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B-blad

Asylsøkere 
kastes på 
gata Fra 1. januar mistet alle med endelig avslag på asylsøkna-

den støtte til livsopphold. Dette innebærer at hundrevis av 
asylsøkere vil bli kastet ut av mottakene og mister retten 
til dagpenger (mat og klær). 

s 4 og 5

Det har skjedd mye voldsomme urettferdigheter mot kurdere i kurdis-
tan. Kurderne var de første ofrene for de totalitære regimene i Syria, 
Iran, Irak og Tyrkia. I disse landene har kurderes rettigheter alltid blitt 
tråkket ned, som 16. mars 1988.

Side 5

Bål for BenjaminBål for Benjamin
Side 7

Natt til 14. februar ble en 20 år gammel jente og en 21 år gammel gutt 
fra Romerike Folkehøyskole slått ned av nazister ved utestedet Garasjen 
på Jessheim. Tre nazister, deriblant en sentral skikkelse i nazimiljøet på 
Romerike, ble arrestert etter overfallet.

Side 8

Nazivold på Jessheim

Nye lokallag
SOS Rasisme er i vekst som aldri før, og stadig fl ere folk tar kontakt fordi de 
ønsker å delta aktivt i kampen mot rasisme og nazisme. I dette nummeret 
presenterer vi to av de nye lokallagene, Sandnes og Kristiansund.

Side 10

Vi husker Halabja



AntirasisteN nr 2 – 2004side 2

AntirasisteN
Gis ut av SOS Rasisme i Norge

Sendes fritt til alle medlemmer.
Ansvarlig redaktør: Anne Elisabeth Hansen

Redaktør: Trond Thorbjørnsen
Redaksjonssjef: Ola Melbye Pettersen

En organisasjon i vekst
Det er gir en god følelse å se 

tilbake på den siste landsmøtepe-
rioden. Siden landsmøtet i Oslo i 
2002 har det bare gått en vei med 
organisasjonen vår – oppover.
Vi hadde ved årsskiftet 20 000 

medlemmer over hele landet, det 
er en formidabel økning. Med-

lemstallet er mer enn tredoblet siden 1999, med økning 
hvert eneste år.
I følge UNITED (det europeiske nettverket for antirasis-

tiske organisasjoner) er vi nå den største organisasjonen i 
Europas som bruker alle krefter i kampen mot rasisme.

Det er ikke bare antallet medlemmer som har skutt i 
været, også aktiviteten over hele landet er større enn 
noensinne. Vi har nå 90 lokallag som alle gjør en betyde-
lig innsats mot rasisme. Hver eneste dag får vi tilbake-
meldinger fra enkeltpersoner, media, offentlige organer 
eller nyinnmeldte medlemmer som bekrefter at arbeidet 
vårt blir lagt merke til. Det er ingen tvil om at vi setter 
antirasisme på dagsorden.

Samtidig merker vi at de rådende strømningene i sam-
funnet har blitt tøffere, spesielt asylpraksisen i Norge 
har blitt mer brutal. De unyanserte debattene rundt inn-
vandrere og kriminalitet og hetsen av Islam har ført til 
et tøffere klima. Det har senket lista for hvilke rasistiske 
ytringer som kan slippe til i  offentligheten. Dette har vi 
som jobber mot rasisme følt på kroppen de siste årene, 
og vi vil helt sikkert merke det i tiden som kommer også. 
Det er allikevel ingen grunn til å miste motet, tvert imot 
er det all grunn til å styrke innsatsen for å nå målet vårt: 
Et samfunn for alle – et samfunn fritt for rasisme.

Vi kan med god samvittighet være stolte av oss selv når 
vi snart skal oppsummere de to årene som har gått. På 
landsmøtet håper jeg vi kan bygge videre på alle erfa-
ringene og det flotte arbeidet vi som organisasjon har 
skapt. Med dette i ryggsekken tror jeg vi kan ta enda et 
stort skritt fremover i neste periode. Jeg takker for tilliten 
jeg har blitt vist som leder, og ønsker landsmøtet og det 
nye landsstyret lykke til.

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

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

STIAN BRYDE ERICHSEN

Den siste måneden har det vært 
mye mediefokus rundt den oms-
tritte kvitteringsordningen som 
ble foreslått utredet av SV, AP 
og FrP. De tre partiene dannet 
flertall på Stortinget for å pålegge 
regjeringen å utrede en prøveord-
ning der politiet skulle skrive ut en 
kvittering til de som ble stoppet 
på gaten. Siste nytt i denne saken 
er at FrP har gjort helomvending 
og nå ikke ønsker å stemme for 
forslaget som kommer tilbake til 
stortinget etter en høringsrunde 
denne våren. SV og AP er skuffet 
over fremskrittpartiets plutselige 
motstand mot forslaget. Bak-
grunnen for forslaget var at inn-
vandrere blir stoppet dobbelt så 
ofte på gaten i forhold til «etnisk 
norske». 

Gode erfaringer
Flere organisasjoner, som Orga-

nisasjonen mot Offentlig Diskri-
minering (OMOD), har i flere 
år arbeidet aktivt for at en slik 
ordning skal bli innført i Norge. 
Politiet har fått mye kritikk for 
å behandle mennesker ulikt etter 
etnisk opprinnelse. I tillegg har 

Norge fått kritikk fra FN-organet 
CERD (Comittee on the Elimi-
nation of Racial Discrimination) 
for at vi ikke har en ordning for 
å kontrollere forholdet mellom 
politiet og etniske minoriteter på 
gaten. Erfaringer fra blant annet 
London, der en liknende ordning 
er utprøvd, viser at unødige stopp 
på gaten var gått ned, samtidig 
som mer målrettet arbeid førte til 
at politiet jobbet mer effektivt. 

Innvandrere stoppes 
dobbelt så ofte

Regjeringspartiene, som går 
mot ordningen, hevder at en kvit-
teringsordning vil svekke politiets 
tillit og føre til mer papirarbeid og 
mindre politi på gatene. Sammen 
med politiet som har sett på for-
slaget vender de tommelen ned 
for å sørge for at minoriteter blir 

behandlet på lik linje med andre. 
Undersøkelser gjort av politiet 
selv, viser at 40% av de som blir 
stoppet og ransaket av politiet 
på gaten i Oslo har innvandrer-
bakgrunn, mens innvandrerbe-
folkningen kun utgjør 20% av 
befolkningen i hovedstaden. 

Beklager forskjellsbehandling
SOS Rasisme er sterkt imot 

at minoriteter blir forskjellsbe-
handlet av politiet, og beklager 
derfor Stortingets vedtak. – Det 
er synd denne ordningen ikke 
kommer gjennom, det kunne 
vært et langt skritt på veien for 
å sikre likhet for loven og sørge 
for at ikke enkelte folkegrupper 
blir forskjellsbehandlet, sier Ola 
Melbye Pettersen i Arbeidsutval-
get i SOS Rasisme..

Ingen kvitteringsordning

• Vi ønsker ikke å se flere eksempler 
som afrikaneren som ble stoppet 
17 ganger i løpet av en uke bare 
fordi han hadde kjøpt seg en ny 
sykkel, noe oslopolitiet tydeligvis 
fant veldig oppsiktsvekkende og 
mistenksomt. Vi ønsker et samfunn 
der politiet behandler folk likt 
uavhengig av hudfarge og etnisk 
opprinnelse. Likhet for loven er noe 
vi alle burde jobbe for å få til, men 
det er tydelig at regjeringsparti-
ene, Frp og politiet ikke ønsker å 
jobbe aktivt for å få et mer åpent 
og mindre fordomsfullt samfunn 
per dags dato. Dette er trolig ikke 
det siste vi hører i denne saken, 
men utviklingen skal bli spennende 
å følge.

Politet slipper sannsynlig-
vis å gi kvittering til folk som 
blir stoppet på gata, og vil 
dermed kunne fortsette 
å stoppe folk med mørk 
hudfarge uten grunn.

Fra demonstrasjonen mot rasisme i politiet sommeren 2001, som ble startskuddet for den 
offentlige debatten om kvitteringsordning. Foto: Ulrik Motzfeldt Gjølstad
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Kort om rasisme
•  Rasisme er et relativt nytt fenomen, 
og ble første gang systematisk fram-
satt under framveksten av imperialis-
men 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 forskjel-
lige menneskeraser og at den hvite 
«rasen» var mer utviklet og hadde 
høyere verdi enn andre «raser». Grunn-
laget for raseteorien var et «behov» 
for å plyndre andre deler av verden. 
Vesten brukte raseteori for å fortelle 
folk at den vestlige verden hadde en 
gudegitt godkjenning til å okkupere 
andre land og folk. Raseteori skulle bli 
den eneste aksepterte intellektuelle 
linjen i Europa. 

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

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

Men rasismen var ikke død
•  Fremdeles er rasismen oppegående, 
den er faktisk så tradisjonell at mange 
feilaktig tror at den alltid har eksis-
tert. Fremdeles er det folk som setter 
sammenheng mellom hudfarge og 
oppførsel. Fremdeles brukes kulturfor-
klaringer 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 konti-
nent som er langt større enn Europa, 
med tilsvarende større forskjeller.

• Rasisme handler om å tillegge folk 
spesielle egenskaper ut i fra en lett 
synlig gruppetilhørighet, enten den er 
basert på hudfarge, religion eller andre 
forhold.

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

• Ta et aktivt standpunkt mot rasisme. 
Reager på rasisme du opplever rundt 
deg. Å ikke reagere er i praksis å støtte 
rasismen.

• Rasisme er skapt av mennesker og 
kan knuses av mennesker. Bekjemp 
rasismen!

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

kronikk
Brasil tar fingeravtrykk av amerikanske turister
Politiet i Brasil begynte første nyttårsdag å ta fingeravtrykk og 
fotografier av amerikanere som reiser inn i landet, skriver Vårt 
Land. Tiltaket er beordret av en dommer som sammenligner nye 
amerikanske sikkerhetstiltak med nazisme. 
– Jeg mener den amerikanske loven er brutal, en trussel mot 
menneskerettighetene, fremmedfiendtlig og verdig en sammen-
ligning med de verste grusomhetene nazistene begikk, heter 
det i rettsforføyningen hvor Sebastiao da Silva beskriver de nye 
innreisereglene som kun gjelder for amerikanere.

Enda en gang sitter jeg med  flyktninger 
foran meg på kontoret. Denne gang en 

familie på tre.
Enda en gang må jeg fortelle at nei jeg tror 

ikke jeg kan hjelpe dem.
Selv om jeg tror på deres historie.
Selv om hjemsendelse trolig betyr fare for 

deres liv, overgrep eller tortur.
De kommer fra galt land, et tidligere øst-

blokkland.
De har ingen spektakulær sak media kan 

kjøre.
De har ikke engang små barn.
De er bare redde, og på flukt fra et regime 

hvor ingen vet hvem som har kontrollen.
De har kritisert dette regimet, offentlig. Og 

fått kjenne konsekvensene. Da rømte de.
Nå er de på mitt kontor.

Men vi har jo papirer, sier de, så alle kan se 
hvem vi er. 

Papirer betyr ingen ting, sier jeg. Det er 
like bra uten. Ærlighet lønner seg ikke i vårt 
system.

Men vi blir forfulgt, sier de. Jeg vet det, 
sier jeg. Det betyr ingen ting i vårt system.

Men vi har utdanning dere trenger, sier 
de. Det er sant. Det er mangel på deres type 
utdanning. Skrikende mangel. Det skal ikke 
store overgangsprøvene til for å jobbe her. 
De kan til og med norsk. Så lenge har de 
vært på rømmen her. Men det betyr ingen 
ting for vårt system, sier jeg. Da må dere i 
tilfelle reise tilbake igjen og søke derfra. 

Men det er jo det vi ikke kan, sier de.
Jeg vet det, sier jeg, men det betyr ingen 

ting for vårt system.
Men vi er jo syke, sier de. Trakasseringen i 

hjemlandet og år på flukt har gjort dem syke.  
Leger og psykologer anser det som uansvar-
lig å sende dem hjem. Jeg leser uttalelsene. 
De er klokkeklare. Men det betyr ingen ting 
for vårt system.

Men det er farlig å reise hjem, sier de. Nå 
skriker de. Jeg leser rapportene om hjem-
landet deres. En rekke seriøse uavhengige 
organisasjoner bekrefter det de sier. Det 
betyr dessverre ingen ting for vårt system, 
sier jeg. 

Men deres folk flyktet 
til Sverige under 
krigen, sier de. De har 
lest historie. Ja, sier 
jeg. Men det er så lenge 
siden krigen. Folk har 
glemt det.  Nå har vi 
lukket grensene for de 
aller fleste som er på flukt.

