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Året 2002
For andre gang 

vier vi årets første 
Antirasisten til en 
oppsummering av 
året som har gått 
dag for dag. 

2002 var preget 
av mange nega-
tive saker. Hver-
dagsrasismen var 
meget utbredt, 
flere nazister slapp unna rasismedom og 
den norske flyktningpolitikken viste seg mer 
grotesk en noen gang. Men midt i alt dette 
mørke finnes det et viktig lyspunkt: Stadig 
flere mennesker deltar aktivt i kampen mot 
rasisme. 

Lokallagskonferansen i Stavanger viste 
oss tydelig hvor bredt sammensatt organi-
sasjonen vår har blitt de siste årene. Jeg tror 
bredden vår er en av våre viktigste styrker. 
Vi lærer av hverandre, og vi får inspirasjon 
av hverandre.

Jeg er stolt over å se lokallagene i SOS 
Rasisme. Over hele landet jobbes det til 
enhver tid for rettferd og likeverd – mot 
rasisme og diskriminering. 

Året som har gått har vist at vi er mange 
som står sammen i kampen mot rasismen. Vi 
er mange som mener at rasisme ikke kun er 
flyktninger og innvandreres problem alene. 
Norge er ikke et godt sted å være for noen 
om ikke grunnlaget er likeverd.

La ikke de mørke kreftene vinne. Vi 
er mange, vi er sterke, og vi står samlet 
i kampen mot rasisme. Kamp mot all 
rasisme! 

Anne Elisabeth Hansen
leder i SOS Rasisme

kommentarer

Handlingsplan mot rasisme og diskrimi-
nering

Regjeringen la 1. juli frem en handlings-
plan mot rasisme og diskriminering. De 
fire statsrådene Erna Solberg, Odd Einar 
Dørum, Kristin Clemet og Hilde Frafjord 
Johnson presenterte 47 tiltak.

Hovedbudskapet er at det er hverdagsra-
sismen, eller holdningene, det må gjøres 
noe med for at alle skal få det bedre i 
Norge.

I forbindelse med lanseringen av hand-
lingsplanen slo regjeringen fast dette om 
begrepet «Menneskeraser»: Det finnes 
ikke vitenskapelig belegg for at det eksis-
terer ulike «raser», og «rase» kan derfor 
ikke brukes som grunnlag for diskrimine-
ring. Regjeringen stiller seg på linje med 
EU som avviser at det finnes forskjellige 
menneskeraser. 

Arbeidsmarkedet
Forsker Jon Rogstad har i sju år samlet 

informasjon og statistikk om forholdene 
for synlige minoriteter i arbeidslivet. Og 
funnene er ikke oppløftende. Arbeids-
givere driver systematisk forskjellsbe-
handling og velger bort innvandrere fra 
ikke-vestlige land.

Om arbeid – Lavtlønnet arbeid
De fleste innvandrere strever lenge med 

i det hele tatt å få seg en jobb. Arbeids-
ledigheten blant afrikanske innvandrere 
er ti prosent høyere enn for resten av 
befolkningen. 13,5 prosent av dem var 
ledige i fjor, mens 2,7 prosent av hele 
befolkningen var uten arbeid. Når inn-
vandrere først får seg jobb er det oftest i 
yrker som verken krever utdanning eller 
fagbrev. Innvandrere er konsentrert i ren-
gjøringsbransjen, hotell og restaurantdrift, 
sporvei, drosje og fiskeforedling. Under-
søkelsen viser at mange av dem har både 
fagbrev og utdanning som de ikke får 
brukt. 

Midlertidig 
arbeid – uten 
karreremulighet

Rogstad fant 
at innvandrere 
samles i avde-
linger som gir 
få muligheter 
til videre kar-
riere. Disse 
avdelingene er 

også de med lavest lønn. Innvandrere 
får sjelden muligheter til å forflytte seg 
til deler av bedriften som har bedre kar-
rieremuligheter. 

Undersøkelsen viser også at en høyere 
prosentandel innvandrere er ansatt midler-
tidig, som vikarer eller ekstrahjelp. Ifølge 
studiet hadde 8,6 prosent nordmenn tids-
begrenset ansettelse, mens 20,2 prosent 
innvandrere hadde det. Denne løse tilknyt-
ningen til arbeidslivet gjør at innvandrere 
er veldig utsatt ved nedbemanning.

Konklusjonen er  at innvandrere stiller 
bakerst i køen ved jobbsøking, de har ofte 
dårlig betalte jobber som nordmenn ikke 
vil ha, og arbeidsledigheten er større enn 
blant nordmenn.

Regjeringens målsetting
Regjeringen har i sin handlingsplan mot 

rasisme og nazisme satt et mål for Aetat 
om at minst 60 prosent av de registrert 
arbeidsledige innvandrere skal i jobb. 

Samtidig vil staten gå foran med et godt 
eksempel og blant annet kreve at alle stat-
lige virksomheter skal innkalle minst en 
søker med innvandrerbakgrunn til inter-
vju ved ansettelser, forutsatt at søkeren er 
kvalifisert til stillingen. 

Utesteder
To dørvakter ved utestedet Sparks i Oslo 

ble 13. november dømt for å ha silt gjester 
etter hudfarge. De to dørvaktene, begge 
27 år gamle, måtte ut med til sammen 20 
000 kroner i bøter. Fra oktober 2000 til 
mars 2001 nektet de flere ganger mørk-
hudede adgang til Sparks, etter instruks 
fra ledelsen.

Regjeringen vil ha strengere tiltak mot 
diskriminering av etniske minoriteter på 
utesteder. De vil legge fram et lovforslag 
om at utestedsdiskriminering kan føre til 
inndragning av skjenkebevilling. 

Boligmarked
Gjennomgående  i løpet av 2002 ser 

vi at boligmarkedet for innvandrere er 
vanskelig. Jo mørkere man er i huden, 
jo vanskeligere er det å finne bolig. 
Det forekommer klar diskriminering på 
boligmarkedet.

Regjeringen sier i sin handlingsplan at 
de ønsker at diskriminering på boligmar-
kedet skal gjøres vanskeligere gjennom 
et sterkere vern i lov om borettslag, hus-
leielov og eierseksjonsloven.

SOS Rasisme støtter tiltaket til regjerin-

gen. Men vi håper at dette ikke blir en like 
sovende bestemmelse som straffelovens 
§ 349 a, som bør brukes mer aktivt for å 
straffeforfølge diskriminering på bolig-
markedet. 

Holdninger til innvandrere og innvand-
ring, 2002

Statistisk sentralbyrå  hadde i 2002 en 
ny undersøkelse av den norske befolk-
ningens holdninger til innvandrere og 
innvandring..

To tredjedeler av befolkningen var enige 
i at «Innvandrere flest gjør en nyttig inn-
sats i norsk arbeidsliv». To av ti var nokså 
uenige eller helt uenige i påstanden, og 
omtrent en av ti var usikker.

85 prosent sa seg helt eller nokså enige 
i at «Alle innvandrere i Norge bør ha 
samme mulighet til arbeid som nord-
menn». Våren 2000 var oppslutningen 
på 91 prosent. 

På et spørsmål om flyktningers adgang 
til landet, mener et knapt flertall (53 
prosent) at det bør bli vanskeligere å få 
opphold enn i dag. Bare 5 prosent mener 
det bør innføres lettelser, mens fire av ti 
mener en bør beholde nåværende ordning. 
Her synes det å ha vært en markant end-
ring i holdningene i forhold til tidligere 
målinger. Våren 2000 mente 64 prosent 
at «Norge bør gi opphold til flyktninger 
og asylsøkere i minst samme omfang 
som i dag». Tilsvarende i 2002 utgjør 
44 prosent.

45 prosent mener at innvandrere er en 
kilde til utrygghet i . 41 prosent var helt 
eller nokså uenige i påstanden.

Flertallet mener at innvandrere beriker 
det kulturelle livet i Norge

To tredjedeler mener at «Innvan-
drere flest beriker det kulturelle livet i 
Norge». 

Det var stort sprik i holdningene når det 
gjaldt påstanden «Innvandrere flest mis-
bruker de sosiale velferdsordningene». 41 
prosent var hovedsakelig enig mens 43 
prosent var hovedsakelig uenig .

Bekjemp hverdagsrasismen!
SOS Rasisme ser at hverdagsrasismen 

fortsatt er meget utbredt. Etniske mino-
riteter opplever stadig diskriminering og 
utestengelse fra det norske samfunnet. For 
å få et samfunn uten diskriminering og 
rasisme må alle, hver dag, ta et oppgjør 
med rasismen. Kamp mot all rasisme!

Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering
• 1. juli 2002 la regjeringen frem en handlingsplan med 47 tiltak mot rasisme og 
diskriminering. Hovedbudskapet er at det er hverdagsrasismen, eller holdnin-
gene, det må gjøres noe med for at alle skal få det bedre i Norge.

• Handlingsplanen bygger videre på handlingsplanen fra 1998 og gjelder fram til 
2006 da den skal evalueres.

Noen av tiltakene er:
• Utesteder kan miste skjenkebevilling hvis de nekter folk adgang på grunn 
hudfarge eller etnisk bakgrunn.

• Det opprettes en rekke samtaleforumer mellom ulike organisasjoner, arbeids-
livets parter og myndigheter på sentralt og lokalt plan, blant andre forum for 
etnisk mangfold i arbeidslivet.

• En årlig pris for mangfold i arbeidslivet deles ut.
• Leverandører av varer og tjenester til staten må kunne dokumentere at de ikke 
diskriminerer.

• Minst 60 prosent av registrerte, arbeidsledige innvandrere skal være i jobb i 
løpet av 2002.

• Alle statlige organer skal i stillingsannonser oppfordre til at personer med 
innvandrerbakgrunn søker jobben. Hvis kvalifikasjonene er i orden, skal minst 
én med innvandrerbakgrunn innkalles til intervju. 

• Flere med innvandrerbakgrunn skal stimuleres til å ta videregående og høyere 
utdanning, samt utdannes innen politietaten og fengselsvesenet.

• Skoleverket skal fremme like muligheter for alle og aktivt motvirke rasisme og 
diskriminering.

• Saker om rasistisk motivert vold skal ikke henlegges av politi og påtalemyn-
dighet, hvis det ikke foreligger saklig grunn til det.

• Etter pålegg fra Stortinget, vurderer regjeringen å innføre en kvitteringsord-
ning ved politikontroller, slik at de som kontrolleres kan dokumentere hvor 
mange ganger de er stoppet og sjekket, og hvem som har stoppet dem. Regje-
ringen vurderer også en registreringsordning av kontroller.

• Målet er å få fjernet rasistisk innhold på Internett og påtale straffbare forhold. 
Kripos og Politiets sikkerhetstjeneste samarbeider.

• En ny lov om etnisk diskriminering vil bli fremmet, og straffelovens paragraf 
135 a (rasismeparagrafen) vil bli endret slik at det blir lettere å straffeforfølge 
bruk av rasistiske symboler.

• Diskriminering på boligmarkedet skal gjøres vanskeligere gjennom et sterkere 
vern i lov om borettslag, husleielov og eierseksjonsloven.

Les hele: http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/handlingsplaner/

Hverdagsrasisme i 2002

SOS Rasisme er godkjent som en organisasjon etter skattelovens § 6–50. Dette medfører at 
hvis noen ønsker å gi en gave til SOS Rasisme så vil denne gaven kunne trekkes fra på inntekten 
og dermed gi mindre skatt.

Hvis du ønsker å gi en slik støtte så kan denne settes inn på konto: 7874 05 34709.
Merk gaven med navn og adresse.

Gaven må være på minst kr 500 og maksimalt kr 6000 for å få skattefradrag.

Vi sender oppgave til skatteetaten slik at dette blir lagt inn på den enkeltes ligning.

Gave til SOS Rasisme
– og få mindre skatt
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Siden 1991 er syv menn blitt drept 
på grunn av sin identitet. Ikke fordi 

de var mørke i huden eller snakket dårlig 
norsk, men fordi de var homofile. Ingen 
av de syv ofrene kjente sine gjernings-
menn. De ble plukket ut fordi de var 
homofile – og så drept. Norske politikere 
holder kjeft. Den norske allmennhet bryr 
seg ikke. Uten vilje til å se på årsakene, 
gasser norsk presse seg bare med blodige 
detaljer.

Drapene på hver av de homofile men-
nene er alle preget av så ekstrem vold at 
man nesten kan spørre seg om at det ikke 
holdt for gjerningsmennene å ta livet av 
sine ofre. Mai 2000 ble en 47 år gammel 
homofil mann i Oslo slått, mishandlet, 
og til slutt drept før gjerningsmannen 
like godt satte fyr på hele leiligheten. Et 
par kilometer unna, i 1997, ble en annen 
homofil mann først drept med kniv. 
Deretter maltrakterte morderen den døde 
mannen med slik intensitet at han selv 
skar seg under prosessen. Også en 65 år 
gammel homofil mann ble funnet død i 
1995 i Bergen etter å ha blitt utsatt for 
voldsom og vedvarende vold. I 1992 ble 
en homofil mann drept i OL-parken på 
Lillehammer. Det er uvisst hvilket av de 
37 knivstikkene og de gjentatte sparkene 
mot hodet som til slutt tok livet av ham.

Tidligere samme år ble enda en homo-
fil mann funnet drept i sin egen leilighet 
i Oslo. Liket bar preg av at drapsmannen 
hadde påført sitt offer betydelig vold 
over lengre tid. Mannen som tok livet av 
en pensjonert homofil lege høsten 1991, 
ga seg ikke før han hadde påført sitt offer 
30 knivstikk. En 51 år gammel homofil 
mann ble drept i Sofienbergparken et par 
måneder før, ved det som i domspremis-
sene ble beskrevet som «opprørende, 
brutal og langvarig voldsbruk». Han ble 
rett og slett sparket i hjel.

Det er noe annet som er felles for alle 
disse hatdrapene. Tausheten. Det er ikke 
det at journalistene ikke skrev om disse 
ugjerningene. Drap og lemlesting er 
alltid godt stoff. Men ingen så sammen-
hengen mellom den homofile mannen 
som ble sparket i hjel i Sofienbergparken 
og den generelle forakt, diskriminering, 
forfølging og vold homofile, lesbiske 
og bifile stadig blir utsatt for i Norge. 
Heller ikke drapet på den tidligere legen 
like etterpå vekket noen reaksjon. Ingen 
politikere spurte seg heller om hva det er 
som egentlig skjer her i landet etter det 
tredje drapet. Det var også like taust etter 
det fjerde drapet. Og etter det femte, det 
sjette, det syvende. Spørsmålet man kan 
stille er selvfølgelig: Hvor mange må bli 
drept før noen bryter stillheten?

Det har vært mange påstander om at 
Norge mistet uskylden 26. januar 2001 
da Benjamin Hermansen ble drept på 
grunn av sin hudfarge. Ifølge daværende 
statsminister Jens Stoltenberg skar 
kniven som drepte Hermansen en flenge 
i verdigrunnlaget det norske samfunnet 
er bygget på.

Men hva mener man med den norske 
uskylden? Var den norske uskylden 
ensbetydende med å kunne overse hvor-
dan en hel samfunnsgruppe stadig blir 
forfulgt og drept, én etter én? 
Er dette i overensstemmelse 
med det norske verdigrunn-
laget som angivelig først ble 
flenget opp med kniven som 
drepte Hermansen?

Rasisme er et alvorlig 
problem i Norge. Men de 
som blir mobbet, forfulgt, 
eller mishandlet, kan likevel 
vite at det finnes uendelig 
mange som vil hjelpe. Naboer, lærere og 
politikere strømmer alle villig til. Selv 
om det fremdeles er mange i dette landet 
som velger å gi uttrykk for sin rasisme, 
kan likevel ofrene vite at stort sett har 
de det norske folk i ryggen. Homohat 
og fordommer mot homofili er også et 
alvorlig problem. Mobbing og trakasse-
ring er hverdagen for tusener av nord-
menn på arbeidsplass, skole og i fritiden. 
Men de som blir mobbet, forfulgt eller 
mishandlet fordi de er homofile, lesbiske 
eller bifile, kan aldri vite hvem de kan 
vende seg til for hjelp. Naboer, lærere og 
politikere vil ofte ikke bry seg. Eller man 
kan like godt ende opp med fordøm-
melse om man spør om hjelp.

Også politiet snur ryggen til. En 
homofil 17-åring ble forfulgt i vinter 
av en guttegjeng i Skien, men politiet 
nektet å hjelpe ham. Gutten ble deretter 
slått bevisstløs av homohaterne. Nylig 
i et møte mellom Justisdepartementet, 
Politidirektoratet og Landsforeningen for 
lesbisk og homofil frigjøring (LLH) ble 
LLH bedt om å dokumentere at homofile 
er spesielt utsatt for vold. Myndighetene 
mener tydeligvis at rekken av hatdrap på 
homofile kun er tilfeldig.

Setter man myndighetenes taushet 
og uvilje til å anerkjenne mønsteret av 
diskriminering, vold og drap i et større 

perspektiv, blir 
bildet desto 
mer uhyggelig. 
I en rapport om 
menneskeret-
tighetsbrudd 
mot lesbiske, 
homofile, bifile 
og transkjøn-
nede påpeker 
Amnesty Inter-
national hvor-

dan myndigheter verden over møter den 
uoffisielle forfølgelsen av denne grup-
pen med taushet. Dette er hva Amnesty 
kaller taushetens konspirasjon. Dette er 
stillheten som dreper når ingen vil gripe 
inn mot undertrykkelsen og forfølgelsen 
av seksuelle minoriteter.

Drapet på Benjamin Hermansen førte 
til at 40 000 gikk i fakkeltog under 
hovedparolen «Ja til et samfunn fritt 
for rasisme». Her var statsministeren, 
kronprinsen og Oslo-biskopen. Da den 
51 år gamle homofile mannen hadde 
blitt sparket i hjel i Sofienbergparken 
var det omtrent ti mennesker som møtte 
opp med fakler. Ingen politikere, ingen 
kongelige, ingen religiøse ledere.

At 40 000 mennesker går ut i vinterkul-
den fordi et menneske er drept på grunn 
av at noen ikke likte hudfargen hans, er 
viktig og bra. De tomme gatene etter alle 
de drepte homofile mennene sier likevel 
like mye. Det norske folk og de norske 
myndighetene bryr seg ikke om en død 
homo. Ikke syv døde homoer, for den 
del. Vi får vel heller vente til det er blitt 
et par dusin, så får vi se.

6. februar hedret norske politikere, 
kongehus og religiøse ledere igjen 
Benjamin Hermansens minne i Oslo 
domkirke. Disse menneskene hedret 
også noe annet. Sin egen toleranse. Det 
koster en politiker ingenting å vise sitt 
engasjement mot rasisme. Vi har derimot 
ennå til gode å se den politiker som tør 
å stå opp for en gammel homofil mann 
som blir drept i en park nattetid. I min-
nestunden i Domkirken var også vår 
nåværende statsminister, som gjentatte 
ganger har påpekt den logiske sammen-
hengen mellom den såkalte hverdagsra-
sismen og de holdningene som ledet til 
drapet på Hermansen. Bondeviks såkalte 
toleranse og kamp for menneskerettighe-
ter kommer likevel i et underlig lys, når 
man husker hvordan han stadig kjemper 
mot at homofile skal behandles som 
likeverdige borgere. Er det ikke også en 
sammenheng mellom disse standpunk-
tene og de holdningene som ligger til 
grunn for at syv homofile menn er blitt 
drept bare fordi de var homofile? Hvem 
er det som lærer våre barn at homofili er 
heterofili mindreverdig?

Én ting er sikkert. Det er en sam-
menheng mellom drapet på Benjamin 
Hermansen og drapet på de syv homofile 
mennene. Alle disse drapene var moti-
vert av at noen hatet en bestemt gruppe 
mennesker med slik voldsomhet at de 
mente at de fortjente å dø. Fordommer 
mot forskjellige sosiale grupper får 
stadig utløp i forskjellige voldsforbrytel-
ser. Det er ofte bare tilfeldighetene som 
har avgjort at ikke flere er blitt drept. 
Dette gjelder både etniske minoriteter, 
homofile, lesbiske, bifile og transkjøn-
nede.

Hadde alle de prominente skikkelsene 
stått utenfor Domkirken bare et par 
dager før den siste minnestunden, kunne 
de vært vitne til at enda en homofil mann 
ble slått ned på grunn av sin seksuelle 
identitet. Denne mannen overlevde, så 
denne gangen ble det ikke annet enn et 
par små notiser i avisene. Det interes-
sante i dette tilfellet var også det at en av 
de som ble varetektsfengslet i sammen-
heng med denne voldsepisoden, også 
var siktet i Hermansen-saken på et tidlig 
tidspunkt. Hadde den homofile mannen 
endt opp som enda et navn i rekken over 
drepte homofile, kan vi likevel være 
sikre på at Domkirken ikke ville blitt fylt 
av den grunn.

Homofile menn i Norge myrdes fordi 
de er homofile med en frekvens av 
omtrent én hvert annet år. Siden det nå 
er over to år siden sist kan vi forvente 
at dette skjer når som helst igjen. Vi har 
ingen grunn til å forvente at det kommer 
flere enn ti stykker i fakkeltoget denne 
gangen heller.

DAG ØISTEIN ENDSJØ

RELIGIONSVITER OG KJØNNSFORSKER

(KRONIKKEN HAR TIDLIGERE STÅTT PÅ TRYKK I 
DAGBLADET 28. DESEMBER 2002.)

Taushetens konspirasjon

« Men ingen så sam-
menhengen mellom den 
homofile mannen som 

ble sparket i hjel i Sofienberg-
parken og den generelle forakt, 
diskriminering, forfølging og 
vold homofile, lesbiske 
og bifile stadig blir 
utsatt for i Norge.

Ungdommer på Holmlia i sorg og etter drapet på Benjamin. Tausheten rammet heldigvis ikke den gangen, slik 
den gjorde det etter de syv drapene som har skjedd på homofi le – fordi de er homofi le – siden 1991.
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Året ble innledet med rettssaken 
mot Kvisler, Jahr og Andreassen 
i Oslo Tingrett. Aktor la frem 
påstand om lovens strengeste straff 
for Kvisler og Jahr, mens Veronica 
Andreassen fikk god uttelling på 
samarbeid med politiet i forbindelse 
med en annen sak, og aktor la ned 
påstand om 2 og et halvt år ubetin-
get fengsel. Jahr ble dømt til 16 års 
fengsel, Kvisler 15 og Andreassen 
fikk 3 år bak murene i Tingretten.

Frustrert selverklært profet
I Sand Herredsrett måtte Vigrid-

leder, og selverklært sendebud fra 
Odin, Tore Wilhelm Tvedt møte 
i retten for besittelse av ulovlig 
våpen, sannsynligvis i forbindelse 
med organisering av nazimiljøet 
på Sørlandet. Tvedt møtte ikke i 
retten, men sendte et brev der han 
skrev: «Kiss my ass. Godtar ingen 
ting. Skal ta dere». Han ble dømt 
til å betale 10 000 kroner i bot for 
forholdet. I løpet av året fikk Tvedt 
mange spaltemeter på sine aktivite-
ter, der han blant annet oppfordret 
hvite ungdommer til å bevæpne 
seg, og døpte barn av nazister og 
konfirmerte ungdommene sine. 
Antirasistiske organisasjoner stilte, 
og stiller seg fremdeles meget kri-
tisk til Tvedts evne til å lede nazis-
tene. Grunnene til dette var blant 
annet nazistenes drikkevaner, og 
det faktum at Tvedts organisasjon, 
selv etter norske nazistandarder, må 
betegnes som knøttliten.

Få aksjoner og noen rettssaker
I løpet av februar stod nazistene 

bak noe tilgrising av skoler og 
kirkebygg, vold mot homofile og 
antirasister og våpentyveri. I slutten 
av februar startet rettssaken mot fem 
nazister i Kristiansand etter en grov 
voldsepisode mot en 19-åring med 
etiopisk bakgrunn. Alle fem fikk fra 
ett til to år i fengsel, og ble dømt 
til å betale en halv million kroner 
i erstatning.

Nazi-radio på 
luften igjen?

Mars ble blant 
annet preget av at 
«gode gamle» Radio 
Nite Rocket som forpestet 
radiofrekvensene på 90-tallet 
varslet at de ville starte på nytt. 
Naboene til stasjonslokalene 
raste, og radiostasjonen valgte 
å flytte.

NNSB i Haugesund og Tvedt 
dømt til fengsel

I april meldte lokalavisen 
i Haugesund at lederen av 
«Norges Nasjonalsosialistiske 
Bevegelse» (NNSB), tidligere 
kjent som «Zorn 88» hadde 
flyttet til Haugesund, og ville 
lede organisasjonen derfra. Dagen 
etter viste Haugesund Sparebank 
sin motstand mot nazismen og 
avviklet kontoen til organisasjo-
nen. Tore W. Tvedt ble på samme 
tid dømt til 75 dagers fengsel, 
hvorav 45 betinget, for brudd på 
§135a, rasismeparagrafen, på sine 
nettsider og i bladet Vigrid. Tvedt 
var som sunket i jorden da tiden var 
inne for soning.

Bergen, Tønsberg og Oslo
Høsten 2002 ble innledet med 

fokus på en håndfull nazister i 
Bergen, som blant annet var invol-
vert i et slagsmål utenfor Bergen 
Tinghus i forbindelse med rettssa-
ken mot nazistene. Høsten fortsatte 
med rapporter om nazi-angrep mot 
en butikk i Tønsberg eid av en 
mann med flyktningbakgrunn, og 
et gateslagsmål mellom nazister 

og «Blit-
zere» i Oslo 
sentrum. En nazist 
tilknyttet Boot Boys-mil-
jøet på Bøler i Oslo ble noe senere 
dømt for ulovlig våpenbesittelse.

