke kan straffes etter at 
det tidligere i år ble tvangsoppløst 
etter økonomiske problemer. 

Daglig leder slipper også unna 
- fordi han aldri ble tiltalt.
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SOS Rasisme arbeider med å legge inn e-postadresser i 

medlemsregisteret vårt.

Vi ber alle medlemmer med e-postadresse om å sende den 
inn til økonomiutvalget:

ou@sos-rasisme.no

Send oss din 
e-postadresse

ELI SOL VALLERSNES

Når man blander hvit melk og 
svart kaffe får man den gode lyse-
brune Cafe au lait blandingen. I 
Frankrike brukes uttrykket «les 
petits cafe au laits»; «de små 
cafe au lait’ene», om barn av 
foreldre med ulik hudfarge. Det 
er her fremtiden ligger mener 
Mamadou Gaye, visepresident i 
Fransk SOS Rasisme og det ser 
det ut til at de fleste av hans lands-
menn er enig i. Nylig svarte 60% 
av de spurte i en meningsmåling 
at det er gjennom kulturblanding; 
«le metissage», at Frankrike beri-
kes. Dette er gode tall og støtte 
seg på for fransk SOS Rasisme i 
en situasjon der landets ekstreme 
høyreparti; Front National (her-
etter FN) har oppnådd å få nok 
stemmer til å utforde den sittende 
presidenten. Og når antirasistens 
utsendte møter Mamadou Gaye er 
det først og fremst dette vi lurer 
på: Hvordan har franske antira-
sister opplevd FN’s skandaløse 
fremgang og hvordan har de 
tenkt å reagere?

Front National

Mamadou Gaye legger ikke 
skjul på at FN’s valgfremgang 
i vår var en svært ubehagelig 
overraskelse. Da FN fikk 17% 
av stemmene i første valgom-
gang i presidentvalget ble de det 
eneste partiet som gikk videre til 
andre valgomgang sammen med 
partiet til den sittende presidenten 
(representant for den tradisjonelle 
franske høyresiden). FN stod for 
første gang i historien i en posi-
sjon hvor de hadde mulighet for 
å oppnå makt. Det franske folket 
skulle velge enten Jean Marie 
Le Pen eller Jaques Chirac til 
sin president. Mamadou Gaye 
betegner det hele som et politisk 
jordskjelv. 

Markerte avsky
Reaksjonen hos franske antira-

sister var sterk og spontan. Over 
hele landet ble det arrangert 
demonstrasjoner for å ta avstand 
fra Le Pen og SOS Rasisme la ned 
mye krefter i dette arbeidet. Ikke 
minst ble 1.mai brukt aktivt for å 
vise avsky mot Le Pen og mar-
kere styrken til de antirasistiske 
kreftene i Frankrike. Mamadou 
legger vekt på at det bare er ved 
å innta gatene at man virkelig kan 
vise igjen og vise folk fysisk hvor 
mange man er som tar avstand. 
I andre valgomgang fikk FN 
18.5% av stemmene, dvs kun 
1,5% fremgang fra første valgom-
gang. Det vil si at hovedtyngden 
av de velgerne som hadde støttet 
andre partier i første valgomgang 
(hovedsaklig venstrevelgere) 
hadde gitt sin stemme til den sit-
tende presidenten Jaques Chirac 
som vant valget overlegent. I 
valg på lovgivende forsamling 
(tilsvarende stortingsvalg) kort 
tid etter (16. juni) fikk ikke FN 

valgt inn en eneste representant. 
(Dette må også sees i forhold til at 
valgordningen her er annerledes 
enn i Norge med flertallsvalg i 
enmannskretser.) Sånn sett kan 
det se ut til at etterdønningene 
etter vårens politiske jordskjelv 
har lagt seg. Men hvordan kunne 
det oppstå i utgangspunktet? 

Politisk krise
Mamadou Gaye utelukker at 

fremgangen skyldtes FN’s egen 
innsats. Han mener at FN på 
ingen måte markerte seg spesielt 
sterkt ved dette valget. De hadde 
heller ingen god valgkampanje. 
Det hele var et resultat av at 
man i Frankrike gjennomlever 
en politisk krise. Det er en 
skrikende mangel på politiske 
prosjekter blant de franske parti-
ene mener Mamadou Gaye. Det 
er ingen som vil noe lenger og 
alle partiene ligner hverandre til 
forveksling. I en sånn situasjon er 
det klart at FN med sine ekstreme 
politiske løsninger skiller seg ut 
og slik klarer å tiltrekke seg 
velgere. FN har også vært seg 
bevisst denne situasjonen og Jean 
Marie Le Pens hovedslagord har 
vært: «Ikke høyre, ikke venstre, 
MEG!»  

Tilbakegang av rasistiske tanker
Men fransk SOS Rasisme 

har flere ting å jobbe med enn 
FN’s valgfremgang. Selv er 
Mamadou Gaye hovedansvarlig 
for internasjonale spørsmål i 
tillegg til å være visepresident. 
Når antirasistens utsendte spør 
ham hvordan han opplever at det 
står til med rasismesituasjonen 
i Europa er han overraskende 
positiv. Han mener at kampen 
om folks hoder er i ferd med å 
vinnes. Rasistiske tanker er på 
tilbakegang blant flertallet av 
europeiske innbyggere mener 
han. Dette er slik han ser det et 
naturlig resultat av økt samkvem 
mellom landene og tilvenning og 
integrering i forhold til allerede 
eksisterende innvandrergrupper. 

Mistillit til EU
Mamadou Gaye mener at 

de europeiske politikerne er 
i utakt med sine innbyggere 
når de lager stadig nye restrik-
sjoner overfor flyktninger og 
innvandrere. Likevel ser han at 
de ekstreme høyrepartiene blir 
stadig mer agressive og at de til 
tross for en beskjeden posisjon i 
de fleste landene, samler økende 
oppslutning. Han mener dette er 
et resultat av en feilslått europa-
politikk. EU har gjennom sine 
uniformeringsprosjekter skapt en 
europeisk identitet i krise. Det er 
stor skepsis til store deler av EU’s 
politikk i medlemslandene, men 
istedet for å ta disse problemene 
på alvor velger EU-politikerne 
å vri seg unna ved å peke ut 
innvandrere og minoritetsgrup-

per som syndebukker. Det er en 
grunnleggende mistillit mellom 
EU og dens innbyggere og for 
enkelte tas denne frustrasjon ut 
i form av økt nasjonalisme og 
fremmedhat som gir god grobunn 
for høyreekstreme partier. 

Frankrikes innvandringshistorie
Når Mamadou Gaye blir bedt 

om å kommentere situasjonen 
i Frankrike spesielt tar han 
utgangspunkt i at Frankrike har 
en lang innvandringshistorie. 
Frankrike er tidlligere koloni-
makt og har opprettholdt tett 
kontakt med sine tidligere kolo-
nier. Innvandringen fra koloniene 
begynte for lang tid siden og det 
faktum at koloniene bidro til å 
frigjøre Frankrike under 1. og 2. 
verdenskrig har styrket disse inn-
vandrergruppenes posisjon i det 
franske samfunnet. Det har også 
vært et jevnt tilsig av innvandrere 
fra andre land; både polenesere, 
spanskmenn, ungarere, portugi-
sere og italienere har innvandret 
i store grupper til Frankrike. 
Frankrikes lange innvandrings-
historie er viktig fordi den har 
gitt oss en tradisjon i å diskutere 
disse spørsmålene mener Mama-
dou Gaye. Hver innvandrings-
bølge reiser nye utfordringer og 
fører til at oppfatningen av den 
franske identiteten, hva som er 
fransk stadig må revideres og 
diskuteres. 

Ny generasjon gir nye sjanser
Den største utfordringen i dag 

er slik han ser det situasjonen 
for muslimer i Frankrike. Islam 
er den nest største religionen i 
Frankrike, men hendelsene den 
11. september og oppstarten av 
den andre intifadaen har gjort 
at folks holdninger har endret 
seg slik at en den gode integre-
ringsutvikling er blitt skadet. 
Mamadou Gaye velger likevel 
å være optimist. Det er en nå en 
ny generasjon innvandrerbarn og 
bindestreksfranskmenn som skal 
definere seg som franskmenn og 
delta i samfunnslivet. Å ta imot 
disse er en ny sjanse for landet 
sier han.

Norske cafe-au-lait-barn
Mamadou Gaye kjenner ikke 

så godt til situasjonen i Norge. 
Norge blir sett på som et tolerant 
land selv om han vet at landet 
ikke har særlig lang tradisjon for 
å ta imot innvandrere. Utfordrin-
gen for Norge er å la den norske 
identiteten utvikle seg videre. En 
norsk identitet må også romme de 
minoritetsgruppene som lever her 
mener han. Det han har sett av 
Norge så langt har han likt godt. 
Allerede på vei fra flyplassen og 
inn hit (til lokallagskonferansen 
i Stavanger) så jeg flere Cafe au 
lait barn. Det lover godt for landet 
smiler han.

Mamadou Gaye, visepresident i Fransk SOS Rasisme:

–Framtida tilhører Cafe-au-lait-barna

Frankrike
Advokater truer 

med boikott
Asyladvokatene i advokatfo-

reningen truer med å boikotte 
fri rettshjelp til asylsøkere etter 
at regjeringen vil redusere tallet 
på timer som blir satt av til hver 
asylsøker, melder TV2.no.

