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Å halde fast grepet
2006 var eit stort år for SOS 

Rasisme. Hendingane stod i kø 
heile året, og me fekk enorm merk-
semd kring kampen mot rasisme 
og SOS Rasisme som ein rørsle.

Særskild vart me synlege i støt-
tearbeidet for dei sveltestreikande 
afghanarane. I røynda gjorde me 
ikkje meir enn det me alltid har gjort – arbeidar syste-
matisk lokalt mot alle utslag av rasisme.
Men denne saka var særs synleg. Samstundes som sty-

resmaktene sendte soldatar til krigen i Afghanistan, ville 
dei starte å kaste ut mennesker som flykta frå nettopp 
den same krigen.
Ein må vera politikar for å forstå denne logikken.
Og då – nettopp då – kan me takke finansminister Kris-

tin Halvorsen, ho som ein gong i tida var med å skipe 
SOS Rasisme. I samband med sveltestreiken gjekk ho 
til frontalangrep på oss i beste sendetid. Eit slikt angrep 
kan ikkje kjøpast for penger.
Å ta standpunkt som er upopulære blant regjeringsmed-

lem er ikkje noko nytt for oss. Det er viktig av oss å ta 
vare på sjølvstenda til SOS Rasisme. At me ikkje let oss 
temme, irriterar nok både ein og annan. Og at Framsteg-
spartiet gjekk til åtak på oss over ein heilside i ei utgåve 
av partiavisa, fortel at vi gjer ein god jobb.

Samstundes som me vert angripne frå fleire hold, vert 
me òg tatt inn i varmen fleire stader. Nyleg hadde Kron-
prins Haakon ein representant frå oss til bords heime 
på Skaugum. NRK feira det flerkulturelle Noreg på 17. 
mai, og hadde rigga til studio i Kuba-parken. Dette er 
to døme på at mange har respekt for folk som tør å heve 
røysten sin i samfunnet.
At me på den eine sida vert trekt inn i varmen, og på 

andre sida vert angripne, må ikkje hindre oss i å halde 
fast på vår bodskap, og ikkje minst, vi må halde fast på 
at den viktigaste faktoren i kampen vår er de mange som 
tar eit standpunkt mot rasisme og nazisme.

La 2007 bli nok eit år, der fokuset er på å utfordre 
stadig nye folk til å kjempe mot rasisme – der de jobber 
– der de bor.

Antirasistisk helsing frå
Trond Thorbjørnsen
Leiar, SOS Rasisme i Noreg

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.

Årsmøte for Trondheim SOS Rasisme
Torsdag 22. februar
Kl. 18.00
På Kultursenteret ISAK
Kontaktperson: 
Hogne Ormåsen, tlf. 474 013 80

Årsmøte for Ålesund SOS Rasisme 
Lørdag 27. januar 
Kl. 16.00
I Borgundveien 54
Kontaktpersoner
Silje Folkestad Dahl, tlf.  958 322 72Silje 
Herø Frantzvåg tlf. 977 174 84

Årsmøte for Oslo Øst SOS Rasisme
Torsdag 15. februar 
Kl. 18.00
På SOS Rasismes kontor i Brugata 14
Kontaktperson: 
Nasim Ahzami, tlf. 959 935 74

Årsmøte for Molde SOS Rasisme
Søndag 25. februar
Kl. 20.00
På Folkets Hus, Storgata 9
Kontaktperson: 
Anders E. Eikeland, tlf. 408 485 41

Hvordan starter vi et 
lokallag?

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

• Det neste dere bør gjøre er å skaffe dere en 
postboks, eller hvis dere foretrekker det kan posten 
sendes til kontaktpersonen. Så må dere opprette 
en konto for lokallaget, det er nødvendig blant 
annet for at sentralt i SOS Rasisme kan betale ut 
penger til dere.

Vis at dere er der
• Neste skritt på veien er å gjøre det kjent i lokal-

miljøet at dere har startet. Begynn med en stand, 
løpeseddelaksjon eller en plakataksjon, og fortell 
at lokallaget er startet opp. 

• Inviter for eksempel til et aktivistmøte der dere 
diskuterer hva dere skal jobbe med. Som regel 
finnes det allerede noen personer på deres hjem-
sted som er medlemmer, og også disse bør få en 
invitasjon. Oversikt over disse kan dere få ved å 
ta kontakt med vårt kontor i Haugesund på telefon 
52 71 21 75, der kan dere få adresseetiketter til 
alle medlemmer i området. 