Holmlia-drapet i Lagmannsretten
Mot slutten av året falt dommen 

i ankesaken mot Kvisler og Jahr i 
forbindelse med drapet på Benja-
min Hermansen. Begge fikk økt 
straffen med to år; Jahr ble idømt 
18 års fengsel, mens Kvisler fikk 17 
år. Påstanden fra aktor lød på 21 år 
for Jahr og 19 år for Kvisler.

Frikjennelse av Terje Sjølie i Høy-
esterett

I midten av desember ble Boot 
Boys-leder Terje Sjølie frikjent 
for brudd på rasismeparagrafen 
etter en tale han holdt til minne 
om krigsforbryteren Rudolf Hess i 
Askim. Høyesterett gav med dette 
nazistene rett til å ytre hat og trusler, 
så lenge de har demonstrasjonstil-
latelsen i orden, og gav et klarsig-
nal til nazister om å fortsette sin 
organiserte kriminalitet. Det er nok 
unødvendig å nevne at antirasistiske 
organisasjoner reagerte med avsky 
på frifinnelsen, og fremtredende 
politikere mante til skjerping av 
paragrafen.

kommentarer

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
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–0
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Nazismen i Norge 2002
2002 har vært et år som har vært preget av lite naziaktivitet i Norge. Etter markeringen 
sommeren 2000 mot Hess-marsjen, og den enorme mobiliseringen i forbindelse med 
drapet på Benjamin Hermansen vinteren 2001 har nazistene hatt tydelige organiserings- 
og rekrutteringsproblemer. 
Overskriftene i året har følgelig dreid seg mer om rettsfølgene av nazistenes tidligere 
handlinger, enn om den faktiske aktiviteten de har stått bak.

«Nynazisme» 
eller nazisme?
• Nynazisme er et 
feilaktig ord som har 
blitt oppfunnet av 
nazistene selv for å 
gi et inntrykk av at 
dagens nazister har 
en ideologi som er 
en videreføring av 
nazismens grunnleg-
gende ideologi. Dette 
er feil, det finnes 
ingen relevante 
forskjeller mellom 
«ny»nazismen og 
den såkalte tradisjo-
nelle nazismen.

startside og 
informasjons-
bank for 
antirasister
nyheter
temasider
ressurssider
pekere 
aktuelt
+ mye, mye mer

sos-rasisme.no
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Foto: Ola Melbye Pettersen

Siden frifinnelsen av Terje 
Sjølie i høyesterett har flere 
dagsaviser og intellektuelle 
applaudert dommen. Argu-
mentasjonen har stort sett 
vært den samme: Hensynet 
til den altomfattende ytrings-
friheten.

Dermed har disse sam-
funnslederne inntatt et helt 
klart standpunkt: Nazistenes 
fiender; jøder, innvandrere, 
homofile, mørkhudede, fag-
foreningsfolk, kommunister 
og mange flere, har nå vær 
så god å la seg undertrykke. 
De som er så uheldige å ha 
«feil» utseende, «feil» reli-
gion, «feil» politisk syn, må 
heretter forvente og godta 
rasistiske trusler og ære-
krenkelser. Nazistene skal få 
spre sin hatpropaganda, sin 
«rasekrig» og sin hyllest til 
Adolf Hitler og Rudolf Hess når de 
måtte ønske det – i ytringsfrihetens 
navn.

Står ytringsfriheten over alle andre 
menneskerettigheter? Er det vikti-
gere å la folk få lov til å spre hat 
og trusler rundt seg enn å la folk få 
leve i fred for sjikane? Selvfølgelig 
ikke. Ytringsfriheten kan settes til 
side om den truer andre, viktigere 

og mer grunnleggende menneske-
lige rettigheter. En håndheving 
av samtlige tenkelige individuelle 
friheter medfører frihet til å under-
trykke. Frihet til å undertrykke 
medfører en begrensning av andres 
friheter og menneskerettigheter. Det 
sier seg selv at vi ikke kan akseptere 
slike «friheter»

Vi må selvsagt ikke tro at vi kan 

fjerne nazismen utelukkende gjen-
nom å håndheve et lovverk. SOS 
Rasisme har alltid ment at bare 
ved å organisere vanlige folk til å 
engasjere seg, møte og konfrontere 
rasisme overalt i samfunnet, kan 
man virkelig bekjemper rasismen 
og nazismen fullt og helt.

Likevel – Høyesteretts doms-
avsigelse gir oss et klart politisk 

signal, det er en viktig seier 
for nazistene  og en knyttneve 
i ansiktet på alle nazismens og 
rasismens ofre. Trusler mot 
grupper av mennesker, grove 
ærekrenkelser og rasistisk 
sjikane skal være tillatt. De 
som ikke tror denne «blan-
kofullmakten» fra Norges 
høyeste rettsinstans vil styrke 
nazistene og deres handlefri-
het, er i beste fall naive.

Når journalister på lederplass 
hilser velkommen frifinnelsen 
av nazisten Sjølie, hilser de i 
praksis velkommen utbredel-
sen av en menneskefiendtlig 
ideologi. En ideologi som har 
tatt livet av flere hundre mil-
lioner uskyldige mennesker 
fram til slutten av 2. verdens-
krig, og senest i fjor i Norge; 
en ung gutt på Holmlia.

Skal nazismen bekjempes eller 
beskyttes? Skal vi skru tiden til-
bake til 1930-tallet og nok en gang 
la nazistene få organisere seg i fred? 
Eller skal vi lære av historien? Det 
er disse spørsmålene vi nå må stille 
oss. For oss er valget enkelt.

OLA MELBYE PETTERSEN, ARBEIDSUTVALGET I 
SOS RASISME

Frihet til ytringsterror
– den absolutte menneskerettighet?

Sjølie-dommen:

19. august 2000: Terje Sjølie, en av lederne i det 
nazistiske Boot Boys-miljøet, holder en tale under en 
nazidemonstrasjon på dødsdagen til Rudolf Hess i 
Askim. Her uttaler han blant annet: «Hver dag raner, 
voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag 
blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene, 
som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det 
med umoral og unorske tanker.»

19. mars 2001: Halden byrett frifinner Sjølie for brudd 
på §135a, den såkalte rasismeparagrafen. Byretten 
mener dette «bare» var verbale politiske utfall, og at 
hensynet til ytringsfriheten må veie tyngst. Dommen 
vekker sterke politiske reaksjoner og ankes til 
lagmannsretten.

(Den samme retten dømmer ham til to år og ti måne-
der for grovt ran.)

21. september 2001: Borgarting lagmannsrett dømmer 
Sjølie til to år og åtte måneders fengsel for brudd på 
§135a og flere andre lovbrudd. Dommen ankes til 
høyesterett.

17. september 2002: Høyesterett frikjenner Sjølie etter 
§135a. Dommen faller med dissens, elleve dommere 
for frifinnelse og seks imot.

I domsavsigelsen heter det: «straffeloven § 135 a må 
tolkes med de begrensninger som følger av Grunn-
loven § 100 om ytringsfrihet, og at det må foretas 
en avveining der ytringsfriheten må tillegges stor 
vekt…» Retten viser til plenumskjennelsen fra den 
lignende saken mot Jack Erik Kjuus i 1997. Kjuus ble 
den gangen dømt,  også da var høyesterett splittet 
i domsavsigelsen. Dommen får støtte fra flere store 
aviser og intellektuelle, men møter hard kritikk fra 
antirasister, regjeringsmedlemmer, stortingspoliti-
kere og riksadvokaten.

Rasismeparagra-
fen – §135a:
«Med bøter eller 
fengsel inntil 2 år 
straffes den som ved 
uttalelse eller annen 
meddelelse som 
framsettes offentlig 
eller på annen måte 
spres blant allmenn-
heten, truer, forhå-
ner eller utsetter for 
hat, forfølgelse eller 
ringeakt en person 
eller en gruppe av 
personer på grunn 
av deres trosbekjen-
nelse, rase, hudfarge 
eller nasjonale eller 
etniske opprinnelse. 
Tilsvarende gjelder 
slike krenkelser 
overfor en person 
eller en gruppe på 
grunn av deres 
homofile legning, 
leveform eller orien-
tering.»

Fra FNs Menneskerettighetskonvensjon:
Artikkel 1: «Alle mennesker er født frie og med samme 
menneskeverd og menneskerettigheter». 

Artikkel 2: «Enhver har krav på alle de rettigheter som 
er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, 
f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, 
politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial 
opprinnelse…»

Artikkel 3: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig 
sikkerhet».

(Med andre ord: Rasismen og nazismen strider mot 
alle menneskers like og grunnleggende menneske-
rettigheter.)

FNs Konvensjon om avskaffelse av alle 
former for rasediskriminering:

Artikkel 4: 
(forplikter konvensjonspartene, deriblant Norge til å)
a) «erklære som straffbar handling all spredning av 
idéer om raseoverlegenhet eller rasehat, all tilskyn-
delse 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 organi-
sert 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.»

(FN krever her at vi erklærer som straffbar handling all 
spredning av rasistiske ideer.)

Pressemeldingen fra SOS Rasisme etter Sjølie-dommen:

Frifi nnelsen – en 
formidabel skuffelse

SOS Rasisme er skuffet over frifinnelsen i saken mot nazisten Terje Sjølie. 
Vi lurer nå på hva som faktisk kan dømmes etter §135a. 

 
Det er ingen tvil om at når selverklærte nazister avholder markeringer til 

minne om en krigsforbryter er det langt mer enn bare løgn og halvsannheter 
som blir ytret. Nazistiske markeringer er i seg selv en trussel om forføl-
gelse av nazismens fiender; jøder, innvandrere, homofile, romanifolk og 
mange flere. 

At Høyesteretts flertall kan hevde at Sjølies uttalelser ikke «truer, forhåner 
eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av 
personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale 
eller etniske opprinnelse» er uforståelig. 

SOS Rasisme har i mange år krevd et forbud mot nazistisk organisering, 
i tråd med FN-konvensjoner og Potsdam-erklæringen etter 2. verdenskrig. 
Vi finner helt klare, utvetydige holdepunkter for at nazismen er uløselig 
knyttet til vold og terror. 

En effektiv håndhevelse av §135a vil gi nazismens fiender det de har rett 
på: et vern mot rasistiske overgrep. Slik paragrafen håndteres i dag er det 
en knyttneve i ansiktet på alle nazismens millioner av ofre.

Høyesteretts  domsavsigelse sikret denne nazisten og voldsmannen sin rett til å spre hat og frykt.
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Året 2002 har for de som har søkt 
beskyttelse i Norge vært preget av 
at nå vi har en borgerlig regjering. 
Statsråd Solberg ønsker å vise seg 
som en meget slagkraftig og effek-
tiv statsråd på bekostning av asyl-
søkeres grunnleggende rettigheter. 
Enkeltsakene som har vært fremme i 
media, har i større grad enn tidligere 
dreid seg om at man har «jukset» 
seg til oppholds- og arbeidstil-
latelser i Norge, og de «åpenbare 
grunnløse» søknadene. Dette fører 
igjen til et økt press på UDI/UNE 
om å avsløre «løgnerne», som igjen 
dessverre medfører at personer med 
reelt behov for beskyttelse ikke blir 
trodd. Bevisbyrden som ligger på 
asylsøkeren blir ytterligere vanske-
ligere å oppfylle. 

Tallenes tale
Statikken for 2002 viser følgende 

om vår evne til å gi beskyttelse: Fra 
01.01.02 til og med 30.11.02 ble det 
behandlet 16648 asylsaker i UDI. 
Av disse fikk «hele» 1,8 % (301 
personer) innvilget sin asylsøknad 
og gitt flyktningstatus – 16,35 % 
(2 723 personer) fikk opphold på 
humanitært grunnlag, mens 81,85 
% fikk avslag (kilde UDI). 

Klageinstansen Utlendingsnemnda 
(UNE) behandlet 7655 asylsøkere i 
perioden 01.01.2002 til 30.11.02, 
hvor av 4,3 % (505 personer) fikk 
helt eller delvis omgjort vedtaket, 
det vil si fikk opphold. 

I 2001 søkte 13304 personer om 
asyl. Av de fikk 30% opphold på 
humanitært og 2,2 % asyl hos UDI. 
Således har vi sett en nedgang på 
cirka 14% når det gjelder prosent-
messig innvilgelse, dette er en klar 
indikator på at praksis har blitt 
innstrammet. 

I UNE ser vi samme tendens, i 
2001 behandlet UNE 4 407 asyl-
saker hvorav 6,1 % ble omgjort. 
Men det er uansett snakk om små 
tall, se for øvrig under om UNE og 
saksbehandlingen der.

Flyktningstatus – vs opphold på 
humanitært grunnlag

FNs Høykommissær for flykt-
ninger har også vært meget kritisk 
til det meget lave antallet som får 
innvilget asyl i Norge. Det at man 
legger listen så høyt for å få inn-
vilget asyl, betyr at det også vil bli 
vanskeligere å få opphold på huma-
nitært grunnlag. SOS Rasisme har 
sett utviklingen gjennom mange år, 

og ser at de som for 10-15 år siden 
fikk innvilget asyl, i dag muligens 
ville fått opphold på humanitært 
grunnlag. De som fikk opphold 
på humanitært grunnlag får i dag 
avslag. 

UNE 
Fra den 01.01.01 ble det etablert et 

nytt klageorgan i utlendingssaker, 
UNE. SOS Rasisme var positiv til 
nyordningen, blant annet fordi den 
gir muligheten for at asylsøkeren 
selv kan få personlig fremmøte 
og legge frem saken for nemnda. 
Men dessverre kommer de færreste 
sakene opp for nemnd både med og 
uten personlig fremmøte, de aller 
fleste sakene avgjøres av nemnd-
leder alene eller av sekretariatet. 
Over 80 % av alle asylsakene blir 
behandlet av nemndleder alene eller 
av sekretariatet. Loven sier følgende 
om saksbehandling i UNE:

«§ 38b. Behandlingsformer m.v. i 
Utlendingsnemnda. 
I den enkelte sak deltar 
en nemndleder og to 
medlemmer, jf. likevel 
annet ledd. Det ene 
medlemmet trekkes 
ut blant dem som er 
oppnevnt etter forslag 
fra Kommunal- og 
regionaldepartementet, 
Utenriksdepartementet 
og Norges Jurist-
forbund. Det andre 
medlemmet trekkes 
ut blant dem som er 
oppnevnt etter forslag fra humanitære 
organisasjoner. Den enkelte nemnd kan 
behandle flere saker. 

Saker som ikke byr på vesentlige tvils-
spørsmål, kan avgjøres av en leder 
alene. I slike saker kan nemnda også 
delegere vedtaksmyndighet til sekretaria-
tet. Saker som kan avgjøres av en leder 
alene, er bl.a. klager der vilkårene for å 
omgjøre Utlendingsdirektoratets vedtak 
åpenbart må anses å foreligge, og klager 

som må anses grunnløse. Det samme 
gjelder anmodning om omgjøring av 
vedtak truffet av Utlendingsnemnda når 
det ikke er grunn til å anta at nemnda vil 
endre vedtaket. På samme vilkår kan en 
leder under behandlingen av slik anmod-
ning beslutte at det ikke skal tas hensyn 
til opplysninger, dokumenter eller andre 
bevismidler som kunne ha vært gitt eller 
fremlagt under den tidligere behandlingen 
av saken. 

Nemnda bestemmer selv behandlingsfor-
men. Saker som behandles etter første 
ledd, avgjøres ved flertallsvedtak. 

Klager kan gis adgang til å møte personlig 
og uttale seg i sak som behandles etter 
første ledd. I asylsaker skal slik adgang 
som hovedregel gis. Klagerens advokat 
eller en annen representant for klageren 
kan møte sammen med klageren. Også 
andre kan gis adgang til å møte og avgi 
uttalelse. 

Forvaltningsloven kapittel IV til VI om 
saksforberedelse, vedtak og klage gjelder 
ikke for beslutninger om behandlingsform 
og personlig fremmøte. 

Kongen kan gi regler om nemndas 
arbeidsform og om den nærmere behand-
lingen av sakene. 

Tilføyd ved lov 
30 april 1999 
nr. 22 (i kraft 
1 jan 2001 
iflg. res. 21 
des 2000 nr. 
1346), endret 
ved lov 21 des 
2000 nr. 122 
(i kraft 1 jan 
2001).» (Våre 
uthevninger) 

S å l e d e s 
mener UNE 
at over 80 

% av alle klager som er blitt sendt 
inn er grunnløse… Dette er beten-
kelig. 

Når man ser på statistikkene over 
vedtak i henhold til behandlings-
form er det ennå større grunn til 
bekymring: 

Omgjøringsprosenten for saker 

Schengen
• Norge ble med i 
Schengen-samarbei-
det 25. Mars 2001.

• Schengen-samarbei-
det var opprinnelig 
et samarbeid mellom 
EU-landene (ikke 
Storbritannia og 
Irland), men omfattet 
også Norge og 
Island.

• Schengen er et 
sikkerhetssamarbeid 
som går ut på at 
det innad i EU ikke 
lenger være grense-
kontroller, men fri 
flyt av arbeidskraft 
og mennesker, 
imens det på EUs 
yttergrenser skal 
settes inn omfat-
tende tiltak som skal 
hindre narkotika 
og kriminalitet i å  
komme inn i EU.

• Ved å kalle det å 
flykte for «ulov-
lig innvandring», 
fungerer Schengen-
samarbeidet som en 
effektiv mur mot den 
såkalte «asylstrøm-
men». Gjennom 
kontinuerlig kontrol-
ler av mistenkelige 
(mørkhuda) mennes-
ker skal grense-
vaktene hindre at 
mennesker på flukt 
skal kunne «trenge» 
seg inn i EU.

• I tillegg til kontroll 
på yttergrensene 
skal også en også 
øke overvåkningen 
innad i Schengen-
området. Gjennom 
Schengen Informa-
tion System (SIS) 
skal politiet i Europa 
utveksle informasjon 
om mistenkelige og 
kriminelle personer.

« Omgjøringsprosenten 
for saker behandlet i 
nemndmøte er henhod-

svis 52,4 prosent med person-
lig frammøte og 41,3 prosent 
uten personlig frammøte. 
Omgjøringsprosenten for saker 
avgjort av en nemndleder alene 
eller i sekretariatet er henholds-
vis 7,9 prosent og 2,1 
prosent. (kilde UNE).

Stengte dører
flyktningpolitikken i 2002

Norske myndigheters behandling av asylsøkere som 
kommer til vårt land for å søke om beskyttelse, er på mange 
måter en test for vårt demokratiske og humanitære sinnelag. 
Hvor dyp er vår medfølelse for de som lider under despo-
tiske styrer og land i krigstilstand, når de kommer hit for å 
få oppfylt basiske grunnleggende menneskerettigheter? Får 
de lov til å dele vår velstand og trygghet? Hvordan møter vi 
de fl yktende? Med velvilje og forståelse – eller med mistro 
og forakt? 

kommentarer

Fra demonstrasjon mot forvaringsleiren Woomera i Australia. Blir dette snart situasjonene i Norge også?
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behandlet i nemndmøte er henhodsvis 
52,4 prosent med personlig frammøte 
og 41,3 prosent uten personlig fram-
møte. Omgjøringsprosenten for saker 
avgjort av en nemndleder alene eller i 
sekretariatet er henholdsvis 7,9 prosent 
og 2,1 prosent. (kilde UNE).

Således er vi av den mening at i 
henhold til loven burde minst 80 % av 
sakene vært i nemnd, og ikke omvendt 
slik situasjonen er i dag.

MUF – Irakiske kurdere med midlertidig 
opphold uten rett til familiegjenforening

Omtrent 2000 irakiske kurdere som 
kom som asylsøkere i 1999 og 2000, 
har blitt særskilt dårlig behandlet av 
norske myndigheter. I stedet for at de 
fikk beskyttelse, fikk de kun midlertidig 
opphold uten rett til familiegjenforening. 
Dette var et tiltak som ble iverksatt for 
å skremme andre irakiske kurdere til å 
komme til Norge. I år 2002 har denne 
politikken blitt videreført. Så godt som 
alle som søkte på ny om tillatelse har fått 
avslag. De har nå oppholdt seg i Norge i 
snart 4 år uten noen form for fremtidut-
sikter, familier lever splittet, og de har 
heller ingen muligheter for retur. Dette 
er en uholdbar situasjon og en huma-
nitær katastrofe for de tusener som er 
rammet. De av denne gruppen som har 
fått avslag har kun rett til midlertidig 
arbeidstillatelse, om de har et arbeidstil-
bud. Ellers har de ingen andre rettigheter 
enn å bli boende på et 
asylmottak på ubestemt 
tid med redusert støtte 
– se også under basis-
støtte reduksjonen. 

Dublinkonvensjonen
Dublinkonvensjonen, 

som er en del av Schen-
genavtalen, har medført 
at rettighetene til asyl-
søkere er ytterligere 
innskrenket. Retten til 
selv å velge hvilket land man ønsker 
å søke asyl er falt bort. Førsteasyl-
landsprinsippet er innført. I 2002 er tsjet-
sjenere, som ble sendt tilbake til Hellas 
i medhold av Dublinkonvensjonen fra 
Norge, de mest kjente konsekvensene av 
dette. I Hellas ble både barn og voksne 
satt i fengsel og sakene deres fikk en 
meget summarisk behandling.

Å ha visum til et av avtalelandene er 
nok til at det landet er det som er ansvar-
lig for behandlingen av asylsøknaden. 
Dette er nok en murstein i «Festung 
Europa», foruten førstelandsprinsippet 
er konvensjonen også et ledd i «harmo-
niseringen» av europeisk flyktningpo-
litikk. I konvensjonens artikkel 14 står 
det følgende:
«Medlemsstatene skal gjensidig utveksle: 
opplysninger om nasjonale lover eller forskrifter 
eller praksis som gjelder med hensyn til asyl, 

statistiske opplysninger om antall asylsøkere 
som ankommer hver måned og deres fordeling 
etter nasjonalitet. Slike opplysninger skal hvert 
kvartal oversendes Sekretariatet i Rådet for 
De europeiske fellesskap som sørger for vide-
resendelse til medlemsstatene, Kommisjonen 
for De europeiske fellesskap og De forente 
nasjoners høykommisær for flyktninger. 

Medlemsstatene kan gjensidig utveksle: 
generelle opplysninger om nye tendenser med 
hensyn til asylsøknader, 

generelle opplysninger om forholdene i asylsø-
kernes hjemstat eller seneste oppholdsstat. 

Dersom medlemsstaten som framskaffer 
opplysningene nevnt i nr. 2 ønsker at de skal 
behandles fortrolig, skal de øvrige medlems-
stater etterkomme dette ønsket.»

Dette tror jeg nok først og fremst 
vil benyttes til å forsøke og få til en 
felles strengest mulig asylpolitikk med 
formål å hindre flest mulig å komme til 
Europa.

Asyladvokater
I sommer ble det også rettet et stort 

fokus mot såkalte «asyladvokater». 
Først og fremst etter avsløringer i TV2 
om at advokatfullmektig Terje Thune 
ble filmet mens han foreslo å lage en 
falsk historie for en russisk asylsøker 
mot betaling. 

Fokus på advokater som jobber med 
asylsaker er viktig, da de er meget viktig 
for asylsøkeren. Det har blitt avdekket 
at advokater har så mange klienter at de 
umulig kan ha hatt tid til å gi hver enkelt 

av søkerne den 
bistand de har rett 
til. Dette medfører 
at asylsøkerens 
rettssikkerhet har 
blitt ytterligere 
svekket. 

Fra og med 
01.01.03 er det 
innført en ny 
asylordning for 
asylsøkere. Når 

dette skrives er det meget usikkert hva 
som vil skje, da advokatforening og UDI 
nå ligger i konflikt. 

Det viktigste sett fra vår side, er 
at asylsøkere får en advokatordning 
som gjør det mulig for advokaten å 
representere vedkommende på en best 
mulig måte. Vi er av den oppfatning 
at i stedet for å redusere antall timer 
hver asylsøker har krav på, burde det 
innføres en ordning hvor advokaten 
får betalt etter hvor mange timer han 
faktisk har brukt. Videre at man hadde 
muligheten for en rask og effektiv måte 
få luket bort advokater som misbruker 
klienten eller ordningen. Fokuset burde 
være rettet mot hva som er asylsøkerens 
behov, og ikke statens behov for å spare 
penger eller advokatens behov for å tjene 
penger.

Basisstøtte reduksjonen
Det ble i 2002 også innført en reduk-

sjon i basisstøtte til de mange som bor 
på mottak med endelig avslag, men 
hvor det er praktisk umulig for staten å 
returnere asylsøkerne tilbake til hjem-
landet. Basisstøtten som hver asylsøker 
mottar per 
måned er 2 
790 kroner pr 
måned, dette 
skal dekke 
alle utgifter 
inkludert mat. 
For de som få 
mat på motta-
ket er støtten 
1 135 kroner 
per mnd.

Hvordan 
reduseres 
den økono-
miske støt-
ten?

V o k s n e 
personer vil 
få utbetalt et 
minimum av 
penger som 
skal dekke 
utgifter til mat, det vil si at det som trek-
kes kun er lommepengedelen. Beløpet 
som trekkes er kroner 1135 per voksen 
per måned. Reduksjon av basisbeløp vil 
ikke gjelde personer under 18 år, Dette 
betyr at personer i mottak hvor man må 
lage maten selv vil få støtten redusert til 
1655 kroner per måned. Om man bor i 
mottak med kantine vil man ikke få øko-
nomisk støtte i det hele tatt. Nødvendige 
hygieniske produkter vil bli utdelt.