Asylsøkerne vil bli taperne 
i konflikten mellom advoka-
tene og regjeringen, dersom 
asyladvokatene i Advokatfore-
ningen gjør alvor av truslene. 
Bakgrunnen er at det i statsbud-
sjettet er lagt opp til en innsparing 
i bruken av fri rettshjelp for asyl-
søkere. Hver advokat vil ifølge 
budsjettet få betalt for tre timer, 
og ikke fem timer slik ordningen 
er i dag. 

- Det kan bli aktuelt å boikotte 
enhver rettshjelp, og det er fordi 
at vi ikke kan innestå for det 
arbeidet som utføres innenfor de 
rammene som nå er gitt, og da 
er det bedre å la være, sier leder 
i Advokatforeningens lovutvalg 
for asylsaker, Arild K. Humlen. 
 - Dette betyr at de søkere som har 
resursser vil kunne få en forsvar-
lig advokatbistand - de øvrige får 
det ikke, sier Humlen.

Mamadou Gaye under Lokallagskonferansen i Stavanger Foto: Ola Melbye Pettersen

Bli med på RK!
29. nov – 1. des 2002 arrange-

rer vi  regionskonferanse i Ytre 
Enebakk for alle aktivister i Oslo, 
Akershus, Buskerud, Vestfold og 
Østfold.

Tema for konferansen er norsk 
flyktningpolitikk og aksjonisme. 
Det vil bli innledninger om situa-
sjonen for asylsøkere i Norge i 
dag, og vi vil ha er rekke verk-
steder som skal lære oss hvordan 
vi kan aksjonere og protestere 
mot den norske flyktningpoli-
tikken. Det vil blant annet bli 
burverksted, presseverksted, 
gateteaterverksted, og seminar 
om saksgang i asylsaker.

Vi er sikre på at denne kon-
feransen har et opplegg som er 
tilpasset både gamle og nye akti-
vister! Programmet vil ikke bli så 
tett som på lokallagskonferanser, 
og det vil bli mye tid til sang og 
gitarspill foran peisen, god mat 
og hyggelige samtaler!

Mer info:
• Internett: www.sos-rasisme.no/rk
• Telefon: 22 35 00 56
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Dekorativ 
fargeplakat
– til ettertanke

Illuz Forlag kan tilby dere denne 
plakaten til en gunstig pris. Den 
er i A3-format (30 x 40 cm) og 
er laget etter et oljemaleri 
av kunstneren Rolf Groven. 
Plakaten/reproduksjonen er 
i farger og kan beskues på 
www.groven.no.

Bildet har fått positiv omtale
Bildet «Seierherrer» er både 
dekorativt, tankevekkende og 
morsomt.

bl. a. fra malerkollega Odd 
Nerdrum.

Full pris er kr. 90,00 (+ porto). 
Men hvis man kjøper inn et 
større antall (f.eks. til vide-
resalg/ gaver) gis følgende 
rabatter:
1–4 pl.: kr. 90,00 pr. stk
5–9 pl.: kr. 75,00 pr. stk
10–24 pl.: kr. 60,00 pr. stk
25 el.mer: kr. 50,00 pr. stk

Fås kjøpt hos
Illuz Forlag, Boks 85
Bønes, 5849 Bønes
Tlf. 55 12 51 33,
faks 55 12 63 32
e-post:
forlagetlivskunst@c2i.net

OLA MELBYE PETTERSEN

Det var antirasister i alle aldre 
og fra hele landet tilstede da kon-
feransen startet fredag kveld. – Vi 
som er her vet at det i det norske 
samfunnet finnes diskriminering 
av minoriteter, sa politisk nest-
leder Ketil W. Aanensen under 
åpningstalen.

– Vi vet at integrering begyn-
ner med å behandle folk likt, som 
individer, og ikke som en del av 
en gruppe med holdninger tillagt 
på forhånd.

Innledninger
Plenumsdelen av programmet 

tok for seg utestenging i forskjel-
lige former.

Mamadou Gaye  fra Fransk 
SOS Rasisme ga et innblikk i 
dagens situasjon for minoriteter 
i Frankrike. Påfallende nok var 
utestedsrasisme et av de mest 
aktuelle temaene han tok opp, 
som det også har vært i Norge 
det siste året.

Jon Ole Martinsen og Saynab 
Mohamud fra Selvhjelp for inn-

vandrere og flyktninger (SEIF) ga 
personlige eksempler på utesten-
ging av innvandrere, og Said Fara 
fra Organisasjonen Mot Offentlig 
Diskriminering (OMOD) tok opp 
lovgivning mot rasistisk utesten-
ging.

Aksjon på byen
På lørdagen var det duket 

for den tradisjonelle aksjon på 
byen.

En busslast med aktivister tok 
turen inn til Stavanger sentrum 
for å verve nye medlemmer og 
spre det gode budskap. Strå-
lende vestlandssol og over 400 
nye medlemmer gjorde aksjonen 
til en knallsuksess og ble en 
ekstra vitamininnsprøyting for 
deltakerne. Aksjonen på byen 
er, i tillegg til et sosialt tiltak 
og en praktisk skolering, ment 
å gi et medlemsmessig løft for 
lokallaget som er vertskap for 
konferansen.

Ikke mobb kameraten min 
– kampanje mot utestenging

Landsstyret la under konfe-
ransen fram sine planer om en 
kampanje mot utestenging.

Kampanjen, som bærer navnet 
Ikke mobb kameraten min, er 
ment å bli et verktøy i en omfat-
tende kamp mot alle former for 
utestenging. Skole, bolig- og 
arbeidsmarked, utesteder, kultur-
liv og media er blant de viktigste 
kamparenaen for juridisk og 
sosial likestilling. Det langsiktige 
målet med kampanjen er å mobi-
lisere folk i alle deler av samfun-
net i kampen mot rasisme.

– Vi i Landsstyret ønsker at 
hvert eneste lokallag av SOS 
Rasisme skal være vaktbikkjer 
og bli en liten bit av et puslespill 
i det fremtidige Norge der ingen 
skal forskjellsbehandles eller 
stenges ute på grunn av hudfarge. 
(fra Landsstyret appell til lokal-
lagene under LLK)

Sosial konferanse
I tillegg til det politiske innhol-

det og den praktiske skoleringa 
er LLK også et viktig sosialt 
forum. For lokallaga og de til-
litsvalgte er dette en mulighet til 
å bli bedre kjent med hverandre, 
utveksle erfaringer og knytte tet-
tere bånd. 

Etter programslutt var det 
organisert sosiale tiltak som fol-
kedans og teatersport, seinere på 
kveldene var det åpent for mer 
uorganisert moro og vilkårlig 
samvær. 

Tilbakemeldingene fra delta-
gerne var at det sosiale oppleg-
get fungerte bra, men som alltid 

med potensiale for forbedringer. 
Konferanseledelsens sosialt 
ansvarlige lovte å videreføre og 
utvikle den sosiale plattformen 
for framtidige LLK-er.

Oppsummert
– Oppsummeringene i etter-

kant av LLK Stavanger viser at 
vi har kommet et godt stykke på 
vei mot vårt mål – å bli Norges 
beste arrangør av organisasjon-
konferanser, både politisk, sosi-
alt og organisatorisk. Dette sier 
organisatorisk nestleder Trond 
Thorbjørnsen

– Vi håper og tror at LLK fort-
setter å være et viktig forum for 
antirasistisk debatt og styrking av 
SOS Rasisme som organisasjon. 
Vi sees på neste LLK i februar!

Årets lokallagskonferanse (LLK) ble avholdt i Stavanger, 20. – 22. september. 
Hovedtema for konferansen var utestenging, og dette ble også startskuddet for en 
landsdekkende kampanje mot rasisme.

LLK Stavanger

Morten Melbye Pettersen (12), Lørenskog SOS Rasisme

Ingunn og Ingrid fra Asker 
var veldig fornøyde med 
årets Lokallagskonfe-
ranse (LLK).

– Utrolig bra, er Ingrids umid-
delbare svar på spørsmål om hva 
hun syntes om konferansen. 

Ingunn, som er leder i Asker 
SOS Rasisme, hadde også posi-
tive tilbakemeldinger:

– Det var som vanlig veldig 
lærerikt, jeg syns LLK blir bedre 
og bedre for hver gang. 

– Spesielt skrivekurset var bra.
LLK er en sosial arena, hvor 

en vellykket konferanse skal 
gi deltagerne nye venner og 
kontakter fra hele landet. Om 

Ingrid er en representativ kon-
feransedeltager, er det grunn til å 
være fornøyd. – Bli kjent lekene 
er alltid bra, og vi som tok buss 
fra Oslo ble kjent på veien opp. 
Aksjonen på byen fungerte også 
sosialt, i alle fall innad i aksjons-
gruppene.

Hovedtema for konferansen 
var utestenging, og vi spurte 
Ingunn hva hun syntes om valg 
av tema. – Temaet (utestenging, 
red. anm.) fungerte bra, men det 
er veldig omfattende. Det er i alle 
fall et tema som det er viktig å 
lære mer om.

Sannsnligheten for å møte 
Askerjentene igjen neste år er 
stor, på spørsmål om de ser fram 
til neste LLK: – Jaaa! Vi ønsker 
det var i morgen!

