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Lokallagskonferanse 26.–28. september
Hovedtemaet på høstens vakreste eventyr er innvandrere og kriminalitet. Etter en 
sommer der tragiske hendelser har vekket en langt fra fordomsfri innvandringsdebatt, 
forsøker vi å gi litt motgift.
I tillegg blir LLK som alltid en fest av møtet med andre engasjerte antirasister.

s. 14

Kamp mot nazisme i Fredrikstad
Det siste halvåret har vi sett en enorm økning i Vigrids aktivitet i Fredrikstad-områ-
det. Flere unge mennesker har latt seg «døpe» eller «konfi rmere» i Vigrid, og på en 
ungdomsskole i Fredrikstad viser det seg at mange elever sympatiserer med den 
nazistiske organisasjonen.
Åsa Bergstrøm forteller hvordan lokallaget har håndtert den situasjonen, og om deres 
mange mottiltak mot nazi-oppblomstringen.

s. 2

Foto: Kristian Andaur

Kriminalitet 
har ingen 
nasjonalitet
Innvandrere og kriminalitet!
Få ordkombinasjoner skaper så mye debatt, så mange påstander og ikke minst så mange avis overskrifter 
som nettopp disse to ordene. Samtidig er det vel knapt noen debatter som preges av så mange fordom-
mer, bastante uttalelser, fravær av fakta eller misbruk av statistikk.

s. 2, 4 og 5

Hardrock mot rasisme
s. 12 og 13
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Syndebukker og løgner
Innvandrere og kriminalitet! 

Få ordkombinasjoner skaper så 
mye debatt, så mange påstander 
og ikke minst så mange aviso-
verskrifter som nettopp disse 
to ordene. Samtidig er det vel 
knapt noen debatter som preges 
av så mange fordommer, bas-
tante uttalelser, fravær av fakta 

eller misbruk av statistikk.

Den såkalte norske innvadrerbefolkningen, er en 
ingen ensidig gruppe. Denne etter hvert store gruppen 
av nordmenn er mer sammensatt enn den tradisjo-
nelle norske befolkningen noen gang har vært. Den 
generaliseringen av folk med innvadrerbakgrunn 
vi i sommer har vært vitne til er derfor ikke bare 
urettferdig og rasistisk, den er utenfor min fatteevne. 
Tragiske enkelthendelser, som ellers ville blitt omtalt 
som nettopp det, blir 
på kynisk vis til argumenter for å nekte flyktninger 

beskyttelse.  

I kampen mot rasisme er det viktig å belyse mytene 
rundt innvandrere og kriminalitet.
Kriminologen Elisabeth Myhre Lie har jobbet mye 

med nettopp dette temaet, hun har også skrevet 
hovedsaken vår i dette nummeret.

Innvandere og kriminalitet har etter hvert blitt ett 
sikkert kort i politikernes spill om velgerne. Kom-
mune- og fylkestingsvalget nærmer seg, og vi frykter 
dessverre at mye vil gjenta seg. Vi har lansert en 
kampanje for å vokte valgkampen mot rasisme, i 
håp om en valgkamp uten syndebukker og løgner. I 
valgavisa som ligger vedlagt kan du lese mer.

Lokallagskonferansen i Sandefjord går av stabelen 
26. til 28. august, og arbeidet med konferansen er inne 
i sluttfasen. Har du ikke meldt deg på ennå? Ta kon-
takt med et av kontorene våre eller bruk påmeldings-
skjema på Internett. Vi ønsker antirasister fra hele 
landet velkommen til høstens vakreste eventyr!

Med antirasistisk hilsen
Anne Elisabeth Hansen
Leder, SOS Rasisme i Norge

Leder

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

AV INGRID ØSTERHAUG

Flere unge mennesker har latt 
seg «døpe» eller «konfirmere» i 
Vigrid, og på en ungdomsskole i 
Fredrikstad viser det seg at mange 
elever sympatiserer med den nazis-
tiske organisasjonen. Da saken ble 
kjent i media satte Fredrikstad SOS 
Rasisme i gang et viktig og omfat-
tende arbeid for å stoppe naziopp-
blomstringen. 

Kontaktmøte
En av de første reaksjonene til 

Fredrikstad SOS Rasisme var å 
arrangere et møte med blant andre 
politiet, Lislebyveien Skole for 
norskopplæring, Utekontakten og 
representanter fra Formannskapet 
i byen. 

– Vi har skapt kontakt med flere 
instanser som ønsker å jobbe 
sammen med oss mot Vigrids 
etablering i Fredrikstad, sier Åsa 
Bergstrøm, leder for Fredrikstad 
SOS Rasisme. 

– Vi fikk mye positiv respons 
for å ta initiativet til kontakten, og 
håper at samarbeidet kan styrke oss 
i det videre arbeidet. 

Foredrag på ungdomsskoler
Et annet tiltak satt i gang av SOS 

Rasisme er foredrag for ungdoms-
skoleelever. 

– Vi har foreløpig holdt foredrag 
på én skole, men planlegger å holde 
tilsvarende på alle ungdomsskolene 
i Fredrikstad, forteller Åsa. Under 
foredragene informerer aktivistene 

om hva Vigrid er, hvorfor det er 
viktig å holde avstand fra dem 
og hvordan man skal reagere når 
venner eller kjente involverer seg 
med organisasjonen.

– Jeg har selv bekjente som har 
blitt med i Vigrid. Først prøvde jeg 
å føre dialog med dem og få dem 
ut av miljøet, men da det ikke ga 
resultater tok jeg avstand. Det er 
viktig å vise at man ikke tolerer at 
noen støtter nazisme. Hun legger 
til at det er vanskelig å vite hva 
som er den beste reaksjonen i et 
slikt tilfelle. 

Viktig med kompetanse
Lokallaget valgte å ikke holde 

foredrag på Gressvik Ungdoms-
skole, hvor det er mange som 
støtter Vigrid. 

– Vi tror det behøves mennes-
ker med spesiell kompetanse for 
å kunne gripe tak i problemet på 
denne skolen. Det er viktig å være 
trygg på seg selv og vite hvordan 
man skal håndtere de utfordringene 
man risikerer å møte.

Konsert
– Rett før sommeren arrangerte vi 

en antirasistisk konsert kalt «Kids 
Alive», i samarbeid med ung-
domsforumet Kids Alive og Ung 
i Norge. Det var en fin anledning 
til å få snakket om Vigrid og den 
nyetablerte nazistiske bevegelsen 
i byen. For SOS Rasisme holdt 
Helene Matri appell og det ble 
vervet en del nye medlemmer til 

organisasjonen. 
Lokallaget planlegger også å 

avholde konsert på FN-dagen, 
på kultur- og ungdomshuset St. 
Croix.  

Ingen aksept for nazisme
En voldelig, nazistisk organisa-

sjon prøver å få fotfeste i Fred-
rikstad. Reaksjoner fra lokalsam-
funnet er ytterst nødvendig for at 
Vigrid ikke skal få fortsette sin 
rekruttering og bygge opp et fast 
miljø i byen. 

– Fredrikstad SOS Rasisme gjør 
en uvurderlig innsats for lokalsam-
funnet med sitt arbeid mot Vigrid. 
De viser frem Vigrids sanne ansikt 
og sier klart ifra at vold og rasisme 
ikke blir akseptert i byen deres. 
Lokallaget er en sentral aktør for 
å begrense en videre rekruttering 
til den nazistiske organisasjonen, 
sier Trond Thorbjørnsen, organi-
satorisk nestleder i SOS Rasisme 
i Norge.

Fredrikstad SOS Rasisme:
I kamp mot nazismen!

Det siste halvåret har vi sett en enorm økning i Vigrids 
aktivitet i Fredrikstad-området.

Signerte artikler står for artikkelforfatterens eget syn, 
og samsvarer ikke nødvendigvis med SOS Rasisme sitt syn.

Åsa Bergstrøm og Fredrikstad SOS 
Rasisme har tatt tak i forsøket på å 
starte en Vigrid-celle i byen.

Foto: Gry Rønnevik

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

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

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

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

Men rasismen var ikke død
•  Fremdeles er rasismen oppegå-
ende, den er faktisk så tradisjonell 
at mange feilaktig tror at den alltid 
har eksistert. Fremdeles er det folk 
som setter sammenheng mellom 
hudfarge og oppførsel. Fremdeles 
brukes kulturforklaringer som om 
kultur var medfødt. Fremdeles 
finnes det mennesker som ser 
på enkelte folkegrupper som 
mindreverdige. Fremdeles finnes 
uvitenhet. En snakker for eksempel 
om «afrikansk oppførsel» som 
noe alle afrikanere har, men ikke 
« europeisk væremåte» som noe 
alle europeere har, og ignorerer at 
Afrika er et kontinent som er langt 
større enn Europa, med tilsvarende 
større forskjeller.

Bekjemp rasismen!
•  Fremdeles nektes tidligere under-
trykte kolonier å fungere økonomisk 
og sosialt. Fremdeles er vestens 
ledere mer opptatt av å innkas-
sere renter og avdrag enn å bistå 
landene vesten har pint, plyndret og 
undertrykt gjennom mange hundre 
år. Vesten har blod på hendene og 
rasisme i hodet. 

• Rasisme er fremdeles skapt av 
mennesker og kan knuses av men-
nesker. Bekjemp rasismen!

For mer informasjon, se internett:
www.sos-rasisme.no/sos/

kronikk

Utenfor en kirke i Bergen en 
sen fredagskveld 2003: En 

mørk, anspent skikkelse kommer 
mot meg, skvetter da en bil senker 
farten litt idet den passerer.

Han hadde ringt meg tidligere på 
dagen, spurt om vi kunne møtes, 
men sent. Ville ikke si mer i 
telefonen. 

«Har du hørt noe nytt fra Utlen-
dingsnemda,» er det første jeg 
spør om, som alltid.

Nei, fremdeles ingenting nytt. 
Men politiet hadde vært og lett 
etter han igjen. Derfor tør han ikke 
gå ut om dagen. Han er redd.

Vi setter oss bak kirken, det 
småregner, han fryser og ser enda 
tynnere ut enn før.

«Hva vil du gjøre», spør jeg. 
«Jeg vet ikke, jeg kan ikke gå her 

og vente på at politiet skal finne 
meg og sende meg tilbake. Jeg 
orker ikke mer,» sier han stille. 

Desperasjonen og avmakten 
lyser av han, hendene knytter seg 
i fanget, makter ikke å snike seg 
rundt lenger, bli livredd hver gang 
han ser en politibil eller en frem-
med spør han om noe, ikke stole 
på noen, venting, venting, venting. 
På svaret på den tredje anken på 
asylsøknaden.

Jeg blir redd, spør forsiktig, 
famlende: «du, du må ikke…du 
tenker ikke på..?»

Jeg husker en søndag i mai i 
fjor, jeg fikk en telefon. Husker 
å komme inn på rommet hans på 
psykiatrisk avdeling, selvmords-
forsøk. Husker hvor liten og tynn 
han så ut på sengekanten, det brune 
ansiktet hans gustent mot grønne, 
nakne institusjonsvegger, et brett 
med mat stod urørt på bordet. Det 
verste av alt var blikket hans, det 
uttrykte ikke en gang fortvilelse, 
bare tomhet, håpløshet. Utenfor 
var det vår og det norske flagget 
vaiet, konfirmasjonssøndag. Han 
sa ikke så mye. Det var jeg som 
gråt, avmektig, rasende gråt. Han 
hadde gitt opp. Da han fikk andre 
avslaget på asylsøknaden så han 
ikke noen annen utvei enn å gjøre 
slutt på livet sitt. Siste resten av 
håp forsvant.

Husker Erna Solberg senere 
uttale at selvmordsforsøk ikke er 
god nok grunn til å få innvilget 
asylsøknaden.

Jeg sitter bak kirken 
i Bergen og vet ikke 
hva jeg skal si. «Du må 
holde motet oppe», sier 
jeg, som alltid. Hører 
selv hvor latterlig det 
høres ut. Hvordan skal 
han holde motet oppe når norske 
myndigheter gang på gang hamrer 
inn i han at han er uønsket? Når de 
jager han for å sende han tilbake 
til hjemlandet, et middels demo-
kratisk afrikansk land der han kom 
fra en ok middelklasse og leste 
engelsk litteratur på gymnaset? 
Helt til han ble politisk aktiv og 
måtte betale prisen det koster. 22 
år gammel og torturert, jeg har sett 
stripene på kroppen hans, hvite arr 
på myk, brun hud, lest Amnesty-
rapporter fra fengselet han satt 
i, lest om torturen, de overfylte 
fengslene, de forferdelige sani-
tære forholdene, mangelen på 

mat, likene som nå og da dukket 
opp i en grøft utenfor byen.

Hvordan kan han holde motet 
o p p e 
n å r 
han er 
27 år 
og har 
l e v d 
fem år 

i usikkerhet, uten å vite hvordan 
livet hans vil bli, om det blir et liv 
verdt å holde seg i live for? Fem 
lange år uten jobb, uten familie, 
uten penger, leve på venner og 
almisser, underernært, marerittene 
om natten, depresjonene, aldri et 
fast sted å bo, alltid frykten for at 
politiet skal dukke opp på døren. 
«I just want a normal life», sier 
han med bløt afrikansk aksent. Og 
jeg har ingenting å svare.

Vi sitter sammen på en benk 
utenfor kirken en kald fredags-
kveld, vi ser ut som to venner 
som slår av en prat, men  skillet 

mellom oss er absurd, uvirkelig 
stort. Jeg: studier, hybel, jobb, 
studielån, et statsborgerskap som 
tilkjenner meg menneskeverd og 
rettigheter han bare drømmer 
om. Han: en brysom statistikk, 
utgiftspost, en rettighetsløs ikke-
person.

Jeg blir så avmektig, rasende 
sint. Vi feirer vårt såkalt sivili-
serte, opplyste, humanistiske 
samfunn, basert på menneskeret-
tigheter og kristne verdier, for-
dømmer slaveriet, undertrykkel-
sen av kvinner, sigøynere, samer, 
alle som opp igjennom årene har 
blitt fratatt rettigheter og fått sitt 
menneskeverd nedgradert. Men 
skillet mellom mennesker med og 
uten menneskeverd og rettigheter 
består, det er bare kategoriene som 
forandrer seg. I dag slutter huma-
niteten ved Schengen-grensen, 
retten til et godt, trygt liv er for-
behold de heldige få som er født 
innenfor den magiske streken. 
Og den streken er bevoktet dag 
og natt, enten med maskingevær 
ved Gibraltarstredet eller på et 
offentlig kontor i Oslo. 