Dette medfører at vi danner en under-
klasse i Norge uten muligheter, som blir 
boende i en ingenmanns tilværelse på 
et eksistensminimum. Dette er uverdig 
av Norge. 

Fremtiden
Fra og med 01.01.03 falt norskunder-

visningen ved asylmottakene bort for 
de som ikke har fått oppholdstillatelse. 
Dette er med på å vanskeliggjøre den 
allerede meget vanskelige venteperioden 
for asylsøkerne, og integreringsproses-
sen for de som får opphold blir langt 
vanskeligere. Dette kan nok defineres 
som ris til egen bak…

Oppsummeringen av 2002 har vært 
negativ. Men dessverre har 2002 ikke 
vært preget av positive tendenser når 
det gjelder vår behandling av men-
nesker som trenger beskyttelse. Derfor 
trenger vi i 2003 et sterkt fokus på den 
urett som asylsøkere med et reelt behov 
for beskyttelse blir utsatt for, og et sterkt 
engasjement fra deg som leser dette. Ta 
derfor kontakt med SOS Rasisme for å 
se hva du kan gjøre for å være med og 
kjempe for grunnleggende menneskeret-
tigheter til de som søker om beskyttelse 
i Norge! 

Dublin-konvensjonen 
• Dublin-konvensjonen regulerer hvilket land som er 
ansvarlig for behandling av en asylsøknad. Dublin-
samarbeidet var opprinnelig en del av Schengensam-
arbeidet, men er senere blitt skilt ut derfra. Det er en 
del av EU i dag.

• Inngått i 1990 mellom EU-land og trådde i kraft i 1997
• Dublin er planlagt erstattet i 2004

17 land inngår i 
Dublin-samarbeidet
• I tillegg til Norge 
og Island, deltar alle 
EU-landene i Dublin-
samarbeidet. Dette utgjør 
til sammen 17 land. Stor-
britannia og Irland, som 
ikke er med i Schengen, 
er også med i Dublin-
samarbeidet.

Sikre behandling og 
forhindre «asylshop-
ping»
• Formålet med Dublin-
konvensjonen er å 
motvirke at asylsøkere 
blir henvist fram og 
tilbake mellom stater uten 
å få søknaden reali-
tetsbehandlet. Dublin-
konvensjonen skal også 
motvirke såkalt asylshop-
ping, det vil si at samme 
person søker asyl i land 
etter land. Utgangspunk-

tet er at kun ett av landene i Dublin-samarbeidet skal 
realitetsbehandle asylsøknaden. Likevel står hvert 
medlemsland fritt til å behandle en asylsøknad selv 
om de ikke har plikt til det.

Grunnlaget
• Dublin-konvensjonen setter opp regler om hvilket 
land som har ansvaret for en asylsøker. Et medlems-
land vil kunne få ansvaret dersom det tidligere har 
gitt oppholdstillatelse til nære familiemedlemmer av 
asylsøkeren. Videre vil det landet som en asylsøker 
har reist ulovlig inn i, kunne få ansvar for å behandle 
en asylsøknad. Dersom det er utstedt visum eller 
oppholdstillatelse, vil som regel utstederlandet ha 
ansvaret dersom det fremmes en søknad om asyl.

• Bakgrunnen for at Norge ber et annet land om å 
behandle en asylsøknad, er som regel at dette landet 
har utstedt visum til personen, eller at personen har 
fremmet en asylsøknad i dette landet tidligere.

Fått aksept
• Fra januar til og med september 2002 har Norge fått 
aksept for at et annet land er ansvarlig for å behandle 
asylsøknaden i 3284 saker. Ca. 25 prosent av asylsø-
kerne som kommer til Norge blir sendt til realitetsbe-
handling i et annet Dublin-land. Det er Tyskland som 
har akseptert å ta tilbake eller overta flest asylsøkere. 
Deretter følger Sverige, Finland og Østerrike. Norge 
har i samme periode akseptert å ta tilbake eller overta 
534 asylsøkere fra et annet Dublin-land.

Eurodac
• Et sentralt fingeravtrykksregister for EU og land 
tilknyttet Dublin-konvensjonen.

• Vedtatt av EU 11. desember 2000
• Operativt fra 20. januar 2003
• Medlemsstatene forplikter seg til å ta fingeravtrykk av 
alle asylsøkere over 14 år og alle pågripes i forsøk på 
å ta seg ulovlig inn i staten fra en tredjestat.

• Lagrer ingen andre personopplysninger enn finger-
avtrykket.

Norges tilknytning
• I forbindelse med at Norge og Island ble med i 
Schengen, ble det forhandlet fram en avtale med EU 
som tilknyttet Norge og Island til Eurodac og Dublin-
konvensjonen

• Norge og Island har vært tilknyttet siden 1. april 2001

Kilder: 
KRDs nyhetsbrev om norsk flyktning- 
og innvandringspolitikk nr 39

St.prp. nr. 38 (2000-2001)

Aktuelle internettsider:
• odin.dep.no/ud/norsk/europa/politikkomraader/justis/
• neitileu.no
• udi.no

Schengenland (tilknyttet Dublin-konv.)Schengenland (tilknyttet Dublin-konv.)
Tilknyttet Dublin-konv.Tilknyttet Dublin-konv.
Ikke tilknyttet Dublin-konv.Ikke tilknyttet Dublin-konv.

« I 2002 er tsjetsjenere, som 
ble sendt tilbake til Hellas 

i medhold av Dublinkonvensjo-
nen fra Norge, de mest kjente 
konsekvensene av dette. I 
Hellas ble både barn og voksne 
satt i fengsel og sakene 
deres fikk en meget 
summarisk behandling.

• Ny lov på kant med barnekonvensjonen Fra 1. august sluttet staten å gi kommunene øremerkede tilskudd for opplæ-
ring av enslige asylsøkere mellom 16 og 20 år. Aldersgruppen som regnes som voksne, fordi de har passert grunnskolepliktig 
alder, vil ikke lenger få penger direkte fra staten som en følge av en endring i opplæringsloven for voksne. Tilskuddet vil i stedet 
komme som en del av kommunenes generelle rammetilskudd. Konsekvensen kan bli at enslige asylsøkere mellom 16-20 år 
mister det skoletilbudet de i dag har. Kun flyktninger og innvandrere, i tillegg til statsborgere, får rett til grunnskoleutdanning. 
Ifølge den nye opplæringsloven for voksne, har heller ikke mindreårige asylsøkere, mellom 16-18 år, rett til grunnskoleutdan-
ning. Utlendingsdirektoratet (UDI), som behandler asylantenes søknader, mener endringen hvor asylsøkerne blir utelatt er lov-
stridig. – Vi vil at enslige mindreårige asylsøkere skal sikres retten til grunnskoleutdanning i Norge, sier Randi Kleven, rådgiver i 
Utlendingsdirektoratet (UDI), som har bedt om en klargjøring i fra departementet. 

• Asylmottak skal skremme vekk asylsøkere 
Lier statlige asylmottak var stedet der kommunalminister 
Erna Solberg demonstrerte den nye harde linjen overfor 
antatt ubegrunnede asylsøkere. Her bodde 200 asylsø-
kere fra 25 ulike land med en ting til felles: Utsiktene til å 
få bli i Norge var ytterst små. Derfor var også innkvar-
tering og forpleining lagt på et så nøkternt nivå som 
overhodet mulig. Et hundretalls personer delte 10 telt, 
mens noen bodde i brakker som tilhørte Sivilforsvaret

kommentarer
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3. Mange tsjet-
sjenske flyktnin-
ger forlater sine 
asylmottak og går 
i dekning. Før jul 
fikk 34 tsjetsjen-
ske flyktninger 
beskjed om at de 
blir sendt ut av 
Norge. � New 
York Times 
skriver en lengre 
artikkel om 
Holmlia-drapet. 
Avisen mener 
Norge nå tar et 
oppgjør med seg 
selv.

5. Lederen av den nazistiske organisasjonen 
Vigrid, Tore Wilhelm Tvedt, gjennomfører en 
dåp av en ung, anonym mann i en hytte i Gran 
– med iskrem

7. USAs president George W. Bush refererer til 
det pakistanske folk som «Pakis». 

12. Kronprinsessen Mette-Marit sparket i gang 
den kongelige oppvisningskampen i fotball inne i 
Vardhallen i Haugesund. Vard har utmerket seg 
med et omfattende prosjekt hvor unge innvan-
drere integreres i fotballmiljøet i klubben. Vard-
modellen har vakt oppsikt over hele landet og er 
blitt tildelt 200 000 kroner fra kronprinsparets 
bryllupsfond.

16. Posten blir erklært for rasismefri sone i Pos-
tens kantine på Sarpsborg postterminal. • Leder 
av den nazistiske organisasjonen Vigrid, Tore W. 
Tvedt, oppfordrer ungdom til å bevæpne seg med 
skytevåpen og kniver i kampen mot ungdoms-
gjenger av utenlandsk opprinnelse.

17. Dommen for drapet  på Benjamin Herman-
sen faller. Joe Erling Jahr blir dømt til 16 års 
fengsel for drapet, medtiltalte Ole Nicolai Kvisler 
blir dømt til 15 år. Veronica Andreassen får tre 
års fengsel for medvirkning. Retten slår fast at 
drapet var klart rasistisk motivert. De tre domfelte 
dømmes også til å betale Benjamin Hermansens 
mor til sammen 200 000 kroner i oppreisning 
og drøyt 130 000 kroner i erstatning. • Unge 
Høyre går inn for å fjerne rasismeparagrafen i 
straffeloven. • Den serbiske familien som siden 
desember 1999 har sittet i kirkeasyl i Baptistkir-
ken i Fredrikstad, får oppholdstillatelse.

20. En 13 år gammel gutt av utenlandsk opprin-
nelse blir dratt inn i en bil på Oppsal i Oslo og 
holdt fanget i halvannen time. Kidnapperne skal 
ha hatt nazimerker på jakkene.

23. Gunnar Stålsett blir tildelt Stortingets pres-
selosjes toleransepris for 2001. 

24. FNs høykommissær for flyktninger uttaler 
at kvinner som er solgt som sexslaver må gis rett 
til asyl. Arbeiderpartiets justispolitiske talskvinne 
Gunn Karin Gjul er enig, og sier hun vil kjempe 
for å få endret reglene. 

25. � En kinesisk mann døde på et sykehus i 
Dublin i Irland som følge av rasistisk motivert 
vold. • Barnebarnet til nazisten Rudolf Hess 
blir bøtelagt for ha lagt sitater fra Hess ut på 
internett.  

26. SOS Rasismes lokallag landet over bren-

ner bål og tenner fakler for å minnes at det er 
ett år siden Benjamin Hermansen ble drept av 
nazister. 

27. Den internasjonale Holocaustdagen ble for 
første gang markert offisielt i Norge. Statsminis-
ter Kjell Magne Bondevik talte på Vippetangen 
i Oslo. Dagen skal brukes til å markere kampen 
mot alle former for rasisme og diskriminering. � 
Tallet på sultestreikende asylsøkere i Australia 
nærmer seg tre hundre. 35 personer, inkludert 
to barn, har sydd sammen leppene, og enkelte 
har prøvd å begå selvmord som en protest mot 
Australias asylpolitikk.

28. Politidirektoratet (POD) lanserer en hånd-
bok om det høyreekstreme miljøet til alle landets 
politidistrikt. Håndboken skal gjøre norsk politi 
bedre i stand til å forebygge, etterforske og påta-
leavgjøre straffbare forhold som man oppdager i 

de kriminelle høyreekstreme miljøene.
29. � En tysk høyreekstremist og advokat blir 

dømt til fengsel i to år for å oppfordre til dan-
nelsen av en ny nazistat.

30. SOS Rasisme overleverer justisminister 
Odd Einar Dørum 10.000 underskrifter fra 
personer som krever forbud mot alle former for 
nazistisk organisering, nazistiske symboler og 
nazistisk uniformering.

31. Leder av naziorganisasjonen Vigrid, Tore 
Wilhelm Tvedt, blir i Sand tingrett dømt til å 
betale 10.000 kroner for ulovlig våpenbesittelse. 
� Høyreekstremisten Jörg Haider beklager flere 
uttalelser overfor lederen for det jødiske samfun-
net i Østerrike. Haider har uttalt at lederen for det 
jødiske samfunnet i Østerrike, Ariel Muzicant, 
hadde «skitne hender», et uttrykk som spiller på 
nazistens beskrivelse av jøder.

januar

januarjanuar
• Nazi-Tvedt oppfordrer 
ungdom til å bevæpne 
seg med skytevåpen 
og kniver.
• Dommen i Benjamin-
saken faller
• Den internasjonale 
Holocaustdagen for 
første gang offi sielt 
markert i Norge
• Tsjetsjenske asylsø-
kere i dekning

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

Dom for drapet på Benjamin falt
Dommen for drapet på Benjamin Hermansen falt torsdag 17. 
januar 2002. Veronica Andreassen fikk 3 års ubetinget feng-
sel for legemsbeskadigelse med døden til følge. Joe Erling 
Jahr fikk 16 års ubetinget fengsel for forsettlig drap under 
særdeles skjerpende omstendigheter. Ole Nicolai Kvisler fikk 
15 års ubetinget fengsel for forsettlig drap under særdeles 
skjerpende omstendigheter. Retten la i dommen vekt på 
rasistisk motiv som skjerpende omstendighet, og konkluderte 
med at Kvisler var ledertypen.

• Bål for Benjamin Over hele landet 
markerte SOS Rasismes lokallag årsda-
gen for Benjamin Hermansens død 26. 
januar. Dagen etter talte Statsminister 
Kjell Magne Bondevik ved den første 
offisielle markeringen av Holocaustdagen i 
Norge. 27. januar skal brukes til å markere 
kampen mot alle former for rasisme og 
diskriminering.

– Et forbud mot nazisme har to formål: Å 
hindre rekruttering, og å verne de som i dag 
er ofre. Nazikonserter 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 Trond Thorbjørnsen fra Arbeidsutvalget 
i SOS Rasisme. 

Traudl Junge
• Traudl Junge var Adolf 
Hitlers privatsekretær 
fra høsten 1942 fram 
til Hitler skjøt seg i 
bunkersen våren 1945. 
Hun tar fullstendig 
avstand fra sin fortid 
og forteller at hun aldri 
kan klare å tilgi den 
hun var som 22-åring, 
som ikke klarte å se 
hva for en forbryter 
Hitler var.

Kirkeasyl
• Kirkeasyl har lange 
tradisjoner som skju-
lested for mennesker 
på flukt. Med kirkas til-
latelse kan mennesker 
innkvartere seg i kirka 
for å unngå arrestasjon 
av politiet.

• Bare hvis kirkeasy-
lanten oppholder seg 
utenfor kirka eller 
kirkas ansatte har bedt 
om det, kan kirkea-
sylantene hentes av 
politiet.

Christiane og Ketil fra SOS Rasisme overleverer 10 000 underskrifter til Justisminister Odd Einar Dørum.    foto: OMP

Jørg Haider
• Jörg Haider er mannen 
bak den største høyre-
ekstreme suksessen 
siden Hitler-Tyskland. 
Han er leder for det 
nazistiske østerrikske 
Frihetspartiet 

Rudolf Hess
• Rudolf Hess var tysk 
nazistisk politiker. Fra 
1933 var han Hitlers 
stedfortreder, og fra 
1939 Hitlers etterfølger 
nr. 2 (etter Göring). 
Hess ble i 1946 dømt i 
Nürnberg  til livsvarig 
fengsel, han tok sitt liv 
i Spandau-fengselet i 
Berlin august 1987.
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1. SOS Rasisme 
arrangerer Regions-
konferanse for det 
sentrale Østlandet. 

2. En homofil mann 
fra Bøler blir angrepet 
og banket bevisstløs av to 
menn som tilhører nazimil-
jøet.

3. Storhamar-supportere 
kommer med rasistiske tilrop 
til Vålerenga-spiller Kim 
Ceesay. Hamar-klubben vil 
straffe de skyldige.

4. Sosialdepartementet truer 
Landsforeningen Rettferd for 
tapere med å trekke statsstøt-
ten etter rasistiske uttalelser. 
Årsaken er at generalsekretær 
Ola Ødegaard har uttalt at for-
eningen ikke ønsker å hjelpe 
innvandrere.

5. Hjemme hos en tidligere bydelspolitikeren 
for FrP i Oslo blir det funnet seks skytevåpen, 
tåregass, røykgranater, ammunisjon og nazief-
fekter. 

6. 70 000 Oslo-elever markerer årsdagen for 
Benjamin Hermansens begravelse. Om kvelden 

er det minnekon-
sert for Benjamin 
i Oslo Domkirke. 
• Som forslag 
fra Regjeringen 
for å forebygge 

rasisme i politiet var noen av 
forslagene en opprettelse av 
kontaktfora, bedre rekrutte-
ringen av minoritetskulturelle 
til politiet og halvårlige møter 
mellom myndighetene og orga-
nisasjoner som arbeider mot 
rasisme/diskriminering.

7. Uka mot rasisme blir arran-
gert på Studentersamfunnet på 
Bislett, Høyskolen i Oslo. 

9. Muslimske organisasjoner 
demonstrerer i Oslo for å si fra 
at de er i mot tvangsekteskap, 
omskjæring og undertrykking av 

kvinner, og for å protestere mot det de oppfatter 
som mobbing i media. � Den britiske innenriks-
ministeren uttaler at muslimske innvandrere bør 
finne sine partnere i Storbritannia. 

10. Vigrid-leder Tor Wilhelm Tvedt leder en 
nazi-dåp for en ungjente i Lillesand.• Ordfører 
Mette Korsrud i Lørenskog kommune vil nekte 

alle flyktninger og innvandrere innpass i Norge 
i seks måneder. Hun begrunner forslaget med 
UDIs kapasitetsproblemer, overfylte asylmottak 
og mange kommuners problemer med å integrere 
og bosette flyktninger. � Adolf Hitlers sekretær 
Traudl Junge dør av kreft..

13. Fagorganiserte i Ås har samlet inn over 
12.000 kroner til et fond mot rasisme, diskrimi-
nering og mobbing, og pengene overrekkes til 
ordfører i Ås.

14. Elitespillerne i norsk ishockey markerer 
sin holdning til rasisme ved å vise kortet Dropp 
rasisme før kampstart. Markeringen er en vide-
reføring av kampanjen «Gi rasisme rødt kort» i 
regi av spillerens fagforening NISO og Norsk 
Folkehjelp. 

15. Utlendingsnemnda innvilger kirkeasylant 
Vettivel Rasapoobalasamy i Tromsø opphold i 
Norge på humanitært grunnlag. Dermed kan Vetti 
fra Sri Lanka forlate Elverhøy kirke etter å ha 
sittet i kirkeasyl der siden 21. september 1997. 

16. UDI melder at til tross for at norske myndig-
heter i årevis har hevdet at kurdere fra Nord-Irak 
ikke har beskyttelsesbehov, vil de fleste nå få 
permanent opphold i Norge.

18. Erna Solberg gir kontraordre om at opp-
holdssøknadene for 2000 kurdere skal vurderes 
på ny med sikte på innvilgelse. • Vigrid-leder 

Tore W. Tvedt hevder 
politiet la fram et falsk 
trusselbrev i retten der 
det sto at han skulle 
«ta» etterforskerne, 
og anmelder saken til 
Riksadvokaten.

19. �  Søkemoto-
ren Yahoo fjerner et 
rasistisk spill fra sine 
servere. 

20. � I London blir 
en gutt av asiatisk 
opprinnelse funnet 
drept i en park, sterkt 
mishandlet og med 
store brannskader. 
Det mistenkes å være 
et rasistisk drap.

23. Regjeringen 
bestemmer at asyl-
søkere som har fått 
avslag på søknad om 
opphold ikke lenger 
vil få penger til livs-
opphold fra den norske 
stat.

25. Kristiansand tin-
grett starter rettssaken 
mot fem nazister som 
er tiltalt for rasistisk 
vold.

27. Det sprayes 
nazistiske symboler 
og rasistiske slagord 
på inngangsdøra til 
Mandal kirke.

28. �  En føderal 
ankedomstol i USA 
frikjenner tre politi-
menn som var tiltalt 
for grove overgrep 
mot en innvandrer fra 
Haiti.

februar

februarfebruar
• Asylsøkere med avslag får 
ikke penger til livsopphold
• Kirkeasylant Vettivel Rasa-
poobalasang får opphold
• 70 000 Oslo-elever marke-
rer årsdagen for Benjamin 
Hermansens begravelse
• Regionskonferanse for det 
sentrale østlandet.

Kirkeasyl
• Kirkeasyl har lange 
tradisjoner som skju-
lested for mennesker 
på flukt. Med kirkas til-
latelse kan mennesker 
innkvartere seg i kirka 
for å unngå arrestasjon 
av politiet.

• Bare hvis kirkea-
sylanten oppholder 
seg utenfor kirka 
eller kirkas ansatte 
har bedt om det, kan 
kirkeasylantene hentes 
av politiet.

På den måten håpet regjeringen at 
asylsøkere som fikk avslag på søknad 
om oppholdstillatelse skulle bli nødt til 
å forlate landet frivillig. 

Regjeringen uttalte at det var viktigere 
å bruke ressursene på de reelle asylsø-
kerne, fremfor på dem som oppholdt seg 
ulovlig i Norge. 

– Dette er enda et virkemiddel for å 
skremme mennesker fra å søke asyl i 
Norge, uttaler Christiane W. Muribø fra 
Arbeidsutvalget i SOS Rasisme. 

– Å søke asyl er nedfelt i menneskeret-
tighetene. Det å kutte støtte til livsopp-
hold etter avslag på asylsøknad  er klart 
i strid med FNs Flyktningkonvensjon, 
sier Muribø.

• Fikk bli – fikk ikke bli 16. februar 
uttalte direktøren for Utlendingsdirektoratet, 
Trygve G. Nordby, at de fleste av 2000 kur-
dere fra Nord-Irak ville få permanent opp-
hold i Norge. 18. februar ga Erna Solberg 
kontraordre. – Det er ikke sendt ut politiske 
signaler om at oppholdssøknadene fra 2000 
kurdere skal vurderes på ny med sikte på 
innvilgelse, sier kommunalministeren.

Demo mot mobbing
Muslimske organisasjoner 
demonstrerte i Oslo mot hets 
av muslimer i media og mot 
tvangsekteskap, omskjæring 
og undertrykking av kvinner. 
Moskeen World Islamic Mission 
var sammen med menighetene 
i Islamsk Råd  initiativtagere til 
demonstrasjonen. 

Vil stenge landegrensene 
Ordfører i Lørenskog kommune og vararepresentant til 
Stortinget for Akershus Høyre, Mette Korsrud, ville nekte alle 
flyktninger og innvandrere innpass i Norge i seks måneder. Hun 
begrunnet forslaget med UDIs kapasitetsproblemer, overfylte 
asylmottak og mange kommuners problemer med å integrere 
og bosette flyktninger. – Det vil neppe være noen katastrofe å 
stoppe innvandringen i et halvt år. Vi har sett eksempler på at 
flyktningmottakene fører med seg mye kriminalitet, og lokalbe-
folkningen blir frustrert, sa Korsrud.

Kutter støtte til livsopphold
Regjeringen bestemte at asylsøkere som har fått avslag på 
søknad om opphold ikke lenger skulle få penger til livsopphold 
fra den norske stat. 

Rettferd for tapere
• Stiftelsen Landsfore-
ningen Rettferd for 
Taperne (LRT) ble 
stiftet i 1993. LRT har 
som målsetting å bidra 
til å bedre livssituasjo-
nen for taperne, samt 
bidra til å hindre at det 
skapes flere tapere i 
det norske samfunnet. 

Norsk Folkehjelp
• Stiftet 1939 av Lands-
organisasjonen i Norge. 
Landsomfattende 
helse- og hjelpeorga-
nisasjon som driver 
helse- og vernearbeid 
på arbeidsplassene, 
hybelbygg for funk-
sjonshemmede, reising 
og drift av bedrifter og 
katastrofehjelp.

foto: Trond Thorbjørnsen
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FNs flyktningepris til Tampa-kaptein
Tampa-kaptein Arne Rinnan med mannskap mottok 20. juni 
FNs flyktningepris 2002. Mannskapet reddet 438 afghanske 
flyktninger fra drukningsdøden.
Nansenkomiteen begrunnet tildelingen av prisen med Tampa-
besetningens respekt for det internasjonale prinsippet om 
å redde mennesker i havsnød, skriver Flyktningerådet i sin 
pressmelding. Prisen er på 100 000 amerikanske dollar, i 
underkant av 900 000 norske kroner, og går til kapteinen, 
mannskapet og eierne av skipet, rederiet Will.Wilhelmsen. 

• Demonstrasjon mot naziradio Med bannere og 
nykomponert demonstrasjonssang markerte i overkant 
av 100 demonstranter og Gamlebyen beboerforening 
motstand mot at Radio Nite Rocket hadde etablert seg 
i bydelen i Oslo. Beboerforeningen fryktet at radioen 
på ny skulle fremstå som et talerør for rasister og 
nazister, slik den gjorde på slutten av 90-tallet.
Beboerne demonstrerte – og vant. Omstridte Radio 
Nite Rocket flytter til et industriområde.