Ingunn Fjellang Sæther (16) og Ingrid 
Davidsen (16), Asker SOS Rasisme

Morten var førstegangsreisende 
til både Stavanger og LLK, og 
var blant de yngste deltagerne.

– Det overgikk i alle fall for-
ventingene mine, sa Morten på 
bussen hjem til Lørenskog, sent 
søndag kveld. – Jeg tenkte det 
skulle bli litt kjedeligere enn 
det var, at det bare skulle være 
møter og snakking om lokallaga 
hele tida. 

– Og konferansestedet var 
veldig fint, det var bra at det var 

så stor plass.
Også Morten var fornøyd med 

temaene for konferansen. – Det 
var bra, og jeg lærte mye nytt 
om forsjellige former for ute-
stenging.

Morten har allerede satt av 
helgene etter nyttår, for å være 
på den sikre siden.

– Jeg gleder meg veldig til 
neste gang, jeg skal selvfølgelig 
være med da også!

Høstens vakreste eventyr

 En glad gjeng.  Foto: Trond Thorbjørnsen

Foto: Ola Melbye Pettersen

Foto: Ola Melbye Pettersen



AV: CHRISTIANE WALTHER MURIBØ

Steffen Sørum og Eli Sol 
Vallersnes har begge gitt ut en 
bok denne høsten der hoved-
personen har innvandrerbakgrunn. Jeg møtte dem på 
kafe for å finne ut av hva som har ført til at akkurat disse 
bøkene ble skrevet, og hvorfor de som etnisk norske 
mente at de kunne skrive en innvandrerromen.

Fundamentalt nå er Steffen Sørums andre bok. Den 
handler om Nabil som flyktet til Norge som barn. Han 
vokser opp med faren og søsteren, uten å vite hvorfor 
de måtte flykte og hva som hendte med moren. Nabil 
får etter hvert store problemer i forhold til familien og 
omgivelsene.

Eli Sol Vallersnes bok  Kometpuls forteller historien 
om John som kommer til Norge som asylsøker. Vi følger 
ham fra ankomsten til landet og gjennom tiden på asyl-
mottaket til han får avslag på søknaden sin.

Et modig valg
Å være etnisk norsk og skrive en roman som om du 

hadde innvandrerbakgrunn er et modig valg. Eli Sol 
forteller at det tok lang tid før hun turte velge at hun 
ville fortelle historien fra Johns ståsted. For å få det så 
autentisk som mulig valgte hun å legge mesteparten av 
handlingen til Norge. – John er en oppdiktet person, 

og mye tid er gått med 
på bakgrunnsunder-
søkelser. Den største 
utfordringen var at 

romanen skulle bli realistisk, forteller Eli Sol. – Ulike 
lesere har vurdert om boken virker sann; jeg har latt en 
psykolog se på den psykiske reaksjonen til John, en som 
arbeider med asylsaker har gått igjennom saksgangen 
i asylsaken, og en fra landet John flykter fra har sett til 
at bakgrunnhistorien er troverdig.

Mangel på innvandrerkarakterer i litteraturen
– For meg var noe av grunnen til at jeg valgte å skrive 

om Nabil at jeg savner sterke innvandrerkarakterer i 
norsk samtidslitteratur, sier Steffen. Han mener at inn-
vandrere i denn urbane og samtidsrettede litteraturen 
er klinisk fjernet og kun framstår som stereotyper, som 
for eksempel drosjesjåfører. Han ønsket å komme vekk 
fra disse stereotypene, og lage en karakter man kan dis-
kutere rundt. – Sterke karakterer fra litteraturen brukes 
gjerne i diskusjoner rundt om samfunnet, som Ibsens 
Nora eller Agnar Mykles Ask Burlefot. Jeg ønsker en 
slik sterk karakter med innvandrerbakgrunn, forteller 
Steffen. Samtidig ønsket han å skrive om en vanlig ung 
mann og en familie som opplever hverdagslige ting. 
Men for å i det hele tatt ha noe å skrive en roman om 
måtte det være en konflikt.

Romaner mSkjønnlitterære bøker
Skjønnlitterære voksenbøker med antirasistisk tema regner vi med 

det finnes mange av. Vi har imidlertid ikke klart å komme over 
noen uttømmende liste. Nedenfor følger et utvalg av bøker/ forfat-
tere vi kjenner til som kan være aktuell og interssant lesning for 
antirasister. 

Dersom du vet om bøker som burde stått på lista vår tar vi gjerne 
imot tips, send e-post til au@sos-rasisme.no eller ring oss på 
22 35 00 56.

Azimi, Maryam (med Inger Elisabeth Hansen)
Det brente hjertet
Dikt og nedtegnelser fra en samtale i eksil. Maryam Azimi kom til 

Norhe som flyktning fra Afghanistan og diktene 
setter ord på noen av hennes opplevelser.

Ben Jelloun, Tahar
Med nedslått blikk
En gjeterjente kommer fra en marokkansk 

landsby til Paris. Mens «sjelen er tilbake i Nord-
Afrika» og hun fremdeles slår blikket ned når 
faren snakker til henne, får fantasien fritt og 
burlesk spillerom i møte med en ny verden; et 
sjokk av spenning, forventning og muligheter. 
Dessuten får hun erfare hva rasisme er. Og hun 

bærer på en hemmelighet, en skatt, fra hjemlandet.

Hansen, Inger Elisabeth
Fraværsdokumenter
Fiendevers og observasjoner, pornografier og spekulasjoner, nye 

svarte politiske dikt, tragiske og komiske, hvorav 13,5 om Regjeringa. 
(Og noen som er tematisk knyttet opp mot flyktningers situasjon i 
dag.)

Lindroth, Lasse
Der ingen engler bor
Våren 1999 tok Lasse Lindroth 

Norge med storm med forestillin-
gen «Lei av å være blond» på Scene 
West i Oslo. Den 11. juli samme år 
omkom han i en frontkollisjon på 
vei fra Oslo til Gøteborg, 26 år 
gammel. Han ble født i Iran og 
kom til adoptivforeldre i Sverige 
da han var noen måneder gammel. 
Før han fylte femten år hadde han 
vært innom seks fosterhjem og ni 
skoler. Der ingen engler bor er en bok med sterke selvbiografiske 
islett. Det er en historie som handler om å vokse opp i Sverige som 
«farget svensk», om å befinne seg innenfor systemet, men å bli bort-
definert av fellesskapet som «svarting». 

Morrison, Toni
Elskede
Sangen om Salomon
Sula
Toni Morrison (Nobelprisvinner i lit-

teratur 1993) har skrevet flere bøker 
som tematisk kretser rundt forholdene til 
svarte amerikanere i dag og i tidligere tider. 
Elskede er en roman om «kjærlighet, hat, 
død, slaveri - og lengsel» som gir et sterkt 
bilde av svarte amerikaneres bakgrunn. 
Sangen om Salomon tar 
til i 1931 der hovedper-

sonen blir født og vokser opp. Han drar på leting 
etter forfedrenes hjemsted i Sørstatene - på skat-
tejakt og pilgrimsferd, for å finnne sin opprinnelse 
og bakgrunnen for en slektsmyte som bestandig 
har opptatt ham. Det handler om de svartes identi-
tet og skjebne. I romanen Sula tar Toni Morrison 
oss med til Ohio i første halvdel av 1900-tallet, i 
den svarte bydelen the Bottom. Romanen hand-
ler om ungjenta Sula, men kan sies å være et 
gruppeportrett av tragiske og stolte skjebner, 
fra en periode der de svarte er fri av slaveriet, 
men trygt forvart på samfunnets «bottom».

Nilsen, Tove
Øyets sult
Grensesprengende fortelling om en reisende, en «opplever» på flukt 

fra norske myndigheter, som blant annet ikke kan tolerere hans lett-
vinte omgang med identiteter. I tillegg til en fascinerende hovedhis-
torie gir historien om hovedpersonens venn: Salman Salman et godt 
innblikk i UDI’s trangsynte omgang med menneskeskjebner.

Risa, Einar O.
Helvete
Hovedpersonen i 

denne boken kommer 
som asylsøker til Norge 
fra et krigsherjet Øst-
Europa og får smertelig 
erfare at menneskene 
rundt ham har nok med 
seg og sitt. Han hevder i 
utgangspunktet å være for-
fulgt poet. Sammen med en 
kvinne og et barn har han 
reist gjennom mange land 

før han ender opp i kirkeasyl 
i Norge. En dag forsvinner kvin-
nen og  barnet sporløst og det er 
mens han sitter i politiets varetekt 
mistenkt for mord at han forsøker å 
nøste opp sin egen historie.  

Sørum, Steffen R. M. (Kazzab al-Abyad)
Fundamentalt nå
Steffen M. R. Sørum
Fundamentalt nå er en sterk bok en ung mann 

med innvandrerbakgrunn og han søking etter 
identitet.

Romanen handler om Nabil som flyktet til 
Norge som barn Han vokser opp med faren og 
søsteren, uten å vite hvorfor de måtte flykte og 
hva som hendte med moren. Etter hvert får han 
store problemer med å forholde seg til familien 
og omgivelsene. Uvissheten rundt forhistorien 
sin fører til at han ikke stoler på verken faren 
eller søsteren, og han mister grepet om livet.

Sørum gir et troverdig portrett av en ung mann 
med røtter i flere land. Historien er skrevet i jeg-
form, og du blir raskt fanget inn i historien.