Jeg blir så rasende på byråkrati-
ets uangripelige kvern, menneske-
forakt satt i system, de som sitter 
på et kontor i Oslo og sender folk 
til himmel eller helvete før de går 
hjem og spiser middag. (De følger 
jo bare den politikken som de er 
pålagt av myndighetene, kan en 
si da. Ja vel, kanskje det. Men 
kom og sett dere her bak kirken 
med oss en kald fredagskveld, 
kom du da Erna, Carl,  si det til 
han selv, prøv å se han i øynene 
når du sier «alt kommer nok til å 
gå bra» mens du hører hvor lat-
terlig, foraktelig, avmektig, usant 
det høres ut)

Et sted i Bergen sitter en ung, 
vakker mann i redsel, fratatt sitt 
fremtidshåp, menneskerettigheter, 
menneskeverd. Alle er like mye 
verdt. Men noen er litt mindre 
verdt enn andre.

ISELIN ÅSEDOTTER STRØNEN

ISELINS@HOTMAIL.COM.

Menneskeforakt satt i system
Et forsøk på å formidle en livshistorie bak norsk asylpolitikk

« Men skillet mellom men-
nesker med og uten mennes-

keverd og rettigheter består, 
det er bare kategoriene som 
forandrer seg.

• Får nasjonal asylenhet Fra 
nyttår oppretter Politidirektoratet 
(POD) en nasjonal enhet som skal 
registrere asylsøkere og øke tem-
poet for uttransportering av de som 
nektes opphold, melder Nettavisen. 
Den nye enheten som opprettes skal 
etter planen få et eget transport-
korps under politiets ledelse.

Nei til fri bosetting for flyktninger Flyktninger og asylsøkere 
som har fått oppholdstillatelse i Norge, skal ikke selv kunne velge 
hvilken kommune de vil bosette seg i. I hvert fall ikke hvis de ønsker 
penger fra staten, skriver Aftenposten. Et flertall på Stortinget – en 
samlet opposisjon – fastslår det i innstillingen til den nye loven om 
introduksjonsprogram for flyktninger, asylsøkere og enkelte andre 
grupper innvandrere. Mens introduksjonsprogrammet følges vil 
innvandrerne få utbetalt et tilskudd som utgjør 108 000 kroner i året. 
Flertallet på Stortinget krever at flyktninger og asylsøkere fortsatt skal 
bli bosatt etter avtale mellom staten og de aktuelle kommuner.

• Huuse vil ha ID-løse asylsøkere i leirer Kripossjef Arne Huuse (bildet) 
vil ha interneringsleirer etter dansk modell for asylsøkere som ikke har et 
reelt behov for beskyttelse. – Danmark har hatt en markert nedgang i antall 
asylsøkere og i kriminalitet begått av asylsøkere. Jeg tror den viktigste årsaken 
er danskenes innføring av en begrensning på mulighetene til å bevege seg fritt, 
sier Kripos-sjef Arne Huuse til Aftenposten. Danmark fengsler identitetsløse 
asylsøkere fra bl.a. østeuropeiske land og Russland. I Norge ble muligheten til 
å fengsle personer som nekter å opplyse om egen identitet fjernet, etter at en 
identitetsløs person i 1996 tok sitt eget liv etter å ha vært fengslet i over ett år.

Foto: Ola Melbye Pettersen
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annonser!
helside:
 9000,–
halvside:
 5000,–
kvartside:
 3000,–
åttedel:
 1500,–

les mer på:
sos-rasisme.no/

annonser

AV KRIMINOLOG ELISABETH MYHRE LIE

De siste årene har det vært et 
økt fokus på innvandrere og 
kriminalitet. Politikere og andre 
samfunnstopper har hatt et behov 
for å vise at de tør å ta opp temaet. 
I frykt for å stemples som naive 
og «snillistiske» har debattan-
tene til tider overgått hverandre 
i å foreslå kontrolltiltak ovenfor 
innvandrere.  Bekymringen rundt 
kriminalitetsutviklingen blant 
innvandrere har åpnet for tiltak 
som ellers ville blitt vurdert som 
uetiske og umenneskelige. Inn-
vandreres overrepresentasjon når 
det gjelder visse typer lovbrudd 
har ensidig blitt forklart ut fra kul-
turforskjeller og kulturkonflikter. 
Man har helt sett bort fra vanlige 
sosiologiske forklaringer som for 
eksempel levekår og utstøting. 
Kulturforklaringene har ofte 
fungert diskriminerende fordi de 
har fremmedgjort innvandrere ved 
kun å fokusere på kulturforskjel-
lene.

Man har heller ikke vært inter-
essert i å få fram et korrekt bilde 
av på hvilken måte innvandrere 
er overrepresentert og hvordan 
kriminaliteten fordeles blant inn-
vandrere. Resultatet er blitt at alle 
innvandrere opplever å bli stigma-
tisert som kriminelle til tross for at 
de færreste begår lovbrudd. 

Kulturforklaringer
Det har vært en tendens til å 

bruke kultur som forklaringsmo-
dell på kriminalitet på en måte 
som skaper inntrykk av et direkte 
årsaksforhold mellom «frem-

medkulturell» og kriminell. I 
en avisartikkel forklarer en KrF 
politiker den økte kriminaliteten 
i samfunnet med at – innvandre-
res voldsatferd og hevntanker 
smitter over til nordmenn. (ref). 
Uttalelsen antyder at kriminalitet 
er en sykdom som innvandrere 
er infisert av, og som de sprer til 
nordmenn.  Denne type uttalelse 
viser ikke bare en total mangel på 
kunnskap, fordi vedkommende ser 
bort fra at Norge historisk sett har 
vært preget av en svært voldelig 
kultur, feks på bygdene for 400 år 
siden der slagsmål og knivstikking 
ikke var uvanlig i forbindelse med 
brylluper (jmf S. Falck + Fanitul-
len). Mer alvorlig er det likevel 
at enkelte politikere  gjennom 
denne type uttalelser utrykker et 
menneskesyn som går på tvers 
av allmenne 
verdier som 
menneskeverd 
og toleranse. 

Kultur kan 
likevel ikke helt 
utelukkes som 
forklaringsmo-
dell når det gjelder innvandrere 
og kriminalitet, men kultur som 
forklaring fungerer rasistisk hvis 
vi kun bruker det for å forklare 
«dem» og ikke oss (Vikan i 
Frogner 2003). Det er viktig å 
være klar over at kultur ikke på 
noen måte determinerer individer 
i å begå lovbrudd. Verken kultur 
alene eller individuelle valg alene 
kan forklare kriminalitet (Frogner 
ref). 

Befolkningssammensetning
Når man sammenligner ulike 

gruppers kriminalitet må man 
sørge for at de gruppene man 
sammenligner faktisk kan sam-
menlignes. En forklaring på at 
innvandrere har høyere registrert 
kriminalitet kan være at man har 
sammenlignet ikke-sammen-
lignbare grupper. Det har stor 
betydning når man snakker om 
innvandrere og kriminalitet at 
man tar i betraktning at innvan-
drerbefolkningen har en annen 
demografisk profil enn resten av 
befolkningen. Det er ikke tilfeldig 
hvem som innvandrer til Norge 
eller hvor i Norge disse bosetter 
seg. De som kommer til Norge er 
i hovedsak relativt unge menn, og 
de bosetter seg i de større byene. 
Sammenlignet med befolkningen 

ellers, består 
innvandrer-
befolkningen 
således i større 
grad av unge 
menn bosatt i 
byene.

Noen av 
de viktigste 

sosiale kjennetegnene på de som 
blir registrert som lovbrytere er 
at de er unge, at de er menn og at 
de bor i byene. I 1998 var 83 % 
av de antatte gjerningspersonene 
menn. Hovedtyngden var i alde-
ren 21 til 29 år, og av alle antatte 
gjerningspersoner, hadde 14 % 
bostedskommune Oslo (Hustad 
1999)

Dette betyr at innvandrere i 
større grad enn nordmenn preges 

av å ha en befolkningssammen-
setning som ligner lovbryter-
befolkningen. Dette gjelder i 
utpreget grad den ikke-vestlige 
innvandrerbefolkningen. 

Satt på spissen kan man si man 
risikerer å sammenligne krimi-
nalitetsfrekvensen til unge inn-
vandrermenn i byene, med eldre 
norske kvinner på landet.

Kriminell diskriminering
Kan det tenkes at innvandrere 

oftere blir «tatt» enn andre nord-
menn?

En mulig årsak til at innvandrere 
har høyere registrert kriminalitet 
kan være at de har større sannsyn-
lighet for å bli tatt når de begår 
lovbrudd. Ikke-vestlige innvan-
drere blir oftere lagt merke til i 
bybildet og andre steder.

Ut fra dette vil det ha stor betyd-
ning for den type holdninger som 
kommer fram når 50% av den 
voksne befolkning mente at 
innvandrere var mer kriminelle 
enn andre nordmenn (Statistisk 
Sentralbyrå 2000). Denne type 
holdninger vil kunne bety at man 
er mer på vakt ovenfor synlige 
innvandrere enn andre. Folk vil 
kanskje oftere tenke lovbrudd når 
de er i nærheten av en innvandrer 
enn ellers, og man vil derfor let-
tere oppdage innvandreres lov-
brudd oftere enn ellers. 

• I sommer har noen få enkeltsaker 
med asylsøkere som gjernings-
menn ført til en voldsom debatt 
rundt norsk asylpolitikk og temaet 
innvandrere og kriminalitet:

14. juni: 
• 83-år gamle Anny Bergliot Olsvik 
blir funnet drept i Haugesund, to 
asylsøkere fra Libya blir pågrepet 
og siktet.

24. juni: 
• En 28-år gammel norsk-pakistaner 
med tilknytting til det kriminelle 
miljøet i Oslo blir skutt og alvorlig 
skadet utenfor Gardermoen. (To 
brødre på 19 og 22 år blir senere 
arrestert og siktet for drapforsøk)

•  Kripos-sjef Arne Huuse hevder 
at innvandringen må begrenses 
for å stoppe kriminaliteten, med 
klar henvisning til bl.a. drapet i 
Haugesund. Huse møter sterk 
kritikk, og justisminister Odd Einar 
Dørum advarer mot å skjøre alle 
asylsøkere over en kam.

•  FrPs innvandringspolitiske 
talsmann, Per Sandberg uttaler 
– Denne regjeringen og Bondevik 
er sammen med Stoltenberg, 
Halvorsen og Petersen, indirekte 
ansvarlig for hvert drap og hver 
kriminell handling asylsøkere 
og andre med fremmedkulturell 
bakgrunn måtte stå bak.

24. juni:
• Carl I. Hagen gir den «dumsnille» 
politikken til norske politikere 
skylda for Haugesundsdrapet og 
skyteepisoden på Gardermoen.

• Politimester i Haugaland og 
Sunnhordland, Karl-Henrik Sjursen, 
advarer mot å stemple alle innvan-
drere som kriminelle etter drapet på 
Anny Bergliot Olsvik i Haugesund.

28. juni: 
• En meningsmåling fra Opinion 
viser at 66 prosent er blitt mer 
negative til innvandrere den siste 
tiden.

1. juli: 
• Arne Huuse foreslår å opprette 
interneringsleirer for å asylsøkere 
uten ID-papirer.

• Carl I. Hagen annonserer at 
innvandring blir en av FrP sine 
kampsaker i det kommende valget.

Stabsprest avslørte KFOR-rasisme
Major Bård Mæland har gjort dybdeintervjuer med 15 
løytnanter og kapteiner som tjenestegjorde i Kosovo i 
1999, skriver Aftenposten. «En lillefingernegl på en av 
mine soldater er mer verdt enn livet til alle albanere», var 
et annet av utsagnene de norske offiserene serverte til 
stabspresten og forskeren. 
Mæland ble dypt sjokkert over enkelte av offiserenes 
holdninger til folkegrupper de ble sendt til Balkan for å 
hjelpe. Forsvaret lover å ta affære.

• Innrømmer rasistisk billettkontroll
Det kommunale busselskapet i Bergen innrømmer at 
de driver med rasistisk billettkontroll, melder P4-nyhe-
tene. Under en billettkontroll måtte en farget kvinne 
svare på om hun hadde gyldig oppholdstillatelse samt 
hvor lenge hun har bodd i Norge. Informasjons- og 
markedssjef i Gaia Trafikk, Nicolai Leganger, innrøm-
mer at busselskapets kontrollører spør ut passasjerer 
de tror ikke er norske på denne måten.

Slipper ikke inn sigøynere i flokk 
Etter tyveri av utstyr for 200 000 kroner, vurderte Hi-Fi Klubben 
i Oslo å nekte sigøynere adgang. Nå får de likevel komme inn i 
butikkene, men ikke mange om gangen. Til Aftenposten Aften 16. 
juli sa markedssjef Harald Hovland dette om hvordan man ville 
skille ut dem som ikke skulle ha adgang: – Vi må basere oss på en 
personlig følelse av at dette er folk med uærlige hensikter, fysiske 
kjennetegn som mørk hud og andre typiske trekk ved sigøynere, og 
at de kommer i flokk. Da må vi sannsynligvis si nei, sa Hovland.

Er innvandrere mer 
kriminelle enn andre 

nordmenn?

«Det er viktig å være klar over 
at kultur ikke på noen måte 

determinerer individer i å begå 
lovbrudd. Verken kultur alene 
eller individuelle valg alene kan 
forklare kriminalitet 

• Møt Elisabeth Myhre Lie på 
neste lokallagskonferanse i SOS 
Rasisme, 26.–28. september.

• Se side 14
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Kan det tenkes at den samme 
forskjellsbehandlingen mellom 
innvandrere og befolkningen 
ellers også kan gjelde for politiets 
kontroll? Kan det i så fall tenkes at 
innvandrere, og da spesielt ikke-
vestlige innvandrere har en annen 
kontrollhverdag enn befolkningen 
ellers?

Liv Finstad har i boken Politi-
blikket (2000) studert politiblik-
ket og det er grunn til å anta at 
politiblikket ikke er et fargeblindt 
blikk.