Unntakstilstand for å takle flyktninger
Den italienske regjeringen erklærte unntakstilstand for å takle strømmen av 
mennesker som kom inn i landet på ulovlig vis. Hverken statsministerens 
kontor eller innenriksdepartementet kunne forklare i detalj hva unntakstil-
standen gikk ut på, bortsett fra at det vil bli lettere å sikre midler til å motta 
flyktninger. I tillegg ble statens representant i regionene gitt nye fullmakter. 
– Vi har ennå ikke forstått hva denne unntakstilstanden egentlig innebærer. 
Tatt i betraktning regjeringens fremmedfiendtlige tendenser, er det naturlig at 
vi er skeptiske, sier Giulio Calvisi, som er ansvarlig for innvandringsspørsmål 
i det sosialdemokratiske partiet DS, til avisen La Stampa.

1. � Ekstremistgrupper 
nøyer seg ikke lenger med 
å spre rasistisk retorikk på 
internett. Nå har de begynt 
å produsere dataspill for 
å trekke til seg barn og 
unge. Blant annet finner man 
titler som «Ethnic Cleansing», 
«Shoot the Blacks» og «Con-
centration Camp».  

3. Arbeiderpartiets forslag om 
å endre reglene for statsstøtte til 
moskeer får nå flertall i Stortin-
get. Ap vil kreve at imamer lærer 
seg norsk og får bedre kunnska-
per om det norske samfunnet. � 
En ny film om Vatikanets tafatte 
holdning til nazistenes jødeutryd-
delser vekker sterke reaksjoner i 
katolske land. Minst en kino har tatt filmen 
«Amen» av plakaten etter en proteststorm fra 
katolikker.

5. Open Scene-prosjektet på Det norske teatret 
får kritikk av professor i sosialantropologi, Odd 
Are Berkaak i en rapport utarbeidet for Norsk 
kulturråd. Det norske teatret avviser kritikken og 
sier de er det institusjonsteateret som har kommet 
lengst i arbeidet mot rasisme. • Afrikanske menn 
i Norge føler seg uthengt og ber statsministeren 
beklage konas uttalelser etter at Bjørg Bondevik 
uttalte at afrikanske menn er late. � Alle så nær 
som en av de 131 flyktningene fra det norske 
skipet M/S Tampa som kom til New Zealand, 
har fått flyktningstatus i landet. New Zealand 
tok imot 131 av de 433 som mannskapet på M/S 
Tampa plukket opp fra en synkeferdig farkost nær 
den australske Christmas Island i august i fjor.

7. Senter mot etnisk diskriminering slakter 
forslagene til regjeringens handlingsplan mot 
rasisme. • Det kommer fram at en to år gammel 
gutt som er født i Norge ikke kan få bosetnings-
tillatelse fordi han ikke har bodd i Norge i tre år. 
Faren hans, som har norsk statsborgerskap undrer 
seg over hva toåringen skal med arbeidstillatelse. 
� Aftonbladet stenger debatten på internettsi-
dene sine etter å ha bli dømt for brudd på tryk-
kefriheten for å ha trykket nazistiske innlegg.

8. Shabana Rehman sin bok «Nå» blir gitt ut.
10. Shabana Rehman har mottatt flere hat-brev 

fra ungdom med innvandrer-
bakgrunn. Hun har hatt en del 
provoserende utspill og får 
også kritikk fra politikere og 
innvandrerorganisasjoner.  
� Jødehat får spalteplass i 
den saudi-arabiske avisen 
al-Riyadh som skriver at 
«det jødiske folk trenger 
menneskeblod så prestene 
kan lage kaker til høytiden. 
Dette er et historisk og juri-
disk faktum». 

11. � Den tidligere Holo-
caust-fangen og lederen for 
det Shinuit, Tommy Lapid, 
reagerer på at palestinere har 
blitt merket med id-nummer 
i pannen og på underarmen. 

Forsvarsjefen lover at dette ikke skal gjenta 
seg.

12. Safia Yusuf Abdi blir tildelt Troms fylkes-
kommunes likestillingspris for hennes innsats 
mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

13. SOS Rasisme i Kragerø blir stiftet. • Som 
en del av handlingsplanen mot tvangsekteskap 
ønsker regjeringen at det skal bli enda strengere 
krav til at personer som ønsker å få deres ektefelle 
til landet skal kunne forsørge deres kjære.

18. � Den sveitsiske regjeringen starter full 
etterforskning av nazisympatisøren Albert Huber 
og hans nettverk. Nettverket blir mistenkt for å 
stå bak finansiering av Osama bin Laden.

19. Kristiansand tingrett dømmer nazistene 
Mikkel Vetvik, Andreas Bang Langeid, Kim 
Hugo Hansen og to andre menn i 20-årene til 
ett til to års fengsel for rasistisk motivert vold. 
Alle de fem voldsmennene anker på stedet. • FNs 
høykommissær for flyktninger offentliggjør at 
Kaptein Arne Rinnan, mannskapet og eierne av 
M/S Tampa blir tildelt årets Nansenpris – FNs 
flyktningpris. 

20. SOS Rasisme i Kragerø har oppstartsmøte 
på rådhuset. • Russen på Hamarøy får mye kri-
tikk for å spre samehets i revyen sin og fjerner 
en av sketsjene i revyen etter premieren. � Den 
italienske regjeringen innfører unntakstilstand for 
å stanse «ulovlige» innvandrere mer effektivt. 
Italia blir sett på som «hullet» i Schengen-muren, 

og er destinasjonslandet for en rekke skip med 
flyktninger som har tenkt seg videre til andre 
Schengen-land. • Olivier Dacourt takker nei til 
italienske Lazio fordi han frykter rasisme fra 
klubbens fans. 

22. � En uavhengig historikerkommisjon 
legger fram en 12 000 siders rapport om Sveits 
under andre verdenskrig. Rapporten forteller 
blant annet om at titusener jøder blir returnert til 
Tyskland og den visse død.

24. � Hale Berry blir den første fargede 
kvinnen som får Oscar for beste kvinnelige 
hovedrolle. Denzel Washington mottar også 
Oscar for beste mannlige hovedrolle og Sidney 
Poiter mottar en æres-Oscar. Han var den forrige 
fargede som mottok Oscar for beste mannlige 
hovedrolle – i 1963. 

25. � Leicester avlyser en vennskapskamp med 
Leeds etter at Leeds-supportere sang rasistiske 
sanger under seriekampen den 23. Supporterne 
ble videofilmet, og kampinspektør Mark Wilson 
uttaler – Finner vi dem, vil de ble arrestert og 
fremstilt for retten.

26. Gamlebyen beboerforening demonstrerer 
mot at Radio Nite Rocket etablerer seg i Gam-
lebyen. Forrige gang radioen var på luften, på 
begynnelsen av 90-tallet, fungerte den som en 
base for nazister. Under demonstrasjonen for-
teller redaktør Rune Kjelldahl i radioen at de 
kommer til å flytte til et industriområde.

27. �  Det kommer kraftige reaksjoner i 
Danmark etter at det ble kjent  at SS-symbolet 
brukes i en dansk militærleir i Afghanistan. • I 
Kiev demonstrerer studenter og jødiske foren-
inger mot at 28 tidligere SS-medlemmer blir 
rehabilitert.

28. � I Moskva banker skin-heads-gjenger to 
uteliggere og en ung mann fra Aserbajdsjan til 
døde. Folk er bekymret etter stadige voldsutø-
velser fra russiske nazister.

30. Ved halv-tre-tiden blir en asiatisk restaurant 
i Vestfossen forsøkt påtent. To maskerte menn 
knuser hvert sitt vindu og kaster inn åpne ben-
sinkanner. Eieren av restauranten oppdager dem, 
og når han kommer ut finner han sammenrullede 
aviser og lightere utenfor.

31. Like før kl 0200 blir en molotov-cocktail 
kastet gjennom ruten på et gatekjøkken i Hauge-
sund. Brannen blir raskt slukket. Politiet sier de 
ikke vil spekulere i eventuelle rasistiske motiver. 
� I løpet av påskehelgen skjer det flere angrep 
på synagoger og jødiske butikker flere steder i 
Europa. I Frankrike brenner en synagoge ned til 
grunnen.

marsmars
• Tampa får årets Nansen-
pris, FNs fl yktningpris
• Nazister i Kristiansand 
dømt for rasistisk motivert 
vold
• Hale Berry fi kk Oscar som 
første fargede kvinne
• SOS Rasisme i Kragerø ble 
stiftet.

Aftonbladets debattsider på 
Internett stengt etter dom

Bakgrunnen for dommen i Stockholms Tings-
rett var at fire nazistiske innlegg dukket opp i 
en Midtøsten-debatt i oktober 2000. Innleggene 
ble liggende på debattsidene.

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

Aftonbladet stengte etter dommen sine debatt-
sider, da de ikke turde å bære det ansvaret den 
svenske domstolen mener den har.

Vatikanstaten
• Vatikanstaten ble 
opprettet ved late-
ranoverenskomsten 
med den italienske 
stat i 1929, fornyet 
ved et konkordat i 
1984. Paven hersker 
eneveldig i Vatikan-
staten, idet både den 
lovgivende, dømmende 
og utøvende makt 
er tillagt ham. Pave 
Johannes Paul 2 er 
statsoverhode.

SMED
• Senter mot etnisk 
diskriminering ble 
opprettet i 1998. SMED 
yter gratis rettshjelp, 
dokumenterer art og 
omfang av diskrimi-
nering og fremmer 
forslag til tiltak.

Aktuelle internettsider:
• http://www.le.ac.uk/far/index.html
• http://www.kickitout.org/

Leiceister har profi lert seg som en antirasistisk fotballklubb og får god drahjelp av «Foxes against racism»
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1. � En omfattende tysk undersøkelse slår fast 
at den typiske høyreekstremist er en ung mann på 
mellom 15 og 24 år, med lav utdannelse og klare 
antisosiale trekk. Kun ni prosent er kvinner. 

2. Tingrettsdommer Margarete Hoff Oslo 
tingrett mener at en barneranstiltalt mann av 
pakistansk opprinnelse 
har et ansvar for at pakis-
tanere som folkegruppe 
«kommer i et dårlig lys», 
og plusser på straffen.

4. Regjeringen pre-
senterer tiltaksplan mot 
tvangsekteskap Det skal bli stren-
gere kontroll av ekteskapsvilkår 
og vilkårene for å få utenlandsk 
ektefelle til Norge.

7. � Fire nazister misshandler 
to innvandrere i Stockholm med 
jernrør. 

10. Politidirektoratet og Utlen-
dingsdirektoratet undertegner en 
avtale med International Organi-
zation for Migration (IOM). IOM 
skal legge forholdene til rette for 
at asylsøkere som har fått avslag på sine søknader 
frivillig reiser ut av Norge.

11. Haugesund Sparebank avvikler kundefor-
holdet de har til en naziorganisasjon. � Rundt 
10.000 personer, de fleste unge, er medlemmer 
av nazistiske grupper i Russland, opplyser det 
russiske innenriksdepartementet.

15. Det er premiere for revyen til SOS Rasisme 
i Stavanger. • Lederen for naziorganisasjonen 
Vigrid, Tore W. Tvedt møter ikke fram av helse-
messige årsaker da rettssaken mot ham begynner 
i Asker og Bærum tingrett. Tvedt er tiltalt for å 
spre rasisme via organisasjonens internettside og 
i bladet Vigrid.

17. SOS Rasisme sender ut pressemelding om 
at de har sett seg grundig lei på at mennesker 
med ikke-europeisk bakgrunn i kriminalsaker blir 
stilt ansvarlig som gruppe. Organisasjonen stil-
ler krav om at gjerningspersonene blir behandlet 
som enkeltpersoner. � En svensk reality-kjen-
dis åpner en ny nattklubb hvor bare innvandrere 
slipper inn.• UEFA-president Lennart Johansson 
hedrer Vard og seks andre klubber og takker dem 
for å være foregangsklubber i å integrere flerkul-
turelle i norsk klubbfotball. • Kommunalminister 
Erna Solberg uttaler at mennesker som lever i 
skjul for myndighetene er et økende problem, og 
varsler en gjennomgåelse av lovverket.

18. Forsker Jon Rogstad publiserer en omfat-

tende undersøkelse av innvandrere på arbeids-
markedet. Den viser at de er overkvalifisert 
for jobben, undertrykt av sjefen og utenfor 
arbeidsmiljøet. • Stortinget pålegger regjeringen 
å innføre obligatoriske kurs i norsk og samfunns-
forståelse for flyktninger.

19. Lier statlige asylmot-
tak blir valgt ut som stedet 
der kommunalminister Erna 
Solberg demonstrerer den nye 
harde linjen overfor antatt 
ubegrunnede asylsøkere.

20. � En synagoge i bel-
giske Charleroi blir pepret 
med kuler. 

21. � Under valgopptaks-
møtet til det svenske nazist-
partiet Sverigedemokraterna 
blir de angrepet av motde-
monstranter fra Antifacistisk 
Aksjon.

22. Arbeiderpartiets leder 
Thorbjørn Jagland er rystet 
over valgresultatet i Frank-
rike, og mener det er en 

tragisk utvikling for europeiske land når høyre-
radikale partier vinner frem i Italia, Østerrike, 
Danmark og Frankrike. � Etter valget i Frank-
rike får Chirac 19,7 prosent av stemmene, Le Pen 
17,6 og Jospin 16,05 prosent.

23. Lederen av den nazistiske gruppa Vigrid, 
Tore W. Tvedt, blir dømt til 75 dagers fengsel 
for blant annet å ha publisert tekster som krenker 
jødene. • Konserten det jødiskinspirerte orkes-
teret Kol Simchas skulle holde på Cosmopolite 
i Oslo blir avlyst. Terrorfrykt hos de ansatte på 
spillestedet førte til avlysningen. Dette vekker 
sterke reaksjoner over hele landet. � Den anti-
nazistiske gruppen Simon Wiesenthal Center 
reagerer sterkt på at de lokale myndighetene i 
Auschwitz tillater bygging av et kjøpesenter rett 
ved konsentrasjonsleiren.

24. Justisminister Odd Einar Dørum og kommu-
nalminister Erna Solberg  forsikrer Stortinget at 
regjeringen Bondevik ikke vil bruke Forsvaret til 
uttransportering av asylsøkere som har fått avslag 
på søknadene sine. • Rolf Kirschner, formann 
i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, uttaler at 
norske jøder utsettes for trusler, hets og angrep, 
og at det har blitt verre den siste tiden. �  Rundt 
150 asylsøkere gjør opprør ved et nytt mottak i 
det vestlige Australia. Asylsøkerne krever at de 
må behandles som flyktninger, noe australske 
myndigheter ikke vil gå med på. Australierne 

sender alle som kommer til landet uten visum 
eller andre papirer rett til mottakene. • Storbritan-
nias statsminister Tony Blair sier at han synes at 
høyreekstremisten og presidentkandidaten Jean-
Marie Le Pen sin politikk er frastøtende, og han 
oppfordrer demokrater over hele Europa til å 
kjempe mot Le Pen. • Britisk teater anklages 
for å være rasistisk. En offentlig rapport viser 
at etniske minoriteter utgjør en langt mindre del 
av staben enn deres andel i samfunnet skulle 
tilsi. • Høyreekstremisten Jean-Marie Le Pen 
nekter å komme på sin egen pressekonferanse i 
EU-parlamentet, fordi politiske motstandere og 
demonstranter har sneket seg inn i salen.

25.  En 27 år gammel mann dømmes til seks 
måneders fengsel for trusler og rasistisk motivert 
vold.

26.  Frp uttaler at andre partier og norsk presse 
skylder Frp en unnskyldning da de beskyldte dem 
for rasisme og nazisme når Frp advarte mot en 
snillistiske innvandringspolitikken. • Motere-
daktør i Elle, Hilde Marstrander, forteller at hun 
av franske Elle fikk forbud mot å bruke fargede 
modeller på forsiden. � EU åpner for å utlevere 
terrorister til amerikanerne og avgir erklæring 
mot antisemittisme og fremmedhat med brodd 
mot Jean-Marie Le Pen.

27.  Loveleen Kumar refser politikere og poli-
tisjefer for å misbruke tragiske drap til å innføre 
andre lover, regler og registre for innvandrere enn 
for andre.• Oppland AUF arrangerer Rock mot 
rasisme. � 200 000 mennesker demonstrerer i 
Paris mot at høyreekstremisten  Jean-Marie Le 
Pen stiller til presidentvalg.

28. SOS Rasisme avholder sitt 8. ordinære 
landsmøte. Anne Elisabeth Hansen blir gjen-
valgt som leder. 

29. Oslo kommune bidrar med en gavepakke 
verdt 4,5 millioner til realiseringen av et Holo-
caust-senter på Villa Grande i Oslo. • Statsminis-
ter Kjell Magne Bondevik besøker den jødiske 
synagogen og barnehagen i Oslo for å vise soli-
daritet med jøder som urettmessig lider. • Juristen 
Abid Q. Raja (26), som er en av justisministerens 
rådgivere, uttaler at muslimer som møter i retten 
bør avkreves ed ved Koranen. � Den indiske 
forfatterinnen Arundhati Roy uttaler at urolighe-
tene mellom hinduer og muslimer i India vekker 
minner om Nazi-Tyskland. Politikerne sitter bare 
rolig og ser på fanatikernes herjinger, sier Roy.

30. 50 sigøynere blir nektet adgang på Sola 
camping.

aprilapril
• SOS Rasisme i Stavanger 
har antirasistisk revy
• Landsmøte i SOS Rasisme
• Vigridleder Tore W. Tvedt 
dømt for rasisme
• Opprør på australske asyl-
mottak

Dømt for rasisme
Lederen av nazigruppa Vigrid, Tore W. Tvedt, ble dømt til 75 dagers fengsel for brudd på 
straffelovens paragraf 135 som forbyr nedsettende, offentlig omtale av personer på grunnlag 
av deres tro, hudfarge eller etniske opprinnelse. Bakgrunnen er at Tvedt på Vigrids hjemme-
sider og i medlemsbladet Vigrid har publisert sterkt krenkende utsagn mot jødedommen og 
jøder generelt. Han er også dømt for brudd på våpenloven, for å ha hindret offentlige tjenes-
temenn i å gjøre jobben sin og for å ha nektet å oppgi personalia til politiet, melder NTB.
Av fengselsstraffen på 75 dager er 45 dager gjort betinget, med en prøvetid på to år. Denne 
straffeskjerpelsen har Asker og Bærum tingrett kommet fram til fordi den mener at Tvedt har 
villedet ungdom ved å fordømme jøder og mørkhudede i Norge.

• Fikk strengere straff fordi han er pakistansk 
Tingrettsdommer Margarete Hoff mente at en barneran-
stiltalt mann av pakistansk opprinnelse hadde et ansvar 
for at pakistanere som folkegruppe «kommer i et dårlig 
lys», og plusset på straffen.Under ankebehandlingen 
av saken i Borgarting lagmannsrett tok dommerne klar 
avstand fra Hoffs formuleringer.
17-åringen anmeldte tingretten og Hoff til politiet for 
etnisk diskriminering i domspremissene.

Opprør på australske mottak
Rundt 150 asylsøkere gjorde opprør ved et 
mottak i det vestlige Australia. På et annet 
mottak i den samme regionen var det sammen-
støt der mer enn 50 mennesker kom til skade. 
Asylsøkerne krevde at de må behandles som 
flyktninger, noe australske myndigheter ikke vil 
gå med på. 
Australierne sender alle som kommer til landet 
uten visum eller andre papirer rett til mottakene.

april

26. – 28. april 2002 var antirasister fra hele Norge samlet til SOS Rasismes 8. ordinære Landsmøte på Hersleb skole i Oslo. Anne Elisabeth Hansen, SOS Rasismes leder gjennom 6 år ble gjenvalgt, 
fl ankert av Organisatorisk nestleder Trond Thorbjørnsen og Politisk nestleder Ketil W. Aanensen. Nytt blod i Arbeidsutvalget stod Christiane W. Muribø for. Anne Elisabeth Hansen kommenterer: 
– Vi har nå fått et svært arbeidsdyktig, faglig tungt og spennende Landsstyre, og håper og tror at ledelsen kan bidra til å styrke og bistå våre lokallag over hele landet i deres engasjement mot 
rasisme.

Sverigedemokra-
terna fascistisk?
• Sverigedemokraterna 
er ifølge den kjente 
fascismeforskeren 
Juan J. Linz sine defi-
nisjoner et fascistisk 
parti. Gjennom sitt 
antimarxistiske, anti-
internasjonalistiske, 
fagforeningsfientlige, 
rasistiske og aggres-
sive partiprogram 
oppfyller Sverigede-
mokraterna de krav det 
kreves for å bli definert 
som et nazistparti.

Villa Grande 
på Bygdøy
• Quislings bolig under 
2. verdenskrig, skal bli 
et senter som på sikt 
bl.a. skal opprette og 
drive en permanent 
Holocaustutstilling 
med tilhørende arkiv, 
bibliotek og undervis-
ningsopplegg.

Jean-Marie Le Pen
• Født 1928, fransk 
jurist og politiker. 
Leder av det høyreek-
streme og rasistiske 
partiet Front National 
(FN) fra 1972. Tidligere 
fallskjermsoldat og 
plateselskapsdirektør.   
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UNHCR bekymret for flyktningdebatt
FNs Høykommisær for flyktninger (UNHCR), kaller debatten om innvandring til EU for overopphetet, og slår fast at 
de fleste mennesker som søker asyl i EU kommer fra krigsrammede land. 
– Om man ser på statistikken finnes det veldig lite støtte for de tanker som finnes i mange europeiske land, altså 
at de oversvømmes av «falske» asylsøkere, uttalte talsmannen Rupert Colville på en pressekonferanse i Genève. 
Han påpekte att statistikken motbeviser myten om «bekvämlighetsflyktingar» 
– Sju av de ti største flyktinglandene er eller har vært krigsrammet. Dessuten synker antallet asylsøkere som 
lykkes å komme til EU. For ti år siden tok unionen imot 675 460 personer som av flyktinggrunn ville bli her, mens 
tallene for i fjor stanset på 384 530.  

• Tidenes største 17. mai for alle
Årets 17. mai for alle i Oslo ble en antirasistisk folkefest av dimensjoner. Hele 15 000 men-
nesker fant veien til Norges største antirasistiske gratisfestival. 
Programmet for konserten ved Akerselva inneholdt blant annet The Margarets, Amulet og 
Askil Holm, som er tre av de mest omtalte nye navnene i norsk rock i år. I tillegg til disse 
spillte også Kohinoor, Papaya Music og SuperVixen. Paperboys og Maria Solheim. 
SOS Rasismes konserter på Kuba er et av de største 17. mai-arrangementene i Oslo, samti-
dig er dette en av byens største festivaler. 
Mer info: www.sos-rasisme.no/17mfa

mai

Tidenes 17. 

Foto: Gry Rønnevik, Stavanger SOS Rasisme
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Fikk fysisk vondt av Carl I. Hagen
Den svenske integrasjonsministeren Mona Sahlin (bildet) 
uttalte at hun fikk vondt i hjerte og sjel av måten Frem-
skrittspartiet og Carl I. Hagen brukte Fadime-saken på her 
i Norge.
– Det gjør meg vondt at de høyrepopulistiske partiene i 
Europa utnytter en delvis mislykket integrasjon av innvan-
drere. Carl I. Hagens misbruk av Fadime-saken gjorde meg 
fysisk vondt, sa Sahlin til NTB. Hun mente vi ikke kunne la 
høyrepopulistene få dominere integrasjonsdebatten.

• Nazister frem i Storbritannia Det høyreekstreme 
partiet British National Party (BNP) greide det svært mange 
fryktet. Partiet ble igjen representert i folkevalgte organer i 
Storbritannia, melder Aftenposten. BNP fikk i gjennomsnitt 
18 prosent av stemmene på de stedene hvor partiet stilte 
opp. Dette er det beste resultat det høyreekstreme partiet 
har oppnådd på over tyve år. Både Burnley og Oldham 
opplevde kraftige raseopptøyer sist sommer, og BNP var 
delaktige i å organisere opptøyene.

Bøtelagt for hets av muslimer
Som høyt betrodd forsker i Forsvaret brukte Jarle Syn-
nevåg deler av fritiden til å hetse muslimer på Internett, 
skriver Romerikes Blad. Da forskerens synspunkter ble 
kjent gjennom media, valgte Ressurssenter for Pakistan-
ske Barn, ved Aslam Ahsan, å anmelde flere av utfallene 
til politiet. må Han ble dømt til å betale 10 000 kroner i bot. 
Påtalemyndigheten viste til den såkalte rasismeparagra-
fen – og mente en rekke utsagn var egnet til å forhåne og 
skape ringeakt for personer med tilhørighet til islam. 

mai

mai for alle!

Foto: Ola Melbye Pettersen, Lørenskog SOS Rasisme
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Politiet må gi kvittering
Alle som kontrolleres av politiet på gata skal få en kvit-
tering, ifølge Stortinget
Ordningen går ut på at alle som stoppes og kontrol-
lerers av politiet skal få et slags kontrollbevis der type 
kontroll, dato, tid, sted og tjenestenummer til den 
politimannen som kontrollerer skrives ned. 
Dette for å forhindre at personer med innvandrerbak-
grunn føler seg diskriminert, skriver Dagsavisen. 

• Fredrikstad SOS Rasisme protesterer 
Fredrikstad SOS Rasismes reagerte på at bare litt over halvparten av for-
mannskapet i kommunestyret var for å innføre rasismefri sone i alle sine bygg 
hvor publikum ferdes. 
– Dersom kommunestyret hadde fulgt opp formannskapsflertallet ville vi fått 
et vedtak som sier «Fredrikstad kommune innfører ikke rasismefri sone i alle 
sine bygg hvor publikum ferdes». Hva i all verden er dette for slags holdnin-
ger? spurte leder for de 120 medlemmene i Fredrikstad SOS Rasisme, Åsa 
Bergstrøm.