Fortellingen berører mange viktige spørsmål og 
problemstillinger. Den får deg til å tenke. Fundamentalt 
nå er en viktig bok.



Gikk inn i rollen som 
innvandrer

Steffen forteller at for 
å leve seg inn i rollefi-
guren sin tok han navnet Kazzab al- Abyad og ringte 
rundt på jobbannonser for å se hvordan det er å være 
innvandrer i Norge i dag. Han ble sjokkert over de 
reaksjonene han fikk. – Når jeg presenterte meg som 
Kazzab var ingen interessert i meg, jeg ble ikke invitert 
til intervjue en eneste gang. Da jeg litt senere ringte og 
brukte mitt eget navn fikk jeg napp, sier Steffen. En 
annen viktig funksjon ved det å bruke et annet navn 
var at han måtte tenke som en annen for å sette seg inn 
i hvordan Nabil hadde det. For hva vet vel Steffen om 
hvordan det er å være innvandrer? På omslaget av boken 
er Steffens alias brukt. 

Om samtiden
Steffen ønsket å skrive om samtiden, om hendelser 

fra hverdagen sin. Nabil er en oppdiktet karakter som 
Steffen mener kunne ha eksistert og som han ofte har 
sett. – Forfattere har en viktig rolle, det vi skriver blir 
avtrykk, spor fra den tiden vi lever i. Bøkene våre blir 
et slags debattinnlegg. Jeg hadde ikke brukt så mye tid 
og krefter på denne romanen om jeg ikke hadde ment at 
problematikken var viktig og at man på en eller annen 
måte må få dokumentert det. 

Likegyldighet = rasisme
Eli Sol mener at historien 

om John handler om den 
mest subtile formen for 

rasisme, om den likegyldigheten og den avmålte høf-
ligheten flyktninger møtes med. – Romsligheten etniske 
nordmenn viser ovenfor innvandrere er liten. Den burde 
tvert imot vært mye større enn mot etniske nordmenn. 
Man bør møte mennesker som har opplevd det traumet 
som det er å flykte med stor respekt og varsomhet, sier 
Eli Sol. Hun håper at boka vil gi ett nytt perspektiv på 
bildet mange har av flyktninger.

Noe hun brenner for
– Jeg kunne ikke ha skrevet om noe jeg ikke er opptatt 

av, dette er noe jeg brenner for! sier Eli. Hun har jobbet 
aktivt i SOS Rasisme i mange år,  og sett mange tragiske 
menneskeskjebner i arbeidet sitt med asylsøkere. Det å 
fortelle historien om en menneskegruppe som ikke kan 
skrive historien selv var viktig. – Asylsøkere tilhører en 
usynlig gruppe mennesker, både fordi de fleste raskt blir 
sendt ut av landet og fordi nordmenn ikke tar kontakt. 
Litteratur er viktige for oss som jobber antirasistisk. Det 
politiske blir ofte så flatt, ingen problemer er så enkle 
som det framstilles i media. Du får mer ut av en bok enn 
av politiske statuetter og pamfletter, mener Eli Sol.

mot rasisme Barne- og ungdomsbøker
Det har de siste årene kommet flere bøker, både norske og oversatte 

som omhandler temaer tilknyttet rasisme. Dette er ikke en uttøm-
mende liste men noen forslag til bøker det kan være aktuelt å lese 
(eller lese for andre).

Abdel-Qadis, Ghazi
Spurvemelk og hurlumhei
Michaels bestefar kommer på besøk til familien i Tyskland fra 

Jordan. Humoristisk om konflikter og misforståelser i en tokulturell 
familie.

Barth, Frøydis Alvær
Ragnarokk i Oslo
Ungdomsroman fra et flerkulturelt ungdomsmiljø på en ungdoms-

skole.

Borøchstein, Ove
Svart natt
Tre gutter i niende klasse avslører en nynazistisk gruppe som ope-

rerer i hjembyen.

Härtling, Peter
Benn elsker Anna
Anna fra Polen begynner i Benns klasse i begynnelsen av det fjerde 

skoleåret. Hun blir mobbet for å være annerledes, men etterhvert 
begynner Benn å like henne veldig godt.

Hussain, Khalid
Pakkis
Ungdomsroman som handler om hvordan det er å vokse opp som 

2. generasjons innvandrer i Norge.

Jenseg, Grete Randeborg
Nesten nær deg
Ungdomsroman om vennskap og kjærlighet på tvers av kultur-

grenser.

Krisher, Trudy
Råte
Maggie bor i sørstaene i USA og er tretten år på begynnelsen av 

1960-tallet. Hun opplever ting som får henne til å modnes brått. 
Engasjerende ungdomsroman med stor overføringsverdi til vårt eget 
land og vår egen tid.

Moeyaert, Bart
Afrika bakenfor gjerdet
Fin billedbok om møtet mellom en liten europeisk gutt og naboen 

hans, en afrikansk kvinne.

Nielsen, Unni
Et mord for Queterio
Bestefaren til hovedpersonen, Bønna, engasjerer seg for at den 

chilenske gutten Queterio skal få bli i Norge.

Pedersen, Erling
Lela
Lela rømmer på dramatisk vis fra massevoldtekt i Kosovo til Norge. 

Boka tar et oppgjør med den norske rasismen.

Provoost, Anne
Fallet
Ungdomsroman om Lucas som er i ferd med å bli trukket inn i et 

nynazistisk miljø, og følgene det får for ham selv og andre.

Staples, Suzanne Fisher
Onde varsler
Engasjerende og provoserende 

fra dagens USA. En ung svart 
jente blir anklaget for et drap hun 
ikke har begått og hennes hvite 
jevnaldrende kamerat kjemper 
fortvilet for å få de voksne til 
å forstå hva som egentlig har 
skjedd og hva som er i ferd 
med å skje.

Sverdrup, Karl
Vi var fem
Ungdomsroman om rasisme 

og antirasisme. Fem ung-
domsvenner har utviklet 
seg i forskjellig retning.

Vallersnes, Eli Sol
Kometpuls
Eli Sol Vallersnes har skrevet 

en nydelig roman om en afri-
kansk mann, John,  som kommer 
til Norge som flyktning. 

Vi følger John fra han er på flyet 
på vei til Norge til asylsøknaden 
hans blir avslått. John har flyktet 
fra terrorregimet i hjemlandet, og 
vi får i løpet av tiden hans i Norge 
innblikk i noe av det som førte til at han flyktet. Vi hører 
om forholdet til kjæresten i hjemlandet, om fengsels-
oppholdet og om den gamle læreren hans. Minnene fra 
hjemlandet har en sentral plass i fortellingen. 

Vallersnes gir et realistisk og beskrivende bilde av 
hvordan det er å leve i norske asylmottak. Gjennom 
John opplever vi politiavhør, mottagelse på asylmottaket 

og kontakt med advokaten, og vi får et inntrykk av et 
umenneskelig system. Vi får et bilde av hvor uutholde-
lig det er å vente på skjebnen. Bildet av John er nært, 
samtidig som vi bare blir kjent med noen deler av hans 
personlighet. Han virker som et engstelig menneske. Det 
kommer særlig fram når vi blir kjent med romkameraten 
hans Peter, som på mange måter er det stikk motsatte av 
John; utadvent og tilsynelatende selvsikker.  

John møter en kvinne på mottaket som han utvikler 
et forhold til. Beskrivelse av to fortvilte mennesker 
som søker sammen forteller Vallersnes på en sår og 
troverdig måte.
Vi blir også kjent med den norske gutten Ole, som 

prøver å hjelpe John.

Boka er skrevet på en slik måte at du er nødt til å lese 
videre, den forteller en vond historie på en vakker måte. 
Boka bør leses av alle som er interessert i å få et glimt 
av hvordan det er å være flyktning i Norge, den bør leses 
av alle antirasister.
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Høyesterett skal trekke opp nye gren-
ser for hva som er tillatt når det gjelder 
rasistiske ytringer meldte Aftenposten.
De skal i plenum  ta stilling til om følgende 
uttalelser fra nynazisten og den tidligere Boot 
Boys-lederen Terje Sjølie er rasistiske:

«Hver dag raner, dreper og 
voldtar innvandrere nordmenn.
Hver dag blir vårt folk plyndret og ødelagt 
av jøder som suger vårt land tomt for rikdom 
og erstatter det med umoral og unorske 
tanker.» 

Disse omstridte uttalelsene, kombinert 
med hyllester til Adolf Hitler og Rudolf 

Hess, serverte Sjølie til 35 meningsfeller i 
Askim 19. august 2000, samtidig som 15 000 
motdemonstranter viste sin avsky mot Sjølie 
på Youngstorget i Oslo. 

Halden tingrett frikjente Sjølie, mens 
han i Borgarting lagmannsrett ble dømt 
for jødehetsen, men frikjent for uttalelsen 
om innvandrere. Høyesterett skal vurdere 
om uttalelsene er så grove at de rammes av 
rasismeparagrafen i straffeloven, vurdert i 
lys av Grunnlovens §100 (ytringsfrihets-
paragrafen).

Naziregister over «Svartskaller»
To svenske nazister har samlet inn omfattende data om 1.336 
personer, skriver VG. Politikere og personer i påtalemyndighe-
ten står oppført med blant annet «rase» og seksuell legning. 