Hvis det er slik at politiets kon-
troll rammer skjevt, vil resultatet 
kunne bli i likhet med diskrimi-
neringshypotesen at lovbrudd 
utført av innvandrere oftere 
oppdages, og at innvandrerens 
registrete kriminalitet dermed 
vil øke. Politiet på sin side vil ut 
fra den høye registrete kriminali-
teten få bekreftet at innvandrere 
er mer kriminelle enn nordmenn 
og dermed begrunne ytterligere 
kontroll ovenfor denne gruppen 
med den høye registrete krimi-
naliteten.

Det ble i 1995 gjort en undersø-
kelse for Statistisk Sentralbyrå (av 
Ulla Haslund) som viste at siktede 
innvandrere oftere ble frifunnet 
og ikke ble tatt ut tiltale mot enn 
andre nordmenn.

Dårligere levekår blant innvan-
drere  

Anne Britt Djuve, forsker ved 
FAFO (1999) skriver at til tross 
for at vi vet en del om hvilke 
kjennetegn ved et oppvekstmiljø 
som gir økt risiko for å utvikle 
en kriminell og asosial atferd 

har denne type resonnement 
vært fraværende i debatten 
rundt innvandreres kriminalitet.  
– Levekårsproblemer som dårlig 
økonomi, dårlig bosstandard, 
foreldrenes arbeidsledighet i 
kombinasjon med opplevelse av 
utestenging og trakassering fra 
det norske samfunns side er en 
god oppskrift på å framprovosere 
aggresjon og kriminalitet (Djuve 
1999:1).

Det er også slik at de fleste som 
emigrerer fra fattige land boset-
ter seg i byer. Disse er ofte lavt 
utdannet, har høy arbeidsløshet 
og lav politisk deltagelse. Disse 
faktorene vet vi henger sammen 
med høyere registrert kriminalitet, 
og kan derfor forklare hvorfor inn-
vandrere 
som har 
d e n n e 
type fat-
tigdoms-
profil har 
h ø y e r e 
registrert 
kriminali-
tet (Frog-
ner 2003 : 
135).

Ut fra de levekårene ikke-vest-
lige innvandrere utsettes for skulle 
man tro at deres registrere krimi-
nalitet skulle vært enda høyere. 
Statsadvokat Erik Førde uttalte 
at det var logisk at innvandrere 
har høy registrert kriminalitet ut 
fra deres sosiale status, utdan-
nelsesnivå, arbeidsledighet og 
eventuelle traumer fra hjemlandet. 
– Jeg vil faktisk reise spørsmål om 
de ikke er mindre overrepresen-
tert enn det man kunne forvente 
ut fra situasjonen» (Aftenposten 

28.10.2002). 
Ut fra dette kan man snu opp 

ned på kulturforklaringer når 
det gjelder kriminalitet, og stille 
spørsmålstegn ved om ikke inn-
vandrers kultur i stedet virker 
som en buffer mot at de faktisk 
begår mer kriminalitet til tross 
for de dårlige levekårene de lever 
under?

Fokuser mer på innvandrere!
For å gjøre noe med kriminali-

teten bør man snarest mulig slutte 
å føre en innvandringsdebatt som 
kun skaper fremmedfrykt og 
øker diskriminering. Vi trenger 
å nyansere kunnskapen om inn-
vandrere, slik at det kommer frem 
at de fleste klarer seg bra i Norge 

og at man ser at de 
eneste de har felles 
er at de eller forel-
drene deres er født 
i utlandet.  Selv om 
noen nasjonaliteter 
ser ut til å være mer 
belastet når det gjel-
der kriminalitet enn 
andre er det store 
forskjeller innenfor 
en nasjon. 

I tillegg bør innvandrere få en 
større plass i den offentlige bildet 
både gjennom media og gjennom 
maktposisjoner i samfunnet.  Det 
er kun gjennom å gi innvandrere 
lik tilgang til samfunnsfunksjo-
nene som resten av befolkningen 
at man ikke bare vil kunne skape 
et mer verdig samfunn, men også 
redusere kriminaliteten i samfun-
net.

Det å fokusere på  innvandrere 
og kriminalitet er viktig. Det er 

viktig både for samfunnet gene-
relt og for innvandrere spesielt å 
adressere problemet på en rede-
lig og ordentlig måte, slik at ikke 
enkelte debattanter kan tåkelegge 
debatten og befeste fordommer. 
Ikke minst er det viktig at de ulike 
innvandrermil-
jøene deltar i 
debatten slik 
at de selv kan 
imøtekomme 
problemet. Først 
da vil vi kunne 
ha en fruktbar 
og konstruktiv 
debatt rundt 
innvandrere og 
kriminalitet som sannsynliggjør 
tiltak som faktisk vil kunne virke 
kriminalitetsforebyggende. 

Medias innvandrerbilder
Innvandrere fungerer som en 

formålstjenlig syndebukk for kri-
minaliteten i samfunnet. Mange 
innvandrere og majoritetsnord-
menn lever uten mye kontakt 
med hverandre, dette gjør at 
stereotype bilder av hverandre 
lettere får fotfeste. For eksempel 
blir den medieskapte karikaturen 
av et kriminelt gjengmedlem med 
pakistanske foreldre, med gullkje-
der rundt halsen poserende foran 
en BMW, «sannheten» om alle 
pakistanske gutter. Innvandrere 
er også gode syndebukker fordi 
de har få muligheter til å avkrefte 
og nyansere det bildet som skapes 
i den offentlige debatten. De 
innvandrere som får spalteplass 
og sendetid knyttet til positive 
prestasjoner kan lett ses på som 
unntaket som bekrefter regelen 
snarere enn som en helt vanlig 
innvandrer. 

Et nærliggende spørsmål er 
hvem det gagner å skape fiende-
bilder av innvandrere? Skyldes 
det kunnskapløshet eller bunner 
det ut i et ønske om å vinne flere 
velgere, flere lesere eller utvidete 
fullmakter ovenfor kriminalitet? 
Man gjør den norske befolk-
ningen en bjørnetjeneste ved å 
ensidig fokusere på innvandrere 
og kriminalitet. Det skaper en 
sterkere frykt for kriminalitet enn 
den reelle utsatthet for lovbrudd. 
Frykten for kriminalitet kan derfor 
lett bli til frykten for innvandrere, 
og ytterligere diskriminering av 
innvandrere vil kunne virke kri-
minalitetsfremmende ved at denne 
gruppens levekår forverres. 

Innvandreres situasjon i Europa
EU-kommisjonen slo i en rapport 

datert 14 mars i år (IP/03/380) fast 
at innvandring ikke fører til økt 
kriminalitet. Rapporten bygger på 

en gjennomgang av 17 forskings-
prosjekter om innvandring og kri-
minalitet fra ulike EU land.  Det 
som derimot bekymret forskerne 
var den utstøtningen innvandrere 
opplever. I Europa blir etniske 
minoriteter i stor grad sett på som 

outsidere som 
truer majori-
teten. Særlig 
bekymr ing 
var det for den 
ekskluderin-
gen mange 
innvandrere 
opplever i 
arbeidsmarke-
det og i skolen. 

EU-rapporten gikk også imot et 
av de forslagene som har vært 
fremmet i den norske debatten 
rundt innvandrere og krimina-
litet, det å stoppe innvandring, 
og konkluderte med at det vil 
ha liten effekt. Det som virkelig 
hjelper er hvor godt samfunnet 
lykkes i å integrere innvandrere. 
Forskerne pekte på hvor viktig det 
er å følge opp barn med innvan-
drerbakgrunn i og utenfor skolen. 
Dersom de faller fra på skolen og 
inn i lavstatusyrker eller i en status 
som ikke svarer til de ressursene 
de har tilegnet seg, da virker i 
prinsippet ikke integrering.

En av forskerne konkluderte 
med at når innvandrere blir utstøtt 
og kriminalisert av samfunnet 
er faren stor for at samfunnet 
skaper mer kriminalitet blant 
innvandrere. 

Pass deg for unge menn i byen!
Det er fristende å stille spørs-

målstegn ved hvorfor det er så stor 
interesse i den offentlige debatten 
for problemstillingen innvandrere 
og kriminalitet. Innvandrere stod i 
1998 for kun 8% av den regisserte 
kriminaliteten. Ingen statistiske 
undersøkelser viser store for-
skjeller i kriminalitetsfrekvensen 
mellom innvandrere og resten av 
befolkningen til at det har noen 
kriminalpolitisk betydning. De 
store forskjellene i kriminalitet 
finner man mellom menn og 
kvinner, mellom unge og gamle, 
mellom by og land og mellom 
sosial klasser. I 1998 var 85% 
av de antatte gjerningspersonene 
menn, hovedtyngden var mellom 
21 og 29 år og 14% av dem bodde 
i Oslo. Ut fra dette blir det tydelig 
at hvis man er interessert i å forstå 
det norske kriminalitetsbildet har 
det lite hensikt å fokusere på inn-
vandreres kriminalitet. En mer 
relevant problemstilling ville 
være hvorfor begår unge menn 
i byen kriminalitet – hva slags 
kultur har de?

• Norge har brutt barnekonvensjonen
Barn som søker asyl i Norge er ikke blitt vurdert etter FNs barnekonvensjon. Noen barn har overhodet ikke 
fått vurdert sitt behov for beskyttelse, mens andre har fått en svakere beskyttelse enn asyl. Barnekonven-
sjonen er så godt som fraværende når norske myndigheter behandler asylsøknader, melder Aftenposten. 
Dette skriver forskeren Cecilia Bailliet (bildet) i en undersøkelse som er laget på oppdrag fra Kommunalde-
partementet. Bailliet mener at dersom barnekonvensjonen var blitt brukt på riktig måte, ville flere av sakene 
kvalifisert til asyl. Bailliet er også bekymret for standardsvar som er brukt av Utendingsdirektoratet overfor 
bosniske barnefamilier. Hun skriver i rapporten at slike standardsvar øker risikoen for brudd på barns rett til å 
søke asyl, og få sine egne interesser vurdert på selvstendig grunnlag.

• Staten tapte utvisningssak
Staten tapte en utvisningssak mot en 
25 år gammel kvinne fra Kosovo i Oslo 
tingrett, melder P4. Retten mener kvin-
nen risikerer livet ved å reise tilbake til 
Kosovo. Kvinnen gikk til sak mot staten 
ved Utlendingsnemnda fordi nemnda 
hadde opprettholdt et avslag på søkna-
den om asyl i Norge. Staten må også 
betale saksomkostninger til 25-åringen.

Verre etter kutt i norskopplæring
 – Forholdene for asylsøkere har blitt 
verre, og problemene flere, etter at den 
obligatoriske norskundervisningen ble 
tatt bort, sier Irene Marstrøm, psykolog 
ved Psykososialt team for flyktninger i 
Nord-Norge til NRK. Hun synes også at 
det er merkelig at man går denne veien i 
Norge, mens man i Danmark nå innfører 
obligatorisk danskundervisning.

Blir ikke krimi-
nelle på grunn av 

kultur
Årsakene til at ungdommer 

havner i kriminelle gjenger er 
lik, uansett om ungdommene 
har norsk eller utenlandsk 
opprinnelse, viser en ny fors-
kningsrapport med deltakelse 
fra 12.000 skoleelever. 

Det er Tormod Øia ved Norsk 
Institutt for Oppvekst og Aldring 
(NOVA) som har utarbeidet en 
doktorgradsavhandling rundt 
temaet. I rapporten pekes det på 
faktorer som dårligere økonomi, 
større arbeidsledighet, dårligere 
bolig, lite plass og mange barn. 
Totalt fører dette til at en del 
ungdom trekker ut på gata, der 
de ikke er under oppsyn.

Ny statistikk: 
Lav kriminalitet 
blant asylsøkere

En ny undersøkelse viser at bare rundt 1% av til sammen 
16.000 asylsøkere i norske asylmottak hadde begått 
eller var mistenkt for kriminelle handlinger i 2002.

Samtidig viser undersøkelsen at mer enn tre av fire nordmenn tror 
kriminaliteten blant asylsøkere er langt høyere enn den faktisk er, 
og 25 prosent av de spurte tror at mer enn 20 prosent av asylsøkerne 
begår kriminelle handlinger. UDI-direktør Trygve G. Nordby refser 
debatten om asylsøkere og kriminalitet. Han mener medias dekning 
og en unyansert offentlig debatt fører til stigmatisering og bidrar til 
å hemme integreringen. 

– Vi har alle et ansvar for å gi mest mulig korrekt informasjon. Det 
gjelder både politi, politikere, eksperter og ikke minst mediene. Nå 
fører manglende presisjon i dekningen etter tragiske enkeltsaker til 
et sterkt misvisende helhetsbilde, sier Nordby.

«Det å fokusere på  innvan-
drere og kriminalitet er viktig. 

Det er viktig både for samfun-
net generelt og for innvandrere 
spesielt å adressere problemet 
på en redelig og ordentlig måte, 
slik at ikke enkelte debattanter 
kan tåkelegge debatten og 
befeste fordommer. 

«Kan det tenkes at den samme 
forskjellsbehandlingen 

mellom innvandrere og befolk-
ningen ellers også kan gjelde 
for politiets kontroll? Kan det 
i så fall tenkes at innvandrere, 
og da spesielt ikke-vestlige 
innvandrere har en annen kon-
trollhverdag enn befolkningen 
ellers?
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Har du familiemedlemmer under 26 år?
Er du medlem i SOS Rasisme og har personer i familien under 26 år? Vi kan 
få økonomisk støtte for dem, hvis du sender inn skjemaet under. Dette betyr 
mye for oss i kampen mot rasisme og nazisme.

Kan sendes 
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

Hovedmedlem: _________________________________

Adresse: ______________________________________

Postnr. / Sted: _________________________________

Familiemedlemmer:

Navn:_________________________ Fødselsår:_______

Navn:_________________________ Fødselsår:_______

Navn:_________________________ Fødselsår:_______

Navn:_________________________ Fødselsår:_______

Navn:_________________________ Fødselsår:_______

Navn:_________________________ Fødselsår:_______

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund
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Mulla Krekar, leder for 
terroristgruppen Ansar 

Al Islam, ble pågrepet i Holland 
mistenkt for terror, smugling av 
opium og hans forbindelse med Al 
Ghaideh. Han ble sendt til Norge 
13.01.03. Det er uakseptabelt 
og trist at norsk politi og media 
helt fra pågripelsen i Holland har 
kalt Mulla Krekar for kurdernes 
leder. 