OMOD
• Organisasjonen mot 
offentlig diskrimine-
ring (OMOD) ble stiftet 
i 1992. De arbeider 
for rettigheter til 
immigranter og etniske 
minoriteter i Norge, 
og de jobber med å 
promotere menneske-
rettigheter.

1. Leder i SOS Rasisme 
i Asker, Ingunn Fjellang 
Sæther, er en av hovedta-
lerene under 1. mai-toget 
i Asker og Bærum. • General-
sekretærene i Flyktningerådet, 
Kirkens Nødhjelp, Norges Røde 
Kors, Norsk Folkehjelp og Redd 
Barna sender et brev til landets 
434 kommuner. I brevet kritise-
rer de 33 navngitte kommuner for 
ansvarsfraskrivelse og motvilje 
mot å bosette flyktninger som har 
fått innvilget oppholdstillatelse. • 
1. mai-toget i Brønnøysund blir 
forurenset av en parole med 
slagordet «Kriminalitet=utvisnin
g». Heldigvis møter parolen krass 
kritikk av appellantene. � Over 1,3 millioner 
mennesker i gatene over hele Frankrike går i 1. 
mai-protest mot Front Nationals leder Jean Marie 
Le Pen. • Rundt 150 sigøynerledere samles i den 
polske byen Lódz i en kongress som skal sette 
søkelyset på sigøynernes rettigheter i Europa.

2. Regjeringen legger frem et lovforslag som 
skal sikre elevene et vern mot mobbing, vold, 
diskriminering og rasisme i skolen. � Nazipar-
tiet British National Party får et katastrofalt godt 
valgresultat under kommunevalget i Storbritan-
nia, de får i gjennomsnitt 18 prosent av stemmene 
på de stedene hvor partiet stiller.

5. � Med 82,2 prosent vinner Jacques Chirac 
andre valgrunde mot nazisympatisøren Jean 
Marie Le Pen. • Den britiske konservative poli-
tikeren og parlamentsmedlemmet Ann Winterton 
får sparken etter rasistiske utspill.

6. Den tidligere forskeren ved Forsvarets 
forskningsinstitutt Jarle Synnevåg får 10.000 
kroner i bot for å ha forhånet og skapt ringeakt 
for personer med tilhørighet til islam. Bakgrun-
nen er at han i åpne nyhetsgrupper på Internett 
postet åpenbare rasistiske innlegg. � Den høy-
reekstreme nederlandske politikeren Pim Fortuyn 
blir skutt og drept.

7. Elever fra Ytrebygda skole marsjerer gjen-
nom Bergen for å markere sin avsky mot rasisme 
og vold. � I Schaarbeek i Belgia skyter en 79 
år gammel rasist i hjel et marokkansk ektepar, 
skadeskyter deretter to tilfeldige forbipasserende 
gjennom et vindu og setter fyr på det drepte ekte-
parets leilighet. Ekteparets fire barn blir igjen i 
den brennende leiligheten, men reddes etter hvert 
ut av en nabo. • I Sverige får en mann besøk av 

to nazister som truer med å klippe av 
han fingrene.

8. Bydelsutvalget avslår å 
støtte 17. mai for alle, deres 
konklusjon er at arrangemen-
tet trekker til seg for mange 
som bor utenfor Grünerløkka 
bydel. � I Wien beskytter 1 
500 politifolk marsjerende 
nazister mot titusenvis av 
demonstrerende antirasister.

11. En beruset mann 
kommer med rasistiske tilrop 
og angriper en mørkhudet 
bussjåfør i Stavanger.

13. Tidligere sametings-
president Ole Henrik Magga 
blir valgt til leder av FNs per-

manente forum for urbefolkning i New York. • 
Norske myndigheter lanserer en rekke tiltak som 
skal gjennomføres for å hindre kjønnlemlestelse 
av jenter med innvandrerbakgrunn. • Tor Bach, 
redaktør i tidsskriftet Monitor, kritiserer Prosjekt 
Exit pga dets manglende resultater trass i de 
mange millionene prosjektet har mottatt i støtte 
fra diverse organisasjoner. Exit er et prosjekt som 
skal hjelpe nazister ut av nazimiljøet. � De tyske 
jøders leder Paul Spiegel mener antisemittismen 
aldri har vært større i Europa som nå siden krigen, 
og at mange ikke ser skillelinjen mellom Israel 
og det jødiske folk.

14. Saltdal videregående skole danner en komité 
som skal arbeide mot rasisme. � Den svenske 
integrasjonsministeren Mona Sahlin går sterkt 
ut imot FrP og Carl I. Hagens stigmatiserende 
misbruk av Fadime-saken.

15. Organisasjon mot offentlig diskriminering 
(OMOD) sier få rasismetiltaler vitner om slett 
politiarbeid, et mangelfullt lovverk og en dom-
stol med tynt erfaringsgrunnlag. • AUF besøker 
Saltdal videregående skole og holder foredrag 
om hvordan holdninger og handlinger fører til 
diskriminering. Dette er bare en av de mange 
skolene AUF’erne har besøkt de siste to ukene � 
Sju antirasister blir arrestert under en demonstra-
sjon mot rasisme og nazisme i Örebro i Sverige 
• Woody Allen kritiserer en amerikansk jødisk 
gruppe for å ha oppfordra det amerikanske folket 
til å boikotte filmfestivalen i Cannes pga antise-
mittismen i Frankrike. Han mener dette absolutt 
ikke er representativt for det franske folk og at 
de tydelig viste at rasisme er uakseptabelt under 
andre valgrunde i Frankrike.

16. Politiet setter i gang med ny etterforskning 
av Arve Beheim Karlsen saken.

17. Tidenes største 17. mai for alle blir avholdt 
i Kubaparken i Oslo, med et oppmøte på borti-
mot 15 000 mennesker. • Kjell Magne Bondevik 
advarer mot rasistpartienes framgang i Europa i 
sin 17. maitale. � Tyskland ber for første gang 
om unnskyldning for at 50 000 homoseksuelle 
og 22 000 tyske desertører ble sendt til konsen-
trasjonsleirer under 2. verdenskrig.

18. � Mellom 25 og 30 nazister, blant dem 
noen norske, marsjerer uten tillatelse gjennom 
Motala i Sverige. Underveis raserer de biler og 
knuser flere vinduer på huset til en journalist som 
tidligere har anmeldt nazister og skrevet mye om 
nazimiljøet.

21. «Vålerenga mot rasisme» får Annette 
Thommessens ærespris for sitt arbeid for inte-
grasjon og styrking av et flerkulturelt samfunn 
i sitt lokalmiljø. • I programmet Hard Talk på 
BBC blir Kjell Magne Bondevik hardt refset 
pga Norges innvandrerfiendtlige tilstand og 
KrFs FrP-kåthet.

23. � I Alabama i USA blir den 71 år gamle 
Ku Klux Klan-mannen Bobby Frank Cherry dømt 
skyldig i drapet på fire afroamerikanske barn. 
Dette skjedde i 1963 da han kastet en bombe inn 
i en fullstappet kirke. • Egypts president Hosni 
Mubarak ber domstolen om å på nytt behandle 
straffesaken på 21 menn som i fjor ble dømt for 
homofili. Dette gjelder også 29 andre menn som 
ble frikjent.

26. � FNs Høykommissær for flyktninger 
UNHCR går sterkt ut imot EUs innvandrings-
debatt med å fastslå at flesteparten av flyktnin-
gene som kommer til Europa ikke kommer på 
økonomisk grunnlag, men fordi deres land er 
herjet av krig. Argumentet for det er at absolutt 
størsteparten av alle flyktninger drar til andre u-
land der de neppe kan oppnå en bedre økonomisk 
tilværelse.

28. To journalister i Nye Rogaland ringer til 
femten forskjellige huseiere i Stavanger-området 
som denne uken har annonsert leiligheter til utleie 
i avisene. Presentert som Abdullah Mohammed 
får den første journalisten høre at alle leilighe-
tene er utleid, den andre journalisten, presentert 
som Espen Nilsen får snodig nok vite at alle er 
ledige.

29. Det statlige Læringssenteret tildeler Aspøy 
Videregående skole 10 000 kr for deres arbeid 
for å forebygge rasisme og fordommer.

maimai
• 1,3 millioner mennesker går 
i 1. mai-protest mot Le Pen
• Britisk parlamentsmedlem 
får sparken etter rasistisk 
utspill
• Tidenes største 17. mai for 
alle i Oslo
•FNs Høykommisær for 
fl yktninger kritiserer EUs 
fl yktningpolitikk

«17. mai for alle» 
• SOS Rasismes største 
arrangement. Det 
dukket opp på midten 
av 80-tallet som en 
motreaksjon på at en 
del barneskoler ble 
utsatt for trusler fra 
rasistiske miljøer. 
I  protest mot dette 
ville man vise at alle, 
uavhengig av etnisk 
opprinnelse, språk, tro 
og seksuell legning, 
kunne feire 17. mai 
sammen.

Vil forby privat rasisme
 Holgersen-utvalget foreslo en vesentlig utvidelse av paragraf 
135a i straffeloven, den såkalte rasismeparagrafen. Utvalget 
ønsket at den skal kunne ramme uttalelser som har kommet i 
privat sammenheng, ikke bare offentlig.
– Det må være nok at rasistiske ytringer fremsettes i andres 
nærvær, sa utvalgets leder, professor Gudrun Holgersen, under 
overleveringen av innstillingen i Kommunaldepartementet. 

Publikum koser seg foran scenen på 17. mai for alle Foto: Gry Rønnevik

mai
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1. Regjeringen  legger 
fram en handlingsplan 
for å bekjempe rasisme 
og diskriminering. • Tall 
fra SSB viser at ikke en 
eneste bedrift ble straffet 
på grunn av rasisme eller 
diskriminering i fjor. � 117 
immigranter kommer sjøveien 
til øya Lampedusa på Sicilia. • 
Likene av to kurdere funnet i en 
lastebil på en ferje fra Hellas til 
havnebyen Brindisi.

2. Advokat Terje Tune blir 
anmeldt til politiet for falsk 
forklaring og for å ha gitt villedende opplys-
ninger til norske myndigheter i forbindelse 
med asylsøkersaker. I tillegg er to andre norske 
advokater siktet. • Terje Tune får sparken fra 
Advokatfirmaet Furuholmen etter å ha fabrikkert 
en asylsøkerhistorie. • En oversikt som Statistisk 
sentralbyrå (SSB) har laget viser at det på de tre 
siste årene kun har blitt ansatt 0,2 prosent flere 
ikke-vestlige innvandrere i staten. Den forrige 
handlingsplanen mot rasisme skulle øke antall 
ikke-vestlige byråkrater i statsapparatet. • Erna 
Solberg innrømmer at også staten diskriminerer 
og er for dårlig til å ansette fremmedkulturelle.

4. Det lønner seg å drive asylmottak. Markedets 
største operatør, Hero mottak og kompetanse AS, 
fikk fire millioner kroner i overskudd bare i fjor.• 
Leder i Hero mottak og kompetanse, Ahmed 
Bozgil, uttaler at asylsaker er et marked for noen 
useriøse advokater som på en enkel måte tjener 
seg penger. � EU og Europa driver en «dum» 
flyktningpolitikk, uttaler FNs høykommissær for 
flyktninger Ruud Lubbers. Han mener pengene 
kunne ha vært brukt med mye større effekt om 
man møtte flyktningenes behov i regionene de 
kommer fra.

5. En privatperson fra Lillehammer anmelder 
Europeiske reiseforsikrings reklame om sykehus 
i utlandet. Han mener reklamen er rasistisk og 

framstiller utlendinger som skitne og 
kunnskapsløse. � En tidligere SS-offi-
ser (93) blir dømt til sju års fengsel for 

massemord av italienske fanger.• 
Med to alvorlig svekkede sped-
barn ombord kommer 100 kur-
diske flyktninger til Italia med en 
fiskebåt.

7. � Dansk Folkeparti takker 
Sverige over en helsides annonse 
i Dagens Nyheter (DN) for all 
støtte i ordkrigen om dansk inn-
vandringspolitikk.

8. Raymond Johansen blir ansatt 
som ny generalsekretær i Flyktnin-

gerådet. • Godkjente tolker i Nord-Norge tar initi-
ativ til å danne ei sammenslutning for å styrke og 
kvalitetssikre tolkenes arbeid. � Den israelske 
regjeringen gir sin tilslutning til lovforslaget om 
at bare jøder kan kjøpe eller leie statlig jord. 

9.  UDI uttaler at de ønsker at asylsøkere som er 
kriminelle, voldelige eller har store sosiale eller 
psykiske problemer skal samles i egne, forster-
kede mottak. � En domstol i Paris dømmer den 
franske stat til å betale en symbolsk erstatning på 
en euro til en organisasjon som representerer mer 
enn 1500 jøder som ble deportert under annen 
verdenskrig. • En føderal immigrasjonsdommer 
gir ordre om at en 81 år gammel mann som var 
fangevokter i to tyske konsentrasjonsleirer skal 
utvises fra USA. 

10. � Michael Jackson uttaler at platebransjen 
er rasistisk, og påstår at Sony-sjef Tommy Mot-
tola er en djevel og rasist.

12. � Føderasjonsrådet i Russland  vedtar en 
lov mot ekstremisme. Bakgrunnen er at Russ-
land har hatt en bølge av rasistisk motivert vold 
de siste årene, og problemet bare øker. • Flere 
hundre sinte demonstranter marsjerer i Los Ange-
les-forstaden Inglewood for å protestere mot 
rasistisk politivold. • Frankrike og Storbritannia 
blir enige om at den omstridte flyktningleiren 
Sangatte-leiren i Frankrike, like ved den engelske 

kanalen, skal stenges.
14. � Nazisten Maxime Brunerie prøver å 

drepe president Jacques Chirac. 
15. Molde SOS Rasisme og Moldejazz har Hip 

Hop Jam på kulturhuset i Molde. • Det avsløres at 
politiet tilbød en asylsøker midlertidig arbeidstil-
latelse hvis han hjalp dem med å avsløre falske 
asylhistorier. � Vandaler skjendet rundt 40 
jødiske graver på en gravplass i den østlige 
delen av Roma.

17. UDI  reagerer på at mindreårige asylsøkere 
fra 1. august kan miste grunnskoleopplæringen. 
Det strider i så fall mot FNs barnekonvensjon 
om utdanning. 

18. � To hvite politimenn i Los Angeles blir 
tiltalt for å ha banket opp en svart tenåring iført 
håndjern.

19. � Dronning Silvia av Sverige avstår fra å 
offentlig kommentere bekreftelsen på at hennes 
far Walther Sommerlath var medlem i det tyske 
nazistpartiet. • De etterlatte etter en farget post-
mann i Birmingham som tok livet av seg etter å ha 
blitt utsatt for rasistisk mobbing, får en erstatning 
på ca. én million kroner. 

20. Asylsøkere skal skremmes fra å komme til 
Norge. Skrekkbilder fra norske asylmottak skal 
vises på russisk og ukrainsk TV for å stanse 
flyktning«strømmen».

22. FN oppfordrer medlemslandene til å endre 
flyktningsystemet for bedre å kunne skille 
mellom reelle og økonomiske flyktninger.

24. � Den innflytelsesrike amerikanske rasisten 
William L. Pierce dør av kreft, 68 år gammel.

30. Fotballaget til Benjamin Hermansen blir 
Oxlo-ambassadører på Norway. • Justisminis-
teren er på besøk i USA og aviser amerikanske 
jøders påstand om at Norge er antisemittisk og 
antiisraelsk. � Belgiske menneskerettighetsor-
ganisasjoner protester mot en utstilling av afri-
kansk pygmékultur, som de anser hører hjemme 
i kolonitiden.

julijuli
• Forslag i Israel: bare 
jøder skal kunne kjøpe 
eller leie statlig jord.
• Asylsøkere skal skrem-
mes fra å komme til 
Norge

Asylsøkere skal skremmes 
–Vi vil vise at det ikke er noe attraktivt å sitte i norske asylmottak. Vi tror dette vil hindre noen i å komme, sa 
statssekretær Kristin Ørmen Johnsen (bildet) i Kommunaldepartementet til Aftenposten. Den norske staten 
inviterte en russisk og en ukrainsk TV-kanal for å komme til Norge og filme. Reise og opphold for hvert av 
teamene kostet 40000 kroner, og Kommunaldepartementet betalte. Skrekkbilder fra norske asylmottak ble 
plantet på russisk og ukrainsk TV for å stanse flyktningestrømmen. 
–Det er nødvendig for oss å betale for å få det gjennomført. Det er ingenting mot hva det koster å ha folk i 
mottak, sier Ørmen Johnsen. For å skape mest mulig effekt, skal TV-teamene tas med til asylmottakene i 
Lier og på Hobøl. Disse mottakene er tilpasset såkalt åpenbart grunnløse asylsøkere, og forholdene er derfor 
ment å være spesielt kummerlige.

1. � I Italia blir mer enn 
300 innvandrere pågrepet. 
Flere av flyktningene, som 
hovedsaklig kommer fra 
Eritrea og Somalia, må 
behandles på sykehus.

5. SOS Rasisme i Fredrik-
stad protesterer mot  at nesten bare 
halvparten av politikerne i byen er 
for at byen skal erklæres for anti-
rasistisk sone.

10. Regjeringen går gjennom 
asylpolitikken for å finne ut om 
myndighetene stiller for tøffe krav 
til asylsøkerne. Norge har flere 
ganger fått kritikk fra FNs Høykommissær for 
flyktninger for den restriktive holdningen. • Stu-
denter på Blindern blir bombardert med jødehets 
via e-post. � En antirasistisk gruppe krever at 
den italienske forfatteren Oriana Fallacis siste 
bok blir forbudt i Frankrike.

11. � Storbritannia får sin første svarte biskop. 
John Sentamu blir biskop i Birmingham bispe-
dømme. • 70 asiater som ble nektet innreise i 
Island slipper inn i landet etter press fra opi-
nionen.

13. Nazistleder Tore W. Tvedt anmelder politiet 
og ber Riksadvokaten gripe inn fordi han føler 

seg forfulgt av politiet. � EUs 
justisministre vurderer et omstridt 
britisk forslag om å koble bistanden 

til u-land til samarbeid om 
å stanse ulovlig innvand-
ring.

14. Holgersen-utvalget 
foreslår en vesentlig 
utvidelse av paragraf 
135a i straffeloven, den 
såkalte rasismeparagra-
fen. Utvalget ønsker at 
den skal kunne ramme 
uttalelser som har kommet 
i privat sammenheng, ikke 

bare offentlig.
19. � En svensk ungdomsskolebok blir truk-

ket tilbake etter å ha blitt anklaget for rasistiske 
ytringer.

21. Stortinget vedtar at alle som kontrolleres av 
politiet på gata skal få en kvittering. Dette for å 
forhindre at personer med innvandrerbakgrunn 
føler seg diskriminert. � Tysklands nasjonalfor-
samling opphever dommer mot homoseksuelle 
og desertører under naziregimet fra 1933 til 
1945.

23. Bystyret vedtar at  Oslo kommune skal 
opprette et beredskapsteam innenfor OXLO-

kampanjen mot rasisme og fordommer, som 
skal rykke ut mot nazist- og rasistmiljøer.

24. Skolebyråd Kjell Veivåg (V) gir klarsignal 
for en egen samisk skoleklasse i Oslo til høsten. 
Klassen vil ligge på Tøyen skole, og elevene vil 
følge den samiske læreplanen. 

25. Stortingsrepresentant Finn Martin Valler-
ses (H) møter kurdiske flyktninger fra Nord-Irak 
organisert i kurdisk SOS Rasisme i Haugesund.

26. Under avslutningen av Petter Belsviks 
fotballskole blir den nye videoen til «Gi rasisme 
rødt kort» lansert.

27. Bydeler som får problemer med rasisme, 
skal nå få hjelp. Oslo kommune oppretter et 
kriseteam som skal assistere skoler og forel-
dre. � Storbritannias statsminister Tony Blair 
kommer med et forslag om en ID-brikke for 
å avsløre ulovlige asylanter. Innbyggerne må 
alltid bære ID-brikke, dersom de skal få tilgang 
til offentlige tjenester som helse, sosiale ytelser 
og utdannelse.

28. � Den danske riksadvokaten beslutter at 
det skal reises rasismetiltale mot talsmannen for 
den ytterliggående muslimske gruppen Hizb-ut-
Tahrir. 

29. � Dronning Margrethe advarer mot frem-
medhat i Danmark.

junijuni
• Storbrittania får sin første 
svarte biskop
• Holgersen-utvalget foreslår 
utvidelse av § 135a
• Stortinget vedtar kvitte-
ringsordning

• Statlig land kun for jøder Den israelske regjeringen  godkjente et 
lovforslag som sier at statseide landområder bare kan selges til jøder. 
Opposisjonen kalte loven rasistisk. Det var den høyreradikale Haim 
Druckman, fra Det nasjonale religiøse parti, som fremla lovforslaget, for 
å oppheve en høyesterettsdom fra 2000. Denne dommen slo fast at det 
ikke skal gjøres forskjell på jøder og arabere. Lederen for venstrepartiet 
Meretz, Yossi Sarid, uttalte at  loven var en rasistisk plett for Israel. 
- Ingen annen regjering i en demokratiske verden ville ha godkjent en 
slik lov, sa han. 

Oriana Fallaci
• Ekstrem-populisten 
Oriana Fallaci (71) 
har gjennom en lang 
karriere som pro-vest 
forfatter tilsatt Europas 
brune krefter en 
voksende oppslutning. 
Hennes nyeste bok 
«Vreden og stoltheten» 
tar for seg hennes 
ekstreme antimuslim-
ske holdninger, rundt 
om i Europa møter 
denne boka sterk 
motstand av mange 
antirasistiske organi-
sasjoner.

Kurdisk SOS 
Rasisme

• Kurdisk SOS Rasisme 
er grupper av kurdiske 
flyktninger fra Nord-
irak som arbeider for 
kurdernes rettigheter.

William L. Pierce
• William L. Pierce . 
1934 – 2002. Innfly-
telsesrik amerikansk 
rasist som med sin 
roman «The Turner 
Diaries» inspirerte 
adskillige rasister og 
nazister til bombeat-
tentater, bl.a. bombin-
gen av en forbunds-
bygning i Oklahoma 
City i 1995, hvor 168 
omkom.

• Var ledende i «Natio-
nal Alliance», Vigrid 
sin søsterorganisasjon 
i USA. 

SSB
• Statistisk sentralbyrå 
(SSB) lager offisiell 
statistikk og analyser 
om det norske samfun-
net, og de har  en 
utstrakt forsknings- og 
analysevirksomhet. De 
produserer over 800 
statistikker i året. 

juni/ juli
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1. � I Sverige blir Jonas Wahlström utsatt 
for telefonterror og dødstrusler av nazister • 13 
afrikanske båtflyktninger drukner i et forsøk på å 
komme seg «ulovlig» til Spania via sjøveien.

2. � Danmarks justisminister Espersen (K) 
oppgir at 98 asylsøker sitter fengslet uten å være 
siktet eller dømt for forbrytelser. • Den franske 
nazisten som er siktet for attentatforsøket mot 
Frankrikes president Jacques Chirac i juli, møter 
i retten etter at en psykisk vurdering slår fast at 
han er strafferettslig tilregnelig.

7. Oslos byrådsleder Erling Lae anbefaler Aps 
innvandringspolitiske talskvinne, Signe Øye, 
å unnskylde sine uttalelser om at «foreldre på 
asyljakt utnytter Norway Cup». � Sjefsredaktør 
i Svensk TV4 Hans Bergström nekter Sverigede-
mokraterna å annonsere i dagens nyhetssending, 
«partiet har sterke rasistiske trekk og er ikke 
demokratisk pålitelig», sier han. • Sju nazister 
sitter i retten i den tyske byen Dresden tiltalt for 
å ha bedrevet «heksejakt» på venstreorienterte, 
mørkhudede og narkomane. • Franske myndig-
heter forbyr naziorganisasjonen Unité Radicale. 
Nazisten med det misslykka attentatforsøket på 
Jacques Chirac tilhørte denne gruppa.

8. UDI sier de vil arbeide hardere for å finne 
foreldrene til asylsøkende barn. På den måten kan 
barna lettere sendes hjem. � Zimbabwes presi-
dent Robert Mugabe innfører en ny jordreform 
som går ut på at myndighetene skal ta over jorda 
til 2 900 av de hvite farmerne i landet, og deretter 
dele jorda mellom fattige svarte zimbabwere, slik 
at ikke det hvite mindretallet i landet skal fortsette 
å eie uforholdsmessig mye jord.

9. SOS Rasisme går sterkt ut mot idiotforslaget 
om å kaste ut utlendinger som er mistenkt for å 
planlegge kriminelle handlinger. Erna-forslaget 
møter også harme hos mange; Amnesty Interna-
tional Norge mener det bryter med menneskeret-
tighetene, Bondevik blir provosert og til og med 
Unge Høyre kritiserer katastrofeforslaget. • AUF-
leder Eva Kristin Hansen hevder at Ap burde 

rydde opp 
etter en 
r e k k e 
s k r e m -
m e n d e 
utspill fra 
innvandringspolitisk talskvinne 
Signe Øye.