Registeret ble avslørt etter drapet på fagforeningslede-
ren Björn Söderberg for tre år siden. Politiet fant dataene på 
PC-en til Hampus Hellekant, mannen som ble dømt for drapet. 
 På den omfattende listen står navn på framstående personer, også i den høyeste 
politiske ledelsen og påtalemyndigheten i Sverige, blant dem næringsminister Leif 
Pagrotsky og rikspolitisjefen Sten Heckscher. Navn og bilde er fulgt av person-
nummer, adresser, telefon og etnisk bakgrunn. I registeret sto «J» står for jøde, 
«P» for pedofil og «sva» for svartskalle. 

Flyktninger fanget
 Rundt 300 flyktninger  fra 

Senegal, Vest-Sahara, Niger, 
Nigeria og Chad i midt-Afrika 
ble fanget på grensen mellom 
Marokko og Mauretania, skriver 
Canariposten.  

Flyktningene skulle prøve å ta 
seg over til Kanariøyene, som til-
hører Spania. Kanariøyene ligger 
i Atlanterhavet utenfor Marokko, 
og flyktningene prøvde derfor å ta 
seg dit først. Men på vei fra Mau-
retania til Marokko ble de stop-
pet. Da de prøvde å vende tilbake 
til Mauretania, slapp flyktningene 
heller ikke inn der. 

Grensevakter på begge sider 
truet de hjelpeløse flyktningene 
med våpen. Noen franskmenn 
som oppdaget tragedien, varslet 
Røde Kors og hjalp flyktningene 
med mat og vann. Men hjelpen 
kom for sent. Atten flyktninger 
sultet i hjel. 

Ny hard lov
En ny og hard innvandringslov 

trådde i kraft i Storbritannia 9. 
november skriver Aftenposten. 
Samtidig er det uro ved det fran-
ske asylmottaket Sangatte, der 
mange av beboerne forsøker å 
komme seg over Kanalen.

Britene har i årevis krevd 
at franskmennene må stenge 
Sangatte, som har vært utgangs-
punkt for flere livsfarlige forsøk 
på flukt til Storbritannia gjennom 
tunnelen under Kanalen. Franske 
myndigheter svarte med å kreve 
grundige britiske innvandrings-
reformer. 

Nå er disse reformene på plass, 
etter at Overhuset i London 7. 
november godkjente en ny lov 
som tidligere var vedtatt av 
Underhuset. 

Den nye loven blir omtalt som 
«den mest omfattende og radikale 
endring» av innvandringsreglene 
på 30 år. Lovendringen medfø-
rer først og fremst flere og langt 
strengere krav til asylsøkere som 
kommer til Storbritannia. 

• Sensur av dødsannonse En fransk regionalavis ville ikke risikere å 
sjenere sine høyreradikale lesere, og fjernet derfor ordene Nazileir og skutt 
av Den Franske Milits fjernet fra en dødsannonse, skriver Berlingske Tidende. 
– Våre høyreradikale lesere ville kunne kritisere de termene. Der er stadig folk 
som benekter eksistensen av nazileirer. Barn av Militsfolk ville også kunne føle 
seg rammet, og vi kan ikke si at Pétain (lederen av den franske samarbeids-
regjeringen  under besættelsen) fikk folk henrettet, har avisens medarbeider i 
avdelingen for dødsannonser således forklart ukeavisen Le Canard Enchainé, 
som har brakt saken til offentligheten.

Aktuelt

SOS Rasisme har en lang tradi-
sjon for å markere denne datoen, 
og også i år var det flere lokallag 
som deltok i breie og folkelige 
markeringer.

Askim:
I Askim gikk over 600 østfol-

dinger i fakkeltog.
For tredje året på rad sto russen 

ved Askim og Mysen videregå-
ende bak arrangementet. Flere 
profilerte politikere gikk i fak-
keltoget, blant de justisminister 
Odd Einar Dørum. Også politiet 
var representert, og inntok et 
gledelig standpunkt mot rasistisk 
organisering. 

– Vi har en viktig oppgave i å 
forklare hvor grensen for ytrings-

friheten går. I neste omgang har 
vi jo rett til å gripe inn når men-
nesker pisker opp hat mot andre, 
uttalte politimester Stein Ulrich 
i Follo.

Fredrikstad: 
Det ble holdt kulturarrangement 

på St. Croix og konsert med Gatas 
Parlament, før de rundt 150 fram-
møtte gikk i fakkeltog. Jon Ole 
Martinsen (Selvhjelp for flykt-
ninger og innvandrere) var blant 
appellantene.

Stavanger:
I Stavanger gikk det fakkeltog 

rundt Breiavatnet, med Stavanger 
SOS Rasisme som hovedarran-
gør. Rundt 100 personer deltok 

i markeringen som i år hadde et 
sterkt fokus på hverdagsrasisme, 
fellesskap og solidaritet.

På torget ble det holdt appeller 
fra Humaira (Stavanger SOS), 
Torstein fra Folkeakjsonen 
mot krig og en representant fra 
Human Etisk Forbund.

Det var også diktlesning, gitar-
spill og sang.

Oslo:
I Oslo var det som tidligere år 

Krystallnattakomiteen og SOS 
Rasisme som sto bak hovedstads-
markeringen. Rundt 300 hadde 
møtt fram da de første appellene 
ble holdt på Jernbanetorget. Fak-
keltoget gikk oppover Karl Johan 
og ble avsluttet på Youngstorget. 
Leila Sharif fra arbeidsutvalget i 
SOS Rasisme holdt en sterk 
appell før allsang, Til ungdom-
men, satte punktum for utendørs-
markeringen. Senere på kvelden 
var det kulturkafé på Grønland, 
med visesang og diktlesning.

Hamar: 
I underkant av 100 mennesker 

gikk i fakkeltoget på Hamar, der 
det senere også var ungdomsdis-
kotek som en del av markeringen. 
Elverum SOS Rasisme deltok i 
arrangementet, og holdt også 
stand på Elverum tidligere på 
dagen.

Molde:
Molde SOS Rasisme organi-

serte markering av krystallnatten 
i samarbeid med Amnesty, med 
blant annet fakkeltog, apeller og 
musikalske innslag. Fakkeltoget 
startet på Storkaia i Molde, og 
gikk derfra til Rådhusplassen, 
hvor arrangementet ble holdt.

Krystallnatten ble også markert 
flere steder, blant annet i Asker, 
Bergen, Kristiansand, Tønsberg, 
Tynset og Drammen.

Krystallnatten 2002
9. november ble Krystallnatten, starten på nazistenes 
politiske terror og folkemord, markert over store deler 
av landet. 

Vasset i land
Mer enn 200 båtflyktninger fra Haiti vasset i landet og blokkerte en 
motorvei utenfor Miami i USA 29. oktober, melder nettavisen Siste.no. 
I motsetning til kubanere som klarer å nå tørt land i USA blir innvan-
drere fra Haiti vanligvis nektet asyl og sendt hjem. Bush-adminis-
trasjonen endret sine retningslinjer vedrørende haitiske flyktninger i 
desember 2001, for å forsøke å hindre en fryktet masseinnvandring fra 
den karibiske øynasjonen. 
Innvandringsadvokater stevnet regjeringen i mars fordi de mente de 
nye reglene var rasistiske.

Høyesterett trekker opp grensene

 Russen på Askim og Mysen sto bak årets største markering av Krystallnatten. Foto: Bjørn Steinar Meyer, Smaalenene medier as

Antirasistisk kino
Som en markering av Krystallnatten i Oslo 
viste SOS Rasisme i samarbeid med Norsk 
Filminstitutt antirasistisk film 8. november. 
Det var et gratis tilbud til alle videregående 
skoler i Oslo, filmen vi viste var «Tala! det 
er så mørkt».
Vi satser på at dette vil bli en tradisjon, ikke 
bare i Oslo, men overalt i landet ellers hvor 
det finnes mulighet for et slikt tiltak.
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Innstramming av regler for familiegjenforening
Regjeringen vil stramme inn reglene for familiegjenforening for 
asylsøkere som får opphold på humanitært grunnlag. Det sier kom-
munalminister Erna Solberg til TV 2.
Med innstrammingen ønsker regjeringen å komme på linje med 
resten av Europa, og sender samtidig ut et kraftig signal om at 
Norge er blitt mer restriktiv i flyktning- og asylpolitikken.
Innstrammingen av reglene vil føre til at de som får oppholdstil-
latelse på humanitært grunnlag, må garantere for sin familie 
økonomisk dersom de skal få sin nærmeste familie til Norge.

Norsk integra-
sjonspolitikk?
Arne Brimis kokk Zaid Elsakka, 

hans kone og deres fire barn ble 
søndag 20. oktober revet ut av 
sitt hjem for å sendes tilbake til 
Palestina. – Dette er så uverdig 
og respektløst at jeg ikke har ord. 
Jeg er flau på Norges vegne, sier 
Arne Brimi til Dagbladet.

  
– Jeg blir opprørt når jeg ser 

hvordan familien ble behandlet, 
og jeg kan ikke forstå at vi skal 
ha det slik. I morgen er det fire 
pulter som står tomme på skolen 
i bygda. To arbeidsplasser som 
står ledige. Her har staten Norge 
brukt store ressurser på å plan-
legge en rå og brutal aksjon mot 
en barnefamilie. Det er den rene 
galskap, sier Arne Brimi.