Mulla Krekar hevdet på et TV-
intervju den 14.01.03 at våpen er 
som oksygen for kurdere!

Som kurder vil jeg tillate meg 
å forklare litt om saken. For det 
første: å kalle Mulla Krekar for en 
kurdisk leder er ganske krenkende 
og sårende for 
oss kurdere og 
jeg vil spørre: 
hvor var Mulla 
Krekar da det 
kurdiske folket 
ofret sitt liv og 
kjempet mot det irakiske regimet? 
Dette var et regime som prøvde 
å utrydde den kurdiske nasjonen 
og brente den ene landsbyen etter 
den andre. For det andre: hvor var 
Mulla Krekar da kurdere kjempet 
for et fritt og demokratisk Kur-
distan?

Mulla Krekar gjorde ingenting 
mot Bachregimet verken som 
kurder eller som en leder, tvert i 
mot samlet han en del ungdommer 
og reiste til Afghanistan. Han har 
ofret mange ungdommers liv i 
krigen i Afghanistan. Etter krigen 
flyktet han og hans gruppe til et 
lite område på grensen mellom 
Iran og Irak,  de har kontroll i det 
lille område. Mulla Krekar har 
gjort alt han kunne for å ødelegge 
for kurderne som kjempet mot det 
irakiske diktatoriske regimet.

 
I 1991 etter frigjøringen av 

Kuwait gjennom bestemmelser 
i FN fikk kurderne mulighet til 
å kaste okkupantene ut av Kur-
distan. Etter resolusjon 688 i 
Sikkerhetsrådet 19.05.1992 ble 
det satt opp en sone hvor det var 
flyforbud (36 breddegrad) for å 
beskytte kurdere. Dette førte til 
at kurdere for første gang på en 
fri og demokratisk måte klarte å 
danne sitt eget parlament. 

Mulla Krekar prøvde på mange 
måter å stikke kjepper i hjulene for 
kurderne fordi han ikke tålte kur-
dernes frihet. Mulla Krekar er som 
et stengsel for frihet, lov, orden, 
og menneskers rettigheter. Han 
sørget for at mange kurdere som 
kjempet mot det irakiske regimet 
og mange uskyldige voksne og 
barn ble drept.

Mulla Krekars gruppe er ikke 
mer enn noen hundre personer og 
de har tilhørighet til terroristgrup-
pen Al Ghaideh som fikk støtte av 
det irakiske regimet. USA angrep 
Ansar Al Islam før det gikk til krig 
mot Irak. 

Vi kurdere 
fra Irak, Iran, 
Tyrkia og 
Syria kjempet 
i alle år for å få 
lov til å lære å 
lese, skrive og 

snakke vårt eget språk, heldigvis 
har vi som bor i Norge mulighet 
til dette. Mulla Krekar har til og 
med forbudt sine egne barn å få 
opplæring i kurdisk. I stedet må 
de lære arabisk. 

Altså: jeg og flere kurdere med 
meg kan ikke forstå at Mulla 
Krekar kan kalles en kurdisk 
leder. Jeg vil si at han er en kur-
disk forræder. 

Kurdere i den irakiske delen av 
Kurdistan var på lik linje som 
kurdere fra Tyrkia, Iran og Syria 
under sterke diktatoriske regimer. 
Vi ble utsatt for angrep med kje-
misk bombardering og ikke minst 
utrydding av vår nasjon.

Vi opplevde flukt og alltid måtte 
vi forsvare oss, men likevel var 
bruk av våpen vårt siste valg. Vi 
mener at bruk av vår penn er vårt 
oksygen og et sterkere våpen. I 
Mulla Krekars gruppe er våpen 
som oksygen.

Vårt ønske er at makthaverne i 
Irak, Iran, Tyrkia og Syria begyn-
ner å tenke på sine egne lands-
menn og forsøker å skape fred og 
demokrati for alle, og ikke setter 
oss opp mot hverandre. 

IDRIS AZIZ 
KURDISK SOS RASISME

Frihet er 
kurdernes 
oksygen

«jeg og flere kurdere med 
meg kan ikke forstå at Mulla 

Krekar kan kalles en kurdisk 
leder. Jeg vil si at han er en 
kurdisk forræder. 

«Erna-TV» skal stoppe «asylstrøm»
Norske myndigheter sponser TV-kanaler 
fra Balkan slik at disse kan bidra til å redu-
sere strømmen av grunnløse asylsøkere, 
skriver Aftenposten. 
Norge er alene om denne type tiltak i 
Europa. Danske utlendingsmyndigheter 
har nå tatt kontakt, for å lære av Norge. 
– Kjøp av reklameplass kan også bli aktu-
elt, sier kommunalminister Erna Solberg

Bred støtte for asylleirer
Både SV og Ap støtter kommunalminister Erna Solbergs ønske om at 
visse asylsøkere må plasseres i interneringsleire. Men verken Ap eller 
SV støtter umiddelbart Kripos-sjef Arne Huuses forslag om å internere 
identitetsløse asylsøkere. – Vi kan ikke internere de 90 prosent asyl-
søkere som kommer til landet uten identifikasjonspapirer. Det viktigste 
er at vi får bygget opp et apparat slik at vi kan sende grunnløse 
asylsøkere ut av landet og ut av norske budsjetter i løpet av 48 timer, 
sier stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) til TV 2 Nettavisen. 

• Vil kaste asylsøkerne på gaten 
UDI-direktør Trygve G. Nordby vil sette 
asylsøkere på gata, og avvikle praksisen 
der personer blir plassert i asylmottak i 
påvente av uttransportering, melder VG. 
– Når folk ikke har oppholdstillatelse er det 
en politisak. Det er et problem tilknyttet 
politiets myndighet når du ikke lenger har 
lov til å bo i landet, sier direktøren i UDI. 

Endringer i utlendingslo-
ven vil gi politiet tilgang 
til fingeravtrykk av alle 
norske asylsøkere. Likhet 
for loven må dermed vike 
for kommunalminister Erna 
Solbergs harde linje mot 
asylsøkere og fl yktninger.

AV OLA MELBYE PETTERSEN

I forrige nummer av Antirasis-
teN fortalte vi at Stortinget var i 
ferd med å behandle et forslag om 
å gi politiet tilgang til et omfat-
tende personregister over norske 
asylsøkere.

Regjeringen har nå vedtatt end-
ringer i utlendingsloven, etter at 
forslaget ble behandlet svært raskt 

før sommeren, og vedtatt av Stor-
tinget i juni. De nye lovendringene 
medfører at Kripos sitt utlendings-
registeret, som inneholder finger-
avtrykk av alle asylsøkere over 14 
år, nå kan brukes av politiet også 
i etterforskning av straffbare for-
hold i Norge. 

Likhet for loven?
Registeret ble opprettet uteluk-

kende for å kartlegge utlendingers 
identitet, og hindre såkalte «ulov-
lige innvandrere» i å få adgang til 
Norge. Datatilsynet har lenge vært 
bekymret for misbruk av dette 
registeret, og har stilt spørsmål 
ved om den nye bruken oppfyller 
prinsipper om likhet for loven. Det 
finnes ingen tilsvarende registre 
over «vanlige» norske borgere 
som politiet kan bruke i jakten på 
gjerningspersoner. 

Asylavslag uten behandling
En av de andre lovendringene 

som nå iverksettes medfører 
at Norge kan utvise asylsøkere 
som er utvist fra et annet Sche-
ngen-land, uten å måtte behandle 
søknaden på nytt. Det holder at det 
første Schengen-landet hadde mis-
tanke om et lovbrudd for å kaste 
utlendingen ut av vest-Europa. 

Ketil W. Aanensen, politisk 
nestleder i SOS Rasisme, uttalte 
før lovendringen: – Myten om at 
innvandrere er mer kriminelle enn 
alle andre blir her foreslått lovfes-
tet. Hvis lovforslagene blir vedtatt, 
vil det bety en alvorlig svekking 
av rettssikkerheten for flyktninger 
og asylsøkere i Norge.

Lovendringene trådte i kraft 4. 
juli.

Politiet får bruke utlendings-
registeret i etterforskning
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 Et spill på folks 
fordommer? 

Igjen nærmer vi oss et valg. På en måte gruer 
jeg meg litt. Ved hvert valg de siste årene har 
vi blitt tvunget til å høre på løgner og myter 
om mennesker med flyktningbakgrunn. Tror 
noen, med hånden på hjertet, at sommerens 
medieoppslag vil føre til at det blir mindre 
denne gang? 

Hvem har oversikt over hvor mange spalte-
meter temaet «innvandrere og kriminalitet» 
fikk rundt det tragiske og brutale drapet på 
Anny Bergliot Olsvik? Arne Huuse stod frem 
i kjent stil og forkynte sitt trangsynte evange-
lium: «Innvandrerne er så fryktelig kriminelle, 
vi må ikke ta inn flere!» Spol tiden frem noen 
uker og les at kun rundt 1% av asylsøkere i 
mottak begår kriminelle handlinger. Tabloida-
visenes overskrifter denne gangen handlet om 
de nye portrettene av kongen og dronningen, 
og spaltemeter som kunne bidra til et mer 
realistisk bilde av temaet «innvandrere og 
kriminalitet» var det ikke mange av.

Men et valg er et valg. Vi kan jo håpe på en 
endring. En endring der enkeltpolitikere ikke 
tyr til løgnpropaganda for å få oppslutning. Er 
det noen som kan se det for seg? Problemet 
synes å være at det alltid finnes noen små 
feiginger i debattene der ute som må ty til 
løgn. Og de andre politikerne blir tilsyne-
latende like overrasket hver gang. Hvorfor 
kan vi ikke få sannheten én gang for alle? På 
tross av tragiske enkelthendelser er det store 
bildet fortsatt minst like stort. Og bildet har i 
hvert fall følgende ingredienser: flyktninger 
kommer ikke til Norge for å være kriminelle; 
kriminalitet og hudfarge henger ikke sammen; 
kriminelle asylsøkere er kriminelle individer, 
og ikke representanter for en gruppe.

Vi håper på en endring. Vi vil vokte valgkam-
pen, og denne gangen skal alle se at feigingene 
er feige, at de utnytter fordommer og at de ikke 
er til å stole på.

Godt valg!

Påstand: «Asylsøkere er ikke reelle flyktninger, de er 
bare ute etter Norges penger!»

Faktum: De aller fleste asylsøkere kommer fra land 
som er rammet av krig og konflikt. Ofte er også den 
økonomiske situasjonen svært vanskelig for befolkningen 
i disse landene. Kravene til å få asyl er svært strenge.

Statistikken 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).  

Påstand: «Kommer én inn i landet, kommer resten av 
slekta etter, og staten betaler reiseutgiftene!»

Faktum: Tillatelse til familiegjenforening gis først og 
fremst til nære familiemedlemmer som ektefelle, samboer 
og barn under 18 år. Etter hovedregelen må den som skal 
komme til Norge være sikret bolig og kunne forsørges 
av familien. Som hovedregel dekkes ikke reiseutgiftene 
ved familiegjenforeninger (kilde UDI).  

Påstand: «Innvandrere sitter med sugerør i statskassa. 
De får lettere sosialhjelp enn nordmenn!»

Faktum: Innvandrere mottar sosialhjelp etter samme 
regler som nordmenn. Ordningene er behovsprøvet og 
enkeltpersoner i samme situasjon skal behandles likt. 

Påstand :Asylsøkere lever godt i mottak og får i tillegg 
penger fra staten!»

Faktum: Så lenge asylsøkere bor i statlige mottak får de 
et basisbeløp som skal dekke alle personlige utgifter, altså  
mat, klær, reiser, lege, medisin osv. De får ikke sosial-
hjelp. Staten ved Kommunal- og regionaldepartementet 
fastsetter satsene i Pengereglementet. En enslig får inntil 
kr. 2790 pr måned, mens et ektepar får inntil kr. 4700 pr 

måned. Dette er for personer som har selvkost. Har du 
fri kost får du som enslig inntil kr 1135 pr måned. De 
fleste av oss kan vel være enige om at disse satsene ikke 
akkurat gjør at du kan leve «fett». (kilde UDI) 

Påstand: «Innvandrere tar jobbene fra nordmenn!»
Faktum: Innvandrere stiller bakerst i køen ved jobbsø-

king, de har ofte dårlig betalte jobber som nordmenn ikke 
vil ha, og arbeidsledigheten er større enn blant nordmenn. 
Når den generelle arbeidsledigheten øker, er økningen 
større enn blant nordmenn. I perioder med tilnærmet full 
sysselsetting blir forskjellene mindre.

Påstand: «Innvandrere slipper militærtjeneste!»
Faktum: Verneplikt er knyttet til statsborgerskap. 

Utenlandske statsborgere har ikke verneplikt i Norge. 
For innvandrere som har norsk statsborgerskap, gjelder 
samme regler som for andre nordmenn. (kilde UDI)  

Påstand: «Innvandrerkvinner føder mange flere barn enn 
norske kvinner!»

Faktum: Samlet sett har kvinner fra den tredje verden 
2,4 barn, mens det tilsvarende tallet for norske kvinner 
er 1,75 (2002, kilde SSB). Erfaring viser at fødselstal-
lene som ligger over gjennomsnittet, etter en viss tid vil 
nærme seg det gjennomsnittlige nivået. Uansett: om det 
hadde vært tilfelle at kvinner med utenlandsk bakgrunn 
fødte betydelig flere barn enn etnisk norske kvinner, er 
det ikke en menneskerett  å få de barna man ønsker?

Påstand: «Innvandrere er mer kriminelle enn nord-
menn!»

Faktum: Tall som UDI fikk fra politiet og asylmotta-
kene i 2002 viser at rundt 1 prosent av til sammen 16.000 
asylsøkere i norske asylmottak hadde begått eller var 
mistenkt for kriminelle handlinger. 

De viktigste sosiale kjennetegnene på registrerte lovbry-
tere er at de er unge, at de er menn og at de bor i byene. 
Ingen statistiske undersøkelser viser så store forskjeller i 
kriminalitetsfrekvensen mellom innvandrere og resten av 
befolkningen til at det har noen kriminalpolitisk betyd-
ning. En mer relevant problemstilling ville være hvorfor 
unge menn i byene begår så mye kriminalitet.