Men dere kjemper for menneskerettigheter 
i andre land. Til og med om vårt land har 
dere uttalt dere, sier de nå. Våre myndighe-
ter er gode med ord, sier jeg. Men det betyr 
ikke noe for deres situasjon.

Jeg ringer den norske ambassaden i deres 
hjemland. En meget ung, hyggelig jurist 
sender meg aktuelt lovverk oversatt til 
engelsk. Det er et meget sympatisk lovverk. 
Jeg ringer og takker, og jeg spør: Virker 
dette lovverket? Fungerer det som det skal? 
Jeg vet jo at det er krise i landet. Hun vil 
ikke svare. Selvfølgelig ikke. Alle vet at lov-
verket lyver. Det er tomme ord.

Det gir ingen beskyttelse.

Dere må gå nå, sier jeg til de tre på konto-
ret. Jeg har selvfølgelig noen adresser, noen 
penger, noen ideer, så de kan holde seg i 
live, på flukt enda litt til. 

Og jeg skammer meg inderlig – og forteller 
dem det – som jeg har gjort til så mange før 
dem. At et sted sluttet landet vårt å bry seg 
noe særlig om folk på flukt. Et sted begynte 
det bare å tenke på problemene ved flyktnin-
ger. Vi glemte at de var mennesker. Det lille 
landet mitt glemte sin egen historie – at vi 

selv har vært på flukt fra den dype fattig-
dom, og seinere fra nazisme. Selv ledelsen i 
kirken sluttet å snakke om flyktninger. Det 
ble for vanskelig for dem.

Jeg vet ikke hva som 
skjedde. Jeg er ikke poli-
tiker eller samfunnsviter. 
Det har sikker noe med 
en internasjonal trend å 
gjøre. Hele Europa lukker 
seg for verdens fattige og 
forfulgte.

I vårt lille land begynte 
Fremskrittspartiets uopphørlige nedrakking 
på flyktninger å gjøre inntrykk. 15-20 år 
med gift, med å sette svake grupper opp mot 
hverandre. Det begynte å virke. Mange likte 
å høre det. At asylsøkere er kriminelle og 
lykkejegere. At det går ut over de gamle om 
vi tar imot mennesker på flukt. De andre tok 
etter. Selv Venstre med sine liberale idealer, 
og Kristelig Folkeparti med sin kristelige 
profil, klarte ikke å holde stand. Arbeider-
partiet! De vet jo bedre. De har kjempet for 
de svake før. Nå er de musestille!  

Hvor er det blitt av politikere som vil noe, 
selv om det koster? Som kjemper for noe 
som er rett? Hvorfor tør ingen å si det som 
det er: Det er galt det vi gjør!  

Nei, vi kan ikke ta imot alle. Selvfølgelig 
ikke. Men det vi gjør er ikke rett.

Nå har de gått, den lille familien. Jeg sitter 
på mitt kirkekontor og ser på et bilde av 
Frelseren. Han, og hans familie, flyktet til 
Egypt ved to års alder forteller evangelisten 
Lukas. Godt han ikke flyktet til Norge. Han 
ville aldri ha fått opphold.

STIG LÆGDENE

PREST I ELVERHØY KIRKE, TROMSØ

Det er blitt så kaldt i Norge

• Sverige strammer grepet 
Sjansen til asylsøkere for å 
få opphold i Sverige minsker, 
skriver Svenska Dagbladet. 
I fjor ga Migrationsverket 
oppholdstillatelse i 15 prosent 
av sakene som ble avgjort – en 
mindre andel en noen gang 
tidligere.  

• Tampa-flyktninger 
døden nær
Flere av asylsøkerne som i 2001 
ble reddet av det norske las-
teskipet Tampa, er døden nær 
etter en sultestreik på Nauru. 
Flyktningene frykter at de ikke vil 
leve uken ut, meldte pressefolk 
fra øya sør i Stillehavet i helgen 
ifølge NTB-AFP. 

• Opptøyer mot rasisme i Australia
40 politimenn ble skadd i opptøyer mellom politi og ungdommer i 
bydelen Redfern i Sydney. Opptøyene startet etter at politiet skal 
ha banket en ung, farget syklist så kraftig at han døde. 
Aboriginer-ungdommene beskylder politiet for rasisme, og 
bevæpnet med molotov cocktails og murstein gikk de rundt 
100 ungdommene til angrep. Vinduer ble knust, mens biler og 
jernbanestasjonen i Redfern ble satt i brann i løpet av de ni timer 
lange opptøyene. 

« Et sted begynte det bare å 
tenke på problemene ved 

flyktninger. Vi glemte at de var 
mennesker. Det lille landet mitt 
glemte sin egen historie – at vi 
selv har vært på flukt fra den dype 
fattigdom, og seinere fra nazisme.
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Godtar ubeman-
nede asylmottak

Mange norske asylmot-
tak er ubemannede store 
deler av døgnet.

Kommunenes Sentralforbund 
er bekymret for at flyktning-
mottak i Norge blir drevet av 
useriøse, private firmaer. De 
mener underbemannede mottak 
er en stor belastning for kom-
munene, og at kompetansen ofte 
er for dårlig til å møte utfordrin-
gene som oppstår.

Til P4 sier UDI at de mener 
flyktningene får nok tilsyn, og at 
det er uproblematisk at mottak er 
ubemannede deler av døgnet.

AV OLA MELBYE PETTERSEN

Fra 1. januar mistet alle med 
endelig avslag på asylsøknaden 
støtte til livsopphold. 

Dette innebærer at hundrevis 
av asylsøkere vil bli kastet ut 
av mottakene og mister retten til 
dagpenger (mat og klær). 

Utlendingsdirektoratet (UDI) 
regner med at de aller fleste vil 
forlate landet frivillig. De som 
ikke følger oppfordringen risike-
rer først å bli kastet ut av asylmot-
taket av den lokale namsmannen, 
for så å bli sendt ut av landet med 
politieskorte.

Kritikk fra Europarådet
Også personer som har fått 

avslag på asylsøknaden men som 
ikke kan tvangssendes hjem på 
grunn av forhold i hjemlandet, de 
såkalte ureturnerbare, blir rammet 
av den nye ordningen. Dette har 
fått Europarådet til å rette kritikk 
mot Norge. I sin siste rapport 
slår Den europeiske kommisjon 
mot rasisme og intolleranse 
(ECRI) fast at det er uholdbart 
at en gruppe asylsøkere lever i 
Norge uten noen form for retts-
lig status.

Kommisjonen anbefaler Norge å 
gå motsatt vei av dagens politikk, 
og sikre tryggere rammer for asyl-
søkere. Kommunalminister Erna 

Solberg sier 
et klart nei til 
anbefalingene 
fra Europarå-
det: – Nei. Mes-
teparten av dem 
som ikke kan 
tvangssendes, 
kan returnere 
frivillig. Jeg 
har ikke tenkt å 
gi noe generelt 
amnesti til denne 
gruppen.

Forverring for de 
ureturnerbare

Idris Sabir, assis-
terende leder for de 
kurdiske gruppene 
i SOS Rasisme, 
representer flere 
ureturnerbare asyl-
søkere fra Nord-Irak. Han er 
redd den nye innstrammingen vil 
gjøre en allerede vanskelig situa-
sjon helt ulevelig. – Vi har flyktet 
fra krig og tortur i Irak og vi kan 
ikke dra tilbake nå. Allikevel 
behandler norske myndigheter de 
ureturnerbare som kriminelle eller 
økonomiske flyktninger. Hvordan 
skal folk kunne leve uten et sted å 
bo? Vi får ikke lov til å jobbe, og 
nå mister mange all støtte til livs-
opphold. Norges politikk strider 

mot menneskerettighetene.
En intern arbeidsgruppe i UDI 

har tidligere foreslått at personer 
som har vært i Norge i fem år etter 
avslag på asyl, og ikke kan retur-
neres, bør få oppholdstillatelse. 
Mange av de ureturnerbare asyl-
søkerne har i dag bodd i Norge i 
fem år uten å få avklart situasjo-
nen sin. Forruten den økonomiske 
støtten har denne gruppen fra før 
mistet personnummer, tilbud om 
norskundervisning og mulighet til 
midlertidig arbeidstillatelse.

Frykter økt kriminalitet
Fra flere hold har det blitt uttrykt 

bekymring for at de nye reglene 
vil føre til økt kriminalitet. Kåre 
Antonsen ved Solbakken asylmot-
tak i Florø frykter at asylsøkere 
må ty til kriminelle handlinger for 
å overleve. – Jeg synes dette er rått 
og brutalt, men siden det er vedtatt 
må vi bare følge opp.

I rundskriv som UDI har sendt 
til norske kommuner blir sosi-
alkontorene rådet til å henvise 
asylsøkere som har blitt kastet ut 
av mottak til politiet, slik at de kan 
bli sendt ut av landet. Lensmann i 
Halden, Tor Ivar Midtfjell, skjøn-
ner ikke hvordan UDI mener en 
slik praksis skal håndheves. – Ikke 
har vi kapasitet til å sende hjem 
asylsøkere, og ikke har vi kapasi-
tet til å oppspore asylsøkere som 
flytter ut av mottaket og opphol-
der seg i skjul, slår han fast. – De 
som flytter hjem vil jo selvsagt 
ikke oppsøke oss. Når de i tillegg 
ikke har noe å leve av, kan det føre 
til økt kriminalitet.

Erna Solberg er svært fornøyd med resul-
tatene av den nye 48-timers regelen, hun 
vurderer nå å innføre ekspressbehandling 
av alle asylsøkere.

Fra årsskiftet ble det innørt hurtigbehandling av 
asylsøknader fra såkalte trygge land. Den nye regelen 
var i første omgang rettet mot østeuropeiske land 
som Bulgaria, Polen og Ukraina. «Åpenbart grunn-
løse søkere» er samlebegrepet som har blitt brukt om 
denne gruppen. Etter nyttår har antallet søkere fra 
disse landene sunket betraktelig, og Erna Solberg ser 

altså ikke bort ifra at dette kan bli en ny standard for 
norsk asylbehandling. – Det kan bli aktuelt å innføre 
dette generelt hvis vi mener at det vil forsvare de 
økte kostnadene det gir, sier hun.

– Truer rettsikkerheten
Politisk nestleder i SOS Rasisme, Ketil Wendelbo 

Aanensen, er sterkt avvisende til 48-timers regelen. 
– Rettsikkerheten for asylsøkere har alltid vært 
dårligere enn for andre, men en slik praksis vil true 
hele asylinstituttet og prinsippet om en grundig, 
individuell saksbehandling Også advokatforeningen 
mener det vil true rettssikkerheten å innføre så korte 
behandlingsfrister.

Kastes på gata
• UDI regner med å spare 
inn 100 millioner kroner ved 
å tømme asylmottakene for 
de fleste personene uten 
lovlig opphold. Ca. 80% 
av asylsøkere i Norge får 
fullstendig avslag på søknad 
om opphold.

Asylsøkere med avslag på søknaden sin står igjen med 
praktisk talt ingen rettigheter, det er resultatet etter de 
siste innskjerpingene fra norske myndigheter.

48-timers behandling 
kan bli utvidet

Norge får mye kritikk i ECRI sin tredje rapport om Norge. Blant 
annet gjelder det behandlingen av ureturnerbare asylsøkere.
Les hele rapporten på www.coe.int/ecri

• Danske par flykter til Sverige
Skjerpede danske lover for familiegjenforening har ført til at over 
1000 danske par har dratt over grensen til Sverige de siste par 
årene. En stor del av dem som har flyktet er pakistanere, tyrkere 
og statsløse palestinere, skriver den danske avisen Politiken.
Danskene skjerpet inn lovene for familiegjenforening 1. juli 2002, 
og hver måned søker omkring 50 danske par tilflukt i Malmø for å 
kunne leve sammen. Totalt har rundt 3000 personer nå flyttet til 
den andre siden av Øresund.

• Solberg vil utvise utlendinger for nasking
Kommunalminister Erna Solberg vil utvise utlendinger som nasker, går med kniv eller krangler med politiet, 
melder NTB.  
I dag risikerer utenlandske statsborgere å bli utvist fra Norge dersom man begår en forbrytelse med mer enn 
ett års strafferamme. Men nå jobber Kommunal- og regionaldepartementet med en lovendring som kan senke 
terskelen til et halvt års strafferamme. Terskelen på et halvt år skal gjelde utlendinger som bare har oppholds-
tillatelse. Etter tre år i Norge får man som regel bostedstillatelse, og da må man bli dømt for lovbrudd med en 
strafferamme på inntil tre år for å risikere utvisning. Denne terskelen foreslås senket til to år. 
Lovforslaget skal legges fram for Stortinget før påske. 