• Oppsøk også lokale avis og nærradioer, spør 
om de kan lage et oppslag på at dere er startet 
- og si hvor og når dere skal ha møte. På et slikt 
møte kan dere gjerne få hjelp fra ledelsen i SOS 
Rasisme, kanskje trenger dere noen som kan holde 
en innledning – ta kontakt.

Aktiviteter
• De aller fleste laga 

starter med saker og 
aktiviteter som er aktuelle ut i fra lokale forhold. 
Det kan for eksempel være en antirasistisk konsert, 
mønstring mot et lokalt nazimiljø, åpent møte om 
lokale problemer, dra rundt på skolene i distriktet 
og snakke om rasisme - ja nær sagt hva som helst. 
Det går også an å tenke utradisjonelt; for eksempel 
ved å starte opp ei antirasistisk teatergruppe? Noen 
SOS Rasisme lag jobber med lokale «17. mai for 
alle» -feiringer om våren og markeringer av 9. 
november Krystallnatta om høsten.

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

Kunnskap
• Det finnes flere studiesirkler og seminarer 

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

Les mer på:
• sos-rasisme.no/bliaktiv
eller kontakt oss for mer info!

Hvordan starte lokallag



AntirasisteN nr 1 – 2007 side 3
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

sos-rasisme.no/

bliaktiv

Kvar gong nokon med 
innvandrarbakgrunn 

gjer noko alvorleg gale, får eg 
spørsmålet: «Nå vert det vel 
meir å gjere for dykk?»

Eg er ikkje glad i å svara på 
det spørsmålet. Det burde ikkje 
vera slik. Men dessverre kjen-
ner folk sjeldan andre soma-
liarar enn dei som har stått for 
alvorlege brotsverk.

Biletet av ein somaliar er eit 
farleg bilete. Vil du late dottera 
di ha ein somalisk kjæraste? 

Korleis kan ein somaliar inte-
grere seg i eit samfunn som har 
ein slik holdning til han før dei 
møter han?

Til alt hell vil ikkje alle følgje 
dette biletet. Mange veit at 
biletet av den farlege personen 
på framsida av VG ikkje heng 
saman med biletet av soma-
liarar generelt. I lønsjpausa på 
arbeidsplassane og andre stader 
der folk møter kvarandre kjem-
par dei mot biletet som heng att 
frå Holmgang.

Kampen mot rasisme skjer 
overalt i Noreg, kvar enda dag. 

Det finst mange tusenar 
av heltar som kjempar mot 
rasisme kvar enda dag.

SOS Rasisme søkjar å fange 
opp alle som jobbar lokalt mot 
rasisme. Å utveksle erfarin-
gar er grunnleggjande for å 
gjera ein betre og betre jobb i 
kampen mot rasisme. Sjølv om 
stoda ikkje er den same alle 
stader i Noreg, kan me lære 
mykje av kvarandre.

Korleis Finnsnes SOS 
Rasisme reagerte då ein 
flyktning gjekk berserk med 
kniv i sentrum av Finnsnes er 
sjølvsagt nyttig å kjenne til for 
andre lag. Det finst mengder 
av kunnskap i lokallaga. Me 
sentralt ønskjer å samle denne 
kunnskapen, og me spreier 
idear me har samla og bygd 

vidare på.
Me treng både dei gode og dei 

dumme historiene. I Finnsnes 
gjekk det bra. Dei skipa eit 
fakkeltog saman med asylsø-
kjarane på mottaket og fekk 
snudd ein dårleg sak til ein god 
sak. Dei kanaliserte frustrasjon 
til handling. I staden for at til 
dømes den lokale politikaren 
frå Framstegspartiet fekk kome 
med det første utspelet vart det 
SOS Rasisme-laget som sendte 
ut den første pressemeldinga.

Røynslene handlar ofte om 
korleis ting gjekk gale. Og ein 
av attergangarane er: «for få 
folk vart med og jobba.»

Nokre aktivistar går ofte i ein 
farleg fallgruve når dei opplev 
slikt. I staden for å jobba meir 
fokusert på å byggje nye folk 
tek dei fleire og fleire av opp-
gåvene sjølv.

Me treng altså nye folk i 
lokallaga, men korleis kan 
me jobbe for å få med oss nye 
folk?