Myter og fordommer
– ikke tro det du hører

I diskusjoner hvor fl yktninger og innvandrere 
er temaet, møter man ofte mange myter og 
fordommer. For å slå hull på disse mytene 
trenger vi fakta. Her er noen få av de vanligste 
fordommene og sannheten om dem.

Årets valg er et lokalvalg, der 
man bestemmer hvem som skal 

sitte i kommunestyrene og fylkestin-
gene de neste fire årene.  Og som kjent 
er jo flyktning- og asylpolitikken noe 
Stortinget bestemmer. Det finne like-
vel mange saker som bestemmes på 
det lokale plan, og her kan antirasister 
legge press på sine lokale politikere. 
Flere steder i landet har nettopp slike 
saker vært viktige for det antirasis-
tiske arbeidet. 

Det kommunale selvstyret er i 
Norge sikret gjennom kommunelo-
ven, og gjennom politilovens § 14 
kan kommunestyrer vedta de gjel-
dende politivedtektene i kommunen. 
I februar 2001 ble det for eksempel 
i Haugesund kommune diskutert 
hvorvidt man skulle ha med et for-

budt mot nazistiske arrangementer i 
politivedtektene. Lignende, og andre 
vedtekter kan også bestemmes lokalt, 
av lokale politikere. I forskriften for 
ordensreglementet i Oslo kommu-
nes skoler heter det for eksempel 
at rasistiske utsagn og handlinger 
ikke er lov.

I tillegg finnes det 
mange andre ting anti-
rasister kan kreve av 
sine lokale folkevalgte. 
Bedre oppfølging av 
flyktninger i kommu-
nen, med bedre tilbud 
på områder som norsk-
opplæring, 
integrering 
og arbeids-
markedet, er noen 

eksempler. Andre krav som også er 
naturlig å rette mot lokale politikere 
er å erklære kommunen og fylket 
som antirasistiske soner, slik mange 

kommuner allerede har gjort. 
En slik erklæring må selvsagt 
også følges opp i praksis, med 
handlingsplaner, som settes ut 
i livet.

Lokalt selvstyre



Damned if you do, damned if you don’t 

• Mange med innvandrer- og flyktningbakgrunn 
i Norge opplever at det er svært vanskelig å bli 
godtatt av det norske samfunnet. Uansett hva en 
foretar seg, mener noen at en oppfører seg galt.

• Har du arbeid, tar du jobbene fra nordmenn,
• er du arbeidsledig, snylter du på den norske 
velferdsstaten.

• Bor du i områder hvor mange andre innvandrere 
er bosatt, danner du ghettoer,

• bosetter du deg i områder med flest etniske 
nordmenn, trenger du deg på.

• Gifter du deg med en fra ditt eget hjemland, 
nekter du å integreres,

• får du en norsk kjæreste tar du damene/
mennene fra nordmenn.

• Går du sammen med andre er du med i kriminell 
gjeng,

• går du alene er du ute for å selge narkotika eller 
voldta.

Kristent samlingsparti (KS)
Leder: Ørnulf Nandrup
Stiller lister: Bergen, Fredrikstad, Kauto-

keino, Lyngen, Oslo og Sarpsborg.

Et sterkt innvandringsfiendtlig og kris-
tenfundamentalistisk parti. Stiftet i 1998, 
etter sammenslåing av Samlingspartiet Ny 
Fremtid og Kristent Konservativt Parti. 

Mener bl.a. at:
– homoseksuell praksis er synd som 

skader andre på en slik måte at det egent-
lig burde være straffbart.

– for religionsfrihet, men er imot støtte til 
andre religioner enn kristendommen.

– likestillingsideologien må avvises som 
den demoniske åndsimpuls den er. All 
kjønnskvotering skal avskaffes.

En av fanesakene til Kristent Samlings-
parti har vært motstand mot muslimske 

bønnerop.
Partilederne har deltatt aktivt i demon-

strasjoner arrangert av Forum Mot Isla-
misering, der de har marsjert side om side 
med folk som Oddbjørn Jonstad, Erik 
Gjems-Onstad, og voldsdømte medlem-
mer av Boot Boys.

Demokratene
Leder: Vidar Kleppe
Stiller lister: Arendal, Bergen, Birkenes, 

Bærum, Drammen, Evje og Hornnes, 
Fauske, Fedje, Fjell, Flekkefjord, Fredrik-
stad, Halden, Hamar, Hurum, Kristiansand, 
Kristiansund, Kvam, Kvinesdal, Lillesand, 
Lindesnes, Lyngdal, Lørenskog, Mandal, 
Marnardal, Målselv, Nedre Eiker, Nome, 
Nordre Land, Odda, Oppegård, Oslo, 
Røyken, Sarpsborg, Skien, Songdalen, 
Stavanger, Stord, Stryn, Sund, Søgne, 
Trondheim, Ulvik, Vennesla, Østre Toten, 
Ålesund og Åsnes.

Partiet ble stiftet i 2001, av utbrytere og 
ekskluderte medlemmer fra Fremskritts-
partiet. 

Både Vidar Kleppe, Jan Simonsen og 
Einar Lonstad er sentrale i partiet.

Flere kjente personer fra ytterste høy-
refløy stiller til valg på Demokratenes 
lister.

Blant dem er Oddbjørn Jonstad, eks-
kludert FrP’er og til daglig leder i det 
rasistiske partiet Norsk Folkeparti. Han 
stiller som førstekandidat i Oppegård. I 
flere andre kommuner toppes listene av 
folk med bakgrunn fra blant annet Fedre-
landspartiet og Folkebevegelsen Mot Inn-
vandring (FMI). 

På hjemmesidene sine har Demokratene 
lagt ut en lenke til Forum Mot Islamise-
ring, som et slags angrep på at Høyre og 
FrP besøker Pakistans nasjonaldagsfeiring 
i Oslo.

På disse sidene finner man, ikke overras-
kende, sterkt rasistisk innhold og lenker.

Hårreisende utspill

– Dette er utskudd som ødelegger for seg selv og 
andre! Kan man ikke oppføre seg som folk, bør 
man kastes ut av landet, sa Sp-leder Odd Roger 
Enoksen til VG i etterkant av dobbeltdrapet på to 
dørvakter i Moss i april 2002.

– Innvandring er også import av vold, sa Odd 
Einar Dørum fra Venstre til Aftenposten 20.04.02.

– Denne regjeringen og Bondevik er sammen med 
Stoltenberg, Halvorsen og Pedersen, indirekte 
ansvarlig for hvert drap og hver kriminell hand-
ling asylsøkere og andre med fremmedkulturell 
bakgrunn måtte stå bak, sa Per Sandberg fra Frp 
i en pressemelding 25. juni 03.

De mest ekstreme rasistene og nazistiske har ikke klart å stille lister 
til årets valg, men to små partier kan komme til å kapre stemmer fra 
velgerne på ytterste høyrefl øy.

Integrering
I alle norske kommuner skal man respekteres 

for den man er, ikke hvordan man ser ut. Men-
nesker er individer, uansett hudfarge! Norge er 
ikke tjent med enda en innvandringsdebatt, vi 
trenger en integreringsdebatt og en god integre-
ringspolitikk. 

For SOS Rasisme er integrering det samme 
som kamp mot rasisme. Der rasisme står for 
diskriminering og utestenging, står antirasisme 
for likeverd og integrering.

Vi krever at lokale folkevalgte påser at:
• Arbeidsgivere ansetter folk på bakgrunn av 

kvalifikasjoner, ikke hudfarge
• Loven som forbyr diskriminering på boligmar-

kedet brukes aktivt
• Innvandrere ikke nektes adgang til utesteder 

og andre sosiale arenaer 
• Tilbudet om norskopplæring i kommunen er 

forsvarlig
• Integreringsdebatten skal ha integrering som 

mål, ikke assimilering

Offentlig støtte
Kampen mot rasisme er helt avhengig av lokale 

initiativ og organisering. Det er bare vanlige folks 
aktive standpunkt mot rasisme og nazisme som 
kan skape et samfunn uten forskjellsbehandling 
og utestenging av minoriteter.

Det er viktig at det offentlige støtter opp om 
positive tiltak fra lokalbefolkningen, men det er 
også nødvendig at kommunepolitikerne selv blir 
aktivt med i arbeidet.

Vi krever:
• Økt støtte til frivillige arbeid mot rasisme
• Økt støtte til innvandrerorganisasjoner og 

arbeid med minoriteter
• At kommunene og fylkene erklærer seg som 

antirasistisk sone
• Kommunale og fylkeskommunale handlings-

planer mot rasisme
• Offentlig informasjonsarbeid for å motvirke 

fordommer

For å kunne drive et godt arbeid mot rasisme 
på lokalplan

Flyktningpolitikk
Det kommende valget er et kommune- og fyl-

kestingsvalg. Som de fleste helt sikkert er klar 
over er flyktningpolitikken som sådan et anlig-
gende for Storting og regjering. Det er likevel 
ganske sannsynlig at flyktningpolitikk blir et hett 
tema i valgkampen. 

Hva vil debatten handle om?
Sannsynligvis vil debatten dreie seg om innvan-

drere og kriminalitet, integrering av mennesker 
med opphold i landet og bosetting av flyktnin-
ger. For enkelte partier handler integrering om at 
”innvandrerne må oppføre seg”. Ja, det må de, 
på lik linje med alle andre.

Vi krever at:
• Flyktninger og asylsøkere må få tilstrekkelig 

norskopplæring til å kunne ha mulighet til å bli 
integrert.
• Psykiatrisk hjelp til torturofre og andre flykt-

ninger med traumer må prioriteres.
• Gi flyktninger og asylsøkere aktivitetsmulig-

heter.
• Kommunene må ha økonomiske midler til å 

gjennomføre en integreringsprosess.
• Flyktninger må gis muligheter for bosetting i 

kommunene.

Rasister til valg

Valg mot rasisme
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Etniske relasjoner og retningslinjer for deltakere i valgkampen

Dette dokumentet gjelder for alle de som er involvert i kommune- og fylkestingsvalget, 
uavhengig om de er representanter, partimedlemmer, partitilhengere eller valgkampmed-
arbeidere. 

De undertegnede forplikter seg til å:
1. Representere alle i sin valgkrets, uavhengig av etnisk opprinnelse, kjønn, hudfarge, 

religion eller funksjonshemming, og fremme toleranse for alle i samfunnet.
2. Fordømme alle former for rasistisk motivert vold, trakassering av etniske minoriteter 

og etnisk diskriminering.
3. Ikke publisere, eller oppfordre andre til å publisere, eller på noen måte gi sin tilslutning 

til noe materiale, det være seg løpesedler eller plakater, som med stor sannsynlighet vil 
fremprovosere skepsis og splid mellom mennesker med ulik etnisk opprinnelse, hudfarge 
eller religiøs tilknytning.

4. Sørge for at det i kontakt med velgere, inkludert stemmesanking dør-til-dør og/eller 
per telefon, ikke blir utrykt eller foretatt handlinger som:

– hisser til aggresjon mot etniske eller religiøse grupper, eller fordommer på grunn av 
etnisk opprinnelse, nasjonalitet eller religion.

5. Passe på at alle som er involvert i min (mitt partis) valgkamp overholder disse ret-
ningslinjene, og oppfordre alle andre som er involvert i valgkampen, spesielt media, om 
å gjøre det samme.

Ved å undertegne denne erklæringen,  tar jeg ansvar for at påstander om brudd på disse 
retningslinjene lokalt vil bli undersøkt og fulgt opp overfor kandidater, partimedlemmer 
eller personer som på partiets vegne ikke overholder disse prinsippene.

Med sommerens debatt om innvandrere 
og kriminalitet som valgkampens bak-
teppe våger ikke SOS Rasisme å tro at vi 
endelig skal få en ærlig valgkamp.

Norsk presse har sammen med ekstreme 
byråkrater og politikere satt scenen for en 
valgkamp der fakta ikke er så viktig. Da 
alle mytene og fordommene om innvan-
drere kom frem på en gang, i forbindelse 
med det brutale drapet i Haugesund, fikk 
fordommene nærmest fritt spillerom i 
pressen.

Oppfordringen til våre lokallag går ut på 
å be lokale partiledere signere en erklæring 

der de lover å ta affære dersom noen fra 
deres lokalparti kommer med rasistiske 
utspill.

Vi oppfordrer alle stemmeberettigede, 
spesielt førstegangsvelgerne, om å hjelpe 
oss å vokte valgkampen. Ikke tro på alt 
som blir sagt i debatten om innvadrere 
og asylsøkere. Finn fram til fakta og slå 
tilbake åpenbare løgner og fordommer. Vis 
politikerne at «folk flest» ikke ønsker en 
valgkamp full av fordommer, løgner og 
falske syndebukker. 

Godt antirasistisk valg!

Vi vil vokte valgkampen
SOS Rasisme har oppfordret alle sine lag over hele landet til å bidra 
til å holde valgkampen fri for rasisme. Det er Senter mot etnisk dis-
kriminering (SMED) sin kampanje som danner grunnlaget for vår 
oppfordring.
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Lokallagsrunden
gi oss tips@sos-rasisme.no

• Kunnskap mot nazisme Vigrid har 
gjennomført en seremoni i Solbergelva 
i Nedre Eiker der en 19 år gammel 
jente ble tatt opp som medlem, melder 
NRK.  Ordfører Rolf Bergersen i  Nedre 
Eiker kommune sa at kommunen vil 
forebygge at ungdommer trekker mot 
nazistiske grupper som Vigrid ved å gi 
økt kunnskap gjennom skoleverket. 

VG følger naziseremoni
19 år gamle Kjersti fra Solbergelva i Buskerud ble «konfirmert» av nazilederen Tore W. Tvedt, som leder Vigrid (bildet). 
VG fulgte seremonien. 
– Som symbol på din rett og plikt som voksen til å forsvare deg og ditt folk forærer vi deg denne kniven som vi fester 
på deg, sa Vigrid-lederen til Kjersti. – Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut 
av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er 
parasitter som skal renskes ut, hevdet Tvedt overfor VG. 
På spørsmål fra VG om hvordan Tvedt ville reagere om noen av Vigrids medlemmer skadet norske jøder eller noen 
med innvandrerbakgrunn svarte Tvedt: – Jeg beklager ikke hvis noe skjer med folk jeg ikke ønsker her i landet, og 
hevder han ikke kan ha kontroll over hva medlemmene gjør på eget initiativ. 