Nedgang i antall 
asylsøkere

Det var i fjor en nedgang på rundt 10 pro-
sent i tallet på mennesker som søkte asyl i 
Norge, i forhold til 2002. 
Det endelige tallet for fjoråret vil ligge på 
16.000 asylsøkere, rundt 1.500 færre enn 
året før, opplyser Utlendingsdirektoratet.

– Mangel på folkevett 
Politikere fra regjeringspartiene, og deri-
blant Høyres Inge Lønning, reagerer på at 
det er mangel på folkevett i norsk innvan-
dringspolitikk. 
Utlendingsnemnda har hatt siste ordet 
i saken om en indisk-tsjetjenske familie 
i Kolbu på Østre-Toten og bestemt at 
familien skal ut. Inge Lønning, som sitter på 
Stortinget for Høyre, støtter flyktningfamilien 
som står i fare for å bli splittet. Han sier 
saken viser at Utlendingsnemnda er blitt for 
streng. 
– Summen av disse vurderingen blir etter 
mit skjønn vindskjeive fordi det mangler 
åpning for, hva skal man si, et element av 
folkevett, et element av common sense. Det 
forhold at et lokalmiljø enstemmig engasje-
rer seg for å ta vare på en familie som er 
veldig godt integrert, tillegges for liten vekt, 
sier han. 

Mange useriøse 
fl yktningmottak

Det er altfor mange useriøse flyktningmot-
tak i Norge, mener Kommunenes Sen-
tralforbund. Kommunenes Sentralforbund 
mener mange av mottakene er en stor 
belastning for kommunene fordi de er altfor 
dårlig bemannet og mangler kompetanse 
til å løse problem som oppstår, melder P4. 
– Man har gått mer eller mindre bort fra at 
kommuner driver flyktningmottak selv. Det 
er mulig for alle enhver å legge inn anbud 
på å drive asylmottak. Det gjør at veldig 
mange kommuner føler seg overkjørt, sier 
spesialkonsulent Nina Gran.

Foreslår at fl yktninger 
skal betale mer skatt

Regjeringen foreslår å fjerne skatteforde-
lene for nyankomne flyktninger. I dag er det 
slik at flyktninger ikke betaler inntektsskatt 
av de første 20.000 kronene de tjener her i 
landet. Utlendingsdirektoratet mener dette 
kan tvinge flyktninger til sosialkontorene, 
skriver Dagsavisen. 

Midliertidig advokat-
ordning for asylsaker 

Kommunal- og regionaldepartementet 
fastsetter en midlertidig advokatvaktordning 
til å bistå utlending ved søknad om asyl. 
Utlendingsdirektoratet skal administrere den 
midlertidige advokatvaktordningen. 
Ordningen skal sikre at asylsøkere får den 
bistand og oppfølging som de har krav på, 
samt sikre at tildeling av advokater skjer på 
en ryddig og oversiktlig måte. 
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AV ATLE HOFSTAD

Kirkeasylet går en usikker framtid i møte 
Frykten for en ny bølge av kirkeasylanter 

er derfor stor i norske menigheter. Dom-
prost Dag Norbø i Kristiandsand, som er 
for veteran å regne i spørsmålet om kirkea-
syl, uttalte i aftenposten 11.01.2004 at han 
råder menighetene til å tenke nøye igjennom 
hvordan man skal møte fortvilte mennesker 
i nød som er villige til å forsøke hva som 
helst for å bli i Norge. 

Kirkeasyl siden – 93
Norbø og Elverhøy menighetsråd er pio-

nerer i valget om å åpne kirkedørene for 
utviste asylsøkere. I 1993 var menigheten 
den første i landet som valgte å gi asylsøkere 
denne type «kirkelige beskyttelse». Det var 
på denne tiden fenomenet kirkeasyl dukket 
opp i Norge. Elverhøy kirke ble et fyrtårn 
for andre menigheter i landet. Årsaken til 
denne utradisjonelle beslutningen fra kirken 
var myndighetenes vedtak om å sende de 
kosovoalbanske flyktningene tilbake til 
Kosovo. Det til tross for at organisasjoner 
som  Helsingforskomiteen, Amnesty og 
NOAS mente disse flyktningene spesielt 
trengte beskyttelse. Det satt i 1993 opptil 
700 kosovoalbanere i til sammen 140 norske 
kirker og bedehus. Mange av disse hadde 
kommet fra Sverige etter å ha fått avslag 
der. De fleste av disse asylantene fikk til 
slutt opphold. 

Staten så på kirkeasyl som en lovstri-

dig handling mot et demokratisk vedtak. 
Flere sa også at kirkeasyl var en foreldet 
institusjon som undergravet demokratiet. 
Allikevel støttet en del sentrale folk og 
organer i kirken denne aksjonsformen. En 
av begrunnelsene var at kirkeasyl virket som 
en «sikkerhetsventil» i et levende demokrati 

og vitnet om et samfunnssystem som var 
åpent og fleksibelt i forhold til nye utfor-
dringer man ikke alltids hadde fasit svar 
på. Stor uenighet i myndighetenes asyl-
politikk og innsikt i de enkelte asylanters 
problemer var også viktige faktorer som 
bidro til dette politiske engasjementet fra 
menighetene.

Forskjellige syn
Norbø mener det er viktig  å ha bena 

planta på jorda. Skikkelig dokumentasjon 
og den enkeltes behov for beskyttelse bør 
veie tyngst. Kirken skal fortsatt være en 
nødverge for trengende slik Norbø ser 
det. 

Inger Nesvåg, innvandrerkonsulent ved 
Oslo bispedømmeråd mener det er opptil 
hver enkelt menighet å avgjøre om de 
vil ta imot kirke asylanter, men presi-
serer at dette ikke er noen god løsning. 
Generalsekretæren i mellomkirkelig råd, 

Olav Fyske, anbefaler menigheteme ikke å 
gjøre seg klare til å ta imot kirkeasylanter. 
Dette fordi han mener kirkeasyl ikke er en 
institusjon som står klar til å løse problemer 
i norsk asylpolitikk. 

Den rådende mening i de fleste menigheter 
er at kirkeasyl er en ordning som er uheldig. 
Dette begrunnes med at de byggene kirken 
disponerer ikke er egnet til å huse folk over 
lengre tid og at det er med på å bygge opp 
under de utviste asylsøkeres falske forhåp-
ninger. 

Menigheten i Ås kommune legger vekt 
på at de ikke vil føre en linje på tvers av 
de politiske myndighetene. Biskopen i 
Agder, Olav Skjevesland stiller seg heller 
ikke særlig positiv til kirkeasyl, men sier at 
kirkens dilemma er muligheten for at vedtak 
fatta av myndighetene kan være feilvurdert 
og ha sider som er etterprøvbare slik som 
i 1993.

Siste utvei
I dag sitter det mennesker i kirkeasyl som 

ikke har noen annet alternativ om de vil bli 
i Norge. Særlig for barna blir dette uhold-
bart i lengden. Disse har nemlig rettigheter 
uavhengig av om de har oppholdstillatelse 
eller ikke. Norge har ratifisert FNs barne-
konvensjon som gir barn rett til skolegang 
og helsestell. Det strides om dette gjelder 
for barn uten lovlig oppholdstillatelse. 
Spørsmålet om å tillate kirkeasyl har skapt 
debatt i den Norske kirke. Den går mellom 
idealistiske krefter i menigheter, som ønsker 
en mer sosialpolitisk engasjert kirke, og den 
sentrale ledelse som ikke ønsker å utfordre 
sentrale myndigheters vedtak. Debatten 
dreier seg om den politikken myndighetene 
fører og konsekvensene av den.

Kirken som siste mulighet

AV NEGAR ENAYATI

Det har skjedd mye voldsomme 
urettferdigheter mot kurdere i 
kurdistan. 

Kurderne var de første ofrene 
for de totalitære regimene i Syria, 
Iran, Irak og Tyrkia. I disse 
landene har kurderes rettigheter 
alltid blitt tråkket ned, som 16. 
mars 1988.

Halabja – Kurdistans Hiroshima
16. mars 1988 døde over 5000 

uskyldige kurdere i Halabja 
under Saddam Husseins 
gassangrep. Angrepet skjedde på 
formiddagen, noen sekunder etter 
var over 5000 uskyldige kurdere 
drept, og mer enn 8000 alvorlig 
skadet for livet. Saddam ga 
ordren som fikk psykopaten Ali-
Hassan-Al Majid til å utføre den 
brutale aksjonen. Gassangrepet 
skjedde ikke bare i Halabja, men 

også i Goptepe, Balisan, Karak 
og mange andre landsbydeler. 

Anfal
Ali-Hassan-Al Majid hadde 

også ansvaret for Anfalaksjonene 
i Kurdistan. Anfalaksjonene varte 
i to år. Dette resulterte i at 182000 
kurdere, inkludert uskyldige 
spedbarn, forsvant sporløst. 
Etter dette fikk Ali-Hassan-Al 
Majid  (som idag sitter i fengsel 
hos amerikanske styrker) navnet 
"Ali Kimjai" av kurderene. 
Målet med Anfalaksjonene var å 
kvitte seg med kurderne i deres 
område, og for å tråkke ned 
deres rettigheter. I følge KDP 
(Det Kurdiske Demokratiske 
Partiet) strekker den kurdiske 
regionen seg over alle områder 
hvor kurdere utgjør hovedparten 
av befolkningen. Det ville 
inkludere Kirkuk-provisen hvor 

Iraks rikeste oljefelter ligger. 
Det ville ikke regimet miste. 
Derfor måtte de bli kvitt kurdere 
i de kurdiske områdene. Under 
Anfalaksjonene ble kurdere 
brukt som forsøkskaniner. De 
ekspriminerte med kjemiske 
stoffer på de som hadde nok 
styrke, de svake ble begravet 
levende av regimet i massegraver. 
De pene kurdiske kvinnene ble 
brukt som konkubiner og ble 
solgt vider som slaver til rike 
arabere. Etter Anfalaksjonene 
ble mange kurdiske barn 
foreldreløse, og kvinnene hadde 
mistet familiene sine. 

Misbruk av koranen
Navnet "Anfal" lånte Ali Kimjai 

fra koranen. Det er en religiøs 
betegnelse som profeten i sin tid 
brukte for å beskrive situasjonene 
der muslimer rettmessig kan 

ta krigbytte fra de vantro. 
Slik misbrukte han koranens 
autoritet for å sette et Islamsk 
"godkjent-stempel" på noe helt 
annet, nemlig ei masseutrydding 
av sivilbefolkningen.

Aldri glemme
Gassangrepet i Halabja skjedde 

foran hele verden. Dessverre 
gjorde stormaktene ingenting 
med det, fordi de tjente på det. 
Verden glemte også det mest 
grusomme som skjedde med 

kurdere, da mer enn 182000 
mennesker forsvant under 
Anfalaksjonene. I dag finner vi 
dem under masse stein og jord. 
Hvorfor måtte verden glemme 
de uskyldige kurderne som ble 
utsatt for noe så umenneskelig? 
Og hvorfor må alltid kurdernes 
menneskerettigheter bli 
undertrykket?

Vi glemmer aldri Halabja!

Vi husker Halabja

• Allmennlegens møte med torturoffer 
Mange flyktninger og asylsøkere har vært utsatt for ekstreme påkjen-
ninger. Dette stiller bl.a. store krav til legebehandling i det fylket de får 
opphold. 
Menneskerettighetsutvalget i Legeforeningen har nå utarbeidet en 
kortfattet veiledning for allmennleger om ivaretaking av pasienter som 
har opplevd tortur m.v. Her gis konkrete råd om avdekking av sympto-
mer og helseplager, tilrettelegging avpasientkontakten, behandling, 
samarbeidspartnere, viderehenvisning, samt bruk av tolk. 

I den siste tid har fl ere representanter for kirken stått frem i mediene 
og uttrykt skepsis til bruken av kirkeasyl. Bakgrunnen er regjeringens 
innskjerpede politikk som gjør ca. 700 asylsøkere, med avslag på søk-
naden, husløse og uten penger. 

• Raskere saksbehandling i asylsaker
Heretter skal klager over asylavslag sendes 
direkte til Utlendingsdirektoratet, og ikke lenger 
via politiet. Ordningen gjelder fra 1. februar 
2004.
Tidspunktet for når Utlendingsdirektoratet kan 
gi overføringsflyktninger asyl eller opphold på 
annet grunnlag, blir òg endret. Det skal kunne 
avgjøres både før og etter at en overførings-
flyktning kommer til Norge.