For det første: Utfordre folk!
Vårt utgangspunkt er at folk 

dukkar opp fordi dei vil gjere 
noko i kampen mot rasisme. 
Difor skal vi ikkje seie oss 
nøgde når folk har dukka opp, 
eller når me har verva dei. Me 
må systematisk tilby folk opp-
gåver å løyse. Frå første gong 
eit nytt andlet visar seg på ein 
filmkveld, må me tilby noko å 
bidra med. Om det nye andle-
tet får spørsmål om til dømes 
setje på ein kanne kaffe første 
gongen han er innom, flyttar 
ein personen frå å vere «tilsko-
dar» til å verte ein «arrangør». 
Ved å gje folk oppgåver, seier 
me: Me treng deg! Du er viktig 
for oss! Du er viktig i kampen 
mot rasisme.

For det andre: Omsett idear 
til praktisk handling

Det finst nok av gode idear. 
Men berre dei ideane som tek 
steget frå ide til handling har 

noko sann verdi. Eg kan styre 
begeistring for å delta på møter 
der ein berre strør om seg med 
idear og tankar og synsing. Eg 
trur heller ikkje nye folk som 
kjem til SOS Rasisme kjem 
fordi dei ikkje ynskjer å gjere 
noko...

Ideane må fattast saman og 
gjerast konkrete. 

Konkrete idear, der 
konkrete personar får 
konkret ansvar for 
konkrete oppgåver med
konkrete frister,
det er korleis ein effektivt kan 

få idear til å bli verkelege.

Då Harstad lokallag fekk 
ideen om å hjelpe eldre folk 
med snømoking, var det naud-
synt å danne ein gruppe med 
folk som kunne stå for dette. 
Dei trengde og ein hovudan-
svarleg for oppgåven. Ingen 
oppgåver leiar seg av seg sjølv. 

Det tredje punktet er altså: 
Me treng ei leiing

Sjølv om det seier seg sjølv 
at Harstad med fleire hundre 
aktive medlemmer treng ein 
leiing som førebur møter, 
konsentrerer idear og utfordrar 
folk, er det ein utbreidd feilslut-
ning at små lag eller små møte 
ikkje treng leiing.

Nokon må ha fokus på til 
dømes å førebu møter. Andre 
må ha fokus på å byggje ein 
sterk økonomi. At Hauge-
sund lokallag fekk over 6000 
medlemer på éin månad hadde 
si orsak i at nokon i lokallaget 
hadde skarpt fokus på å verve. 
Sjølv dei mest grunnleggjande 
oppgåvene treng leiing.

For det fjerde treng ein planar
Lag planar. Skriv ned kven 

som har ansvar for kva opp-
gåver. Skriv ned kva fristar 
dei har. Følg opp dei som skal 
løyse oppgåver før fristen har 
gått ut.

I SOS Rasisme nyttar me ein 
tabell i word eller eit rekneark 

for å lage planar. Me har ein 
kolonne for kva oppgåve, ein 
for korleis han skal løysast, ein 
for ansvarleg, ein for frist og 
ein ok-kolonne. Me skriv inn 
kvar oppgåve på kvar rad ned-
over i dokumentet. Og så skriv 
me inn nyttige opplysningar i 
hvordan-feltet. Da slepper me 
ordskifte som: «Kor skal me 
skaffe faklar frå? Anders som 
kjøpte dei inn i fjor er jo i Laos 
no.» Svaret står jo i loggen!

Til slutt – me treng vilje og tru!
Det-er-jo-ikkje-sikkert-at-

dette-kan-gå-(og-da-kan-me-
ikkje-gjere-det)-haldningar er 
noko man ofte ser. Dei kjem i 
mange ulike fasongar. Ein av 
dei typiske er at ein er redd for 
å spørje nokon om å stille opp 
på eit arrangement, og av frykt 
for at personen skal svara nei, 
tør man ikkje eingong ta opp 
telefonrøyret.

Slike haldningar er det berre 
ein ting å gjera med: Bli kvitt 
dei!

Me må ha tru på at det vi driv 
med er bra. Når ein gjeng i 
Hadeland reagerte på rasistisk 
vold, var reaksjonen deira å 
starte lokallag. Ingen ned-
erlagsstemning fekk rå. Her 
skulle rasismen og nazismen 
stoppast. Og resultatet blei eit 
friskt lokallag!

Rasismen og nazismen 
forsvinn ikkje av seg sjølv. 
2007 vil nok òg verte prega av 
ein brutal flyktningpolitikk, 
nazigrupper som freister å få 
fotfeste og ein omfattande 
kvardagsrasisme.

Men me har tru på at me kan 
stogga dette. Me har reiska-
pene og vilja!

Rasismen skal bort!

TROND THORBJØRNSEN

LEIAR, SOS RASISME

KRONIKKEN HAR STÅTT PÅ TRYKK FØR

Korleis kan me organisere oss best?