Datter advarer 
Gjennom VG advarte datteren til nazi-
lederen Tore W. Tvedt  samfunnet mot 
sin egen far. Hun frykter at«nyfrelste» 
Vigrid-medlemmer kan drepe uskyldige. 
Den 18-årige jenta har sammen med sin 
familie tatt fullstendig avstand fra Vigrid-
lederen. – Jeg bruker mye tid på å 
bekjempe min fars synspunkter. Jeg har 
meldt meg inn i SOS Rasisme og gikk 
i fakkeltog etter Benjamin-drapet. Det 
var tøft og en veldig spesiell opplevelse 
fordi mange mente at det var pappa 
som var noe av årsaken til det tragiske 
drapet. Jeg gråter når jeg tenker på det 
og håper av hele mitt hjerte at noe slikt 
ikke skjer igjen, sier hun. Hun velger å 
stå frem fordi Tvedt må stoppes. – Alt 
annet er galskap, forklarer hun. 

Slått ned med 
jernstang

To menn er varetektsfengslet etter at 
de slo flere beboere ved et asylmot-
tak i Hammerfest med jernstang, 
melder NRK. De to havnet i konflikt 
med beboere på et av asylmottakene i 
Hammerfest, og brukte jernstenger som 
slagvåpen mot flere av beboerne, i følge 
politiet. 

Angrep kvinne 
med baby

To mørkhudete personer ble i to 
uavhengige episoder angrepet mellom 
Kongsgårdbakken og Fiskekum-
mene i Vågen ved Stavanger, melder 
Aftenbladet. En 24 år gammel mann 
er pågrepet. Ved det ene tilfellet skal 
24-åringen og en kamerat ha angrepet 
en kvinne som bar på en baby. Hun skal 
ha blitt slått i ryggen og trakassert på 
grunn av sin mørke hudfarge. Det andre 
angrepet ble en brasiliansk statsborger 
utsatt for. Han ble slått med flat hånd 
bakfra over øret, og skal ha blitt sparket 
etter. Samtidig ble han kalt neger, og 
bedt om å reise hjem dit han kom fra. 
– Dette var umotivert trakassering. Og 
de fornærmede skal ha følt seg truet. 
Den videre etterforskning vil vise om 
episodene overtrådte rasismeparagra-
fen, sa vaktleder Børge Helgøy ved 
Stavanger politistasjon.

Inderøy SOS Rasisme
På Inderøy har de fleste i styret i 

lokallaget flyttet etter å ha avslut-
tet videregående, men siden lokal-
laget har hatt et sterkt fotfeste på 
den videregående skolen, er det 
nok ingen fare for at de ikke skal 
dukke opp nye aktivister som kan 
ta et verv i lokallaget.

Grong Union of Refugees
Unionlaget på Grong har fått et 

nytt styre, og har mye kontakt med 
lokallagene i Trondheim.

Åmot SOS Rasisme
Ungdomsrådet i kommunen 

engasjerer seg sterkt i kampen mot 
hverdagsrasisme. De opplever 
mye rasistiske holdninger blant 
ungdom på Rena. De ønsker å få 
til en kampanje der SOS Rasisme 
holder foredrag for elever, lærere 
og foreldre.

Kontoret i Trondheim
SOS Rasisme-kontoret på Kul-

turhuset ISAK har blitt pusset 
opp og brukes flittig av de mange 
lokallagene i Trondheim. 

SOS Rasisme Jobbsøkere
Et av de nyeste skuddene på 

stammen til SOS Rasisme er et 
eget lokallag for personer med 
flyktning- eller innvandrerbak-
grunn som leter etter arbeid.

Grimstad SOS Rasisme
Grimstad SOS Rasisme arrange-

rer fast konsert i forbindelse med 
Krystallnatten 9. november, og 
det blir det også i år. Utover dette 
driver Grimstad SOS Rasisme 
fremdeles med planlegging av 
høstens aktiviteter. Lokallaget 
kommer nok også til å være 
representert ved høstens lokal-
lagskonferanse i Sandefjord.

Skolekampanjen
Tradisjonen tro lanserer SOS 

Rasisme sin skolekampanje 
hver høst. Elevrådene ved alle 
de videregående skoler vil i løpet 
av den første halvannen uken 
etter skolestart motta et brev fra 
oss der vi tilbyr å komme gratis 
på skolen og holde foredrag for 
elevene.

I tillegg består kampanjen blant 
annet av et tilbud om medlem-
skap for 10 kroner, nesten gratis 
t-skjorte til alle nye medlemmer, 
antirasistisk-sone-kampanjema-
teriell og plakat.

Dersom skolen din er interes-
sert i å vite mer om noe av dette, 
ta kontakt med organisatorisk 
nestleder, Trond Thorbjørnsen på 
e-post trond@sos-rasisme.no.

Haugaland for alle! 
I år også ble det arrangert en «Haugaland for alle» 
– konsert den 24. mai 2003 i byparken  hvor Blue 
Velvets, Atlars, Bikkjå og Saikoeple kom på scenen til 
publikums glede. 

AV: IDA JO. HAALAND 
Det regner, men en entusiastisk og spent mengde av mennesker 

står og venter på musikken som snart skal gjennombore byparken i 
Haugesund, og dets omkrets.

SOS Rasisme har igjen arrangert et Haugaland For Alle»konsert, 
Blue Velvet skal starte på en litt særegen scene; En paviljong som 
bærer litt preg av å ha vært i byparken en god stund.

Folk klapper av begeistring og bryr seg ikke det grann om regnet 
som setter i gang for alvor. Musikken det innledes med, har en viss 
rolig grad og innvirker publikum, god alternativ rock og folk strømmer 
på, folk i alle aldre. Omsider slutter der å regne for en stund, og Blue 
Velvet synger en rolig coverlåt som et stille publikum lytter til...

Atlars, en rap-gruppe fra Stavanger trer inn på den særegne scenen 
etterpå, Folk stimler seg nærmere, til den rytmiske rap’en som frem-
føres med norske tekster, publikum trives tydelig og rytmen smitter 
over publikummet, det føltes som om alle var nær ved å begynne å 
danse. 

Aktivister verver flere nye medlemmer, noen rett og slett verver seg 
selv og viser interesse og engasjement for kampen mot rasisme. Må 
det fortsette! Jo flere, jo bedre!

Etter Altras entret Bikkjå, et av Haugesunds egne band, med Martin 
Mentzoni som frontfigur og vokalist, alle bandmedlemmene er iført 
sminke, budskapet runger høyt etterhvert med tydelig spor av opprør. 
Under det lyseblå, romantiske taket, står de der og fremfører sine 
opprørske låter med smak av heavy metal, Mentzoni er i sitt ess, en 
klynge av antirasistiske fans holder seg godt inntil gelendret i vill 
begeistring. 

Dessverre starter det å regne igjen, men Saikoeple avslutter da med 
ekte rock-låter, og regnet ser ut til å ikke bite på folk. Paraply, eller 
ikke. 

Arrangementet i år, var også en suksess,  men vi håper på en enda 
større oppslutning neste år. Alle bandene fremførte på sin måte, og 
slo igjennom hos oss alle. At vi kan markere slike dager, med musikk 
syns folk er positivt. 

 
Maimåned, er en måned som inneholder historiske, viktige marke-

ringsdager. Og at vi kan tillegge en  «Haugaland for alle» – konsert, 
er absolutt nødvendig! 

Bikkjå på scenen i Byparken.

SOS Rasisme Sør-Trøndelag på kontoret deres på Kulturhuset ISAK.
Foto: Trond Thorbjørnsen

Mange trosset regnet og møtte frem for SOS Rasisme sin konsert i byparken.
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El Caco
• El Caco 
ble 
grunnlagt i 
Lillestrøm. 
Bandmed-
lemmene 
Thomas 
Fredriksen på 
trommer, Anders Gjesti på gitar 
og Øyvind Osa på bass og vokal 
har arbeidet sammen siden 1998. 
Før dette hadde Anders Gjesti og 
Øyvind Osa spilt sammen i flere 
band før de traff Thomas Fred-
riksen og El Caco var dermed en 
realitet.

• Bandet spiller blytung rock og blir 
gjerne sammenlignet med band 
som Queens of the Stone Age, 
Hellacopters, Kyuss og lignende 
. De blir omtalt som et fantastisk 
liveband og har gitt ut to plater, 
«Viva» og «Solid Rest». Begge fikk 
høye terningkast i diverse medier. 

• Hans Petter Aalmo (musiq.no) 
skrev: – Dersom du bare skal ha 
ei skive med hardrock, stonerrock 
eller metall i år, kan du like gjerne 
ta beina fatt og kjøpe «Solid Rest» 
med en gang.

• Aktuell med Norgesturne til høsten, 
etterfulgt av turne i Europa.

Mer info på internett:
elcaco.com
sos-rasisme.no
rikskonsertene.no

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

AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR

Et stort øyeblikk i «17. mai 
for alle» sin historie var over 
klokken 21.00, 17.mai 2003. El 
Caco hadde blåst hodene av de 
fremmøte og gav en fantastisk 
avslutning på en strålende dag. 
Landets største antirasistiske 
kulturarrangement var ferdig og 
artistene Samsaya, Sissy Wish, 
Blåmann Blåmann, The Jessica 
Fletchers, Sgt. Petter, Salsumba, 
Equicez og El Caco hadde vist sin 
støtte i kampen mot rasisme.

El Caco ble tidlig klar for årets 
arrangement. Musikkansvar-
lig Andre Ruud kan fortelle at 
bandet lenge hadde fått positiv 
omtale for flere konserter, og 
det var ventet at de skulle få et 
større gjennombrudd med den 
nye plata som kom ut rett før 17. 
mai.  Men hva var grunnen til at El 
Caco ønsket å stille på 17. mai for 
alle, og hvilke opplevelser hadde 
de av dagen?

– Et godt tiltak først og fremst, 
men selvfølgelig også muligheten 
til å spille for mange mennesker i 
vårt «eget» område. Om arrange-
mentet hadde vi kun positive opp-
levelser, proft opplegg backstage, 
og det så ut til at folk storkoste 
seg. Savna litt å kunne ta en øl 
i sola da…, sier gitarist Anders 
Gjesti.

Platene og musikken
El Caco har to utgivelser bak 

seg. «Solid Rest», gitt ut tidli-
gere i år, ble produsert av Daniel 
Bergstrand fra 
det svenske 
bandet Meshug-
gah og fikk som 
den første plata, 
«Viva» meget 
god omtale. 

– Det er sant 
at vi har fått 
utrolig mye bra 
anmeldelser, både i utlandet 
og her hjemme. Det er vi godt 
fornøyd med. Samarbeidet med 
Daniel fungerte veldig bra. Han 
var utrolig pirkete, men det fikk 
oss bare til å yte mer. Hører du på 
Meshuggah så er det vel akkurat 
detaljer og småfikse ting som 
havner framme i lydbildet. Er det 
utight eller «sølete» spilt så funker 
det selvfølgelig ikke. Samtidig var 
han veldig hyggelig og omgjenge-

lig som person, det hjelper jo også 
når man jobber sammen 14-15 
timer hver dag i en måned

Musikken bandet spiller blir 
ofte beskrevet som stoner-rock, 
men Anders Gjesti er ikke helt 
enig i denne beskrivelsen.

– Vil vel egentlig kalle det vi 
spiller for hardrock eller metal. 
Mange putter oss i stoner-båsen, 
men vi mener at det er litt vel søkt. 
Inspirasjonen kommer egentlig fra 
ting som ble gjort lenge før ordet 
stoner ble oppfunnet; Black Sab-
bath, Led Zeppelin osv..... 

Norge og Europa
Led Zeppelin og Black Sabbath 

finnes fortsatt på listene og du 
kan ennå oppleve konserter med 
i hvert fall noen av medlemmene. 
El Caco er stadig på turne og har 

i de siste årene 
hatt flere opp-
tredener i 
Europa. Anti-
rasisteN er 
nysgjerrig på 
om responsen 
har vært god 
i utlandet, og 
har den norsk 
«musikkbøl-

gen» hjulpet bandet fremover?

– Vi har gjort tre Europa-turneer 
og vi merker helt klart at tempe-
raturen stiger på konsertene for 
hver gang vi er ute. Utlandet er 
helt klart prioritert, men det er 
selvfølgelig viktig å holde ting 
gående her i Norge også. Media i 
Norge har vært stort sett positive, 
men unntak har vi også! En viss 
radiostasjon som er utrolig viktig 

for å kunne overleve som artist i 
Norge har vel mer eller mindre 
konsekvent nektet og spille El 
Caco! «Altfor hardt for folk flest» 
sier de, og så spiller de Metallica?! 
Forstå det den som kan. I de fleste 
land nedover i Europa merker vi 
en helt annen holdning, og sukses-
sen til band som f. eks Turbone-
gro hjelper selvfølgelig for norske 
band. Vi blir tatt veldig seriøst, og 
de har faktisk stor respekt for den 
norske musikkscenen.

Til høsten reiser El Caco på 
norgesturne med Rikskonsertene. 
En uvanlig kombinasjon tenker 
nok mange, Rikskonsertene og 
hardrock er vel ikke hverdag-
skost. 

– Helt klart ikke, og nettopp 
derfor gleder vi oss så sinnsykt 
mye til akkurat det! Ganske tøft 
gjort. De fleste forbinder vel 
Rikskonsertene med hovedsaklig 
klassisk, folkemusikk og kan-
skje pop/rock-konserter. Vi får 
muligheten til å spille på steder 
der vi ikke hadde hatt mulighet 
til å komme oss til uten Riks-
konsertene i ryggen. Tror også 
denne turneen kommer til å åpne 
øynene på noen og enhver, det er 
faktisk etterspørsel etter hardrock 
i Norge! Som sagt har vi fått et 
rykte for å levere «live», noe vi 
helt klart har tenkt å leve opp til 
på denne turneen! 

 
Og om noen lurer på om El 

Caco vil feire 17. mai med SOS-
rasisme igjen kan Anders Gjesti 
si følgende:

– Helt klart! Bare spør, og vi 
spiller igjen neste år

Hardrock mot rasisme
17. mai klokken 20.30 er Kuba-parken i Oslo ennå fullsatt 
av festkledde mennesker. El Caco entrer scenen og ga 
den råeste avslutningen «17. mai for alle» noensinne har 
hatt. AntirasisteN møtte Anders Gjesti fra El Caco.