• Asylsøkerbarn klarer seg bra
Asylsøkerbarn som har opplevd traumatiske 
hendelser før de kom til Norge, klarer seg ofte 
bedre enn fagfolk hadde trodd på forhånd, melder 
NRK.no. Det er erfaringene ved barne og ung-
domspsykiatrisk poliklinikk på Tynset. Forskere på 
Tynset vil finne ut hvorfor.
Klinikken starter nå som den første i landet et fors-
kningsprosjekt på voldsrisiko hos asylsøkerbarn. 

• Frist for å søke returstøtte 
for irakere er 1. april 
Irakere som har fått avslag på 
asylsøknaden kan få støtte fra 
norske myndigheter til hjemreise. 
Kommunal- og regionalminister 
Erna Solberg har i dag besluttet 
at fristen for å søke returstøtte 
for irakere er 1. april 2004. 

Dørene stenges for kirkeasyl? Foto: OMP

Fra Halabja-massakren
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FRANK CONDE TANGBERG, LEDER AV DET 
NYSTARTEDE KONGSBERG SOS RASISME

Vigrid er i dag i forandring. 
Organisasjonen ble startet i 1998 
av henholdsvis «profeten» Tore 
Tvedt og såkalte «Gode» (prest) 
Thorgrim O. Bredesen. Agendaen 
var å rense Norge for jøder spe-
sielt, men også andre utlendinger 
siden man i følge Vigrid har krav 
på å leve i fred uten innblanding 
fra andre «raser». Rensingen skal 
ikke skje på en voldelig måte, for 
organisasjonen hevder å være en 
fredelig sådan. Tore W. Tvedt 
påstår at han fikk et kall fra Odin 
i 1994, og Vigrid har alltid prøvd 
å blande norrøn gudetro inn i sitt 
nazizstiske budskap. De mener 
at den «hvite rase» utsettes for 
et ragnarok, altså et folkemord. 
Heldigvis har medlemstallet 
holdt seg lavt. 

I dag er agendaen å danne et 
politisk parti, og organisasjonen 
har nesten doblet medlemstallet 
over de to siste årene til tross for 
PST’s nokså vellykkede offensiv. 
Likevel viser det seg at over halv-
parten av medlemmene i Vigrid 
ønsker å bryte kontakten med 
dem, og at foreldrene til mange 
av medlemmene er redd for deres 
framtid der. Tore Tvedt er allerede 
kjent for sin evne til å «overtale» 
folk til å melde seg inn i Vigrid, 
etter at Veronica Andreassen 
(Kvislers eks-kjæreste) gikk ut 
i mediene og fortalte hvordan 
Tvedt fikk henne inn i det nazis-
tiske miljøet og ga henne trygghet 
etter en vanskelig oppvekst. Men 
nå har Vigrid en ny arvtaker, 
nemlig talsmannen og statsviten-
skapsstudenten Thorgrim O. Bre-
desen. Med sitt sjarmerende vesen 
og overtalende snakkeevne kan 
han bli en farlig nazistisk leder. 
Som del av Vigrids nye strategi 
for å øke medlemstall under PST 
offensiven, har de valgt å skaffe 
oppstyr rundt seg selv i mediene. 
Flere mediekanaler går «fem på» 
og har blitt en kanal for deres 
rasistiske ytringer. Nylig stilte 
Bredesen opp i Vi menn sammen 
med Tore Tvedt. Her kunne Tvedt 

fortelle at Bredesen «har utviklet 
seg enormt. Han lar seg ikke vippe 
av pinnen. Han er utholdende og 
har utviklet seg i fred og ro». Selv 
sier Bredesen «Jeg møter ingen 
problemer. Bortsett fra at en av 
foreleserne som en dag avslut-
tet dagen med å holde et flam-
mende innlegg om hvor grusom 
jødeutryddelsen var. Jeg bare ler 
av sånt». Det er dette som er så 
forstyrrende, som klassekompan-
jong av Bredesen, kan jeg fortelle 
om den minimale motstanden han 
møter. Så godt som ingen opptrer 
med avsky for det han represente-
rer, men behandler derimot holo-
caust nekteren som en helt vanlig 
klassekamerat. Jeg er overbevist 
om at Bredesens karisma får folk 
til å se bort i fra det han leder, og 
ideene han støtter. Det er nettopp 
denne karismaen som rekrutterer 
flere medlemmer.

Etter Benjamin drapet har faren 
nazismen bringer med seg blitt 
glemt. Nazistene får til og med 
uttrykke seg fritt i mediene, selv 
om rasismeloven (paragraf 135a) 
lyder «Med bøter eller fengsel 
inntil 2 år straffes den som ved 
uttalelse eller annen meddelelse 
som framsettes offentlig eller 
på annen måte spres blant all-
mennheten, truer, forhåner eller 
utsetter for hat, forfølgelse eller 
ringeakt en person eller en gruppe 
av personer på grunn av deres 
trosbekjennelse, rase, hudfarge 
eller nasjonale eller etniske opp-
rinnelse». Det er denne dommen 
Tvedt tidligere har blitt dømt for 
(men ikke straffet), og som Vi 
Menn bryter. Vi Menn skriver om 
Bredesen som er svært bekymret 
for nasjonens fremtid, «Sammen 
med Tore Tvedt skal han rense 
Norge for rasefremmede. Eller på 
godt «nasjonalist»-språk: «Svar-
tinger». Dette bryter helt tydelig 
med loven som sier at man ikke 
skal spre forhånende uttalelser 
om folkegrupper i offentligheten. 
Etter e-post dialog med Per Henrik 
Stenstrøm som skrev artikkelen, 
fikk jeg det tydelig forklart at Vi 
Menn mente de ikke hadde brutt 
noen lov, siden det er talefrihet i 

Norge. 

Ikke bare 
er Vigrid 
blitt farli-
gere med 
sin økende 
størrelse og 
spredning av 
sitt budskap, 
men de blir 
også oppfor-
dret av Tvedt 
til å bevæpne 
seg selv og å 
melde seg inn 
i skytterklub-
ber. Tvedt som 
leder av den 
såkalt fredelige 
organisasjonen 
ble selv tatt av 
politiet med en 
avsagd hagle. 
Bredesen inn-
rømmer å ha hatt 
voldelige konflikter 
med mørkhudede opptil flere 
ganger. Av øvrige medlemmer har 
politiet registrert over halvparten 
tidligere, samt at en tredjedel av 
disse er knyttet til grov krimina-
litet. Hvem vet hvor fredelig en 
organisasjon som støtter en etnisk 
rensing av et flerkulturelt land kan 
være?

Nazismen øker, mens motstan-

den minker. Tør ikke folk å stå 
opp for sine meninger, eller mener 
de ikke noe om saken? Tusenvis 
av folk samlet seg i demonstrasjon 
mot nazismen i 2001, nå viser ikke 
en gang folk forakt eller motstand. 
Hvor er motet våre besteforeldre 
hadde? Hvor er motet vi hadde 
for 3 år siden? Stå opp for det 
du mener! Vis tydelig avstand 
du også!

Naziaksjoner
Jessheim

Natt til 14. februar ble en 20 år gammel jente og en 21 år gammel 
gutt fra Romerike Folkehøyskole slått ned av nazister ved utestedet 
Garasjen på Jessheim. Tre nazister, deriblant en sentral skikkelse 
i nazimiljøet på Romerike, ble arrestert etter overfallet. Fire andre 
nazister ble bortvist fra Jessheim den samme kvelden, men i følge 
øyenvitner skal opptil 20 nazister har vært samlet i Jessheim sentrum. 
Jessheim har lenge vært et samlingssted for nazister fra Øvre Rome-
rike i helgene, og dette er bare en av flere voldsepisoder der nazister 
har vært involvert de siste månedene. «Nasjonal» Ungdom, tidligere 
Boot Boys, er en av gruppene som opererer i området.

6. mars arrangeres det demonstrasjon mot rasisme og nazisme på 
Jessheim.

Kristiansand
På sine hjemmesider patriot.nu skryter «Nasjonal» Ungdom av 

aksjonen de hadde i Kristiansand 24./ 25. februar. I løpet av et døgn 
ble store mengder propagandaplakater hengt opp over store deler av 
Søm. Kommunen måtte sende ut mannskap for å fjerne søppelet. I 
følge hjemmesidene sine er det nå en etablert «Nasjonal» Ungdom 
gruppe i byen.

Folkelig motstand?
Den nazistiske organisasjonen og sekten Vigrid vokser 
relativt raskt i følge PST. Dette til tross for PST’s stor-
offensiv mot organisasjonen. Nå må også vanlige folk 
mobilisere til kamp mot nazistene.

Thorgrim Bredesen og nazisekten Vigrid fi kk boltre seg over tre 
sider i Vi Menn.

• Benådet etter å ha hjulpet jøder
Nesten 60 år etter at den andre verdenskrig tok slutt benåder 
Sveits nå de som ble fengslet eller bøtelagt for å ha hjulpet til med 
å smugle jøder inn i landet, skriver Dagsavisen. 
1. januar trådte en ny lov i kraft, som gir alle de som ble fengslet 
eller bøtelagt for å ha smuglet jøder inn i Sveits eller skjult jøder i 
sine hjem oppreisning. Men de får ingen økonomisk erstatning.
Av frykt for en flom av jødiske flyktninger stengte Sveits grensene 
sine i 1942 fullstendig for de som flyktet «kun av rasegrunner».

• Vigrid starter politisk parti 
Den nazistiske organisasjonen Vigrid vil nå starte et 
eget politisk parti. Organisasjonens oppfordrer på sine 
hjemmesider interesserte å starte opp lokallag av det 
nye partiet Vigrid.  
– Partiet Vigrid skal være et politisk parti som vil utvikle 
et nordisk samfunn basert på nordisk religion og 
nordiske verdi- og kulturnormer. Partiprogrammet er 
enkelt og vil bli holdt på lovens minimum, heter det på 
organisjonens hjemmesider på internett. 

• Politiet må betale Vigrid-leder
Politiet må betale Vigrid-leder Tore Tvedt erstatning etter at de beslagla seremonis-
verdene til den rasistiske lederen. Politiet begrunnet beslaget med at sverdene var 
farlig våpen. 
Sverdene blir brukt under dåpsseremonien i den mye omstridte organisasjonen. 
Etter den juridiske gjennomgangen ble sverdene levert tilbake. Men Tvedt ga seg 
ikke med det. Han ba om at offentligheten skulle betale saksomkostningene hadde 
var påført som følge av beslaget. Nå har Oslo tingrett gitt ham medhold i at offentlig-
heten skal betale Vigrid-lederen 3.000 kroner i erstatning. 

Norsk jøde drapstruet 
av nazister

60 år etter at han overlevde konsentra-
sjonsleiren Auschwitz, blir trondheimsman-
nen Julius Paltiel fortsatt drapstruet, både 
pr. brev og telefon. Selv mener han truslene 
kommer fra det rasistiske miljøet. – Jeg 
er tilfeldigvis født jøde. Jeg trues fordi jeg 
holder foredrag om hva jeg opplevde under 
krigen. De påstår at jeg lyver, sier Paltiel til 
Byavisa. Han hadde aldri trodd at rasismen 
så lett skulle blomstre opp igjen. 
– Men der tok jeg feil. Folk burde lært hvor 
farlig hatet er. 
Til våren kommer boka «På tross av alt» ut i 
nytt opplag. Det er Paltiels kone Vera Kom-
misar som har skrevet boka, som er basert 
på Paltiels fortellinger om sine grufulle 
opplevelser i dødsleiren. – Jeg må fortelle 
min historie som en motsats til de som 
hevder at Holocaust er en løgn. Ufattelige 
1,7 millioner barn ble drept, sier Paltiel. 

Journalistiske krav er 
skjerpet

Strasbourgdomstolen har nå skjerpet 
kravene til journalistisk aktsomhet, plikter 
og ansvar, hevder advokat Per Danielsen. 
– Ser vi på beskyldninger om rasisme, 
mener jeg at Strasbourg faktisk er strengere 
enn Høyesterett. Samtidig mener jeg at 
Menneskerettighetsdomstolen har styrket 
privatlivets fred. Når det gjelder injurier og 
ærekrenkelser, har altså pressen fått en 
viss utvidet rett til å krenke – inntil vi nå ser 
at pendelen svinger og det settes strengere 
krav til aktsomheten, sier Danielsen til 
Aftenposten. 