11. Statssekretær i kommu-
nal- og regionaldepartementet, 
Kristin Ørmen Johnsen (H) sier 
at Norge burde tilby bistands-
midler for å lokke u-land til å 
ta imot asylsøkere som har fått 
avslag i Norge. � Sveriges 
statsminister Göran Persson 
hevder i et intervju at han vil 
gi statsstøtte til bedrifter som 
ansetter innvandrere

12. Nazistene Mikkel Vetvik, 
Kim Hugo Hansen og en 24 år 
gammel mann møter i Bergen 
tingrett tiltalt for flere tilfeller 
av grov vold, samt ulovlig 
kjøp og oppbevaring av våpen 
og ammunisjon. • 18 juni fattet 
Utlendingsdirektoratet vedtak 
om at ukrainske Lyusya skulle 
sendes ut av landet. Men først i 
dag bringer politiet i Bodø mel-
dingen videre til henne – sam-
tidig som hun blir hentet. • En 
håndfull antirasistiske grupper 
samler seg foran kommunal- 
og regionaldepartementet for 
å vise sin avsky mot Erna Solbergs siste «gull-
korn»; nemlig forslaget om å utvise utlendinger 
bare på mistanke om at de planlegger kriminelle 
handlinger. • Utlendingsdirektoratet og den poli-
tiske ledelsen i kommunaldepartementet møtes 
for å diskutere norskopplæringstilbud til gjenfo-
rente utlendinger. • Høyre-toppene Erling Lae 

og stortingsrepresentant Afshan 
Rafiq oppfordrer politikere til å 
stoppe hetsen av innvandrere og 
muslimer.

13. Nazistene Mikkel Vetvik, 
Kim Hugo Hansen og et par 
venner havner i slagsmål med 15 
antirasister utenfor Bergen tin-
grett, politiet møter fort opp og 
arresterer fire av antirasistene. 
• 17 årige Edvin Kokkersvold 
blir utsatt for rasistiske tilrop fra 
motspillere og tilskuere under 
en juniorkamp på Kjølnes. 

14. Redaktøren i det antifas-
cistiske magasinet Monitor, Tor 
Bach, ber antirasistene som i 
går sloss med nazistene om å 
besinne seg, han mener vold 
mot nazister fungerer veldig 
dårlig siden nazistene ikke 
bruker andre «konfliktløsnin-
ger» enn vold. • Human-Etisk 
Forbund klager på politiets 
henleggelse av en sak om to 
homofile menn som ble nektet 
leilighet på grunn av deres leg-
ning � Boka «Nationalsocia-
lismen i Sverige 1931–1945: 
Medlemmer och sympatisörer» 
som navngir over 28 000 med-
lemmer i svenske nazi- og 
fascistpartier fra tiden 1931 til 
1945 blir utgitt.

15. En 35-åring blir dømt til 
å betale 3 500 kroner i bot etter å ha stått i Oslo 
sentrum og sunget rasistiske sanger og skygge-
bokset mot tilfeldig forbipasserende.

16. Nazistene Mikkel Vetvik, Kim Hugo 
Hansen og en 24 år gammel mann blir dømt til 
fengsel i henholdsvis fem, fire og seks måneder 
for vold og oppbevaring av våpen. • Odd-keeper 

august
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• Franske myndigheter forbyr 
naziorganisasjonen Unité 
Radicale
• Nazistene Mikkel Vetvik, 
Kim Hugo Hansen og en 24 
år gammel mann blir dømt 
for vold og oppbevaring av 
våpen
• En FN-rapport konstaterer 
økt rasisme etter 11. septem-
ber
• Den irakiske kurderen Awat 
Jallal Nagmadin innleder 
sultestreik på asylmottaket
• Erna Solberg kommer med 
forslag om at utlendinger skal 
kunne kastes ut av landet på 
mistanke. Forslaget blir møtt 
med harme fra blant andre 
SOS Rasisme og Amnesty 
International

Sterkt mot Solbergs forslag 
SOS Rasisme reagerte sterkt mot forslaget til Kommunalminister 
Erna Solberg om å utvise kriminelle utlendinger som ikke er dømt i 
rettssystemet. En person som blir utvist fra landet på denne måten, 
vil ikke ha anledning til å forsvare seg mot anklagene. Å bli kastet 
ut av Norge med anklager om en forbrytelse med strafferamme 
på 10 år vil være en tung belastning i mange land med dødsstraff, 
sier politisk nestleder i SOS Rasisme, Ketil W. Aanensen. SOS 
Rasisme finner det svært urovekkende at mistenkte utlendinger 
ikke er underlagt samme rettsprinsipper som nordmenn. 

• Danmark vil sende irakere tilbake 
Danmark ville sende asylsøkere fra Irak tilbake til 
hjemlandet til tross for faren for at USA skulle angripe 
landet. Den danske innvandringsministeren Bertel 
Haarder mente at en potensiell risiko for en krig i seg 
selv ikke var noe grunnlag for å få innvilget asyl i 
Danmark. 
Et stort antall irakiske asylsøkere ble nektet opphold i 
Danmark i løpet av de siste månedene.

Rasismen i verden øker
Rasistiske holdninger i verden er på fremmarsj etter hendelsene 11. sep-
tember, ifølge FN. – Kombinasjonen av sikkerhetstiltak som er beregnet 
på å bekjempe terrorisme og tiltakene som er innført mot innvandring gir 
inntrykk av at et nytt jernteppe er i ferd med å falle på plass mellom nord 
og sør i vår verden, står det. – Fenomenet ser ut til å henge sammen med 
den politiske fremgangen til nasjonalistiske og ytterliggående høyrepartier 
i flere land. Men det har trolig også sammenheng med hendelsene i USA 
11. september, heter det i rapporten. FN noterer seg også kravet fra 
mange innvandingsskeptiske grupper om å redusere antall asylsøkere.

UDI
• Utlendingsdirekto-
ratet (UDI) behandler 
søknader om visum, 
oppholdstillatelse, 
arbeidstillatelse, 
statsborgerskap og 
asyl. I tillegg jobber de 
også med blant annet 
utlendingskontroll, 
mottagelse av asylsø-
kere, og integrering 
av flyktninger i norske 
kommuner. UDI ligg 
under Kommunal- og 
regionaldepartementet 
(KRD). 

Abonner på Håndslag
SOS rasisme har gjennom en rekke år hatt et utmerket samarbeid 

med de to danske organisasjonene Folkebevægelsen mod Nazisme 
og Aktive Modstandsfolk. De gir sammen ut det antifascistiske tids-
skrifte Håndslag.

Håndslag kommer ut fem ganger i året, omtrent 32 sider hver gang. 
Tidsskriftet innholder mye stoff om 2. verdenskrig og mye interna-
sjonalt stoff.

Derfor tilbyr vi deg nå å abonnere på Håndslag. 
For å abonnere må du gjøre to ting:
• Fylle ut og sende inn slippen nedenfor
• Sende inn 150 kroner til konto 7874 05 34652 – husk å merke 

innbetalingen med navn og adresse.

Kan sendes 
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

Jeg vil abonnere på H
åndslag.

N
avn: ______________________

Adresse: ____________________

Postnr: _____________________

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

AN 1–03

@
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

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
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Erik Holtan maner til kamp mot rasisme i fot-
ballen, han tror mye av skylda ligger i at flere 
foreldre fra førti og oppover sprer sine dårlige 
holdninger til ungene sine. • To tyrkiske menn 
blir i Eidsivating lagmannsrett dømt til tre og fire 
års fengsel for organisert menneskesmugling.

17. Kronprins Haakon hedrer Hvite Busser til 
Auschwitz under deres ti-årsjubileumet på Villa 
Grande i Oslo. Hvite Busser til Auschwitz er en 
stiftelse som i ti år har tatt med skoleelever til 
konsentrasjonsleirer i Tyskland, Polen, Tsjekkia 
og Frankrike for å vise frem de grusomhetene 
som fant sted der, og på den måten få ungdom 
til å forstå hva nazisme og rasisme kan resultere 
i. � Til sammen 3000 nazister marsjerer gjen-
nom gatene i den tyske byen Wunsiedel for å 
markere at det er 15 år siden Rudolf Hess døde. 
Til beskyttelse mot de ca 500 motdemonstrerende 
antirasistene brukes hundrevis av politifolk. • 
Under en pressekonferanse beskylder Liverpools 
franske manager Gerard Houllier det engelske 
folk for rasisme, han mener også at utenlandske 
spillere blir behandlet annerledes enn de engelske 
i Premier League.

18. Beboerne på Mysen asylmottak feirer mot-
takets fireårsdag med å gå rundt til naboene med 

blomster og takke for godt naboskap.
19. � Spansk politi finner 4 omkomne «ulov-

lige» innvandrere fra Nord-Afrika, i en marok-
kansk lastebil på vei til Frankrike. • Om lag 150 
båtflyktninger går i land på Sicilia.

21. En FN-rapport konstaterer at fremmedfrykt 
og rasisme har økt etter terrorangrepene 11. 
september. � 80 politifolk med opprørsutstyr 
beskytter et nazimøte mot antirasister i Linköping 
i Sverige.

22. Biskop Gunnar Stålsett hevder at om bare 
en generasjon vil problemet med rasisme bli 
langt mindre i Norge. Grunnskolene bør få æren 
for dette, mener han. • Et ukrainsk TV-team blir 
ferdig med sitt todagers oppdrag på å skremme 
«ubegrunnede» asylsøkere fra å dra til Norge. 
Oppdraget gikk ut på å lage en skrekkdokumentar 
om norsk asylpolitikk.

24. � 202 asylsøkende irakiske kurdere ankom-
mer sørkysten av Italia med båt.

25. � På sørkysten av Spania blir 100 «ulov-
lige» båtflyktninger arrestert.

27. � Flere av Sveriges mest populære artister, 
blant dem Sven-Ingvars, raser mot rasistpartiet 
Sverigedemokraterna, etter at de har misbrukt 
musikken deres i rasistpropagandaen til partiet. 

28. � Utlendingsmyndighetene i Danmark 
legger fram en rapport som forteller at det er 
ufarlig for de fleste av de irakiske asylsøkerne i 
Danmark å vende hjem. Dette ble fastslått etter 
en dansk og britisk delegasjon sitt besøk i Jordan 
og Tyrkia.

29. Den irakiske kurderen Awat Jallal Nag-
madin innleder sultestreik på asylmottaket mot 
at myndighetene ber kurdere uten oppholdstil-
latelse dra hjem. � Den britiske sportsutstyrs-
produsenten Umbro går med på å omdøpe en av 
sine joggeskomodeller etter sterke reaksjoner fra 
flere jødiske grupper. Det opprinnelige navnet 
var Zyklon, gassen nazistene benyttet for å 
drepe millioner i sine gasskamre under annen 
verdenskrig het Zyklon B.

30. Carl I. Hagen vil ha et eget statsadvokat-
kontor for etterforskning av terrormistenkte 
asylsøkere. • Muslimene i Nord-Trøndelag 
samler seg til bønn, for første gang i egen moské 
i Steinkjer, men mange av Steinkjers innbyggere 
viser sitt sanne rasistiske ansikt da de truer med 
underskriftskampanje for å få fjernet moskeen 
fortest mulig.

august
3000 nazister hyllet Rudolf Hess
3000 nazister marsjerte i den tyske byen Wunsiedel for å 
markere at det var 15 år siden Rudolf Hess døde. Markeringen 
gikk fredelig for seg. Hundrevis av politifolk passet nemlig godt 
på nynazistene, 
Hitlers høyre hånd Hess’ dødsdag i august har lenge vært en 
merkedag for nynazistiske demonstrasjoner.Om lag 500 antina-
zister arrangerte en motdemonstrasjon, men politiet holdt de to 
gruppene fra hverandre og det kom ikke til sammenstøt.

• Sendte ut tsjetsjenere 
For tredje gang i år bestemte Norge seg for å gjenoppta 
utsendelsen av tsjetsjenske asylsøkere til Hellas. 45 tsjetsjen-
ske barnefamilier gikk i dekning av frykt for å bli fengslet i Hellas 
– og sendt til Russland. 
To ganger har Norge stoppet utsendelsen av tsjetsjenere til 
Hellas fordi myndighetene ikke godtok at grekerne kastet små 
barn i fengsel. Nå ble utsendelsen gjenopptatt selv om grekerne 
vedgikk at barn fortsatt kan bli fengslet, skrev Dagsavisen. 

Robert Mugabe innfører jordreform i Zimbawe
8. august var fristen president Robert Mugabe i Zimbabwe hadde 
gitt 2.900 hvite farmere, som fikk beskjed om å overlate jorda til 
myndighetene som en del av regjeringens jordreform. 
Målet med jordreformen var at den dyrkbare jorda skal fordeles 
mellom fattige svarte zimbabwere, slik at ikke det hvite mindretallet 
i landet skal fortsette å eie uforholdsmessig mye jord.Det er politisk 
enighet om at en landreform er nødvendig, men Mugabe beskyldes 
for å fordele jord til sine egne tilhengere slik at reformen derfor 
likevel ikke blir rettferdig. 

Hvite busser til 
Auscwitz

• Stiftelsen Hvite busser 
til Auschwitz (HBTA) 
arrangerer dokumen-
tasjonsreiser til noen 
av nazistenes tidligere 
konsentrasjonsleire. 
Hensikten er å gi 
ungdom kunnskap 
om menneskerettig-
heter og demokrati, 
og bevisstgjøre unge 
mennesker til å ta 
ansvar for en fredeli-
gere verden.

Vi i SOS Rasisme mener 
at det eneste som kan stoppe 
rasismen og nazismen fullt og 
helt er helt vanlige folks enga-
sjement. 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 antirasis-
tiske 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 spe-
sielt engasjert på et bestemt område. 

Historien viser at det er aldri enkeltper-
soner som egentlig forandrer samfunnet. 
Store bevegelser og organisasjoner er 
drivkraften 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 symbolsk 
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 standpunkter. Tilsvarende 
ville Hitler eller Mussolini aldri nådd 
makten dersom de store folkemassene 
hadde lykkes å motarbeide dem med 
alle sine krefter. 

Ikke alt har forandret seg
Verden har selvsagt forandret seg siden 

disse sakene var aktuelle. Styrken i fol-
kebevegelser 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, snarere 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 hudfarge. 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 medlemmer 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 demokratisk organi-
sasjon som prøver å bekjempe rasismen 
på flere måter. 

Vi jobber på nasjonalt plan ved å utsette 
myndighetene for press, ha utspill i 
riksdekkende media, ha landsdekkende 
kampanjer og samkjørte henvendelser til 

store institusjoner som skoler 
og fagbevegelsen. 

Vi arbeider på lokalt plan ved 
å markere lokal motstand mot 
alle former for rasisme. Våre 
lokallag 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 over-
fører 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 opp-
gave for SOS Rasisme.

Ta kontakt!
Ta kontakt for mer informasjon om 

lokallagsaktivitet der du bor! 
Bli aktiv antirasist i Norges eneste 

landsdekkende medlemsorganisasjon 
som bruker alle krefter på kampen mot 
alle former for rasisme!

Hvorfor bli aktiv?
– enkel, grei og viktig informasjon

Kan sendes 
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

Jeg ønsker informasjon om hvordan jeg kan starte lokallag

Navn: ________________________________________

Adresse: ______________________________________

Postnr: _________________

Telefon: ________________

E-post: _______________________________________

Kommentar: ___________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

AN 1–03hold deg oppdatert ...
nyheter   temasider   ressurssider
pekere   aktuelt   + mye, mye mer

 ... sos-rasisme.no
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• Rasismeavsløringer i den svenske valgkampen. 
Svensk TV1 sendte en dokumentar om den svenske valgkampen som avslørte 
rasistiske holdninger hos lokale representanter for de fleste partiene. 
«Muslimer er flinke på to ting – å føde barn og utnytte systemet» og 
«Hvordan skiller man en ape fra en svart? Rekker man frem en banan, så tar apen 
den med foten» var bare noen av de hårreisende uttalelsene som ble filmet med 
skjult kamera. 
I etterkant av programmet trakk flere av politikerne seg fra sine verv i kommunene.

september

1. Den omstridte og straffedømte nynazistlede-
ren Tore W. Tvedt døper en ung jente like ved 
de tre sverdene i Hafrsfjord.

2. Politiets Sikkerhetstjeneste i Hordaland vil 
starte overvåking av det venstreradikale miljøet. 
Begrunnelsen er et sammenstøt mellom nazister 
og antirasister i august � En tenåring blir tiltalt 
for drapet på en iransk asylsøker i Sunderland. 
Drapet blir karakterisert som rasistisk. • «Vi må 
reise fra Johannesburg med en samlet vilje til å 
gjøre slutt på global apartheid», sier Sør-Afrikas 
president Thabo Mbeki under åpningen av topp-
delen av FN-konferansen.

4. � Statsminister Göran Persson etterlyser 
en mer solidarisk flyktingpolitikk hos EU-lan-
dene. I et intervju oppfordrer han Finland til å 
ta imot flere flyktinger. • Den libanesiske hæren 
omringer en palestinsk flyktningleir, etter at tre 
personer ble drept i kamper mellom væpnede 
palestinere og libanesiske soldater.

5. UDI krever 10 millioner kroner fra kosovo-
albanske flyktninger som brøt betingelsene for 
norsk tilskudd til hjemreise. � Stadig flere tys-
kere har nazisympatier, viser en ny undersøkelse. 
31 prosent av de spurte i Vest-Tyskland sier seg 
nå enig i at «jødene har for stor innflytelse». 

6. For tredje gang i 2002 bestemmer Norge 
seg for å gjenoppta utsendelsen av tsjetsjenske 
asylsøkere til Hellas. 45 tsjetsjenske barnefami-
lier går nå i dekning av frykt for å bli fengslet i 
Hellas – og sendt til Russland. • Den vellykkede 
returen av kosovoalbanere vil gjøre det lettere å 
gi midlertidig opphold til flyktninger i fremtiden, 
sier kommunalminister Erna Solberg • Mustaf 
Neziraj fra Kosovo har gått i dekning. Han ble 
utvist i 1995, men nekter å forlate Norge etter å 
ha bodd her i elleve år. � Et tysk museum til 
minne om ofrene for Holocaust blir utsatt for 
angrep med brannbomber.

7. Under parolen «Knus nazismen» står flere 
av Stavangers ungdomsorganisasjoner, deri-
blant SOS Rasisme, samlet i en markering mot 
Vigrids forsøk på å verve nye medlemmer til det 
nazistiske miljøet. • Flere kjente, danske nazister 
blir pågrepet av politiet i Oslo både før og etter 
fotballandskampen mot Danmark.

8. Lørenskog SOS Rasisme arrangerer en 
musikkfestival for mennesker på flukt. • Nesten 
hver tredje norske 18-åring er negativ til at inn-
vandrere snakker eget språk og beholder egne 
vaner, viser en fersk undersøkelse. De største 
skeptikerne er gutter som går på yrkesfaglig 
linje. � Opptil 6.500 demonstranter marsjerer 
i Paris. De krever oppholdstillatelse for tusenvis 
av papirløse innvandrere som har bodd i Frank-
rike i årevis.

9. Ås SOS 
rasisme blir 
stiftet. �  En 
gruppe foreldre 
i Nord-Kroatia 
sperrer inngan-
gen til skolen for å markere sin 
motstand mot at barna deres 
undervises i samme klasse 
som sigøynere.

10. Bare FrP stemmer mot 
at Sandefjord skal ta imot 90 
flyktninger neste år. � Den 
svenske valgkampen rystes 
etter et TV-program, der flere 
politikere kommer med svært 
fremmedfiendtlige utsagn på 
filmopptak tatt med skjult 
kamera. 

11. � Høyrepopulisten Jörg 
Haider blir gjeninnsatt som leder for det øster-
rikske Frihetspartiet (FPÖ). • Den svenske diplo-
maten Per Anger dør i en alder av 88 år. Under 
2. verdenskrig reddet han tusenvis av ungarske 
jøder fra de nazistiske konsentrasjonsleirene.

12. Den hjertesyke niåringen Elisabeth Jennifer 
Jordak og familien hennes går i dekning på ukjent 
adresse for å unngå å bli kastet ut av Norge. � 
Jordan vil stenge grensene sine for alle flykt-
ninger som rømmer fra et potensielt amerikansk 
militært angrep på Irak. • Under slagordene «Asyl 
til alle – Stop deportationerne» trenger demon-
stranter seg inn på det tidligere danske militær-
området, nå flyktningleiren, Sandholmlejren. • 
Flere svenske lokalpolitikere trekker seg etter de 
avslørende rasistiske uttalelsene på TV. • Flere 
tusen mennesker demonstrerer for demokrati på 
i Karlskrona, Sveriges eneste by med nazistiske 
valgkandidater.

13. I en større avisannonse i SarpsborgAvisa 
påstår FrPs bystyregruppe at det «på hverdager 
ikke finnes norske folk i gågaten. Bybildet er blitt 
mye mer negativt». Hvis ikke noe skjer raskt kan 
byen bli ødelagt, mener FrP-gruppa. � Lederen 
for muslimene i Sverige oppfordrer sine trosfeller 
til å stemme på kristendemokratene ved valget. 
Årsaken er frykt for at Koranen og Bibelen skal 
bli forbudt i Sverige.

14. � Et hundretalls nazister, mange unifor-
merte, marsjerte gjennom den svenske byen 
Karlskrona. 

15. � Nazister deler ut stemmesedler for partiet 
Nationalsocialistisk front (NSF) ved åtte valglo-
kaler i Karlskrona på valgdagen.

16. � Datteren til Australias innvandringsmi-
nister «flykter» fra landet fordi hun er såret og 

flau over farens harde linje mot 
asylsøkere.

17. Embetsverket i Kommu-
naldepartementet vil ikke gripe 
inn mot at UDI lar en person 
med bakgrunn fra Israel inter-
vjue palestinske asylsøkere. • 
UDI tar konsekvensen av at 
stadig flere barn kommer til 
Norge alene. Transittmottaket 
på Lysaker legges ned, og det 
etableres et helt nytt ankomst-
system.

18. � Maurice Papon (92) 
som i 1998 fikk 10 års fengsel for å ha deportert 
1690 jøder til nazistene under krigen, slipper 
løs av helseårsaker. «Jeg føler ingen anger eller 
skyld for handlingene mine» uttaler han. • Myn-
dighetspersoner kastet et syltetøyglass over bord 
og filmet  asylsøkerne fra M/S Tampa mens de 
stupte etter det for å framstille de som villmenn 
under en sultestreik om bord på  HMAS Manoora, 
sier et av vitnene som var med på skipet. • Tyrkisk 
politi finner 147 flyktninger stuet sammen i et 
lite lagerrom under en boligblokk i en forstad 
til Istanbul. De «ulovlige» innvandrerne fra 
Afghanistan, Pakistan og Bangladesh ventes å 
bli deportert. 

19. � Danmark planlegger å bygge landsbyer 
i Afghanistan for å sende flyktninger raskere 
hjem. Carl I. Hagen vurderer å foreslå det samme 
i Stortinget. • FNs spesialutsending i Afghanis-
tan ber Iran og Pakistan å prøve å forhindre at 
afghanske flyktninger reiser hjem før vinteren. 
Hvis ikke står landet foran en humanitær krise, 
advarer han.

20.  SOS Rasismes fantastiske Lokallagskon-
feranse i Stavanger blir åpnet av Politisk nest-
leder Ketil Wendelbo Aanensen. • Familiefaren 
og ektemannen Ilmiasan Ismailji sendes ut av 
Norge. Uka etter føder kona Ganimete parets 
fjerde barn – alene.  � Ti tusenvis av russere 
som ble tvunget inn i nazistenes arbeidsleirer 
under andre verdenskrig skal dele nærmere 3 
milliarder i erstatning. • I en desperat valgkam-
pinnspurt lover den tyske kanslerkandidaten 
Edmund Stoiber (CSU/CDU) å kaste ut 4000 
fundamentalistiske muslimer som kan misten-
kes for terrorisme. Han lover også å stoppe all 
arbeidsinnvandring fra land utenfor EU. 

septembersept.
• UDI krever 10 millioner 
kroner fra kosovo-albanske 
fl yktninger
• For tredje gang i 2002 
bestemmer Norge seg for å 
gjenoppta utsendelsen av 
tsjetsjenske asylsøkere til 
Hellas

Monitor
• Monitor er et uav-
hengig antifascistisk 
tidsskrift, som utgis av 
en redaksjonsgruppe. 
De motarbeider alle 
former for rasisme, 
fascisme og antisemit-
tisme. 

Musikkfestival på Lørenskog
8. september arrangerte Lørenskog SOS Rasisme musikkfestival for 

mennesker på flukt.
Festivalen som hadde fått navnet «Det finnes grenser», fokuserte på 

norsk og europeisk flyktningpolitikk og Festning Europa. Arrangementet 
ble avholdt i idylliske omgivelser i Lørenskog, ved Kjennbakken og Lang-
vannet. Blant artistene som stilte opp gratis for arrangementet var Amund 
Maarud Band (bildet), funguson, Anders Plywood og Zabeltitz.

I alt åtte band og et tjuetalls frivillige arbeidet fra før første konsertstart 
kl. 1500 til siste band gikk av scenen kl. 2100. Det ble holdt appeller og 
forfatter Eli Sol Vallersnes leste fra sin siste roman. Trass i påstander om 
«glissent oppmøte» fra lokalpressa var leder Ola Melbye Pettersen fornøyd 
med 150 besøkende og 70 nye medlemmer. «Dette var første gang vi gjorde 
et sånt arrangement. Vi tror det er et stort potensiale for å videreføre fes-
tivalen, og vi har fått mange nyttige erfaringer å bygge videre på.» Bilder 
og informasjon om festivalen ligger på http://sos-rasisme.no/lorenskog.