Me møter stadig nye folk som vil bidra i kampen mot rasisme Foto: Lars Brønseth
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Minileksikon mot rasisme

Analfabet
• En voksen person som ikke behersker 
lese- og skrivekunsten godt nok til å 
greie seg i det samfunnet han eller hun 
lever i.

Annengenerasjonsinnvandrer
• En person født i Norge av to uten-
landsfødte foreldre. 

Antisemittisme
• Jødefiendtlighet. Uttrykket ble tatt i 
bruk i 1879 av tyskeren Wilhelm Marr, 
og fikk i tiårene som fulgte og i det 20. 
århundre stor utbredelse i politiske og 
intellektuelle kretser i Europa. Ordet 
i seg selv er misvisende, ettersom 
semitter er personer som taler et semit-
tisk språk og tilhører de semittiske 
kulturgrupper. Det mest utbredte semit-
tiske språk i dag er arabisk. 

Apartheid
• Betegnelse for en politikk som går 
ut på full atskillelse mellom hvite og 
fargede. Gjennomført i Sør-Afrika fra 
1948 til 1994. Kraftig fordømt av hele 
det internasjonale samfunnet.

Arbeidstillatelse
• Tillatelse til å ta arbeid i Norge. 
Arbeidstillatelse kan gis til personer 
over 15 år som fyller vilkårene for dette 
etter utlendingsloven. Når det gjelder 
EØS-borgere, se «Oppholdstillatelse».

Assimilere
• Oppta og gjøre noe helt eller delvis 
lik; smelte inn. I debatten i Norge betyr 
assimilering ensidig fornorsking, at 
innvandrere og flyktninger skal gi 
avkall på eget språk og kultur, og skifte 
det ut med norsk språk og norske 
normer og levevis. Norge har en lang 
tradisjon på assimilasjon av samer og 
kvener.

Asyl 
• Fristed for personer som med rette 
frykter forfølgelse på grunn av hud-
farge, religion, nasjonalitet, politisk 
oppfatning eller tilhørighet til en spesi-
ell gruppe. Asyl innebærer blant annet 
beskyttelse mot å bli sendt tilbake til 
området der vedkommende har grunn 
til å frykte forfølgelse. Asyl gir også 
visse rettigheter under oppholdet i 
asyllandet. Utlendinger som innvilges 
asyl i Norge, får status som flyktninger. 

Asylintervju 
• Så raskt som mulig etter ankomst til 
Norge, skal asylsøkeren intervjues. 
Søkeren må forklare grunnen til at han/ 
hun søker asyl. Opplysningene som 
blir gitt i intervjuet danner grunnlag for 
asylsøknaden. Fra og med 2001 har det 
vært UDI som gjennomfører intervjuet.

Asylmottak
• Asylmottak er et frivillig botilbud til 
asylsøkere som kommer til Norge, og 
mange asylsøkere finner seg andre 
bosteder på egen hånd. For de som har 
fått oppholdstillatelse og skal bosette 
seg i en kommune, begynner integre-
ringen allerede mens de oppholder seg 
i asylmottaket.

• Utlendingsdirektoratet (UDI) er ansvar-
lig for organisering av et fleksibelt 
mottaksapparat, som kan håndtere 
et varierende antall asylsøkere og 
flyktninger. 

Ny regjering – Nye brudd med FN 
og menneskerettigheter

I 2006 har den norske regjerin-
gen mange ganger blitt kritisert av 
FN for en inhuman flyktningpo-
litikk. Den største kritikken har 
gått på at Norge sender hjem afg-
hanske flyktninger som ikke har 
tilknytning til Kabul. Tilsammen 
har regjeringen fått refs for dette 
fra FN tre ganger, uten at det har 
hatt noen som helst effekt. Norge 
vil ikke engang følge høykommis-
særen for flyktninger sine anbe-
falinger og landkunnskaper. Som 
nevnt er det enkeltsakene som 
har formet mye av asylpolitikken 
i 2006. Derfor skal jeg oppsum-
mere årets viktigste saker i denne 
artikkelen. 

Avin
Flyktningpolitikken våren 2006 

var sterkt preget av kvinner fra 
Iran, og kjønnsbasert forfølgelse. 
SOS Rasisme har engasjert seg 
sterkt i saken til Avin Khadir. Hun 
er en ung iransk jente som bor på 
Lillehammer. Avin kom på flukt 
fra mannen og stefamilien sin. 
Han var voldelig og mishandlet 
både henne og barnet hun fikk 
med ham som 16-åring. Aida ble 
født med hjertefeil, men stefami-
lien til Avin nektet å betale for 
noen hjerteoperasjon fordi Aida 
var en jente og ikke verdifull nok 
i deres øyne. Heldigvis klarte 
hun å flykte og havnet tilslutt 
i Lillehammer. Hun lærte seg 
raskt norsk og begynte å jobbe. 
Aida har gått i barnehage siden 
hun kom til landet.