20 millioner i erstat-
ning etter politidrap 

Myndighetene i New York skal betale over 
20 millioner kroner til de etterlatte etter den 
afrikanske innvandreren Amadou Diallo, 
som ubevæpnet ble drept med 41 skudd av 
fire hvite politimenn 4. februar 1999, melder 
VG Nett. Politifolkene forklarte etterpå at 
de skjøt i selvforsvar, fordi de trodde Diallo 
grep etter våpen. De forsto for sent at det 
var lommeboka han hadde tatt etter. 
Drapet på Amadou Diallo utløste kraftige 
protester og en kampanje mot rasistisk 
motivert politibrutalitet i New York. Samme 
år fremførte Bruce Springsteen en ny låt, 
«American Skin», som handler om drapet 
på Diallo. 

Tilbud om krisebolig 
ved tvangsekteskap 

Husbanken har, i samarbeid med de største 
byene, etablert en ordning med kriseboliger 
for unge som utsettes for tvangsekteskap. 
Målet er at ungdommer som kommer i kon-
flikt med familien som en følge av tvangs-
ekteskap eller risiko for tvangsekteskap, 
skal ha et trygt sted å bo mens situasjonen 
deres avklares. Husbanken vil i samarbeid 
med kommunene sørge for at boliger stilles 
til disposisjon på kort varsel.
Henvendelser om behov for bolig for 
ungdom utsatt for tvangsekteskap kan 
rettes til: SEIF (Selvhjelp for innvandrere 
og flyktninger) tlf. 22111017 eller  ORKIS 
(Oslo Røde Kors Internasjonale Senter) tlf. 
22992330. 
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• Avvikling av tilskudd til tospråklig assistanse
Stortinget har vedtatt at tilskudd til tospråklig assistanse i 
barnehage skal avvikles fra og med 1. august 2004. Dette 
innebærer at tilskuddet til tospråklig assistanse utbetales 
til berørte barnehager bare for perioden 01.01.–31.07. 
Avviklingen må ses i sammenheng med den nye tilskudds-
ordningen for å bedre språkforståelsen blant minoritets-
språklige barn i førskolealder, som innføres med virkning 
fra 1. august 2004. 

• Fjell skole fikk Benjamin-prisen
Fjell skole i Drammen fikk Benjamin-prisen 2004 for sitt arbeid mot rasisme. Prisen er på 50.000 kroner. Det er andre 
gang prisen deles ut, og den er en del av Regjeringens markering av den internasjonale minnedagen for Holocaust. 
Det heter i juryens begrunnelse at Fjell skole er en foregangsskole for flerkulturell forståelse og toleranse. Det antira-
sistiske arbeidet er forankret i skolens årsplaner, og den antirasistiske grunnholdningen kommer til syne i undervisnin-
gen på originale og kreative måter, mener juryen. 
I tillegg til 50.000 kroner fikk skolen en miniatyr av skulpturen av Benjamin Hermansen som står på Holmlia i Oslo, og 
et diplom.
• Svaksynte med minoritetsbakgrunn isolert 

For tredje året på rad markerte lokallag av 
SOS Rasisme drapet på Benjamin Herman-
sen, og for andre året ble markeringen lagt 
til 27. januar. Målet er at det skal brenne et 
bål i alle byer og steder hvert år, for å minne 
Benjamin og alle ofrene for nazismen. Her 
er noen av de mange markeringene som 
lokallagene holdt i år: 

Oslo
I hovedstaden ble det holdt markering på 

Egertorget midt i Karl Johans gate. Marke-
ringen forgikk med stand, fakler og akti-
vister som vervet medlemmer og opplyste 
folk på gata om hva som foregikk. NRK var 
tilstede og filmet, innslaget ble vist på nyhe-
tene samme dag. Alt i alt en veldig vellykka 
og stemningsfull markering i Oslo sentrum, 
med flinke aktivister og mye oppmerksom-
het. Vi glemmer aldri Benjamin!

Trondheim
Også Trondheim SOS Rasisme gjennom-

førte Bål for Benjamin. Arrangementet ble 
holdt midt ute på torget i Trondheim. Rundt 
40 mennesker møtte opp samt en journalist 
fra NRK Trøndelag som intervjuet lokal-
laget til P1’s lokale morgenssending. Mar-
keringen ble innledet av en gjeng frivillige, 
fantastiske artister som spilte trommer og 
sjonglerte med brennende staver. Gada 
Azam og Hogne Ormåsen fra lokallaget 
holdt dagens appeller. Mellom appellene 
holdt de frivillige artistene et lenger show 
med fascinerende triksing, sjonglering og 

flammespytting, mens aktivister fra lokal-
laget vervet medlemmer til SOS Rasisme.  
Markeringen ble avsluttet med et minutts 
stillhet for ofrene under Holocoust og for 
Benjamin Hermansen.

Husnes/ Kvinnherad
På Husnes hadde Kvinnherad SOS 

Rasisme sin første Bål for Benjamin marke-
ring. Det ble holdt fakkeltog fra Solplassen 
rundt sentrum, til det lokale asylmottaket og 
tilbake til plassen. Et 20-talls av beboerne 
på asylmottaket stilte opp i toget, deriblant 
Igzan Tigisti som holdt kveldens appell. 
Leder i lokallaget, Sigrunn Larsen, var 
svært fornøyd med oppmøtet. – Rundt 50  
oppmøtte er veldig bra her i Husnes, og vi 
håper dette kan bli en årlig tradisjon.

Lørenskog
SOS Rasisme i Lørenskog markerte tre-

årsdagen for drapet på Benjamin med bål, 
appeller og gratis konsert. Det ble holdt 
utendørs minnemarkering fra kl. 1900 med 
båltenning og fakkelsalg. Leder i lokal-
laget holdt appell før utendørsmarkerin-
gen ble avsluttet med ett minutts stillhet. 
Etter fakkelmarkeringen ble det holdt café 
med kaffe og vafler inne på Ungdommens 
Hus, før arrangementet ble flyttet inn i 
konsertlokalet. Ordfører Åge Tovan åpnet 
konsertarrangementet med en flott appell, 

hvor han blant annet la vekt på kravet om 
en håndheving av lovverket mot rasisme 
og nazisme.

Det var Oslobandet Label og Lørenskog-
gitaristen Roar Vangen som sto for de 
musikalske innslagene, begge leverte rolige 
men kraftfulle opptredener. Både Romeri-
kes Blad og NRK Østlandssendingen dekket 
arrangementet.

Nannestad
Det nystartede Nannestad SOS Rasisme 

sto for den andre av de to markeringene på 
Romerike. Lokallagsleder Pia Lorentzen 
Skjennum snakket til de rundt 20 oppmøtte 
utenfor Nannestad Torg. Med fakler, bål-
brenning og ett minutts stillhet ble det en 
stemningsfull kveld i kommunen på Øvre 
Romerike.

Nesodden
Det var første gang Bål for Benjamin ble 

holdt på Nesodden utenfor Oslo. Et stort bål 
brant på Tangen brygge fra 17.00 til 19.30, 
og lokallaget hadde rigget stand med plaka-
ter og løpesedler. Ca. 20-30 personer møtte 
opp rundt bålet, og også mange som gikk 
forbi for å rekke båten til Oslo ga positive 
tilbakemeldinger. Det ble dessuten vervet 
20 nye medlemmer til SOS Rasisme, og 
lokallagsleder Erica Zahl Pedersen var 
godt fornøyd.

Ås 
Ås SOS Rasisme hadde en stor og fin mar-

kering foran rådhuset fra 18.30. Et gigantisk 
bål lyste opp i januarmørket og et seksti-talls 
ungdommer møtte opp for å vise sin støtte. 
Etter bålet var slukket var det konsert med 
Cosmos Factory inn i rådhusets store hall. 
Ca. 100 publikummere fylte alle sitteplas-
sene, og flere måtte stå under konserten som 
varte til 20.00. Leder for Ås SOS Rasisme, 
Atle Hofstad, holdt appell før konserten og 
var i etterkant svært fornøyd med det ferske 
lokallagets første større arrangement. – Vi 
ønsker med dette å ta et oppgjør med rasis-
men og nazismen i Follo, fortalte Hofstad.

Asker
Lokallaget i Asker holdt stand og lysmar-

kering i den nye gata «Smuget» i Asker 
sentrum. Lysene brant i en times tid mellom 
18.30 og 19.30. Flere nye medlemmer ble 
vervet, og plakater og løpesedler formidlet 
budskapet til de forbipasserende.

Nordkapp
Skoleelever fra Nordkapp markerte Ben-

jamindagen med fakkeltog i Honningsvåg. 
Rundt 400 hundre skoleelever fra hele 
Nordkapp kommune markerte «Benjamin-
dagen» med fakkeltog gjennom honnings-
våg sentrum. Elevene framførte sanger og 
dikt og på jakkene hadde de sjøllagde hender 
i papp der det sto «ikke mobb kameraten 
min».

Bål
for 
Benjamin

På Husnes hadde Kvinnherad SOS Rasisme sin første markering. For tredje året tente Lørenskog SOS Rasisme Bål for Benjamin langs Skårersletta. Foto: Adam Tumidajewicz

26. januar var det tre år siden Benjamin Hermansen ble drept av nazister 
på Holmlia, og 27. januar var den internasjonale Holocaustdagen. 
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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 CHRISTIANE MURIBØ

Ekteskapsmønstrene viser at 
Norge blir et stadig mer flerkul-
turelt samfunn. Det er tydelige 
sammenhenger mellom ekteskap 
og migrasjon.

Det viser resultatene fra et 
prosjekt om ekteskapsmønstre 
i det flerkulturelle Norge som 
Statistisk sentralbyrå har utført 
på oppdrag for Kommunal- og 
regionaldepartementet. 

Økning i ekteskap mellom norske 
menn og ikke-vestlige kvinner

Hvert år inngås det langt flere 
ekteskap mellom norske og inn-
vandrere enn mellom to innvan-

drere. 
I 1990 
ble det 
inngått 
r u n d t 
9 0 0 
e k t e -
s k a p 
mellom 
to inn-
vandrere og nesten 2 800 ekteskap 
mellom en norsk ektefelle og en 
ektefelle med innvandrerbak-
grunn. For hvert ekteskap mellom 
to innvandrere ble det altså inngått 
to ekteskap mellom en norsk og en 
innvandrer.

I 2001 var det 2 400 ekteskaps-
inngåelser mellom 
to innvandrere og 
4 600 mellom en 
norsk og en inn-
vandrer. Økningen 
i ekteskapsinngå-
else mellom to 
innvandrere gjelder særlig ekte-
skap mellom to innvandrere fra 
Asia og Øst-Europa. Økningen 
i ekteskap mellom innvandrere 
og norske gjelder først og fremst 
ekteskap mellom norske menn og 
kvinner fra ikke-vestlige land.

Én av fem norske menn i blan-
dingsekteskap har ektefelle fra 
Asia

Ekteskapsinngåelser mellom 
norske menn og kvinner fra ikke-
vestlige land blir mer og mer 
vanlig for hvert år. Det er særlig 
ekteskap med kvinner fra Asia og 

Øst-Europa som øker. 
Blant norske kvinner i 
blandingsekteskap er 
det langt større innslag 
av ekteskapsinngåelser 
med ektefeller fra vest-
lige land. 

Store forskjeller i inn-
vandreres ekteskaps-
mønster

Det er store forskjel-
ler i ekteskapsinngåelser mellom 
innvandrere fra ulike land, og 
til dels også mellom kvinner og 
menn. Blant innvandrere fra vest-
lige land er det store flertallet gift 
med norske ektefeller. Blant ikke-
vestlige innvandrere er mønsteret 
mer sammensatt. I hovedsak er 
innvandrere fra ikke-vestlige 

land gift 
med inn-
vandrere 
fra samme 
land, eller 
fra samme 
r e g i o n . 

Unntaket er de gruppene der 
mange kvinner kommer nettopp 
i forbindelse med ekteskap med 
norske menn. Blant kvinner fra 
Thailand var for eksempel 93 pro-
sent av gifte kviner gift med menn 
fra Norge per 1. januar 2002. Den 

andre ytterligheten finner vi blant 
for eksempel innvandrere fra 
Pakistan hvor 1 prosent av kvin-
nene er gift med norske menn, og 
3 prosent av mennene er gift med 
norske kvinner.