– Det er en flott familie som 
ikke fortjener å bli behandlet 
slik. Det er en skam at slikt kan 
skje i Norge. Her har vi pengeinn-
samling og TV-aksjon til vanske-
ligstilte i andre verdensdeler og 
en statsminister som gliser med 
en stor sjekk på TV. Samtidig 
sitter det en gruppe mennesker 
og planlegger og regisserer en 
brutal utvisning av en familie på 
denne måten. Jeg skjønner ikke 
noe, avslutter Brimi. 

Han håper at politikerne tar tak 
situasjonen. 

Stavanger:
Stavanger SOS Rasisme har hatt en særdeles 

aktiv og lønnsom høst.
Foruten å ha vært vertskap for årets Lokal-

lagskonferanse, og å arrangere Krystallnat-
tamarkering har «vidunderlaget i vest» stått 
for en formidabel økning av medlemsmassen. 
Etter tre vervestands i løpet av én uke var 
resultatet hele 540 nye medlemmer! Det har 
kommet til flere nye, aktive medlemmer  den 
siste tiden, og det planlegges mye aktivitet i 
tiden som kommer. De arbeider for tiden med 
en ny antirasistisk revy…Vi gleder oss!

Molde:
Det relativt nystartede Molde SOS Rasisme 

arrangerte Hip Hop Jam i samarbeid med 
Moldejazz, noe som ga mersmak til å arran-
gere flere konserter i tiden framover.

De mange frammøtte fikk gleden av å se 
artister som G-String Alliance, Gatas Parla-
ment, Warlocks, Son of Light og Tuva Tuv 
opptre på scenen.

sos-rasisme.no/molde

Lørenskog:
Lørenskog SOS Rasisme har den siste tiden 

hatt fokus på asyl– og flyktningpolitikk.
I september arrangerte de Det finnes grenser 

– en musikkfestival for mennesker på flukt, og 
jobber nå også med konkrete asylsaker. 

Ellers er Lørenskog som alltid sterkt delak-
tige i sentrale og regionale aktiviteter på Øst-
landet: Krystallnattamarkeringer, studiemøter 
og 17. mai for alle for å nevne noen.

Fram mot nyttår deltar laget på Regionskon-
feransen, København 2002 og kommer blant 
annet til å holde filmkvelder og juleverksted 
for antirasister i Lørenskog.

sos-rasisme.no/lorenskog

Drammen:
Torsdag 30. oktober var det oppstartsmøte 

for Drammen SOS Rasisme.
Møtet ble avholdt på Viktoria kulturhus, der 

laget kommer til å ha møter og arrangementer 
framover. Det ble et originalt og spennende 
møte med minikonsert fra hip hop gruppa 
Reint bord, før laget ble konstituert med et 
stort og bredt sammensatt styre. 

Lokallaget har allerede deltatt på marke-
ringer av Krystallnatta i Drammen og Oslo, 
og på flere studiemøter. 6. desember blir det 
”kick off” konsert på Viktoria, med bl.a. Dead 
Sheriff, Why Us? og Slipper Heroes. Inngang 
er 20,- for medlemmer av SOS Rasisme og 
50,- for ikke-medlemmer (det vil bli mulig 

å bli medlem til kampanjepris under arran-
gementet).

sos-rasisme.no/drammen

Ås:
Mandag 9. september ble det startet opp nok 

et nytt lokallag: Ås SOS Rasisme.
Laget har på kort tid blitt et av de mest 

aktive på østlandet, med stor egenaktivitet 
og faste bidrag til aktiviteter ellers i Oslo og 
Akershus.

De har blant annet hatt stand på rådhuset 
i Ås, videokveld, kakelotteri og etablert 
kontakt med det lokale asylmottaket. Flere 
av aktivistene har også deltatt på Lokal-
lagskonferansen i Stavanger og Krystallnat-
tamarkering i Oslo.

Framover vil det bli mulig å delta på både 
salsakurs, temakvelder og diskusjonsmøter 
for antirasister på Ås og omegn.

Trondheim:
Sør-Trøndelag Fylkeslag har nylig valgt 

interimsstyre og etablerer kontor på Isak 
kultursenter. 

De er mye og variert aktivitet i de mange 
lokallagene i Trondheim.

Lokallagsrunden
gi oss tips@sos-rasisme.no

De lokale G-String Alliance varmet opp under årets SOS-konsert på Moldejazz.

Aktuelt
• Trakassering Over 40 tilfeller av tra-
kassering av muslimer og vandalisme mot 
muslimsk eiendom er anmeldt i Australia 
siden terrorangrepene på Bali 12. oktober, 
melder NTB. Muslimer er blitt spyttet på, 
kvinner har fått sløret sitt revet av og mos-
keer og muslimske skoler er blitt utsatt for 
ødeleggelser, opplyser politisjefen i New 
South Wales, Ken Moroney. 

Nazi-Tvedt rasist-fengslet
Lederen av den nazistiske organisasjonen Vigrid, Tore W. Tvedt, må sone en 
fengselsdom for brudd på rasismeparagrafen. Dommen er nå rettskraftig og 
Tvedt blir dermed den første som må i fengsel for rasisme. Tvedt ble i Asker og 
Bærum tingrett dømt til 75 dagers fengsel for rasistisk hets. 30 dager av straffen 
ble gjort ubetinget, skriver Aftenposten. Han anket dommen, men anken ble 
forkastet. 
Det er første gang at noen i Norge må sone en ubetinget fengselsdom for brudd 
på rasismeparagrafen. §135a forbyr nedsettende offentlig omtale av personer 
på grunnlag av deres tro, hudfarge, etniske opprinnelse eller seksuelle legning. 

Rasisme i 
Store Norske 

Leksikon
Professor i sosiologi Sigurd 

Skirbekk fikk som oppgave å 
definere ordet ”rasisme” i den 
nyeste utgaven av Store Norske 
Leksikon. Han har fått hard 
motbør for sin upresishet og 
tvilsomme referanser.

I internettutgaven anbefaler han 
en bok av J. Philippe Rushton, en 
velkjent rasist og raseideolog.

I den nye leksikonartikke-
len hadde henvisningene til 
Holocaust, nazisme og Hitler 
blitt fjernet. - Det er forferde-
lig at et så viktig medium som 
leksikon kan inneholde slike 
historieforfalskninger og tilslø-
ring av Holocaust og nazismen, 
vår tids desidert mest groteske 
hendelser, uttaler Ola Melbye 
Pettersen, redaksjonssekretær i 
Antirasisten.

Leksikonartikkelen ble revidert 
etter all motgangen.

funguson stilte opp på Lørenskog SOS Rasisme sin musikkfestival Det fi nnes grenser. Foto: Adam Tumidajewicz, Lørenskog SOS Rasisme
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§

CHRISTIANE WALTHER MURIBØ

– Det er veldig vanskelig å få et 
sted å bo i dag, markedet er lite 
og prisene er høye. Dette gjelder 
alle, men rammer spesielt inn-
vandrere. 

– Jeg har selv opplevd vanske-
ligheter med å få med bolig. Folk 
er skeptiske selv om du snakker 
norsk og er oppvokst i Norge. 

Said forteller at utleiere sier lei-
ligheten er opptatt og slenger på 
telefonrøret, andre høyner depo-
situmsummen, og om du kommer 
så langt som til en visning får du 
ofte ikke leiligheten. 

– Kanskje blir du invitert til 
visning kun fordi folk ikke tør si 
nei av frykt for å bli kalt rasister. 
Jeg fikk ikke hybel, så OMOD 
ringte rundt på annonser for 
meg. Etter mange rare spørsmål 
og ønsker om forsikringer om at 
jeg var rolig og snill fikk jeg en 
liten hybel.

Borettslag for hvite
– Mange familier med innvan-

drerbakgrunn blir kastet ut av 
boligene sine av borettslaget på 

grunn av barn som bråker. Ofte 
havner man på hospits. Da må 
seks mennesker dele et lite rom. 
Det er sjelden at noen med inn-
vandrerbakgrunn sitter i styrene i 
borettslagene. Om borettslagene 
hadde hatt det ville mye ha vært 
enklere. Kontakten mellom styret 
og beboerene ville blitt bedre. Da 
hadde det kanskje ikke lenger 
vært sånn at om en innvandrer 
ikke vasker trappen er det fordi 
innvandrere er late, mens om en 
etnisk nordmann glemmer det er 
det greit. Å få lov til å komme inn 
i systemet er veldig viktig. 

Lovendring må til
– Det finnes flere ting som kan 

gjøres for å bedre diskriminerin-
gen på boligmarkedet. Kommu-
nene må opprette flere kommu-
nale boliger, og de må sørge for 
at det finnes langtidskontrakter. 
Mange taper på flytting.

Men først og fremst trenger vi 
en lovendring. Boligdiskrimine-
ring er per i dag lov i Norge. Det 
skal ikke lenger være lov å aver-
tere etter leieboere med teksten 
«ønsker bare hvite nordmenn».

Diskriminering i arbeidslivet
– Å ha et sted å bo er en av 

nøklene til det norske samfunnet. 
En annen veldig viktig faktor for 
integrering er å ha en jobb. Jeg 
opplever at vitnemål og karak-
terer ikke har noen betydning  
når du har innvandrerbakgrunn 
og er på jakt etter arbeid. Da er 
det navn, aksent og utseendet 
som teller. Heter du Ali eller 
Mohammed blir du aldri innkalt 
til intervju. 