«El Caco er glade for å 
kunne støtte arbeidet til 

SOS Rasisme ved å spille på 
arrangementet 17 mai for alle. 
Vi vet at organisasjonen gjør 
en verdifull og god jobb, og ved 
å stille opp på dette føler vi at 
vi også er med i kampen mot 
rasismen

El Caco:

• England risikerer utestengelse fra VM
England kan bli utestengt både fra EM 2004 og fotball-VM 2006 dersom 
engelske «hooligans» går amok i Tyrkia i oktober, melder Nettavisen. 
Uefa-president Lennart Johansson advarer England foran EM-kvalifise-
ringskampen i Istanbul 11. oktober. Johansson vil selv være til stede i 
Tyrkia i kvalifiseringskampen. – Vi er veldig bekymret for denne kampen. 
Det kan vi ikke ignorere. Vi har store problemer med engelske fans, 
spesielt når de reiser utelands, sier Uefa-presidenten. – Vi har et hooligan-
element i Tyrkia, og lager de bråk, lager de bråk for alle, advarer Uefa-

Flyktninger skylt inn på stranden
Ti døde båtflyktninger er skylt inn på strendene i 
det populære ferieparadiset Fuerteventura, skriver 
den spanske avisen El Mundo. Ifølge øyenvitner 
gikk en båt med 28 afrikanske flyktninger på vei 
til Europa på en klippe utenfor Fuerteventura. 18 
av båtflyktningene greide å svømme i land, og ble 
pågrepet av politiet. For de øvrige båtflyktningene 
endte ferden mot Europa med døden. 

Vil skyte immigranter med kanoner
En minister i den italienske regjeringen 
foreslo at den italienske kystvakten skal 
ta kanonene i bruk mot innvandrere 
som prøver å ta seg ulovlig inn i landet, 
melder NRK. – Etter den andre eller 
tredje advarselen, pang!...fyr av kanonen. 
Her hjelper det ikke med snikk – snakk, 
på noen annen måte vil vi aldri bli kvitt 
problemet, sier Umberto Bossi(bildet). 
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• Lasermannen 
• Forfatter: Gellert Tamas
• Utg.år: 2003

Boka skiller seg klart ut fra andre 
dokumentarbøker om faktiske kri-
minelle handlinger. Gellert Tamas 
har klart det få andre journalister 
klarer i bøker om aktuelle krimi-
nalsaker: Nemlig å sette de syke 
handlingene fra en syk mann 
– John Ausonius «Lasermannen» 
– inn i en sammenheng. 

Fra hverdagsrasisme til nazisme
Forfatteren dokumenterer fram-

veksten av det høyrepopulistiske 
partiet Ny Demokrati til hverdags-
rasismen i Sverige på nittitallet og 
til de erklærte rasistenes herjinger. 
Sånn får vi en nærhet til hvordan 

det svenske samfunnet forandret 
seg og hvilke krefter rasisme kan 
sette i gang. Tamas vier stor plass 
til det han mener er politisk moti-
verte voldshandlinger fra begyn-
nelsen av 90-tallet: Angrep mot 
flyktningemottak, skjending av 
jødiske kirkegårder, korsbrenning, 
mordbranner og bombeattentater 
mot kiosker eid av mennesker 
med utenlandsk bakgrunn.

Kritiserer feige myndigheter
Forfatteren levner hverken 

pressen, politikerne, politiet 
eller den svenske rettsstaten stor 
ære. Ny Demokrati kunne på 
sine valgmøter servere de mest 
hårreisende vandrehistorier om 
innvandrere, i demonstrasjonene 
til Sverigedemokratene runget 

slagord som Jødesvin!, 
Ut med pakket!,Lasermannen skyt 
for å drepe! I Nordiska Rikspar-
tiet hyldet man Hitler, og VAM 
(Vitt Ariskt Motstånd) manet til 
væpnet kamp mot den svenske 
staten. Åpenbar rasistisk vold ble 
av myndighetene gitt alle andre 
forklaringer.

Drivende spennende
Å skrive ei bok i romanform om 

faktiske hendelser er ikke lett. 

Men romanen «Lasermannen» 
fungerer både på dokumentarens 
og spenningsfortellingens pre-
misser. Forfatteren evner å lage 
en fengende og intens spennende 
historie. På grunnlag av medieom-
tale, politirapporter og personlige 
intervjuer gir han «lasermannen» 
en personlighet og en stemme som 
virker ekte og levende.

Selv om det er ei god og spen-
nende bok, som er vanskelig å 
stoppe å lese, er det ingen hyg-
gelig bok. Dette er historien om 
en syk mann som ruslet rundt i 
Stockholm og skjøt folk fordi de 
hadde brun hudfarge. Og dette er 
faktisk noe som skjedde. 

Gellert Tamas har med denne 
romanen klart å fortelle hvordan 
et helt samfunn forandret seg, ved 
å ta utgangspunkt i den gale, alias 
Lasermannen. Boken er viktig les-
ning for alle antirasister!

CHRISTIANE W. MURIBØ

• 3000 «asylshoppere» avslørt
Det nye fingeravtrykksystemet EURODAC har 
hittil i år avslørt 3.000 asylsøkere som har søkt 
asyl i et annet europeisk land før de kom til 
Norge. Effektiviteten kan ifølge politiet føre til 
at færre i fremtiden vil søke asyl. Politiet frykter 
imidlertid at en del heller vil forsøke å komme 
ulovlig inn i Norge for å leve uten oppholdstilla-
telse, melder NTB.

EU får strammere asylpolitikk 
EU får en tøffere innvandringspolitikk enn ventet etter at kraftig motstand 
fra Tyskland utvannet EU-reformer i siste øyeblikk, skriver Aftenposten. 
De enkelte EU-land får fortsatt det avgjørende ord i innvandringspolitik-
ken. Medlemslandene skal blant annet få siste ord når det gjelder å 
bestemme hvor mange innvandrere man kan godta. Reformforsam-
lingen ville gi EU sentralt en sterkere rolle i innvandringspolitikken og 
justissektoren enn hittil, men Tysklands motstand førte til at konventet 
i siste omgang gikk med på en tilleggsklausul i EUs forfatning som gir 
medlemslandene siste ord i spørsmålet om innvandrerkvoter. 

• FN-kritikk av Danmark  En dansk delegasjon i 
Afghanistan truet med å fjerne all humanitær hjelp til 
Afghanistan, hvis ikke landet gikk med på å ta imot 
flyktninger fra Danmark, melder Danmarks Radio. 
Målet var å få en avtale med landets regjering om 
at Afghanistan skal ta imot de flyktningene som har 
fått avslag på asyl i Danmark og ikke frivillig vil reise 
hjem. En FN-representant som overværte forhandlin-
gene er dypt forundret over danskenes oppførsel.

Jerndisiplin skal få 
innvandrere i jobb

Fra nå skal arbeidssøkende innvan-
drerne i Danmark opp klokka sju, og de 
skal slutte å fly til legen hele tiden, sier 
integrasjonsminister Bertel Haarder, 
melder Nettavisen. Den oppsiktsvek-
kende uttalelsen fra integrasjonsministe-
ren falt i forbindelse med lanseringen av 
et program for høyere yrkesdeltakelse 
for innvandrere i Danmark. 
– Man skal møte klokka sju, man arbei-
der 37 timer per uke, og man går ikke 
til legen hele tiden, lyder den strenge 
beskjeden fra Bertel Haarder (V), ifølge 
Dagbladet Børsen.

Ikke så dejligt å 
være utlending i 

Danmark 
En kraftig innstramning av innvandrings-
politikken i Danmark det siste året har 
ført til at hundrevis av dansker har valgt 
å bosette seg i Malmö fordi de ikke får 
lov til å ta sin utenlandske kjæreste med 
til hjemlandet.
Regjeringen åpner nå muligheten for 
«kjærlighetsvisum» for borgere fra 
Australia, New Zealand, Canada, USA 
og Japan, skriver Aftenposten. Ved 
hjelp av et slikt visum kan de «opptjene 
tilknytning» til Danmark. Innvandrings-
minister Bertel Haarder understreker 
at åpningen «selvsagt» bare skjer i 
forhold til land som det ikke eksisterer et 
«innvandringspress» fra.
– Jeg synes det er direkte usmakelig. 
Det er helt klart at Bertel Haarder er 
ute etter å sikre sine barns rettigheter, 
mens mine barn ikke kan få de samme 
rettigheter, sier Socialistisk Folkepartis 
innvandringspolitiske talsmann Kamal 
Qureshi, som har pakistansk bakgrunn.

Island får 
kvinnekritikk

Europarådet er kritisk til at Island ikke 
beskytter innvandrerkvinner som jobber 
som prostituerte og strippere, heter det i 
rapporten fra Kommisjonen mot rasisme 
og intoleranse (ECRI) som er en del av 
Europarådet. Også for innvandrerkvin-
ner generelt er situasjonen bekymrings-
full, mener ECRI. De er spesielt sårbare 
for å bli mishandlet av ektefeller siden 
de er isolerte og verken har kjennskap til 
språk eller rettigheter. 
I rapporten får Island også kritikk for å 
ha innført en språktest som må avleg-
ges før innvandrere får et permanent 
identitetskort. Regelen om at alle, 
unntatt nordmenn, svensker, dansker og 
finner, må bære identifikasjonspapirer, 
betegnes dessuten som diskrimine-
rende, melder NRK.

Intens thriller, rystende dokumentar
Stockholm er en by i skrekk. En ukjent gjerningsmann 
bevæpnet med lasergevær skyter elleve personer. En 
dør, fl ere får mén for livet. Det eneste ofrene har til felles 
er at de har mørk hudfarge. 

AV TROND THORBJØRNSEN

I fjor ble det for første gang 
arrangert musikkfestival i Kjenn-
bakken i Lørenskog, en idyllisk 
gresskledd bakke sentralt i kom-
munen ved Langvannet og den 
historiske Kjennfurua. Det var 
lokallaget av SOS Rasisme som 
alene sto for planlegging og gjen-
nomføring. Festivalen fikk navnet 
«Det finnes grenser», etter temaet 
som satte fokus på flyktninger og 
stengte grenser. Arrangementet 
ble et løft for lokallaget og tilba-
kemeldingene var så positive at 
det ble bestemt å gjøre festivalen 
til en årlig tradisjon. 

Lang planlegging – mye arbeid
Arbeidet med årets festival star-

tet i mars og involverer et titalls 
personer fra Lørenskog SOS 
Rasisme. – Erfaringene fra fjorår-
ets festival har kommet godt med, 
og mye av det formelle arbeidet 

med økonomi og søknader har 
tatt mindre tid. Den totale arbeids-
mengden ser imidlertid ut til å ha 
økt, antagelig på grunn av at også 
ambisjonsnivået har økt, sier Pål 
Austad Solfjeld fra lokallaget. 
Også i år vil bygging av scene 
utføres av 
tømrerav-
delingen i 
Lørenskog 
SOS Rasisme.

Tema
Årets hovedtema og undertit-

tel på festivalen er «Valg mot 
rasisme». Dette er også navnet 
på en større kampanje mot 
rasisme og fordommer fram mot 
kommunevalget. Kampanjen tar 
utgangspunkt i et initiativ fra 
SOS Rasisme sentralt, som har 
oppfordret alle lokallagene til å 
vokte valgkampen. 

– Vi hadde tenkt litt fram og til-

bake på hva vi skulle gjøre med 
hovedtema da sentralt lanserte 
ideen. At arrangementet i tillegg 

går av stabelen 
bare tre uker 
før valget gjør 
det jo enda 

mer naturlig, forteller leder Ola 
Melbye Pettersen. – Vi har sendt 
brev til alle partiene i Lørenskog 
og bedt de ta avstand fra rasisme 
i valgkampen. Skulle det allikevel 
dukke opp løgner og populistisk 
utspill, vil vi ta tak i dette og 
gjøre folk oppmerksomme på det 
som måtte finnes av dobbelmoral 
og grumsete holdninger. Under 
Kjennfestivalen vil vi presentere 
hvordan kampanjen har gått, så 
langt.

Artister
Alle som jobber med festivalen 

stiller opp frivillig, det gjelder 
også artistene som står på scenen. 
Melbye Pettersen er fornøyd med 
årets bookingarbeid – Vi får 
veldig mange gode tilbakemel-
dinger, og setter stor pris på at 
så mange artister ønsker å støtte 
saken vår. I skrivende stund er 
følgende åtte band og artister klare 
for Kjennfestivalen ’03:

Jester, Plywood, Trond Gran-
lund Band, Dozärne, Pacha 
Embla, Supermonkey, Racer 
Age, AdjeiDance (danse og trom-
megruppe)

Festivalen åpner kl. 15.00 og 
avsluttes 21.00.

Kjennfestivalen ’03 
– Valg mot rasisme i Lørenskog

Søndag 24. august arrangerer Lørenskog SOS Rasisme 
antirasistisk musikkfestival, for andre året på rad. I år 
settes det fokus på kommunevalget, og arbeidet for å 
holde valgkampen fri for rasisme.

Mer info på internett:
sos-rasisme.no/lorenskog/kjennfestival

sos-rasisme.no/valg

Fra Kjennfestivalen i fjor: Plywood spiller Foto: Adam Tumidajewicz
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AV CHRISTIANE MURIBØ

1. Navn, alder, lokallag, hva gjør 
du om dagen?

Christine Henriksen, 16 år, 
Finnsnes lokallag. Begynner på 
Finnfjordbåtn vgs til høsten på 
allmennlinjen. Spiller fotball, 
fiolin og er med i en teater-
gruppe.

2. Hvor lenge har du vært aktiv i 
SOS Rasisme og hvordan ble du 
aktiv?

Jeg har vært aktiv siden august 
2002. Da var jeg på MOD-kurs, 
og der møtte jeg Koanda fra 
Grimstad SOS Rasisme. 

Jeg fikk tilsendt oppstartspakke 
fra Haugesund, og Henrik Ormå-
sen som er regionsansvarlig for 
Nord-Norge var med på opp-
startsmøte. Der fikk vi opprettet 
styre og bankkonto og jeg fikk 
masse nye venner. Så var det 
bare å starte!

3. Hvorfor er du aktiv i SOS 
Rasisme?

Det er så mye rasisme i Norge, 
jeg vil gjøre noe med det! Jeg 
ønsker å gjøre noe meningsfullt. 
Det er dessuten nyttig erfaring å 
lede og organisere en gruppe. 