Nordmenn henter flere ektefeller i 
utlandet enn innvandrere

Statistikken viser at det er 
langt flere nordmenn som gifter 
seg med personer som ikke bor 
i Norge, enn innvandrere som 
gifter seg med noen som ikke bor 
i Norge. Blant alle innvandrere 
ble det i perioden 1996 til 2002 
inngått 10 500 ekteskap mellom 
en innvandrer og en som ikke var 
bosatt i Norge. I samme periode 
inngikk norske 16 000 ekteskap 
med utenlandske ektefeller. 
Ekteskap mellom nordmenn og 
utlendinger øker mer enn ekte-
skap mellom innvandrere i Norge 
og utlendinger. Som vi har sett 
gjelder økningen først og fremst 
ekteskap mellom norske menn og 
kvinner fra ikke-vestlige land. 

Sammensatt bilde
Rapporten om ekteskapsmønstre 

i det flerkulturelle Norge viser at 
bildet er svært sammensatt. Det 
er store forskjeller i ekteskaps-
praksis i ulike grupper og en nær 
sammenheng mellom ekteskap 
og innvandring. Folk gifter seg i 
økende grad på tvers av nasjonali-
tet og geografiske avstander. 

KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ

Flere nordmenn enn 
innvandrere fi nner 
ektefelle i utlandet

• Norge avslo å hjelpe 
tvangsprostituerte
Internasjonale hjelpeorganisasjoner 
ba i fjor Norge om å gi beskyttelse til 
flere tvangsprostituerte kvinner som 
nå lever i skjul i Albania. Utlendings-
direktoratet avviste forespørselen, 
fordi kvinnene befinner seg i utlan-
det, skriver Aftenposten.

Skal legge ned hvert 
tredje asylmottak

UDI-direktør Trygve Nordby sier at én av tre 
asylmottak vil bli nedlagt i løpet av året fordi 
færre asylsøkere finner veien til Norge. 
I fjor søkte 15.600 personer om asyl i 
Norge, en nedgang på 11 prosent i forhold 
til året før. Og i år forventer direktør Nordby 
i Utlendingsdirektoratet ytterligere nedgang, 
skriver TV 2 Nettavisen.
– Vi regner med at antall asylsøknader vil 
falle med 36 prosent, det vil si 10.000 asyl-
søkere. Det betyr at én av tre asylmottak 
blir til overs og må legges ned, sier Nordby, 
som ikke vil si noe om hvilke mottak som 
blir nedlagt.
Trygve Nordby hevder årsaken til asylned-
gangen er at UDI har gjort en god jobb med 
å luke ut grunnløse asylsøknader i løpet av 
en 48-timer lang prosedyre.

21.000 venter 
i UDI-køen

Mens Utlendingsdirektoratet nå er kjappest 
i Europa på å skuffe unna asylsaker, tar det 
år å behandle selv de enkleste søknader 
om arbeidstillatelse eller familiegjenfore-
ning. UDI innrømmer nå at de svikter grovt 
når det gjelder søknader om familiegjen-
forening og arbeidstillatelser: – Disse 
sakene er blitt en voldsom propp i systemet, 
og hver dag gjør jeg hva jeg kan for å løse 
problemet, sier Nordby.
Totalt 21.000 saker om opphold ligger nå i 
UDI, og bare drøyt 5000 av disse er under 
behandling. De øvrige 15.000 ligger på 
vent. Selv om UDI har alle de nødvendige 
opplysningene for å innvilge en søknad, kan 
det ta over ett år før saken behandles. 

Mange mennesker med minoritetsbak-
grunn lever i ren isolasjon i Norge, fordi 
de er svaksynte eller blinde, melder 
NRK.no. Trolig finnes det 6 000 blinde eller 
svaksynte med innvandrerbakgrunn i hele 
Norge. I 2001 ble det startet opp et prosjekt 
i regi av Norges Blindeforbund. Prosjekt-
leder Unn Ljøner Hagen sier de stadig får 
henvendelser fra asylmotak og kommuner 
som trenger hjelp.

• Flere norske enn utlendinger 
finner ektefelle i utlandet
Hvert år er det flere norske enn innvan-
drere som finner sin ektefelle i utlandet. 
For hvert ekteskap mellom to innvan-
drere ble det inngått to ekteskap mellom 
en norsk og en innvandrer. Særlig har 
det vært en økning i ekteskap mellom 
norske menn og ikke-vestlige kvinner.

• PST kartlegger utenlandske studenter Politiets sikkerhetstjeneste 
(PST) frykter at utenlandske studenter i Norge skal bidra til utvikling av 
masseødeleggelsesvåpen og forsøker nå å kartlegge studentene, skriver 
Aftenbladet. Registreringen gjelder studenter som kommer fra land utenfor 
Schengen-området og Nord-Amerika og er en del av prosjektet Operasjon 
Prevent. Målet med prosjektet er å forhindre at teknologi og kunnskap fra 
norske bedrifter, institusjoner og universiteter skal kunne brukes til spredning 
av masseødeleggelsesvåpen. Prosjektet har pågått i flere år, men det er 
først den siste tiden at PST har startet kartleggingen av studentene.

– Human Rights Ser-
vice har presset jenter 
til å fortelle overdrevne historier 
og avsløre hemmeligheter i mil-
jøet, slik at stiftelsen kan få enda 
mer penger av lettlurte politikere, 
forteller Saynab til avisen. 

Organisasjonen har fått store 
bevilgninger fra staten etter at de 
har profilert seg på spørsmål om 
omskjæring og tvangsekteskap. 

Til NRK forsvarer organisa-

sjonen seg med at de ikke er en 
hjelpeorganisasjon, men en ten-
ketank. Det var aldri intensjonen 
deres å hjelpe Kadra og hennes 
medsøstre.

Det er langt fra første gangen 
organisasjonen har fått skarp 
kritikk. Tidligere har bevilgnin-
ger blitt holdt tilbake etter flere 
anonyme historier om press og 
trusler.

Storm mot HRS og Hege Storhaug

• Artikkelen der Saynab, Kadra og Nadia sto fram:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=216868

Søndag 29. februar gikk Saynab, Kadra og Nadia ut i VG 
og anklaget Hege Storhaug for å ha presset og sviktet 
innvandrerjenter.

Fem Døgn på glattcelle
AV ELISABETH JOHANNESSEN

Sama Asjot Gevorkov havnet på 
glattcelle etter han ble arrestert 
på Fatland slakteri i Ølen p.g.a. 
ulovlig oppholdstillatelse. Etter 
135 timer, uten madrass ble han 
sendt til sykehus for øyeblikkelig 
hjelp.

Terje Rotvik, leder for utenlands-
avdelingen i Haugaland og Sunn-
hordland politidistrikt, sier at han 
ikke vet noe om hvilken tilstand 
Gevorkov var i da han ble løslatt. 
Rotvik hevder at Geovorkov fikk 
nødvendig mat og drikke, men 

beklager det som har skjedd.

Asylsøkerens advokat, Odd Erik 
Osmundsen sier behandlingen 
av asylsøkeren er sjokkerende 
og uverdig. Han krever også full 
granskning av hva som egentlig 
har skjedd.

Kjell Gunnar Larsen i Haugesund 
SOS Rasisme er også sjokkert over 
hendelsen. – Dette er uttrykk for 
en umenneskelig behandling av 
asylsøkere som vi ikke kan leve 
med.  

Hvert år er det fl ere etniske nordmenn enn innvandrere 
som fi nner sin ektefelle i utlandet. For hvert ekteskap 
mellom to innvandrere ble det inngått to ekteskap 
mellom en norsk og en innvandrer. Særlig har det vært 
en økning i ekteskap mellom norske menn og ikke-vest-
lige kvinner.

« Ekteskap mellom nord-
menn og utlendinger øker 

mer enn ekteskap mellom 
innvandrere i Norge og utlen-
dinger.

« Økningen i ekteskapsinn-
gåelse mellom to innvan-

drere gjelder særlig ekteskap 
mellom to innvandrere fra Asia 
og Øst-Europa. Økningen i 
ekteskap mellom innvandrere 
og norske gjelder først og 
fremst ekteskap mellom norske 
menn og kvinner fra ikke-vest-
lige land.
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• Innvandrergjenger ikke verre enn 50-60-tallets gjenger
–Mediene skaper et feil bilde av innvanderergjengene og barnera-
nerne i bygatene, sier politiinspektør og sjef ved Majorstua Politi-
stasjon Øystein Berger til Dagsavisen. Ungdomsgjenger sloss og 
truet til seg ting de hadde lyst på i 50-60-åra også, – lenge før vi 
hadde hørt om innvnadring, fortsetter politiinspektøren. Han synes 
det er rart at tabloidavisene slår opp barneran og ungdomsvold 
nå når forebyggende innsats fra Oslo Kommune og Politiet har 
redusert denne kriminaliteten med 80% det siste året.

• Innvandrergutter mer depressive Innvandrergutter har mer depres-
sive plager enn etnisk norske gutter, viser ny undersøkelse. Den samme 
undersøkelsen viser at det er få forskjeller mellom jentene, skriver Dagsavi-
sen. Studien baserer seg på data fra elever i 8., 9., og 10. klasse i Oslo og 
viser at det er andre generasjons ungdommer som er mest utsatt for psy-
kiske problemer.  – Vi antar at innvandrere har en økt risiko for depressive 
plager på grunn av den bakgrunnen de har; de har flyttet, de har kanskje hatt 
traumatiske opplevelser, de har brutt med familiebånd, og kanskje opplevd 
rasisme dit de er kommet. Men i dette perspektivet rapporterer de tilbake om 
at de klarer seg veldig bra, sier Brit Oppedal til avisen. 

• Fortsatt nazi-symboler i Office 
I desember ble det oppdaget hakekors i tegnsettet Bookshelf 
Symbol 7 som følger med Microsofts kontorpakke Office. Verdens 
største programvareselskap skyndte seg med å forklare at det 
hele var en misforståelse og at nazi-symbolene skulle fjernes i 
nye oppdateringer.
Om Microsoft var for mye opptatt med virustrøbbel og kodelekking 
er usikkert, men selskapet har ikke fått til å slette hakekorset fra 
tegnsettet, skriver Computerworld. Symbolet som naziene brukte i 
2. verdenskrig finnes også i nye oppdateringer av Office.

AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR (KRISTIAN@SOS-RASISME.NO)
«Her kommer dine armer små»
«Ingen i hele verden synger som Elias 

Akselsen. Fra første tone tar han kontroll 
over tårekanalene» skrev Carl Petter Opsahl 
i VG om platen « Her kommer dine armer 
små». Han har helt rett. Musikken hans er et 
uttrykk for et helt folks lidelse og overgrep, 
men samtidig er det formidlet på en inder-
lig vakker måte. Men hva er det som er så 
fantastisk? Det er stemmen, som er kraftig, 
virkningsfull og troverdig. Intensiteten gir våre 
gamle julesanger en ny dimensjon og et nytt 
liv. Musikerne Stian Carstensen og Dag Wolf 
gir julesangene en flott ramme. Det virker som 
de kan romanifolkets musikalske historie og 
de følger Akselsen stemme på fremragende 
måte. Utgivelsen førte til at tatersaken fikk 
økt oppmerksomhet. Antirasisten tok derfor 
kontakt med redaktør i Romani Posten, Jone 
Pedersen, som forklarte nærmere. 

– Det er helt klart viktig at representanter 
fra vårt folk, slike som Elias, står frem på en 
positiv og hederlig måte, og bringer ut sitt 
budskap i form av vår musikk og viser. En 
dør ut til storsamfunnet blir åpnet, og såvidt 

meg bekjent har de mottatt dette på en meget 
positiv og god måte. 

Kunnskapen? 
Kunnskapen om romanifolkets kultur og 

historie har aldri vært stor blant nordmenn. 
Motarbeidelsen av deres eksistens og levemåte 
resulterte i grusomme overgrep, og romani-
folket er en av de gruppene i Norge som har 
blitt hardest rammet av systematisk rasisme. 
Pedersen setter sterke ord på det.

– Jeg må dessverre si at kunnskapen er dårlig 
i så måte, men det har sin logiske forklaring. 
For det første gjorde både stat og kirke med 
misjon et meget iherdig forsøk på å utslette 
oss. De gjorde en grundig jobb i over et hundre 
år, men noen tusen av oss lever fremdeles. 
Det ble bevisst fabrikkert løgner og oppdiktede 
myter om oss i den hensikt at det norske folk 
skulle se på og behandle oss som dritt, les bare 
hva tater står for i våre leksika. Nordmenn flest 
ble i generasjoner innprentet dette og mytene 
er veldig seiglivet og eksisterer også i dag. 
Derfor har ikke nordmenn hatt interesse av å 
granske sannheten om vår kultur og historie: 
Inntil for noen få år siden da. Først da tok 

media og presse dette opp, etter at vi hadde 
kjempet vår rettferdighetskamp i flere år.