Sverige averterer etter ledere 
med innvandrerbakgrunn, de er 
interessert i og ser verdien av at 
mennesker med ulik bakgrunn 
har lederstillinger. I USA er de 
også kommet lenger. 

Når barn av foreldre som er 
innvandrere ser at pappa ikke får 
jobb fordi han er innvandrer, eller 
at mamma med legeutdannelse 
jobber som renholdsarbeider, 
går dette ut over barna. For hva 
nytter det med en god utdannelse 
om du ikke får jobb?

Det er langt igjen, men vi må 
ikke gi opp. Noe av problemet 
er at nordmenn ikke sier ifra. 
Du må si ifra, du må beskytte 
kameratene dine!

– Hvordan skal man bli integrert når man ikke får jobb 
eller bolig? 
Dette spørsmålet stiller Said Farah, sivilarbeider i Orga-
nisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

Utestenging fra det norske samfunnet

ULRIK MOTZFELDT GJØLSTAD

SOS Rasisme stiller seg posi-
tive til departementets forsøk 
på å forhindre diskriminering i 
boligmarkedet. Vi mener videre 
at det er positivt at man ønsker 
å gjennomføre dette raskt, og at 
man derfor ønsker å gjennomføre 
lovreformene uavhengig av en 
eventuell senere gjennomføring 
av Holgersen-utvalgets innstil-
ling. Videre er SOS Rasisme 
positivt overrasket over at 
departementet nå er villig til å 
gå vekk fra det for lengst utda-
terte begrepet «rase», all den tid 
biogenetisk vitenskap i over 30 år 
har benektet eksistensen av flere 
menneskeraser. 

Noe skeptisk til sanksjonsform
SOS Rasisme er likevel noe 

skeptisk til forslaget som er lagt 
fram. Vi stiller oss blant annet 
undrende til den sanksjonsformen 

som er valgt ved et eventuelt lov-
brudd, som vi finner mild.  SOS 
Rasisme er kjent med tilfeller der 
personer med innvandrer- eller 
flyktningbakgrunn helt klart har 
blitt utsatt for diskriminering 
på boligmarkedet, og at dette 
har gått utover integreringen av 
disse personene inn i det norske 
samfunnet. 

En slik forsinkelse/rasering 
av integreringsprosessen, samt 
den stigmatisering mange med 
innvandrer- eller flyktningbak-
grunn opplever gjennom å bli sett 
på som annenrangs borgere,  kan 
vanskelig erstattes gjennom de 
gjeldene erstatningsregler i norsk 
lov, all den tid en slik skade ikke 
kan bedømmes i reelt og doku-
menterbart økonomisk tap. 

SOS Rasisme mener derfor at 
en mer passende sanksjonsform 
vil være av økonomisk karakter, 
gjennom bøter eller lignende.

Redd for potensielt sovende 
bestemmelser

Videre er SOS Rasisme redd 
for at også de foreslåtte lovene 
vil ende opp som «sovende» 
bestemmelser, i likhet med flere 
andre lover og bestemmelser 
som har til hensikt å bekjempe 
diskriminering. 

Det er et kjent problem per i dag 
at det i diskrimineringssaker stil-
les svært strenge beviskrav, ofte 
så strenge at domstolene ikke 
finner det bevist at diskriminering 
har funnet sted. Selvsagt kan man 
her påpeke at nettopp av denne 
grunn er bevisbyrden lettet noe, 
gjennom å sette opp de vanlige 
erstatningsregler som grunnlag 
for idømmelse av ansvar for 
skadevolder, men som tidligere 
påpekt er det i diskriminerings-
saker ofte andre typer tap enn 
de rent økonomiske som står 
sentralt. 

Presisering
SOS Rasisme mener at en pre-

sisering av Straffelovens §349a, 
samt en styrking i håndhevelsen 
av denne bestemmelsen, kan virke 
like bra som egne bestemmelser 
for bekjempelse av diskrimine-
ring i boligmarkedet. I et slikt 
presiseringsarbeid bør blant annet 
setningen «(..) den som i ervervs-
messig eller liknende virksomhet 
(..)» gies en nærmere forklaring 
– er for eksempel en husutleier 
en «som i ervervsmessig eller 
liknende virksomhet» ikke kan 
diskriminere? Videre er spørsmå-
let om hvorvidt utleie av husrom 
er å anse som en tjeneste/vare. 
Et svært nærliggende forslag vil 
selvsagt være å legge inn henvis-
ning i de foreslåtte endringsfor-
slagene til nettopp §349a, slik 
at mer graverende tilfeller kan 
straffes etter de sanksjoner som 
paragrafen oppstiller.

Forbud mot diskriminering i boliglovene
Et lovutvalg har lagt frem et forslag til lovendringer som skal sikre at rettslig vern 
mot diskriminering i boliglovene SOS Rasisme er blant de instanser som har uttalt 
seg i høringsrunden til dette forslaget. SOS Rasisme var grunnleggende positiv til 
en slik gjennomgang, men hadde likevel noen betenkeligheter.

Boligloven

Said Farah  foto: Gry Rønnevik

Hvordan bli stop-
pet av politiet?

Politiet kontrollerer mørke 
oftere på gata enn hvite. Nå 
vil OMOD lære mørkhudede å 
bli stoppet av politiet, skriver 
Dagbladet.

Mørkhudede stoppes oftere på 
gata av politiet enn andre. De 
fleste vet ikke hva slags rettig-
heter de har og hva politiet faktisk 
har lov til å gjøre når de kontrolle-
rer folk. Nå utgir Organisasjonen 
mot Offentlig Diskriminering en 
brosjyre for å hjelpe fargede som 
blir stoppet i kontroll av politiet. 
- Vi kjenner godt til problemene 
med kontroll, og vår erfaring er at 
folk ikke vet sine rettigheter. Det 
er behov for å formidle grunn-
leggende kunnskap om folks 
rettigheter. Dessuten forteller vi 
folk hvordan de skal opptre for å 
unngå en opphisset situasjon, sier 
daglig leder i OMOD, Akhenaton 
de Leon til Dagbladet.

Pålegges handling
Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskrimine-
ring har i fire måneder pålagt alle statlige etater å kalle inn 
minst én jobbsøker med innvandrerbakgrunn dersom det 
finnes kvalifiserte søkere. 
– Både formelle og praktiske kvalifikasjoner skal telle 
med i vurderingen. Vi håper dette er et bidrag til at man 
i hvert fall får en sjanse når man stiller som jobbsøker 
med et ikke-norsk navn, sier statssekretær Kristin Ørmen 
Johnsen i Kommunaldepartementet til NTB.

Innskrenker 
asylretten

UDI-direktør Trygve Nordby 
vil innskrenke rettighetene til 
asylsøkere man antar ikke har 
grunnlag for opphold. 

Avskrekkende effekt og kor-
tere behandlingstid er målet.  
UDI vil endre den gjeldende 
advokatordningen, slik at «antatt 
grunnløse søkere» ikke får tilbud 
om advokatbistand. Det vil gjelde 
søkere fra Russland og de fleste 
andre østeuropeiske land. For 
disse søkerne ønsker Nordby at 
retten til å klage på vedtak skal 
avskaffes fullstendig. De som 
kategoriseres som «antatt grunn-
løse» får nå raskere behandling 
enn før, og har ikke mulighet 
til å få norskopplæring eller 
midlertidig arbeidstillatelse.
    – Dette er i strid med FNs 
flyktningkonvensjon og en 
svekkelse av rettssikkerheten, 
sier Christiane W. Muribø, 
medlem av Arbeidsutvalget i 
SOS Rasisme.

– Asylsøkere har bevisbyrden 
for egen sak, og har ingen mulig-
het for å kunne dokumentere at 
de har behov for beskyttelse uten 
bistand fra advokat. Det er et 
internasjonalt prinsipp at asylsø-
kere skal få sakene sine behandlet 
på individuelt grunnlag. Å fjerne 
muligheten til å påklage vedtak 
vil være i strid med intensjonen i 
FNs flyktningkonvensjon, uttaler 
Muribø.

30 dagers fengsel etter drapstrusler
En 19 år gammel mann er i Sunnfjord tin-
grett dømt til 30 dager fengsel etter at han 
uprovosert slo og drapstruet to dørvakter 
ved et utested i Førde, skriver avisen Firda. 
Retten slår også fast at volden og trusselen 
mot den ene dørvakten var rasistisk moti-
vert. Uten grunn skal tiltalte ha ropt «jævla 
svarting», «jævla pakkis» og «nigger» til 
dørvakten før han slo.

• Ny lov? Regjeringen med kommunalminister Erna Solberg i spissen, vil 
gå inn for at det skal innføres en egen lov for folk med minoritetsbakgrunn, 
melder Demokraten. 
Loven skal styrke innvandrernes stilling på arbeidsmarkedet. Den nye 
loven skal styrke det rettslige vernet mot etnisk diskriminering, og gjøre 
det vanskeligere for bedrifter å sile ut innvandrere fra jobbsøkerbunken. 
Regjeringen foreslår også at offentlige myndigheter og arbeidsgivere i 
privat og offentlig sektor, en gang i året skal rapportere om hva de har gjort 
for å ansette folk med innvandrerbakgrunn. 
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I 1901 startet byggingen av 
verdens lengste gjerde, som 
skulle strekke seg fra sør til nord 
gjennom Australia, for å hindre 
kaninene i å ødelegge dyrkbare 
områder. Kaninene var et av 
de mange “framskrittene” som 
europeerne kom med da de skulle 
underlegge seg nytt land. 