• Afghanistan tåler ikke at flyktningene vender hjem
FNs spesialutsending i Afghanistan, Lakhdar Brahimi, ba Iran og Pakistan å prøve å forhindre at afghanske flyktnin-
ger reiser hjem før vinteren. 
– Hvis ikke står landet foran en humanitær krise, advarte han. 
Siden Taliban-regimets fall i fjor høst har rundt 1, 6 millioner afghanske flyktninger returnert fra nabolandene, først 
og fremst Iran og Pakistan. 
– Afghanistan klarer så vidt å sørge for mat og klær til de menneskene som allerede bor der. Det er ingen måte vi 
kan absorbere flyktningene på, sa Brahimi under en pressekonferanse på FN-hovedkvarteret i New York onsdag. 
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• Sendte ut tsjetsjenere 
For tredje gang i år bestemte Norge seg for å gjenoppta utsendelsen av tsjetsjenske 
asylsøkere til Hellas. 45 tsjetsjenske barnefamilier gikk i dekning av frykt for å bli 
fengslet i Hellas – og sendt til Russland. 
To ganger har Norge stoppet utsendelsen av tsjetsjenere til Hellas fordi myndighe-
tene ikke godtok at grekerne kastet små barn i fengsel. 
Nå ble utsendelsen gjenopptatt selv om grekerne vedgikk at barn fortsatt kan bli 
fengslet, skrev Dagsavisen. 

september

21. � Danske flyktninger skal tvinges til å 
arbeide og gjøre nytte for seg i samfunnet, mens 
de venter på at saken deres behandles. Integra-
sjonsminister Bertel Haarder (V) vil i forslaget 
til ny integrasjonslov innføre en bestemmelse 
som forplikter asylsøkerne til å arbeide 37 timer 
i uka mens de oppholder seg i asylmottakene. • I 
en felles uttalelse oppfordrer de svenske Liberala 
ungdomsförbundet og Socialdemokratiska ung-
domsförbundet til samarbeid over partigrensene 
for å hindre at rasistiske partier får innflytelse. 

22. Tina Gorqaj får en halv time sammen med 
familien, før de blir sendt ut av landet. Uten for-
varsel blir kosovoalbanerne hentet av politiet i sitt 
hjem på Herøy.� Likene av ti omkomne flyk-
tinger blir brakt i land på en strand nær Ragusa 
på Sicilia. De antas å ha blitt tvunget overbord 
fra en båt for å svømme i land. •  Nevøen til 
den svenske Folkpartilederen Lars Leijonborg, 
Anders Leijonborg, blir angrepet av en gjeng 
snauskaller og må oppsøke sykehus. 

23. UDI vil bedre advokatbistanden for asylsø-
kere, og oversender et forslag til advokatvaktord-
ning til Kommunal- og regionaldepartementet. Et 
av hovedmålene er rask og tilstrekkelig kontakt 
med den tildelte advokat. • Skremselsreportasjene 

fra norske asylmottak ser ut til å ha vært «vel-
lykket». Økningen av antall russiske asylsøkere 
til landet ser ut til å være over.

24. Regjeringen klarer ikke å få ned køen av 
asylsøkere som venter på å bli sendt ut av Norge 
etter å ha fått avslag på sin søknad. 3.200 asyl-
søkere med avslag venter nå på å bli deportert. 
� En undersøkelse viser at hver fjerde skotte 
innrømmer å være rasist. Antall rasistmotiverte 
voldshandlinger rapporteres til 3000 per år og  
tallet er stigende. En ny antirasistisk kampanje 
blir nå lansert under slagordet «Ett Skottland 
– mange kulturer».

25. En innvandrerbutikk i Tønsberg blir for-
søkt påtent med en brannbombe og tilgriset med 
nazisymboler. • Statsviter og samfunnsforsker 
Erling Dokk Holm mener Oddvar Stenstrøm i 
Holmgang konsekvent mistenkeliggjør svake 
grupper. Programmet har en stil som «lyser av 
hat og forakt», mener Dokk Holm og ber Kåre 
Valebrokk ta Stenstrøm av lufta.

26. Landsforeningen for lesbisk og homofil fri-
gjøring (LLH) anmelder Pastor Enevald Flåten i 
menigheten Levende Ord for brudd på rasisme-
paragrafen. Bakgrunnen er et intervju med den 
kristne avisen Magazinet der Flåten blant annet sa 

at «homofili er synd mot Gud og skaperverket, en 
pervers livsstil og en besmittelse av landet vårt». 
� En undersøkelse viser at over halvparten av 
danskene er skeptiske til utlendinger. 80 prosent 
har et negativt forhold til islam, og 55 prosent 
ønsker å begrense flyktningers adgang til Dan-
mark. • Arsenalspissen Thierry Henry reagerer 
etter at PSV-tilhengere kastet gjenstander på ham 
og utsatte ham for rasistisk sjikane under kampen 
25. september.

27. � UEFA lover å etterforske den rasistiske 
hetsen Arsenalspissen Thierry Henry ble utsatt 
for under Mesterligaoppgjøret mot PSV Eind-
hoven. • To indonesiere blir dømt til fengsels-
straff i Australia i forbindelse med forsøket på å 
smugle inn 433 flyktninger som måtte reddes av 
det norske lasteskipet M/S Tampa i 2001.

28. Støttegruppa Aurora anmelder pastor Ene-
vald Flåten i Levende Ord for hets av homofile.

29. � Thierry Henry truer med å gå av banen 
neste gang han utsettes for rasistisk sjikane i en 
kamp.

30. Flere familier truer med å flytte fra Evje og 
Hornnes i Aust-Agder dersom det blir asylmottak 
i bygda.� Den tyske riksadvokaten tar ut tiltale 
mot tre medlemmer av nazibandet Landser.

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.

Høstens vakreste eventyr
Lokallagskonferansen viste hvilket bredt spekter av aktivister som bygger SOS Rasisme. Foto: Trond Thorbjørnsen

PST
• Politiets sikkerhets-
tjeneste (PST). Noen 
av primæroppgavene 
for Politiets sikker-
hetstjeneste innen 
sikkerhet er person-
kontroll, kontraterror, 
kontraekstremisme 
og datasikkerhet. PST 
er direkte underlagd 
Justisdepartementet.

• Tusenvis marsjerte for papirløse innvandrere
Opptil 6.500 demonstranter marsjerte i Paris. De krevde oppholdstillatelse for tusenvis av papirløse innvandrere som 
har bodd i Frankrike i årevis. Mange av de ikke godkjente innvandrerne kan ikke utvises fordi de har nære slektnin-
ger, for eksempel barn, som har fransk statsborgerskap. Likevel får de ikke papirer som vil gi dem arbeid og sosiale 
stønader. Mange ender opp på det svarte arbeidsmarkedet hvor de blir utnyttet av arbeidsgivere.
Den høyt profilerte kampanjen har allerede fått Frankrikes nye konservative regjering til å love ny individuell behand-
ling av de mange sakene.
De franske styresmaktene frykter at Frankrike vil bli rammet av et rasistisk tilbakeslag hvis tusenvis av innvandrere 
får oppholdstillatelse i en vending.
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I et brev til sine danske partikol-
leger skreiv Mona Sahlin: «I en 
tid da fremmedfiendtligheten er 
på frammarsj, er det beklagelig at 
den danske regjering legitimerer en 
slik politikk». Svaret fra Pia Kjærs-
gaard: «Dersom svenskene vil gjøre 
Stockholm, Göteborg og Malmø til 
skandinaviske Beirut med klankri-
ger, æresdrap og massevoldtekter, 
så dem om det. Vi kan sette klaff i 
Øresundbroen». 

Erna Solberg (H) forslår at utlen-
dinger skal kunne utvises bare på 
mistanke om at de planlegger 
kriminelle handlinger. FrP: Her er 
møkkaforslaga dems: 

Sarpsborg FrP: Her omtaler 
de asylsøkerne i Sarpsborg. – På 
hverdager finnes ikke norske folk 
i gågaten. Bybildet er blitt mye mer 
negativt. Hvis ikke noe skjer raskt 
kan byen bli ødelagt 

Per Sandberg, innvandringspo-
litisk talsmann i FrP: – I lys av 
de problemene vi har vært vitne 
til med manglende integrering av 
innvandrere i Norge, vil jeg forslå 
stopp i all innvandring fra ikke-
vestlige land. Han mener også at 
Kjell Magne Bondevik, Thorbjørn 
Jagland, Odd Einar Dørum, Kris-
tin Halvorsen og Jan Petersen er 
indirekte ansvarlig for drapene i 
Moss. Dagbladet intervjuer: – Og 
dette sier du før vi vet bakgrunnen 

til de som er siktet? – Ja, vi vet at 
det i hvert fall ikke er tradisjon og 
kultur i Norge for å stikke folk til 
døde med kniv. Det må de ha lært 
et annet sted. – Det er vel nordmenn 
som også stikker folk med kniv? 
– Nei, vi har kvittet oss med den 
type kultur Han sier også: – Det er 
mange som har tilpasset seg, men 
vi klarer ikke å komme videre så 
lenge familiegjenforening fører til 
at vi stadig får inn innvandrere med 
uakseptabel kultur og tradisjoner.

grumsetoppen 2002

Drammen SOS Rasisme gjenoppstår
Etter en periode uten lokallag og et par måneder med et interim-
styre fikk Drammen SOS Rasisme endelig bein å gå på igjen. Det 
nye laget ble konstituert med et stort og bredt styre, og nyvalgt leder 
Asgeir Kjeldstad. Det originale møtet ble åpnet med minikonsert fra 
hip hop gruppa Reint Bord, før planene for den videre kampen mot 
rasisme ble lagt. Lokallaget disponerer gratis møte- og kontorlokaler 
på Viktoria kulturhus, og ønskes velkommen av daglig leder Sadi 
Emeci: – Victoria Kulturhus har alltid kjempet mot rasisme, og dette 
er viktig steg i riktig retning, sier han. 

• Asylsøkere sultestreiket En 
mindre gruppe afghanere sultestreiket 
på Dansk Røde Kors› asylsenter 
på Amager. Asylansøkere innledet 
sultestreiken i protest mot at Flygtnin-
genævnet begynte å gi avlag om asyl 
til afghanere. Den danske regjeringen 
vurderte at det ikke lenger var noe fare 
forbundet med å reise til Afghanistan. 

Rasismen på og rundt banen
11. oktober bøtela UEFA flere europeiske fotballklubber for supporternes 
og spillernes rasistiske oppførsel. Samtidig lanserte de en tipunktsplan mot 
rasisme i samarbeid med organisasjonen Football Against Racism in Europe. 
Reaksjonene kom etter en periode med gjentatt og svært alvorlig rasistisk 
hets av mørkhudede spillere i den europeiske toppfotballen. Allerede dagen 
etter, under EM-kvalifiseringen mellom Norge og Romania, ble Norges Pa-Modou 
Kah utsatt for voldsomme rasistiske tilrop fra det rumenske publikumet. Han var ikke den eneste 
som opplevde rasisme under EM-kvalifiseringene den dagen. Under kampen mellom England og 
Slovakia ble Emile Heskey og Ashley Cole ofre for sjikane.

4. � I England blir en 
nazist dømt for ulov-
lig besittelse av store 
mengder skytevåpen, 
napalm- og bombeut-
styr og for å planlegge 
attentater mot minoritetsgrupper.

5. �  I Frankrike skyter en maskert 
nazist fire mørkhudede kafékunder, en 17 
år gammel gutt blir drept og de tre andre 
blir skadd.

6. � Mediegiganten Bertelsmann blir 
avslørt for å ha under 2. Verdenskrig vært 
Tysklands største leverandør av nazilitte-
ratur og for å ha brukt jødiske slavearbeidere på 
sine trykkerier.

7. Sør-Trøndelag fylkeslag setter ned interim-
styre. � I Danmark henlegger politiet rasis-
meanmeldelsen mot Lederen for det danske 
folkepartiet, Pia Kjærsgaard. • I Russland blir 
fire skolejenter mellom 15 og 17 år arrestert for 
å ha mishandlet og drept en 54 år gammel tad-
sjiker. Drapet var defini-
tivt rasistisk motivert. • 
Belgia unnskylder offi-
sielt for første gang for 
deporteringen av 25 000 
jøder til nazistiske kon-
sentrasjonsleire under 2. 
Verdenskrig.

8. � I Danmark sitter 
ni afghanske flytninger i 
sultestreik i protest mot 
Danmarks systematiske 
avslåing av asylsøkna-
der fra afghanere. • Ni 
båtflyktninger blir funnet 
døde etter et skipsforlis 
utenfor Sør-Spania, fem 
er fortsatt savnet. • Medi-
egiganten Bertelsmann 
innrømmer påstandene om sin nazifortid.

9. I Haugesund blir en mørkhudet 69 år gammel 
gatekjøkkenansatt angrepet av to rasister. � 
Australske myndigheter nekter å ta på seg 
skylden for at en avvist colombiansk asylsøkers 
død. Mannen ble skutt av paramilitære styrker i 
Colombia. 

11. En nazist blir i Oslo tingrett dømt for ulovlig 
besittelse av 300 gram dynamitt og en pistol. Det 
ble også funnet store mengder nazipropaganda 
hjemme hos nazisten � UEFA bøtelegger flere 

fotballklubber for 
supporternes og 
spillernes rasis-
tiske oppførsel. • 
Et engelsk lotteri 
får tusenvis av 
hatpost av rasis-
ter siden lotteriet 

bevilget 40 000 pund (nesten 500 000 kr.) til en 
anti-flyktningdeportasjons organisasjon. • Fem 
flyktninger som prøvde å ta seg «ulovlig» over 
grensa til Spania blir funnet døde i en lastebil.

12. Under EM-kvalifiseringskampen mellom 
Norge og Romania opplever Pa-Modou Kah 
voldsomme rasistiske tilrop fra store deler av 
det rumenske publikummet. � Englands Emile 

Heskey og Ashley Cole 
opplever rasisme under 
kampen mellom England 
og Slovakia.

13. Under kretscupfina-
len i Harstad blir en 16 år 
gammel spiller utsatt for 
rasistiske bemerkninger 
av spillere fra motstan-
derlaget �  Amoun 
Sleem blir tildelt Freuds 
minnespris for kamp mot 
rasisme.

15. Under et Berlin-
besøk blir rullestol-
brukende Jahn Otto 
Johansen angrepet av 
nazister, angrepet ender 
uten fysiske skader. � 

Et skip med omkring 70 omkomne og 50 sterkt 
medtatte somaliske båtflyktninger blir funnet i 
Adenbukta mellom Somalia og Jemen

16. � Sultestreiken blant de afghanske flykt-
ningene på et asylmottak i Danmark er ferdig.

17. Utviste Ilmiasan Ismailji søker om turistvi-
sum for å besøke sin nyfødte datter.

18. Norges Fotballforbund melder ifra til UEFA 
om rasismen Norges mørkhudede spillere opp-
levde under kampen mot Romania i Bucuresti. 
� I Sverige blir to menn mishandlet av en gjeng 

på ca ti nazister.
20. Arne Brimis kokk Zaid Elsakka, hans kone 

og deres fire barn blir brutalt revet ut av sine 
hjem og sendt ut av landet. • Asyladvokater truer 
med å boikotte fri rettshjelp til asylsøkere etter at 
regjeringen vil redusere tallet på timer som blir 
satt av til hver asylsøker.

21. En tidligere rasismedømt firebarnsfar blir 
dømt til 30 dagers fengsel etter å ha truet og 
spyttet på to mørkhudete barn i en skolegård 
i Stavanger. � To skip med til sammen 280 
«illegale» flyktninger blir stoppet av kystvakta 
utenfor Sicilia.

23. Jesus Revolution Army dukker opp på Skien 
videregående skole for å spre sitt kristne budskap, 
hvorav en del av dette gikk ut på å hetse noen 
av muslimene på skolen. Elevene reagerte kraf-
tig på dette og startet en underskriftskampanje 
for å få rasistene vekk. Det ble samla inn 200 
underskrifter.

27. � Søkemotoren Google sletter linkene til 
113 rasistiske og nazistiske hjemmesider.

28. En 19 år gammel østlending blir i Sunnfjord 
tingrett dømt til 30 dagers fengsel for å ha angre-
pet to dørvakter. Volden var rasistisk motivert.

30. � Ni bombeeksplosjoner finner sted i 
Soweto i Sør-Afrika der en kvinne blir drept. 
En gruppe Sørafrikanske nazister som ønsker 
«rase»krig mistenkes for å stå bak.

31. Drammen SOS Rasisme blir gjenopplivet. 
• Stavanger SOS Rasisme starter en intens ver-
vekampanje. resultatet av tre stands i løpet av én 
uke er 540 (!) nye medlemmer.

oktoberokt.
• UEFA bøtelegger fotball-
klubber for rasisme
• Søkemotoren Google slet-
ter linkene til 113 rasistiske 
og nazistiske hjemmesider.

oktober

UNHCR
• FNs høykommis-
sær for flyktninger, 
(UNHCR), ble opprettet 
av FNs hovedforsam-
ling i 1951. I henhold til 
flyktningkonvensjonen 
av 1951 skal de sikre 
flyktningenes rettslige 
stilling og arbeide 
for at de kan vende 
tilbake til sitt hjemland 
eller bli integrert i et 
nytt samfunn. Har fått 
Nobels fredspris både i 
1957 og 1981. 

Arsenal-spilleren Ashley Cole ble utsatt for rasistisk hets fra 
tribunen.

Søkemotoren Google slettet rasistiske lenker fra sidene 
sine.

UEFA
• Unions of European 
Football Associations 
(UEFA) er en europeisk 
fotballorganisasjon 
som ble stiftet 1954. De 
arrangerer europacu-
pen for serievinnere, 
cupvinnere, UEFA-
cupen og Europames-
terskapet for landslag.
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november
1. Sør-Trønde-

lag fylkeslag av 
SOS Rasisme 
etablerer kon-
torer på kultur-
huset ISAK i 
Trondheim. • Regjeringen 
vurderer likestillingslov for 
minoriteter i arbeidslivet. 
• Lenvik kommunestyre 
vedtar å innvilge 120.000 
kroner fra flyktningefondet 
til et leksehjelp-prosjekt for 
fremmedspråklige. � Søra-
frikanske myndigheter jakter 
på nazister i politiet og militæ-
ret etter bombeeksplosjonene 
onsdag 30.10.

2. � Politiet hindrer bråk 
mellom innvandrere og nazis-
ter i Växjö i Sverige.

4. Organisasjonen mot 
Offentlig Diskriminering gir ut en brosjyre for 
å hjelpe fargede som blir stoppet i kontroll av 
politiet. Brosjyren inneholder informasjon om 
rettighetene og hvordan man skal oppføre seg når 
man blir stoppet på gata av politiet. • Regjeringen 
foreslår i sitt budsjett for 2003 å fjerne tilskuddet 
til norskopplæring for asylsøkere. Det er kun de 
som har fått oppholdstillatelse som skal få slik 
undervisning.

5. UDI-direktør Trygve Nordby vil innskrenke 
rettighetene til asylsøkere man antar ikke har 
grunnlag for opphold. � Frankrikes største 
mottak for flyktninger stenger dørene for nye 
«illegale» innvandrere. • Det er knappe tre uker 
igjen til avstemminga om Sveits skal gjennom-
føre den nye asylendringa, siden endringa vil 
medføre at opptil 95% av asylsøkerne i Sveits 
vil få avslag advarer FN mot at dette blir gjen-
nomført.

6. Brønnøy Mottak i Svarthopen inviterer 
Brønnøysund-ungdom til felles aktiviteter med 
ungdommen på mottaket. • UDI-direktør Trygve 
Nordbys forslag om å stramme grepet overfor 
asylsøkere fra Øst-Europa møter kraftig motstand 
fra opposisjonen på Stortinget. • Nazisten Tore 
W. Tvedt blir den første i Norge som får feng-
selstraff for rasisme. � Jörg Haiders høyreek-
streme parti FPÖ får en oppsluttning på 10%.

7. Politiet gjør et nytt knivfunn i Benjamin 
Hermansen-saken. � I England blir graver fra 
1. Verdenskrig vandalisert av nazister.

9. Krystallnatta blir markert i store deler av 
landet og Europa ellers, den største markeringa 
i Norge finner sted i Askim. • På Årnes blir 
landets første flyktningmottak for funksjons-
hemmede opprettet. � Rundt 300 flyktningene 
fra Senegal og Vest-Sahara ble fanget på grensa 
mellom Marokko og Mauretania siden ingen av 
landa slapp dem inn. 18 av dem døde av sult før 
Røde Kors rakk å komme med matforsyninger.

10. � I Sverige blir en av nazistene som står 
bak «dødslista» sluppet sluppet fri.

11. Ankesaken mot drapstiltalte Joe Erling Jahr 
og Ole Nicolai Kvisler starter ved Borgarting 
lagmannsrett. � Fransk politi omringer kirka 
som blir okkupert av om lag 70 flyktningene 
som er blitt nektet adgang til en Røde Kors-
flyktningeleir.

12. En 16 år gammel jente blir anmeldt for 
voldsbruk, etter å ha angrepet to mørkhudede 
norske jenter utenfor Karjolen på Orkdal under en 
russefest fredag kveld. � I Sverige vandaliserer 

nazister huset til Rune Perssons 
med hakekors og dødstrusler

13. � Den amerikanske TV-
predikanten Pat Robertson 
anklager muslimer for å være 
verre enn nazister, og oppfor-
dret jødene til å våkne opp til 
den angivelige faren.

14. Erna får aldri nok: Regjerin-
gen vil stramme inn flyktningpo-
litikken enda mer.

16. � I Sverige samler rundt 
60 personer seg til en demonstra-
sjon til støtte for seks år gamle 
øyesyke Nadina som har fått 
asylavslag.

17. To dørvakter ved utestedet Sparks er dømt 
for rasisme etter å ha silt gjester etter hudfarge.

18. Regjeringen vil at familiegjenforening kun 
skal skje ved at familien i Norge kan bevise at 
de kan forsørge sine gjenforenbare familiemed-
lemmer. • Anne-Grete Strøm-Erichsen, Monica 
Mæland og Torill Selsvold Nyborg beskylder 
direktøren i Utlendingsnemnda for å bagatellisere 
og usynliggjøre kjønnsbasert forfølgelse.

19. Jentegjengen som angrep to mørkhudede 
tenåringsjenter på Orkanger forrige helg må svare 
for seg. Fire får sakene sine overført til konflikt-
rådet, den femte må belage seg på tiltale.

20. � I Moskva blir fem nazister blitt dømt 
til 9 og 3 års fengsel for rasistiske opptøyer der 
tre mørkhudede personer ble drept og dusinvis 
skadd.

21. � Tre rasister løp inn på et muslimsk kul-
turelt senter i Moskva og banket opp en 75 år 
gammel mullah.

22. Regjeringen ønsker å innføre gebyr på 
søknader om statsborgerskap. � En engelsk 
nazist fikk 11 års fengsel for omfattende ulovlig 
våpenbesittelse. I følge politiet hadde han disse 
våpnene for å drepe innvandrere. • Nazipartiet 
British National Party vant et sete i kommune-
valget i Darwen Borough.

25. UDI må returnere 10 millioner kroner 
til Barne- og familiedepartementet etter at få 
kommuner har sagt seg villige til å ta imot min-
dreårige flyktninger. � Danmark møter hard 
kritikk fra FN for sin 
brutale hjemsending 
av psykisk syke asyl-
søkere. • I Sveits tapte 
det høyreekstreme 
partiet SVP hårfint i 
en folkeavstemming 
om å innføre vestens 
mest umennesklige 
asylpolitikk.

26. Politiet starter sto-
raksjonen «Operasjon 
Advent». Operasjonen 
går ut på at rundt tusen 
politifolk skal kaste 
så mange «ulovlige 
innvandrere» som 
mulig ut av landet på 
tre dager. � I Sverige 
blir en politisk aktivist 
kidnappet av tre nazis-

ter og får den ene fingeren avklippet.
27. Robert Stoltenberg ble utnevnt som OXLO 

ambassadør, OXLO er en kampanje mot rasisme 
og intoleranse blant Oslos barn og ungdom. • 
Regjeringen innfører vedtaket om at familiegjen-
forening kun skal skje ved at familien i Norge 
kan bevise at de kan forsørge sine gjenforenbare 
familiemedlemmer. �  Andregenerasjons inn-
vandrere i Sverige har fire ganger større sjanse for 
å ikke få jobb enn de med svenskfødte foreldre, 
viser en rapport fra SNS Välfärdspolitiska råd. 
• Kylies lillesøster Dannii Minouge forteller på 
et radiointervju at sigøynere og flyktninger gjør 
livet utrygt, hun har også full forståelse for Le 
Pens valgresultat. • I Sverige ble en av lederne i 
NSF dømt for å holde nazidemonstrasjoner uten 
tillatelse. • Rundt 60 båtflyktninger blir meldt 
savnet etter et skipbrudd mellom Afrikas Horn 
og Jemen.

28. Joe Erling Jahr og Ole Nicolai Kvisler blir 
funnet skyldige i drapet på Benjamin Herman-
sen. • Politiets «Operasjon Advent» møter sterk 
kritikk av Egil Magne Hovdenak. • Arbeidsle-
digheten øker kraftig blant innvandrere fra ikke-
vestlige land. Nesten 7 prosent av 16-74-åringer 
med minoritetsbakgrunn i Oslo er uten jobb. 
Feilfrie jobbsøknader fra innvandrere havner i 
søppelkassen, fordi norske sjefer ikke tror de har 
skrevet dem selv. • Demokratene ble registrert 
som parti i det offentlige partiregistret etter at 
5.000 underskrifter ble godkjent, partiet består 
blant annet av rasisten Vidar Kleppe. 