Så dere har merket en endring i nordmenns 
fordommer ovenfor romanifolket de siste 
årene, som følge av økt oppmerksomhet i 
media? 

– Som sagt så er det skjedd en radikal endring 
hos nordmenn i deres syn på oss, etter at både 
regjering, Storting og den norske kirke ba oss 
om unnskyldning. Interessen har vært virkelig 
stor fra både skoleungdom og andre som vil 
lese bøker om oss for å kunne sette seg inn i vår 
historie og kultur, og det er prisverdig. Tiden 
får vise hvor lenge vi må leve med mytene.

For en kulturarbeider i Norge er det fantastisk 
å se at musikk kan være med på å forebygge 
rasisme som ofte kan være et resultat av 
mangel på kunnskap. At Elias Akselsen, og 
andre artister som formidler romanifolkets 
musikk, oppnår slik oppmerksomhet er meget 
viktig for romanifolkets sak. Det er på tide at 
Norge tar et endelig oppgjør med sin historie 
og gir romanifolket den respekt og oppreisning 
de fortjener. 

Når det gjelder Elias Akselsen: Det er 
kanskje litt tidlig å anbefale en julepresang 
i februar, men jeg gjør det allikevel. «Her 
kommer dine armer små» er en fremragende 
julepresang.

Romanifolket 
• Både romanifolket  og sigøynere stam-
mer fra et folk som begynte utvand-
ringen fra Nord-India for rundt 1000 år 
siden. En liten del av romanifolket kom 
til Norden omkring 1500, og ble etter-
hvert kjent under betegnelsen tater. 

• Romanifolkets historie i Skandinavia 
er preget av overgrep fra myndighete-
nes side. Målet har vært å få dem til å 
oppgi sin sosiale og kulturelle identitet, 
legitimert ved en definisjon av taterne 
som negativ og skadelig, både for dem 
selv og storsamfunnet.

• Tvangssterilisering av romanifolket 
er kanskje det verste eksempelet vi 
kjenner til rasisme utført av den norske 
stat. Formålet var å forhindre spred-
ning av «dårlig arvestoff» og i Norge 
foregikk dette helt frem til 1977. Norge 
har ennå ikke våget å ta et endelig 
oppgjør med denne umenneskelige 
behandling romanifolket ble utsatt for.

Kilde: http://lor.no/
http://home.online.no/~reilerts/

Stemmen fra en undertrykt kultur

En av de fl otteste og sterkeste platene som ble utgitt i fjor var Elias Akselsen 
sin juleplate «Her kommer dine armer små». Kritikerne var i ekstase og 
med ett var alle interessert i taternes historie og kultur. 

Elias Akselen 
• Elias Akselen  ble født i 1947 på Årnes 
og er oldebarn av taterkongen Stor-
Johan, som i sin tid ble sett på som 
øverste åndelige leder for store deler 
av romanifolket i Norge

• Blir omtalt som Norges fremste tater-
sanger  og han har mottatt Hedmark 
fylkeskommunes kulturpris.

• Utgivelsene til Akselsen har fått strå-
lende kritikker. I 2002 ble han nominert 
til Spellemannspris for plata «Hjem-
landsklokker – religiøse taterviser».  
Nylig ble han igjen nominert til Spele-
mannspris for juleplaten « Her kommer 
dine armer små», en plate som hele 14 
avisanmeldere gav toppkarakteren 6.

Utgivelser:
• Her kommer dine armer små (2003)
• Barn av den bortglemte rase (2002)
• Hjemlandsklokker (2002)
• Høstdrømmar (1999)
Kilde: www.viamusic.no

Skammens stein i Oslo
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Kan sendes 
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

Jeg vil ha mer info om å starte lokallag!

Navn: ________________________________

Adresse: ______________________________

Postnr: __________________

Telefon: _________________

E-post: _______________________________

Kommentar: ___________________________

_____________________________________

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

AN 2–04

Hva skjer på Landsmøtet?
Landsmøtet er det høyeste orga-

net i SOS Rasisme, og avholdes 
annethvert år. På landsmøtet 
skal det vedtas prinsipprogram, 
vedtekter og arbeidsprogram for 
de neste to årene. Det skal også 
velges et nytt landsstyre blant de 
mange engasjerte medlemmene 
i organisasjonen. Det er dessu-
ten vanlig at landsmøtet vedtar 
politiske uttalelser om aktuelle 
saker. Selve landsmøtet starter 
fredag ettermiddag og avsluttes 
søndag formiddag. Man kan se 
fram til en helg fullstappet  med 
spennende og viktige diskusjoner. 
Når møtet heves på søndagen skal 
SOS Rasisme stå rustet til å ta fatt 
på de mange store utfordringene 
som venter de neste årene.

Godt utgangspunkt
Alt ligger til rette for et bra 

landsmøte. Ved forrige lands-
møte i 2002 ble det oppsummert 
en medlemsvekst på 200% av 
målsetningen med til sammen 
12 000 medlemmer. Ved dette 
landsmøtet kan vi slå fast at vi 
nok en gang har sprengt alle mål-
setninger. Ved årsskiftet var det 
hele 20 000 medlemmer i SOS 
Rasisme, langt over målsetningen 
på 14 000. Økte medlemstall har 
resultert i større aktivitet i og en 
tryggere økonomi for hele organi-
sasjonen. Landsstyrets beretning 
for den siste perioden slår fast at 
organisasjonen er styrket på de 
aller fleste områder, både innad 
og utad. Økt pressedekning og 
anerkjennelse i mange nye fora 
er noen av de synlige resultatene 
på det gode arbeidet som har blitt 
drevet.

Lokallagene bestemmer
Det er delegater fra de 90 lokal-

lagene våre som bestemmer under 
Landsmøtet. Sammen skal de 
sørge for at organisasjonen får et 
solid fundament i  den kommende 
perioden. Antall medlemmer i 
lokallaget avgjør hvor mange 
delegater som kan møte fra laget. 
En delegat har fulle rettigheter, 
det vil si møte-, forslags-, tale- og 
stemmerett. 5. mars var siste frist 
for å melde inn delegater, og det 
ser ut til å kunne bli et rekordsort 
landsmøte. Aldre har det vært 
avholdt så mange delegatvalgs-
møter rundt omkring i landet. 
Fram til 15. mars er det dessuten 
mulig å søke om å melde inn 
observatører. Observatører kan 
møte med tale- og forslagsrett.

Landsmøtet i Lørenskog
I år er det Lørenskog som får 

æren av å huse det viktigste 
møtet i SOS Rasisme. Siden 
oppstarten i 2001 har Lørenskog 
SOS Rasisme vært at av de stør-
ste og mest aktive lokallagene i 
Norge, det var en av grunnene til 
at landsmøtet ble lagt nettopp til 
Lørenskog i år. Nærmere bestemt 
er det Fjellhamar skole som blir 
tilholdssted for de mange anti-

rasistene denne helga. Skolen 
er nyoppusset med flere nye til-
bygg, og bør være godt egnet for 
et landsmøte. Fra skolen er det ca. 
2 minutters gangavstand til nær-
meste togstasjon. Lørenskog er en 
av nabokommunene til Oslo og 
ligger gunstig til for reise til og fra 
landsmøtet. Fra Oslo sentrum tar 
det 20-30 minutter med bil, buss 
eller tog. Flytoget fra Gardermoen 
stopper i Lillestrøm, hvor det er 
effektive overgangsmuligheter 
med buss eller tog til nabokom-
munen Lørenskog. 

Spørsmål om Landsmøtet
Hver delegat får tilsendt en 

landsmøtemappe med alle doku-
mentene som trengs, inkludert 
reiseinformasjon. Alle spørsmål 
om landsmøtet kan sendes til 
au@sos-rasisme.no, eller stilles 
på telefon til Arbeidsutvalget 23 
00 29 00.

AntirasisteN vil selvfølgelig 
dekke det som skjer på Landsmø-
tet og gi en fyldig rapport i neste 
nummer. Vi ser fram til et spen-
nende møte, og ønsker alle dele-
gater og observatører velkommen 
til Lørenskog 26. til 28. mars!

Landsmøte 2004
Siste helga i mars går det 9. ordinære landsmøtet i SOS Rasisme av stabelen i Løren-
skog. 26. til 28. mars vil antirasister fra hele landet samles for å oppsummere siste 
landsmøteperiode, diskutere rasismespørsmål og legge planer for organisasjonen 
de neste to årene. 

• Hamar mot rasisme Nettstedet 
hamarungdom.no samlet byens ungdom i et anti-
rasistisk opptog som svar på den økende rasismen 
i Stange, skriver Hamar Dagblad. – Derfor må 
vi, kjære antirasister, gi dem trua på mennesker 
tilbake. Vi må kjempe mot hverdagsrasismen på 
skoler, på jobben, på fritida og i nærmiljøet. For vi 
veit at alle er like mye verdt, uansett! Og derfor er 
vi sammen her og nå, for å si NEI til rasisme og 
fremmedhat, sa Appellholder Anja Haugerud.

• Setter punktum for rasebegrepet 
Høsten 2002 raste en heftig debatt om definisjonen av rasisme som var å lese 
i Norges viktigste oppslagsverk, Store norske leksikon. Umoderne og tvilsom, 
mente kritikerne. Debatten førte til at Sigurd Skirbekk ble luket ut av Kunnskaps-
forlagets kompetansegruppe. Oppgaven med å oppdatere rasismedefinisjonen 
gikk til Torgeir Skorgen, førsteamanuensis på Institutt for kulturstudier og kunst-
historie ved Universitet i Bergen. Han slår fast at ny forskning ikke gir grunnlag 
for å dele menneskeheten inn i raser med forskjellige genetiske kvaliteter. I 2002 
ga han ut boka «Rasenes oppfinnelse».

• Bekjemper rasisme med sirkus og kaffetår Gjennom prosjektet 
«Verdensbygda» utfordrer Bygdeungdomslaget folks holdninger, blant annet 
gjennom foredrag, sirkuskurs og kurs i afrikansk dans. En stor filmkonkur-
ranse har «Verdensbygda» som tema. – Verden har for lengst kommet til 
bygda, og det er på tide at bygdefolket begynner å se på sine nye naboer 
som en ressurs og ikke en kostnad, sier generalsekretær Ketil Kolstad i 
NBU til gårdsplassen.no. – Bygda er et mye mer homogent samfunn, og det 
er lettere å skille seg ut. Asylmottak på bygda oppleves som et avgrenset 
samfunn i samfunnet. Nå er det på tide at vi bryter ned dette skillet. Inviter 
den nye naboen din på en kopp kaffe, oppfordrer Kolstad. 

Endelig blir det et SOS 
Rasisme lag i Kristiansund.

Julie Skaret Gulla og Siri Solli 
Skarsem er to samfunnsengasjerte 
jenter på 15 år som er i ferd med å 
starte opp SOS Rasisme i Kristian-
sund. – Vi tror at det kommer til å 
bli et stort lokallag, fordi dette er en 
sak som opptar mange her i byen, 
sier Julie. – Det ser vi på all den 
deltagelsen det bruker å være når 
det er fakkeltog mot rasisme her i 
byen. Vi tror at interessen og enga-
sjementet her i byen er stort!

Søkelys på hverdagsrasisme
De to jentene har allerede klare 

planer for lokallaget, og vil ha flere 
arrangementer for å sette søkelys 

på hverdagsrasismen i byen. – Vi 
håper på at vi etterhvert kan få et 
samarbeid med asylmottaket her i 
byen, forteller Siri. – Vi vil prøve 
å ha aktiviteter sammen med asyl-
mottaket i byen for å skape mindre 
fremmedfrykt. Et slags «bånd på 
tvers av kulturer» prosjekt.

Åpent møte
Det første de to jentene har tenkt 

å gjøre er å vise at lokallaget er i 
gang, blant annet gjennom media 
og skolebesøk. Det planlegges også 
et åpent informasjonsmøte der det 
skal diskuteres hva lokallaget kan 
gjøre.

Vi gleder oss til å følge lokallaget 
videre!

Etter to år uten fast kontor har lokal-
laget SOS rasisme Molde fått seg fine, 
nyoppussede lokaler sentralt i sentrum.
Det er avtroppende leder Marit Letnes 
som forteller dette. – Etter to år på 
hjemmebasis, med et lokallag drevet 
for det meste ved hjelp av venner og 
familie, ser vi på det som et stort frem-
skritt å få fast kontoradresse.
Møtene har tidligere funnet sted på 
skoler og lignede, men nå kommer nye 
tider. 