Revet vekk
I arbeidet med å bygge og ved-

likeholde dette gjerde, tok hvite 
menn seg til rette blant Austra-
lias urbefolkning. Mødrene til 
filmens tre hovedpersoner ble 
ikke bare ofre for denne delen 
av den hvite manns kultur, men 
fikk også gleden av å oppleve at 
myndighetene tok døtrene deres 
fra dem og plasserte dem på 
anstalten Moore River, tusener 
av kilometer fra landsbygda si.

De tre aboriginerjentene 
rømmer fra Moore River allerede 
etter én dag, og bestemmer seg 
for å gå den lange vegen heim.

Grundig manusarbeid
Filmen er basert på boka 

til Doris Pilkington, datte-
ren til Molly, den eldste av 
jentene i filmen. 

Manusforfatteren Christine 
Olsen gjorde et grundig for-
arbeid, besøkte Jigalong flere 
ganger og bodde hos Molly i 
ukesvis. 

Da hun hadde skrevet manuset, 
skaffet hun seg Phillip Noyce, 
kjent fra blant annet Patriotenes 
spill, som regissør.

Paralleller til Norge
Historien til Molly er fra 1931, 

men denne ekstreme assimile-
ringspolitikken tok ikke slutt før 
ut på 70-tallet. 

Det er lett å trekke paralleller 
til behandlingen en av våre egne 
nasjonale minoriteter – Roma-
nifolket, som i samme perioden 
opplevde groteske overgrep fra 
en samlet norsk stat.

Sterkt inntrykk
Everlyn Sampi gjør en stor jobb 

i rollen som Molly. Hun virke-
lig gløder i sin rolle, og bidrar 
til at filmen ikke bare blir nok 
et debattinnlegg, men derimot et 
følelsesmessig pistolskudd mot 
vår egen nyere historie.

Viktig
Historien er viktig i dag. Til 

tross for at dokumentasjonen 
om overgrepene er overvel-
dende lukker det offisielle Aust-
ralia øynene for ugjerningene, 
og statsminister John Howard 
nekter å gi en beklagelse.

I tillegg er slike historier en 
påminnelse på hvor lett det er å 
være blind for rasistiske overgrep 
i ens egen samtid.

TROND THORBJØRNSEN

Rabbit-Proof Fence
Produksjonsår:  2002
Produksjonsland:  Australia
Spilletid:  94 min
Manus:  Christine Olsen
Regi:  Phillip Noyce

Aktuelle internettsider:
• http://www.austlii.edu.au/au/special/
rsjproject/rsjlibrary/hreoc/stolen/

• http://www.rabbitprooffence.com.au/

Australias tapte generasjon
Filmen forteller den sanne historien om de tre 
aboriginske jentene Molly, Gracie og Daisy som 
har blitt revet vekk fra familiene sine i Jigalong, i 
nærheten av The Rabbit-Proof Fence. 

Bok om rasenes 
oppfi nnelse

Torgeir Skorgen har nettopp gitt 
ut boken Rasenes oppfinnelse.

Forundringen over hva som 
ligger i begrepet om menneske-
raser førte Skorgen inn i en reise 
gjennom rasetenkningens bisarre 
og forunderlige historie. 

Forestillingen om at det finnes 
menneskeraser er ennå svært 
utbredt. Men strengt tatt finnes 
det ikke menneskeraser: Disse 
er oppfunnet av forskere og filo-
sofer som opp gjennom tidene har 
lansert de mest utrolige forslag 
til inndeling av menneskeheten. 
Denne boken viser hvordan våre 
begreper om raser har oppstått, 
og spør om vårt oppgjør med 
rasetenkningen har vært funda-
mentalt nok.

Som journalist Morten Falck  i 
Aftenposten sier det: – Rasene 
er menneskets blodigste illu-
sjon. Kan vi kvitte oss med den, 
og endelig oppdage for et mes-
terverk mennesket er – med alle 
sine forskjeller?

Tala! 
Det er så mørkt
Den jødiske psykiateren Jacob 

kommer tilfeldigvis i kontakt 
med den unge nazisten Søren. 
Gjennom terapitimene ser vi en 
sakte utvikling i Sørens evne 
til å åpne seg for andre, og det 
viser seg snart at han har opplevd 
traumatiske ting i livet. Vi lærer 
å kjenne det som er under Sørens 
grusomme og brutale overflate og 
får forståelse for hvorfor han er 
som han er. Gjennom betroelser 
til Søren får vi også lære om 
Jacobs liv, blant annet at hans 
far og søster døde i Auschwitz. 
Filmen viser et realistisk portrett 
av en ung nazist som helt tydelig 
har tatt skade av en problemfylt 
barndom, og filmens nydeligste 
øyeblikk er når vi får se inn i 
Sørens indre. Skuespillerpresta-
sjonene er fantastiske og samspil-
let mellom de to skuespillerne er 
utrolig. Filmen er nær og levende, 
og gir uttrykk for empati og et 
budskap om likeverd. Anbefales 
på det sterkeste! 

CHRISTIANE WALTHER MURIBØ

INGRID ØSTERHAUG. 

Regi:  Suzanne Osten
Anbefalt alder:  15 år
Produksjonsland:  Sverige
Produksjonsår:  1993

Kultur

Liverpool-sjef 
ekskluderer 

rasistklubber
Liverpool-sjef Gerard Houllier 

vil ekskludere fotballklubber 
som har rasistiske tilhengere 
fra internasjonale turneringer, 
skriver Dagsavisen. Houllier 
antydet nylig at han kunne være 
villig til å ta laget sitt av banen 
hvis spissen Emile Heskey igjen 
blir offer for rasistiske ytringer. 
Heskey ble møtt med rasistiske 
tilrop både i mesterligakampen 
mot Valencia i fjor og i Eng-
lands EM-kvalifiseringskamp 
borte mot Slovakia nylig.
     - Hvis dette går for langt, 
vil jeg gjøre noe som kommer 
til å overraske folk. Jeg vil 
ikke fortelle hva, men jeg vil 
foreta meg noe, sier Houllier.
     - Du kan ikke ignorere 
det som skjer, fortsetter han.
     Franskmannen mener 
at Det europeiske fotball-
forbundet (UEFA) bør 
ta tak i problematikken.
     - Kanskje bør vi utelukke 
klubber som har slike suppor-
tere. Tenk deg reaksjonene hvis 
en klubb ble utlukket fra alle 
internasjonale turneringer i ett 
år, sier han.

Søk uten rasisme
Søkemaskinen Google vil ikke risikere å komme 
i konflikt med tysk og fransk lovgivning og har 
derfor slettet referansene til 113 websteder, 
hovedsakelig websteder med rasistisk eller 
nazistisk innhold, skriver Compuerworld Online
I Frankrike har en antirasistisk studentgruppe 
vunnet en sak over Yahoo, som tillot at blant 
annet en utgave av Hitlers Mein Kampf ble solgt 
via søkemotoren.

• Ny lov? Regjeringen med kommunalminister Erna Solberg i spissen, vil 
gå inn for at det skal innføres en egen lov for folk med minoritetsbakgrunn, 
melder Demokraten. 
Loven skal styrke innvandrernes stilling på arbeidsmarkedet. Den nye loven 
skal styrke det rettslige vernet mot etnisk diskriminering, og gjøre det vanske-
ligere for bedrifter å sile ut innvandrere fra jobbsøkerbunken. 
Regjeringen foreslår også at offentlige myndigheter og arbeidsgivere i privat 
og offentlig sektor, en gang i året skal rapportere om hva de har gjort for å 
ansette folk med innvandrerbakgrunn. 

Fjernet fra kirke
Fransk politi fjernet 14. november nærmere 100 
asylsøkere fra en kirke de hadde okkupert i fem 
dager i Calais ved Den engelske kanal melder NTB. 
Gruppen inntok kirken 9. november i et desperat 
forsøk på komme seg over Kanalen til Storbritannia, 
der de ønsker å søke asyl. Flyktningene krever å bli 
sluppet inn i flyktningleiren Sangatte, som ble stengt 
for nye flyktninger i forrige uke i henhold til en avtale 
mellom franske og britiske myndigheter.
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Går på gata

 Går på skolen

  Går på kurs

   Går på jobb

 Noen spør meg

 Når skal du tilbake?

 Jeg kan ikke svare

 Kan jeg ikke være?

 Reiser med bussen

 Eller toget

 Sitter i kantina

 Eller på kontoret

 Spiser eller drikker

 Noen spør meg –

 Når skal du hjem?

 Jeg kan ikke svare

 Kan jeg ikke være?

 De vet ikke

 Hva de spør om

 Jeg vet ikke heller

 Hva jeg skal svare

 Vi bor sammen

 Men vi kjenner ikke hverandre

 De trøtner ikke av å spørre

 Når skal du tilbake?

 Jeg er så sliten av å høre på

 Denne skadelige musikk

 Jeg er sliten også

 Av å ikke kunne svare

 Men ikke sliten av å være med

 Jeg bor…

 Jeg er jo… hjemme.

   Greåker okt 01

Når skal du hjem av Abera Lemma