29. Per Sandberg, innvandringspolitisk tals-
mann i FrP, foreslår full stopp i all innvandring 
fra ikke-vestlige land. � I Hagfors hindret 
omkring 50 ungdommer to politimenn i utsen-
delsen av en flyktningfamilie fra El Salvador. 
• EU har blitt enige om et program for å sende 
flyktninger tilbake til Afghanistan. Målet er at 1 
500 mennesker i måneden skal sendes tilbake fra 
april 2003. • Politiet i Antwerpen pågrep rundt 
160 ungdommer av nordafrikansk opprinnelse på 
den andre dagen med opptøyer etter et drap på en 
marokkansk lærer. Ungdommene mener drapet 
er rasistisk motivert.

30. I en meningsmåling får FrP 36,1 % oppslut-
ning i Østfold. � Nazipartiet British National 
Party presenterer Kylies lillesøster Dannii 
Minouge på sine nettsider som om en av deres 
viktigste støttespillere, selv benekter hun det. • 
Flere hundre personer deltar i et fakkeltog i Hag-
fors for å vise solidaritet med flyktningfamilien 
som tidligere ble forsøkt utvist.

nov.
• Graver fra 1. Verdenskrig 
vandalisert av nazister.
• To dørvakter ved utestedet 
Sparks er dømt for rasisme 
etter å ha silt gjester etter 
hudfarge.
• Nazister i Russland dømt 
for rasistiske opptøyer.
• Danmark møter hard kritikk 
fra FN for sin brutale hjem-
sending av psykisk syke 
asylsøkere.

Krystallnatta 2002
9. november ble Krystallnatta, starten på nazistenes 
politiske terror og folkemord, markert over store deler 
av landet. 
SOS Rasisme har en lang tradisjon for å markere 
denne datoen, og også i år var det flere lokallag som 
deltok i breie og folkelige markeringer. Fakkeltog og 
markeringer ble blant annet holdt i Askim, Stavanger, 
Fredrikstad, Oslo, Hamar, Molde, Asker, Bergen, 
Kristiansand, Tønsberg, Tynset og Drammen.

• Regjeringen Sparks-dørvakter dømt for rasisme To 
dørvakter ved utestedet Sparks er dømt for å ha silt gjester 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 oktober 2000 til mars 2001 nektet de 
mørkhudede adgang til Sparks, etter instruks fra ledelsen. 
Den rasistiske praksisen på utestedet i Kirkegata ble avdekket ved 
politispaning. Utsilingen skjedde ved at mørkhudede ble nektet 
adgang på begrunnelse av at de ikke hadde medlemskort.

«Aksjon Advent»
26. nov var starten på en stor politiaksjonen som hadde 
som mål å avdekke ulovlig innvandring og menneske-
smugling til Norge. «Aksjon advent» pågikk fram til 15. 
desember. Ifølge politidirektoratet deltok mer enn 1000 
politifolk i aksjonene, og samtlige politidistrikter i landet var 
involvert i aksjonen. – De ressurser som Norge i dag bruker 
på å hindre mennesker i å søke beskyttelse burde heller 
blitt brukt til å gi flyktninger et rettmessig vern, sier Politisk 
nestleder i SOS Rasisme, Ketil Wendelbo Aanensen.

november

British National 
Party (BNP)
• Britisk nazistparti 
opprettet i 1992 av 
utbrytere fra National 
Front (NF).

• Politisk står BNP for 
troen på en jødisk 
konspirasjon, benek-
telse av Holocaust, 
hvit makt, samt kamp 
mot all innvandring til 
Storbritannia. Har også 
gitt støtte til bl.a. loja-
listene i Nord-Irland.

• Til tross for at flere 
medlemmer, deriblant 
ledere, er dømt for 
rasistisk vold og over-
fall, stiller partiet til 
valg både ved lokal- og 
parlamentsvalg. BNP 
deltok aktivt i «rase-
opptøyene» i Englang 
sommeren 2001. 

Internasjonale 
Røde Kors

• Røde Kors- og Røde 
Halvmåne-bevegelsen 
er verdens største 
humanitære organisa-
sjon med over 105 
millioner medlemmer. 
De bygger på Geneve-
konvensjonene og 
Røde Kors-prinsip-
pene. Overordned mål 
er å redusere lidelsene 
for mennesker i nød.

Den borgerlige regjeringen fore-
slo i sitt budsjett for 2003 å fjerne 
tilskuddet til norskopplæring for 
asylsøkere. Det er kun de som har 
fått oppholdstillatelse som skal få 
slik undervisning.

– Når vi vet at behandlingstiden 
for asylsøknader i gjennomsnitt 
er ett år og at  mange har ventet i 
flere år rundt om i mottak i Norge, 
er det direkte hårreisende å høre 
dette forslaget, sier Christiane 
Walther Muribø i Arbeidsutvalget 
i SOS Rasisme. – Alle asylsøkere 
har i dag norskundervisning med 
samfunnsfag, ofte som det eneste 
tilbudet som finnes på mottaket. 

Skolen er de eneste som har daglig 
kontakt med alle asylsøkere,  og det 
er der asylsøkere lærer å orientere 
seg i det norske samfunnet. Regje-
ringen mener at asylsøkerne skal 
oppholde seg i lokalsamfunnet 
vårt uten å bli forstått eller å kunne 
forstå norsk. Etter lang tid i mottak 
skal så asylsøkerne som endelig får 
oppholdstillatelse, bosettes i kom-
munene. Integreringsprosessen 
vil bli ytterligere forvansket og 
vil ta mye lengre tid. Vi må ikke 
glemme at Norge har ratifisert FN-
konvensjonen som gir asylsøkere 
fra andre land rett til å søke asyl i 
Norge, avslutter Muribø.

Kutter norskopplæring

Krystallnatten
• Krystallnatten 
markerer begynnelsen 
på jødeforfølgelsen i 
Europa. Den 9. novem-
ber 1938 organiserte 
nazistene en stor 
aksjon som skulle 
koste 6 millioner jøder 
livet. Navnet kommer 
av haugene med knust 
glass som lå i gatene 
fra butikker eid av 
jøder. 
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1. UDI setter i gang tiltak for å sende hjem flere 
mindreårige asylsøkere enn før. Dette fordi UDI 
mener Norge er blitt for attraktivt for mindreå-
rige asylsøkere. � Et titals personer blir funnet 
omkomne etter at en fiskebåt med «ulovlige» 
afrikanske innvandrere forliser utenfor kysten 
av Libya.

2. � Andreas Rocksén og Erik Sandberg 
mottar Sveriges Television årlige Mosaik-pris 
for programserien Fort Europa. Fort Europa er 
en filmproduksjon som blottlegger den rasistiske 
strukturen i Europas flyktningpolitikk. 

3. De ansatte på Lysaker asylmottak får en 
kraftig overraskelse da de oppdager at politiet 
har tallmerket de nyankomne asylsøkerne med 
sprittusj. Ifølge Halden politikammer var dette 
bare en metode for å «skille bølingen». � Den 
danske regjering og Dansk folkeparti ønsker å 
samarbeide om å forverre Danmarks flyktningpo-
litikk. Dansk folkeparti ønsker også å innføre en 
minimumsstraff på 6 måneder for de som skjuler 
asylsøkere som har fått avslag.

4. Joe Erling Jahr og Ole Nicolai Kvisler blir 
i Borgarting lagmannsrett dømt til 18 og 17 års 
fengsel for drapet på Benjamin Hermansen. 
Siden det blir lagt vekt på at drapet var rasistisk 
motivert, blir drapsdommen skjerpet i forhold 
til dommen på 16 og 15 år i Oslo tingrett. • En 
undersøkelse av Statistisk Sentralbyrå viser at 
nordmenn har blitt mer positive til innvandrere 
(eller som Dagbladet slår denne nyheten opp; 
mer negative). � I Sverige stopper Migrations-
verket de omstridte planene om å bruke flytende 
boligplattformer som asylmottak, grunnet at det 
er for dyrt.

5. En iransk kvinne som hevder at hun er les-
bisk deporteres. Selv om UDI er enige i at det 
er farlig å være «offentlig lesbisk» i Iran, har de 
avslått søknaden siden hun ikke kunne bevise sin 
seksuelle legning. � Rundt om i hele Sverige går 
flere hundre mennesker i fakkeltog mot rasisme 
og for en human flyktningpolitikk. Samtidig 
blir en klage på politiets beslutning om når en 
antirasistisk demonstrasjon skal avholdes avslått. 
Demonstrasjonen har blitt plassert på samme dag 
og plass som en nazidemonstrasjon, bare med et 
par timers mellomrom. 

6. Drammen SOS Rasisme avholder Rock mot 
rasisme, og trekker til seg over 120 publikum-
mere.

11. I Fredrikstad inviterer det nyopprettede 
Flerkulturelle kontaktutvalget til idémøte, deres 
formål er å skape et forum for dialog på tvers av 
politiske skillelinjer og etnisk bakgrunn.

13. SOS Rasismes deltagere i København 2002 
– Stopp Unionen gjør en fabelaktig demonsra-
sjonsinnsats mot rasisme og EUs rasistiske 
innvandringspolitikk. • Kommunalkomiteen på 

Stortinget vedtar å 
opprette en hurtig-
domstol som skal 
«behandle» asyl-
søknader i løpet av 
48 timer.

14. I Børsa blir tre 
gutter på 13, 14 og 
15 år anmeldt for 
å ha kastet stein 
mot et hus der det 
bor en innvandrer-
familie, med tilrop 
som: «dere skal ha 
dere tilbake der dere 
kommer i fra». � 
40 afghanske flykt-
ningbarn har de siste 
dagene omkommet 
av kulde i tre leire 
langs grensen mot 
Pakistan.

16. SOS Rasisme i Lørenskog arrangerer 
juleverksted. Etter juleverkstedet henger opp et 
banner på en sentral bro med ønske om god jul. 
De lager også et ekstra banner i tilfelle det første 
blir revet ned. • NOAS kritiserer at politiet er i 
Dubai for å krympe nåløyet for asylsøkere, siden 
denne ordningen i praksis fører til at flyktninger 
blir avvist før de får vurdert om de har et reelt 
beskyttelsesbehov. � Ulf Lundell krever 100 
000 kr i erstatning fra det høyreekstreme partiet 
Sverige-demokratene og en bekreftelse om at 
de aldri igjen skal bruke musikken hans. Hvis 
dette ikke aksepteres vil han ta saken i retten 
• Sveits truer med å forby en bok om landets 
rolle i plyndringen av jøders eiendeler under 
andre verdenskrig. Begrunnelse er at bildet på 
omslaget viser et sveitsisk flagg sammen med 
et hakekors.

17. Nazisten Terje Sjølie blir i Høyesterett 
frikjent for å spre rasistisk hets. • Kommunalde-
partementet tar sikte på å etablere et nytt avsper-
ret asylmottak på Østlandet for såkalt åpenbart 
grunnløse asylsøkere, der asylsøkerne skal få en 
maksimum 48 timers saksbehandling før de kan 
sendes ut av landet. � Det slovakiske fotball-
forbundet blir bøtelagt med 300.000 kroner etter 
at Emile Heskey og Ashley Cole ble hetset med 
rasistiske tilrop under EM-kvalifiseringskampen i 
oktober. • Den australske regjeringen presenterer 
planene for å bedre forholdene for asylsøkere på 
de sterkt kritiserte asylleirene i Australia.

18. Antirasistisk 
Senter hevder de 
vil rapportere 
Sjølie-frikjen-
nelsen til FN 

for brudd på menneskerettighetene. � I 
Finland har den tidligere rasismebøtelagte 
høyrepopulisten Olavi Mäenpää samlet 
nok underskrifter til å danne riksparti. 
Forrige gang han forsøkte seg på dette, 
ble det avslørt at flere av underskriftene 
var falske. • Tysklands høyeste domstol 
stanser en innvandringslov som ville 
åpnet de tyske grensene for tusenvis av 
høyt utdannede arbeidssøkere.

19. � I Helsinki i Finland blir to menn 
myrdet med hagle, politiet mistenker at 
saken er koblet til nazisme. • Til tross 
for sterk og solidarisk støtte fra lokal-
befolkningen i Hagfors i Sverige blir en 
flyktningfamilie fra El Salvador til slutt 
dessverre sendt hjem.

20. Ledelsen ved Lierskogen asylmottak 
reagerer på at alle asylsøkere utstyres med 
like jakker (uniformer). � Før de oppdager 
at planen bryter med grunnloven stemmer 

flertallet av byrådet i en by i Sveits over en ny 
apartheidplan som går ut på å forby asylsøkere 
adgang til diverse offentlige bygninger og plas-
ser. Straks grunnlovsbruddet oppdages, reduseres 
ekstremheten i planen, og asylsøkerne vil heretter 
bli anbefalt å ikke oppholde seg på disse plassene. 
• Den republikanske lederen i det amerikanske 
Senatet, Trent Lott, trekker seg fra sin stilling, 
grunnet voldsomme reaksjoner på hans rasis-
tiske uttalelser og segregeringspolitiske fortid. 
• Den Australske menneskerettighetsgruppa 
Spare Rooms for Refugees hevder i en rapport 
at australske marinesoldater skal ha mishandlet 
flere asylsøkere.

21. Banneret som SOS Rasisme i Lørenskog 
hengte opp den 16. des. blir revet ned. Få timer 
senere er reservebanneret på plass. Det henger 
til over nyttår da lokallaget pakker banneret pent 
ned til bruk til senere juler.

22. � 10 tyrkiske båtflyktninger blir funnet 
døde i havet utenfor den greske hovedstaden 
Athen.

24. Barne- og familiedepartementet bevilger 
300.000 kroner til et prosjekt som har som mål-
setting å kartlegge traumer og psykiske ettervirk-
ninger hos flyktningbarn.

30. � Arbeiderpartiet i Israel anker valgkom-
misjonens beslutning om å la Baruch Mazel, 
som knyttes til den forbudte høyreekstreme og 
rasistiske bevegelsen Kach, stille som kandidat 
ved valget 28. januar.

desemberdes.
• Tiltak for å deportere fl ere 
mindreårige asylsøkere
• Politiet tallmerker asylsø-
kerne med sprittusj for å 
«skille bølingen»
• Drammen SOS Rasisme 
avholder Rock mot rasisme
• Nazisten Terje Sjølie blir i 
høyesterett frikjent for å spre 
rasistisk hets.
• Det slovakiske fotballfor-
bundet blir bøtelagt
• Ledelsen ved Lierskogen 
asylmottak reagerer på at 
alle asylsøkere utstyres med 
like jakker (uniformer)

Straffeøkningen i Holmlia-dom
I sin behandling av drapet på Benjamin Hermansen økte Borgarting lagmannsrett straffen 
til både Jahr (bildet) og Kvisler med to år – til henholdsvis 18 og 17 år. 
Dommen slår fast at et slikt drap ikke bare er rettet mot drapsofferet,  et rasistisk motivert 
drap er et anslag mot hele samfunnet. Det krenker den alminnelige rettsfølelse og det 
skaper frykt blant mennesker med en annen etnisk bakgrunn enn den norske. Ut fra dette 
skriver dommerne blant annet: «Av den grunn er det nødvendig å gi et tydelig signal til 
enkeltpersoner og miljøer der rasisme og menneskefiendtlige holdninger har innflytelse.» 
En viktig del av lagmannsrettens begrunnelse er altså at dommen sender et sterkt signal 
til samfunnet – særlig til de som kan tenkes å utøve rasistisk motivert vold.

• Vil sende asylsøkerbarn ut av landet 
Utlendingsdirektoratet (UDI) vil ha ned antall asylsøkerbarn uten foreldre som kommer til Norge. 
UDI vil aldersteste unge asylsøker, og i større grad enn før sende mindreårige asylsøkere 
tilbake til sine familier i hjemlandet, melder NTB. 
Ola Melbye Pettersen i Arbeidsutvalget til SOS Rasisme mener at det er totalt uholdbart å 
kriminalisere og forhåndsdømme en gruppe asylsøkere på denne måten. 
– UDI prøver her å så tvil om motivene til hel gruppe flyktninger, en gruppe som er ekstra sår-
bere på grunn av sin unde alder. Retten til å søke asyl er individuell og nedfelt i FNs flyktning-
konversjon, uttaler Pettersen.

desember

Baruch Marzel
• I Israel kan ikke partier 
og politikere å stille 
til valg «hvis mål eller 
handlinger til partiet 
eller kandidaten kan 
true Israels eksistens 
som en jødisk og 
demokratisk stat, 
framkalle rasisme eller 
gi støtte til væpnet 
kamp for en fiendtlig 
terrororganisasjon». 

• Baruch Marzel var 
lenge leder for det 
forbudte partiet Kach. 
Han stiller til valg for 
det ultranasjonalistiske 
partiet Herut ved valget 
28. januar 2003.

• Kach ble erklært en 
ulovlig terrororganisa-
sjon i 1994 etter at et 
Kach-medlem mas-
sakrerte 29 palestinere 
mens de var i bønn i 
Hebron. Kach skal tidli-
gere ha hatt utbredt 
kontakt med apartheid-
regimet i Sør-Afrika.

Hurtigmottak
• Kommunaldepar-
tementet tar sikte 
på å etablere et nytt 
asylmottak på Øst-
landet der asylsøkere 
etter bare 48 timers 
saksbehandling skal 
asylsøkerne kunne 
transporteres ut av 
landet.

• Mottaket skal ligge 
mellom Oslo og 
Gardermoen, og skal 
ta hånd om «åpenbart 
grunnløse asylsøkere». 
Tidligere militærleire 
med piggtråd er det 
mest aktuelle. 

• I forbindelse med 
arbeidene med mot-
taket har statssekre-
tær Kristin Ørmen 
Johnsen, kommunal-
departementet uttalt: 
«Målet vårt er at ikke 
mer enn 5 prosent 
av asylsøkerne som 
kommer til Norge, skal 
være såkalt åpenbart 
ubegrunnede»

Under EU-toppmøte var det flere store markeringer mot blant annet EUs flyktningepolitikk. Foto: Beate Pettersen
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• Møteplassen på Bamble
Bamble kommune har laget en møteplass for innvandrer og flykt-
ninger. Pengene som er benyttet til oppussing og utstyr kommer fra 
den pakken med statlig tilskudd kommunen mottar for hver flyktning 
den tar i mot. Selve oppussingen har flyktningene gjort selv. Flykt-
ningene var svært fornøyde med å få sitt eget sted. - Dette er bra 
for oss. Her kan vi komme og snakke med folk, surfe på Internet, 
arrangere fester og kanskje et bryllup i ny og ned, forteller Mahmed 
Ismil og Mohamed Aden Hussein til Porsgrunns Dagblad.

• Rock i Drammen Det nystartede Drammen SOS 
Rasisme arrangerte kick-off-konsert på Viktoria kul-
turhus. Dead Sheriff, Why Us?, Moys, Les Femmes 
Fatales og Slipper Heroes var blant de lokale banda 
som stilte opp. Ca. 150 betalende publikummere og 
et 70-talls nye medlemmer ble fasiten for det første 
store arrangementet til lokallaget. Leder Asgeir 
Kjeldstad var godt fornøyd med konserten som ga ny 
besøksrekord for Viktoria.

7.–15. februar arrangerte Studen-
tersamfunnet Bislet sin tradisjo-
nelle Uka på Høgskolen i Oslo. 
Dette året valgte studentene 
SOS Rasisme som sin samar-
beidspartner. 

– Noen av oss i styret satt og snakket om 
World Trade Center og ringvirkningene av 
terrorhandlingene. Vi følte at det var viktig 
å ta avstand fra den generaliseringa og 
hetsen av muslimer og arabere som fulgte 
i kjølvannet av 11. september. Vi tok det 
opp på et styremøte i november og vedtok 
der at Uka 2002 skal sette fokus på kampen 
mot rasisme og at 50% av overskuddet skal 
gå til SOS Rasisme.

SOS Rasisme var rett og slett de første vi 
tenkte på, vi vurderte egentlig aldri noen 
andre. Navnet har nok innarbeidet seg i 
bevisstheten opp gjennom årene, sa boo-
kingsjef Joachim Fredrik von Hirsch.

Kort om rasisme
•  Rasisme er et relativt nytt 
fenomen, og ble første gang 
systematisk 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 mennes-
keraser 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 gude-
gitt 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 minorite-
tene samer, kvener og romani-
folk, 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 urbefolkning 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 tradisjo-
nell at mange feilaktig tror at den 
alltid har eksistert. Fremdeles er 
det folk som setter sammenheng 
mellom hudfarge og oppførsel. 
Fremdeles brukes kulturforklarin-
ger som om kultur var medfødt. 
Fremdeles finnes det mennesker 
som ser på enkelte folkegrupper 
som mindreverdige. Fremdeles 
finnes uvitenhet. En snakker for 
eksempel om «afrikansk oppfør-
sel» 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 tilsvarende større forskjel-
ler.

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 gjen-
nom mange hundre år. Vesten 
har blod på hendene og rasisme 
i hodet. Rasisme er fremdeles 
skapt av mennesker og kan 
knuses av mennesker. Bekjemp 
rasismen!

Rasismerevy i Stavanger

– Vi ville vise hvordan TV2 nyhetene, 
reklamen på TV og programmer som Hotell 
Cæsar og Holmgang skaper og bidrar til å 
opprettholde et ensidig, feilaktig og negativt 
bilde av innvandrere, sier leder i Stavanger 
SOS Rasisme, Ingrid Østerhaug. Stavanger 
SOS Rasisme inviterte alle tiendeklasser i 
området til å se revyen. 

– Det er viktig å begynne med forebyggende 
arbeid allerede i ungdomsskolen, fortsetter 
lokallagslederen. – Starter man tidlig med 
holdningsskapende arbeid, er det lettere 
for folk å unngå å bli påvirket av rasistisk 
propaganda. I revyen prøver vi å vise at 
mange har rasistiske holdninger uten at de 

vet om det selv. Og for at folk ikke skal ha 
rasistiske holdninger, må de først være klar 
over at de har disse holdningene. Vi håper 

at revyen får folk til å tenke, bli bevisst sine 
egne holdninger og ta et riktig standpunkt, 
avslutter Ingrid.

Stavanger lokallag hadde 15. april 
premiere på Rasisme Revyen. 
Den røde tråden i revyen var  
kritikk mot medias framstilling av 
innvandrere. 

Antirasistisk 
Uka 2002

21. – 23. februar
mer info om Lokallagskonferansen på internett... sos-rasisme.no/llk

• Konferansen er for folk som er eller vil bli aktive i SOS Rasisme.
• På Lokallagskonferansen møter du andre aktive fra hele landet. Folk 
som brenner for kampen mot rasisme, og kjemper på ulike måter. 
Sammen kan vi inspirere hverandre til ny aktivitet. Vi lærer av hver-
andres erfaring, men ikke minst – vi blir kjent med hverandre.

Vil du vite mer? Eller melde deg på?
• Se internett: www.sos-rasisme.no/llk/
eller ta kontakt med oss:
• Tel: 22 35 00 56 eller 52 71 21 75
E-post: au@sos-rasisme.no

hovedtema:
ytringsfrihet for nazister:

frihet til terror?
Gunnar M. Karlsen fra Den norske Helsingforskomité
+ verksteder i antirasisme: 
teaterverksted, dialog som premiss for integrering, 
økonomi, populus, skriveverksted, 17. mai for alle, 
lokallaget som kulturarrangør, hverdagsrasisme, 
lokallagsarbeid, myten om menneskeraser, 
presse, kurdere fra Nord-Irak +++
+ aksjon på byen og mye mye mer

Antirasisten nr 1–2003
Det meste av stoffet i denne 
avisen baserer seg på nyheter 
fra internettsidene våre.
Følg med på sidene for å få dag-
lige nyheter om rasisme.

Arsenal-spissen vil aksjonere mot rasistene
Thierry Henry ble offer for rasistiske tilrop da Arsenal vant 4-0 borte mot PSV 
Eindhoven. Han truer med å gå av banen neste gang han utsettes for rasistisk 
sjikane i en kamp. – Det er ingen plass for rasisme i fotballen, og det bør gjøres 
mye mer for å løse problemet. Om jeg går av banen neste gang det skjer, så vil 
folk ta dette på alvor. Dette er 2002, og man skulle tro at folks holdninger var 
annerledes nå. Jeg kan takle folk som bare prøver å provosere meg. Det godtar 
jeg. Men hvorfor skal jeg tåle rasister? Det gjør meg kvalm at folk føler de har 
rett til å dømme noen ut fra hudfargen, sier Henry til tabloidavisen The People.



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 ___ 14/16 ___ S/M ___ M/L ___ L/XL

___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)  . . . . . . . . . kr 15,-

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

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

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

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

Tlf: . . . . . . . . . . . . . E-post:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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:
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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
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Ikke vær redd for meg, jeg er ikke mafia

selv om mine øyne og mitt hår er svart.

Som deg har jeg mine følelser og sympati.

Det er et hjerte på venstre side i mitt bryst

som lever av strålene fra dine øyne,

lik blomstene som lever av strålene fra sola.

Ikke vær redd for meg, jeg er ikke mafia

selv om mine øyne og mitt hår er svart.

Hitler brente halve verden, hvor kom han fra?

Var Hendelsen i Hiroshima og Nagazaki din skyld?

Ikke vær redd meg, jeg er ikke mafia

selv om mine øyne og mitt hår er svart.

Du vet hvem som oppdaget atombomben og 

dynamitten.

Men det virker som om du ikke vet det.

De svarthårede kriminelle og diktatorene

har blåøyde lærere.

La oss stoppe her,

la du og jeg som to mennesker unngå alt dette,

la oss se på personligheten til alle mennesker,

og ikke se på fargen eller status.

Unnskyld av Idris Aziz Sabir