Det var aktivisten Brigitte Dehon-
non som kontaktet Marit før jul, og 
dro fram ønsket om et kontor i byen 
og mer organisert og kontinuerlig 
arbeid.  Mange lokaler ble sjekket ut 
før aktivister fra lokallaget en dag gikk 
forbi Folkets Hus og så plakaten med 
«Lokaler til leie». Det nye kontoret er i 
toppetasjen, med utsikt over Moldefjor-
den og stort felles lunsj og møterom. 
Lokallaget skal få faste kontordager et 
par ganger i uka.

– Nå har vi et virkelig aktivist- og 
medlemssenter hvor det kan finnes på 
nye ideer, oppdateres hjemmesider, 
holdes møter og jobbes aktivt mot 
rasisme. Håpet vårt er at kontoret skal 
bli godt besøkt i tiden vi holder åpent, 
og hjelper oss i arbeidet vi bedriver i 
tiden framover, avslutter Letnes.

Munter stemming på Landsmøtet i 1999

20. februar ble Sandnes SOS Rasisme stiftet. På oppstartsmøtet ble 
det valgt et interimstyre på tre personer. Leder er Vincent Sandro Yong 
Vetrhus, Marita Gåsvær Digre er sekretær og Lene Strømstad ble valgt 
til kasserer.

Regionsansvarlig for Rogaland, Ziya Eroglu, er svært fornøyd med det 
nystartede laget: – De har lagt gode fremdriftsplaner, og jeg har veldig 
god tro på Sandnes som et aktivt lokallag.

Nye lokaler for Molde SOS Rasisme

Nytt lokallag i Kristiansund

Nytt lokallag i Sandnes

Marita Digre , Vincent Sandro og Lene Strømstad er kjernen i et av de nyeste lokallagene i 
SOS Rasisme. 
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Islam! Halt!
Som jeg har gitt utrykk for i mine siste politiske 

analyser beveger nasjonen Norge seg mot et stolt 
demokrati, fritt for muslimistisk terror av alle 
slag.

Vår kraftfulle jern-kvinne, Erna Solberg, tok 
roret for noen år sia, og manøvrerte oss unna de 
øyer og skjær hvor Bondevik og co ikke klarte å 
unngå grunnstøting.

Nå skal ikke dette bli nok en hyllest til Jern-Erna, 
hun er dyktig, men hun hadde ikke vært der hun er 
i dag hvis det ikke hadde vært for Kong Carl og de 
andre ridderne i Feilskrittspartiet.

Hun har gjort mye stort, men hun er tross alt 
bare en kvinne. Og du må ikke glemme at det var 
Eva som lurte Adam til å ta den første biten av 
eplet…

Det denne politiske analysa skal handle om, er 
sannheten bak «religionen» islam, nemlig den 
politiske ideologien islam.

Muslimenes mål er å ta over hele verden, de 
tar med seg sin kriminelle kultur og valfarter dit 
muslimene ennå ikke er i majoritet (så å si bare 
USA og Vest Europa).

Der snylter de på staten mens de raner og voldtar 
i gatene, til etniske ikke-muslimer har kommet i 
mindretall.

Dette begynner å bli temmelig klart for de fleste 
som styrer dette landet; muslimenes skitne planer 
har endelig kommet fram på dagsorden.

Vi har hele tida visst at det var noe grunnleggende galt med våre nye landsmenn, helt siden gnagerne først 
kom, har Oslo vært oversvømt av gjengkriminalitet og terrorisme.

Men det er først nå at landets ledere har klart å sette fingeren på selve kjerna: Islam.

Erna viste virkelig viljestyrke og intelligens da hun i november i fjor beordra muslimene til å modernisere 
sin islam. 

Hun har så absolutt vist viljestyrke før, spesielt i sin innvandringspolitikk, men betyr det at når noe er mindre 
dårlig enn det var før, at det da har blitt bedre? Niks, det betyr forsatt bare at det er mindre dårlig.

Først når vi har stoppa all innvandring fra ikke-vestlige land kan vi si at det har blitt bedre.
Jeg sier det igjen, Erna er bare en kvinne, det er på tide hun gir roret 

videre til noen staute menn som er egna til å styre dette landet, som f. Eks. 
Kong Carl, Kleppe, min gode venn Per Sandberg, Hedstrøm, Tvedt’ern, og 
mange andre. Kvinner er for blåøyde og naive, uansett hvor politisk korrekte 
de er.

Det beviste Erna da hun feila i å hive terror-mannen mullah Krekar ut av 
landet, hun bøyde seg for internasjonale snillistkonvensjoner, svakhet!

Men aller mest viste hun sin kvinnelig svakhet da hun ikke uttrykka støtte 
til et forbud mot muslim-skaut. Erna delte jo seng med en afrikaner i to år, 
hun må da være klar over islamistenes kvinnesyn. 

Muslimske kvinner er kveg, de blir hjernevaska fra fødselen av, til å bli 
mannens eiendom, og adlyde han.

De blir så hjernevaska, at de står fram i offentligheten og sier at skautet er 
deres eget valg, at de er stolte over å bære dette symbolet på undertrykkelse. Forkastelig!

Norge er et demokrati, vi kan ikke sitte stille og se på at våre minoriteter blir pålagt hvordan de skal se ut.
Nei vi sier det som det er, her stikkes ingenting under en stol: Vi krever at skautet forbys, i Norge er alle 

frie. Fjern skautet!!!!
Først da kan vi komme i gang mot det langsiktige målet: Fjerne alle spor av den politiske ideologien 

Islam.

  PÅL SANDBERG

 RELIGIONSHISTORIKER FRA AVGRUNNEN

Redaksjonen i Fra Avgrunnen har lenge 
beundra folkefronten Forum mot musli-
misering (FOMM). Vi var så heldige å 
få et lite intervju med en av organisasjo-
nens grunnleggere og talsmann Christus 
Kraakvik over en kaffe på Club 22 på 
Eidsvoll.

Hvorfor starta dere FOMM?
– Vi var med  i Folkebevegelsen mot innvandring, men 

bevegelsen hadde sentrale mangler i politisk bredde og 
lavt utdanningsnivå, så vi starta heller opp en tverrpolitisk 
organisasjon for folk med en mer akademisk tilnærming til 
religiøse spørsmål.

Du sier tverrpolitisk, hva slags folk er egentlig med i 
FOMM?

– Vi er over hundre medlemmer,  jeg er selv med i Demo-
kratene. Ettersom vi er en folkefront, har vi medlemmer fra 

hele det politiske spekteret, alt fra FrP, Kristent samlings-
parti, Demokratene,  til KrF. Flere medlemmer er aktive 
som innvandringspolitikere i disse partiene, og motstandere 
av innvandring fra muslimske land. De som sitter i styret 
er akademikere. Som du ser, bredde.

Har dere kontakt med grupperinger i utlandet?
– Ja, det er klart, man holder jo kontakt med likesin-

nete i utlandet, verden over, fra Danmark, India, Israel og 
Australia.

Hvorfor akkurat Islam, hva er så spesielt med denne 
religionen?

– Ideologien. Det er en Ideologi.

Men er ikke Islam en religion?
– Mitt inntrykk er at det ikke er slik.

Hvorfor?
– Det er en ideologi i religionens navn. Etter mitt syn opp-

står det ikke barbari på grunn av jødedom, men det gjør det 

på grunn av Islam. Det gjelder alt fra bestialske avstraffelser 
i Saudi-Arabia, til internasjonal Islamistisk terror.

I USA er det dødsstraff, kan man klandre Kristen-
dommen for det, på lik linje med ugjerninger begått i 
muslimske land?

– Nei, kristendommen er jo en religion, har du ikke skjønt 
dette eller?

Jo nå skjønner jeg, takk for intervjuet.
– Vær så god, nå skal jeg hjem å skrive litt i den litt mer 

nasjonalistisk dreide avisen min « Kultur og Nation».

(Personen i dette intervjuet er oppdikta, han må på ingen 
måte forveksles med Christen Krogvik, som er styremedlem 
i Forum mot islamisering (FOMI) og medutgiver av avisa 
«Nation og kultur»)

AG-lista:
1. Sverre Storbæk (FrP) til Rana Blad 12.02.04 da Hemnes 
kommunestyre vedtok å ta imot ti fl yktninger i 2004:

– Jeg frykter at vi skal få Oslo-tenden-
ser her i Hemnes. Vi ønsker ikke ran, 
voldtekt og drap hver eneste dag.
2. Erna Solbergs argumenter mot å følge Europarådets 
råd om å bedre situasjonen for ureturnerbare asylsøkere, 
29.01.04 til Aftenposten:

– Mesteparten av dem som ikke kan 
tvangssendes, kan returnere frivillig.
– Vi gjør bare det alle andre land gjør.
3. Per Sandberg på TV2s Holmgang 28.01.04, under en 
debatt om forbud mot hijab: 

– For første gang har FrP satt seg 
grundig inn i en sak.
 
4. Kommunal – og Regionaldepartementets slagord (fra 
KRD’s hjemmeside):

 – Regjeringens politikk er styrt inn-
vandring, beskyttelse til fl yktninger og 
like muligheter for alle.
5. Erna Solberg til NRK 17.02.04:

– Vi må dessverre følge internasjonale 
menneskerettighetskonvensjoner.

Svar Fra Avgrunnen

«Vi krever 
at skaut 
forbys, i 
Norge er 
alle frie.»



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 «Ikkje mobb kameraten min» (jakkemerke) på nynorsk!  . kr 15,-
___stk «Ikke mobb kameraten min» (jakkemerke)  . . . . . . . . . . . kr 15,-
___stk «Knus Nazismen» (jakkemerke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,-
___stk T-skjorte «Knus nazismen» (hvit m. s trykk) (str XL)  . . . kr 90,-
herav ___ S/M ___ M/L ___ L/XL ___ XL/XXL
___stk T-skjorte «SOS Rasisme T-Skjorte (svart m. gul trykk)» . kr 90,-
herav ___ 14/16 ___ S/M ___ M/L ___ L/XL
___stk «Slaveskipet Fredensborg»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 75,-
___stk «Utrydd hver eneste jævel», Sven Lindquist  . . . . . . . . . . kr 60,-

___stk Penner «SOS Rasisme» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,-
___stk Lightere «SOS Rasisme»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,-
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4,-
herav ___gul ___svart ___rød
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...», bilmerke (gult)  . . . . . . . . . kr 15,-
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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
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Hva er SOS Rasisme?
1.0 Mål
SOS Rasismes mål er at all rasisme skal bort. 
 
2.0 Prinsipper 
SOS Rasisme slår fast: 
2.1. Enhver har krav på de samme rettigheter, friheter og plikter, uavhengig av hudfarge, nasjonal, etnisk og kulturell bakgrunn, kjønn, seksuell legning, språk 

og livssyn.
2.2 Rasismen utnytter disse særtrekkene til å så splid mellom grupper av mennesker som i utgangspunktet ikke har motstridende interesser.
2.3 Alle mennesker er forskjellige, men det finnes ikke forskjellige menneskeraser. Alle mennesker er en del av den samme biologiske rasen. Troen på forskjel-

lige menneskeraser eksisterer fortsatt, men har intet vitenskapelig grunnlag.
2.4 Et rasistisk menneskesyn har ført til at samfunnet opererer med et falskt skille mellom grupper av mennesker basert på raseteori. Dette skillet driver grup-

pene lenger fra hverandre.

5.0 Hva er SOS Rasismes rolle? 
5.1 SOS Rasisme arbeider for å være en massebevegelse, der så mange som mulig kan jobbe aktivt på et antirasistisk grunnlag. 
5.2 SOS Rasisme er skapt ut fra erkjennelsen om at fordommer, diskriminering og trakassering er alles problemer, ikke bare ofrenes. 
 
6.0 Hvilket samfunn ønsker SOS Rasisme? 
6.1 SOS Rasisme jobber for et samfunn fritt for rasisme. Et samfunn med plass for alle, og der alle har de samme rettigheter, uansett hudfarge, nasjonal, etnisk 

og kulturell bakgrunn, kjønn, seksuell legning, språk og livssyn. Et samfunn der en ikke behøver å frykte diskriminering. 
6.2 SOS Rasisme ønsker et samfunn som viser respekt overfor individers ulikhet. Et samfunn der mangfold er en verdsatt og naturlig del.
6.3 SOS Rasisme ønsker et samfunn uten undertrykking som kjønnslemlesting, æresdrap, tvangsekteskap, voldtekt og kvinnemishandling, uansett hvor i verden 

gjerningspersonene kommer fra.

(Utdrag fra prinsipprogram for SOS Rasisme, vedtatt på SOS Rasismes 8. ordinære Landsmøte i Oslo, 26. – 28. april 2002.)