Det er veldig viktig at ungdom 
engasjerer seg. Er man med i 
SOS Rasisme blir man tatt godt i 
mot og kommer inn i et miljø.

4. Hva gjør lokallaget i Finnsnes? 
Hvilke planer har dere framover? 

Lokallaget har en liten hard 
kjerne av aktive medlemmer. Vi 
har deltatt på 1.mai og 17.mai 
med egen parole, stått på stand 
og vervet masse medlemmer. I 
en periode var vi i lokalavisen 
hver uke. Det planlegges et sam-
arbeid med barneskolen, vi vil 
ha en antirasistisk dag som skal 
brukes til forebyggende arbeid 
mot rasisme. 

På sikt har vi lyst til å starte en 
dramagruppe som kan drive med 
gateteater. Vi skal absolutt delta 
i SOS Rasismes utspill i valg-
kampanjen. Hvis noen partier 
ikke skriver under på erklæring 
om en rasismefri valgkamp, da 
skal de få!

5. Skal du på LLK? 
Ja! LLK er årets begivenhet! 

LLK er gøy fordi det er sosialt, 
man lærer mye som kan brukes 
i lokallaget og man treffer folk 
som er som deg!

6. Anbefaler du andre å dra på 
LLK?

Ja! Smiil!         26. – 28. september
mer info om Lokallagskonferansen på internett... sos-rasisme.no/llk

Konferansen er for folk som er aktive 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 hverandres erfaring, men ikke 
minst – vi blir kjent med hverandre.

hovedtema:
Innvandrere og kriminalitet
kriminalitet har ingen nasjonalitet
Kriminolog Elisabeth Myhre Lie 

+ verksteder i antirasisme: teaterverksted, dialog som premiss for inte-
grering, økonomiarbeid, 17. mai for alle, hverdagsrasisme, lokallagsar-
beid, myten om menneskeraser, krystallnatta, nazisme, rasisme og juss, 
musikkverksted, uretunerbare fl yktninger 
+++ aksjon på byen og mye mye mer

lokallagskonferanse høsten 2003: Sandefjord

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

Hoppende glade Christine Henriksen fra Finnsnes gleder seg til Lokallagskonferansen i Sandefjord. Foto: Trond Thorbjørnsen

portrettet

• Kritisk rapport om behandling av innvandrere i USA 
Mange innvandrere som ble innbrakt etter 11. september 2001, ble 
utsatt for fysisk og verbalt mishandling, holdt uten kausjon og nektet 
å få kontakt med advokat, heter det i en rapport fra det amerikanske 
Justisdepartementet. 
– Bevisene indikerer et mønster at fysisk og verbal mishandling fra noen 
tjenestemenn, heter det i rapporten. De fleste av fangene, hvor den over-
veiende delen var av pakistansk opprinnelse, ble senere funnet å ikke ha 
noen forbindelse med angrepet i New York og Washington, melder VG.

• Palestinerne får ikke vende hjem
Israels statsminister Ariel Sharon vil ikke tillate 
én eneste palestinsk flyktning å få vende 
tilbake til Israel, melder P4. Uttalelsen falt i 
en tale som statsministeren holdt til rasende 
partikamerater. Spørsmålet om flyktningenes 
status har vært et av de vanskeligste proble-
mene å løse siden den israelske staten ble 
opprettet for 55 år siden.

Israel tvinger ektepar fra hverandre
Et flertall i den israelske nasjonalforsamlingen støttet et lovforslag som betyr at 
palestinere fra Vestbredden eller Gaza-stripen som er gift med arabiske israelere, 
ikke vil få statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Israel, skriver Dagbladet. 
Loven vil tvinge nygifte par til å velge mellom å bo hver for seg eller i de palestin-
ske områdene. Og den vil gjøre familiegjenforeninger vanskelig. Israelske myn-
digheter mener at loven er et nødvendig tiltak i kampen mot terror. Rundt 100000 
palestinere har fått israelsk oppholdstillatelse siden 1993. Ifølge menneskerettig-
hetsgrupper kan bare 20 av disse personene knyttes til terrorangrep.
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Jeg ser du har hoppa inn i innvandringsdebatten, er du redd 
for å bli oppfatta som fremmedfientlig?

– Asyl-innvandrern
Nei, enhver fornuftig person vil oppfatte meg som en som 

tør å snakke høyt.
– Bjarne Buuse

Hvordan vil du begrense innvandringen? Du er klar over 
at det har vært ikke-vestlig innvandringstopp siden 1975? 
Tenker du kanskje på innvandringen fra EU-land?

– Norsk historiker
Jeg er ingen politiker, men når det oppholder seg over 20 

000 ulovlige innvandrere i Oslo, og sikkert ikke færre i resten 
av landet, må vi klare å hindre de strømmene med ulovlige 
innvandrerne som valfarter over grensene.

Når det gjelder innvandrere fra EU-landene, er det en 
kjensgjerning at dette er folk fra en mye mer sivilisert del 
av verden som ikke tar med seg sine kriminelle skikker fra 
hjemlandet.

– Bjarne Buuse

Noen har beskyldt deg for å 
dikte opp tall rundt innvandrere 
og kriminalitet, er dette sant?

– Forvirra
Nei, jeg er tross alt Kryptos-sjef, 

dette kan jeg.
– Bjarne Buuse

I en av dine glimrende analyser 
sa du følgende: «De kan ikke 
oppføre seg som i hjemlandet 
når de kommer til Norge», er det 

slik at det i innvandrernes hjemland er vanlig å bruke vold 
og å begå kriminalitet?

– Bekymret
Ja, en venninne av kona mi blei utsatt for lommetyveri da 

hun var på ferie i Tyrkia, er ikke dette noe vi kan bli utsatt 
for når som helst i dagens Norge?

– Bjarne Buuse

Jeg har hørt at under en prosent av asylsøkerne er kriminelle, 
hvorfor kommer ikke dette tydelig fram i dine analyser?

– Statistikkdama
Du snakker om de asylsøkerne vi har tall på, jeg snakker 

om alle de titalls tusen ulovlige innvandrere som utnytter 
systemet ved å bedrive nærmest faglig kriminalitet.

– Bjarne Buuse

Når det bare er ytterst få som begår alvorlig kriminalitet, 
enten det er snakk om nordmenn eller innvandrere, ville det 
ikke da være lurt å se på andre faktorer enn hudfarge og 
religion for å forklare kriminaliteten?

– Alternativ tolkning
Jeg svarer på spørsmål i forhold til innvandringsdebatten. 

Spørsmålet ditt faller derfor utenfor mitt interessefelt.
– Bjarne Buuse

Send inn spørsmål til ekspertene i avgrunnen:
pal@machomann.com 

Svar fra avgrunnen

AG-lista
Henrik Broberg ved Regnbuen antirasistiske organisasjon til 

Moss Dagblad 12. juni ang. naziorganisasjonen Vigrid:

-»Folk med hode gjør simpelthen ikke slikt. Jeg håper dette 

stille dør ut»
(Som NSDAP i 30-åras Tyskland? – Red.)

Per Sandberg i pressemelding 25. juni:
– Denne regjeringen og Bondevik er sammen med Stoltenberg, 

Halvorsen og Pedersen, indirekte ansvarlig for hvert drap og 

hver kriminell handling asylsøkere og andre med fremmedkultu-

rell bakgrunn måtte stå bak. 

Live Landmark i VG 18. mai.
-»Jern-Erna» har nådeløst kvittet seg med en anselig mengde 

gråtende asylsøkere. En etter en gikk de på hodet ut av landet. 

En litt for effektiv og arisk dame? Niks. Dette er en kvinne som 

har kjent kulturforskjellene på egen kropp. I to år delte hun seng 

med en afrikaner.

Kenneth Rasmussen i et leserbrev til Bergensavisen 8. august.

– Frp kan og vil ikke samarbeide med partier som aksepterer 

kriminelle gjenger og enkeltindivider fra Afrika og ellers andre 

synlige innvandrere.
Han utdyper deretter til VG:
– Med synlige innvandrere mener jeg altså... Det har ingenting 

med afrikanere å gjøre, men jeg har ennå ikke sett en hvit 

afrikaner.
(Til og med Per Sandberg mente disse uttalelsene var uhel-

dige!!!).

Gunnar Stavrum i Nettavisen 11. august ang. kirkeasyl.

– Det er en meget uheldig praksis som ikke bare motarbeider 

norsk asylpolitikk, men som også undergraver kirkeasylet som 

en tradisjonell nødhavn for forfulgte.

Det betyr nye givende og 
freske debatter om hvor-

dan stoppe den frie innvand-
ringa, stoppe asyl-volden, 
avsløre asyl-juksinga, hive 
dem ut, effektivisere asyl-
avslåinga, selge billigere 
sprit, stoppe all ikke-vestlig 
innvandring, kriminalisere 
ekteskap med utlendinger 
fjerne de meningsløse og 
dyre språkkursa, selge billi-
gere bensin, legge ned asylmot-
taka, bygge utenlandske interne-
ringsleire, fjerne KrF-snillismen, 
stoppe asyl-innvandringa i form av 
familiegjenforening, styrke politi-
kontrollen på svenskegrensa, inte-
grere innvandrerne, gi dem mindre 
penger og hive dem ut.

Ja dere hørte meg rett, årets kom-
munevalg skal denne gangen løftes 
opp på et seriøst og ansvarlig nivå, 
i motsetning til det blinde, snillis-
tiske sosialisme-sprøytet vi har 
blitt tvingi til å følge i alle år.

Nå er det slutt på løgnene vel-
gerne i alle år har fått servert, nå 
skal politikerne snakke rett fra 
levra.

Asylmottaka flommer over av 
åpenbart grunnløse og kriminelle 
innvandrere som daglig raner og 
voldtar Ola Nordmann og mannen 
i gata for slikk og ingenting.

Menn som Mulla Krekar og 
Gamal Hussein får fritt innpass 
til landet vårt for å snylte på den 
norske stat, kun fordi vi ikke 
gir nok ressurser til politiet som 
enkelt og greit kunne stoppa dem 
ved grensa.

Asyl-shopperne strømmer inn fra 
alle kanter uten pass og identitets-
papirer med åpenbare økonomiske 
og snylteriske hensikter.

Om færre år enn vi tror 
vil den etnisk norske mann være i 
mindretall, og det vil være daglig 
steining utafor alle norske rådhus 
til offentlig skue for våre muslim-
ske «landsmenn».

Hva nå Bondevik, Stoltenberg, 
Halvorsen og Pedersen? Ikke tro 
dere kan vri dere unna det person-
lige ansvaret dere har for alle drap 
og voldtekter utført av innvandrere 
i nasjonen Norge.

Selv om kun to prosent av asylsø-
kerne er reelle flyktninger, slipper 
dere likevel inn nest flest asyl-
innvandrere (i forhold til folketallet) 
i Europeisk målestokk.

Norge har også i dag det absolutt 
største antall kriminelle innvan-
drere innafor sine grenser (i forhold 
til Papa-New-Guneyanske fjellgeiter).

Kan det da være så vanskelig å 
forstå at nok er nok?

Som alle forstår, har Feilskritts-
partiets god støtte blant folk flest 
og deres tillitsvalgte bygger opp  

under en god valgkamp. Jeg 
håperde andre partiene tar oppfor-
dringa og gjør det samme.

Jeg vil anbefale Kristin Halvor-
sen, Jens Stoltenberg, Jan Pedersen 
og Kjell Magne Bondevik om å ta 
et kraftig oppgjør med sine tidli-
gere folkefiendtlige handlinger, jf. 
første linje i fjerde avsnitt.

Et lite stikk til de «antirasistiske» 
organisasjonene:

Viser til Senter mot etnisk «dis-
kriminering» og SOS «Rasismes» 
patetiske valgkampskampanje om 
å sanke underskrifter fra politi-
kere der de motsetter seg å bruke 
«rasisme» i valgkampen, vil jeg 
påpeke at dette ikke har noe med 
hudfarge å gjøre, men selv har jeg 
ikke sett så mange hvite afrikanere, 
for å si det sånn.

PÅL SANDBERG

VALGKOMMENTATOR

FRA AVGRUNNEN

Kommunevalg, 
jippi!

«Nei, jeg 
er tross alt 
Kryptos-
sjef, dette 
kan jeg.»



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 15,-
___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:

AntirasisteN
SOS Rasismes medlemsavis

Opplag:
15 000

Trykk:
Prinfo Dialecta

issn:
1501-6048

e-post:
antirasisten@sos-rasisme.no

giro:
7874.05.34725

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

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

Ansvarlig redaktør:
Anne Elisabeth Hansen

Redaktør:
Trond Thorbjørnsen

Redaksjonssjef:
Ola Melbye Pettersen

Redaksjonen, dette nummer: 
Ida Christiane Walther Muribø
Ketil Wendelbo Aanensen
Ulrik Motzfeldt Gjølstad
Pål Austad Solfjeld
Ingrid Østerhaug

Kristian Ulyses Andaur
Andreas Harding
Ingvild Hunsrød

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

Kan sendes 
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

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

Navn: ______________________________

Adresse: ___________________________

Postnr. / Sted: _______________________

Telefon: ____________________________

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

AN
 4

–0
3

Jeg er i en butikk.
Noen stirrer.
Jeg snur meg og ser en jente.
Hun er bare et barn, kanskje 9 år gammel.
Hun stirrer på meg.
Iskalde blå øyne.
Jeg fatter poenget.
Hun har sin mening om meg.
 
Jeg blir trist.
Det er lett å lese,
og se hva hun vokser opp med.
Noen som er intolerante,
intolerante ovenfor andre mennesker,
mennesker de ikke kjenner.
Uvitenhet, det er det, det er.
 
Jeg blir sint.
Hvilke forbrytelser har jeg gjort?

Hvorfor blir jeg dømt,
dømt av et barn som ennå ikke
har rukket å lære noe om denne verden?
 
Skal jeg gå bort til henne?
«Har ikke foreldrene dine lært deg
at det er uhøflig å stirre?»
Men hva er vitsen?
Det forandrer ingenting,
bortsett fra min trang til å avreagere....
og jeg nekter å avreagere mot et barn,
et barn som ikke vet bedre.
 
Jeg sukker.
Jeg gir opp.
Jeg går.
 
Hvor er håpet om barnas uskyld drukner i hat?

Øyne som stirrer av Melika Bagheri