Det var veldig mange som enga-
sjerte seg i saken til Avin, blant 
annet lokalsamfunnet på Lil-
lehammer, kirkerådet, biskopen, 
forskjellige politikere og enkelt-
personer. SOS Rasisme har fulgt 
og støttet opp om Avin hele veien. 
9. februar tok vi initiativ til en 
demonstrasjon i Oslo. Det ble et 
stort fakkeltog fra Oslo S til Stor-
tinget, hvor det ble holdt appeller 
og vi overleverte et opprop for en 
ny asylpolitikk for lengeventende 

barn til stortingsrepresentanter for 
de tre regjeringspartiene.

Da Avin fikk avslag fra Utlen-
dingsnemnda gikk hun til retts-
sak mot staten. Det var fullt av 
aviser og TV-kanaler til stede på 
rettssaken som fant sted 20. april 
og SOS Rasisme organiserte en 
demonstrasjon utenfor tinghuset 
mens rettssaken pågikk. Stor var 
jubelen da dommen falt 5. mai 
og Avin hadde vunnet mot staten 
på alle punkter. Dette var en stor 
hendelse siden det er ekstremt 
sjelden at asylsøkere vinner slike 
saker. Det valgte staten å under-
streke ved å anke saken videre til 
lagmannsretten. Lenger er den 
ennå ikke kommet. Likevel har 
Avin endelig fått lov til å fort-
sette livet sitt. Takket være snille 
lokale myndigheter får hun fort-
sette utdanningen sin i påvente av 
at ankesaken skal opp. Det skjer 
ikke før sent i 2007.

Ashok
Ashok Jegatiswaran, som har 

bodd i Lørenskog i nesten fire 
år, ble 24. mai 2006 kastet ut av 
landet. Han ble hentet hjemme hos 
sine fosterforeldre klokka seks 
på morgenen og fraktet direkte 
til Gardermoen hvor et fly sto og 
ventet på å frakte ham tilbake til 
Sri Lanka. Han er 13 år gammel, 
en godt integrert lørenskoging og 
elev på Fjellhamar skole. Han blir 
nå tatt hånd om av sin bestefar, 
og har overfor sine fosterforeldre 
gitt uttrykk for at han er overlatt 
til seg selv og mistrives. Beste-
faren er alkoholisert, voldelig og 
har gjentatte ganger sagt at han 
ikke er i stand til å ta vare på 
Ashok. Etter et halvt år har den 
13 år gamle gutten ennå ikke fått 
begynne på skole. Ashok fortel-
ler sine tidligere klassekamerater 
at han stort sett tilbringer dagene 
med å se på TV. Han har heller 
ikke fått nye venner og har til og 
med blitt fysisk syk, har utslett og 
lignende.

Norske myndigheter har gitt 
mange forskjellige forklaringer 

på hvorfor Ashok ble sendt til 
Sri Lanka. Utlendingsnemnda 
har begrunnet avgjørelsen med at 
det var til barnets beste, og Bjarne 
Håkon Hanssen har fremhevet at 
det var for å statuere et eksem-
pel. Når myndighetene viser en 
slik grunnleggende mangel på 
humane holdninger er det viktig 
at det finnes andre krefter som 
kan jobbe for at de blir ivaretatt. 
SOS Rasisme har sammen med 
foreldregruppen ved Fjellhamar 
skole jobbet hardt, først for å 
hindre at Ashok ble sendt til Sri 
Lanka, og nå for å få ham hjem 
igjen til Lørenskog. Det er et 
genuint engasjement for Ashok 
i Lørenskog og 15. november 
skrev kommunestyret i Lørenskog 
historie med et høyst uortodoks 
vedtak uten presedens i norsk 
politikk. Jeg siterer fra vedtaket:

«Lørenskog kommune krever at 
rette statlige myndighet foretar en 
ny vurdering av tilbakesendings-
vedtaket for Ashok. Parallelt med 
at det arbeides med omgjøring av 
vedtak, dekker Lørenskog kom-
mune utgifter til skolegang og 
utdanning for Ashok på Sri Lanka 
og eventuelle utgifter knyttet til 
kontakten mellom Ashok og hans 
kontakter i Lørenskog.» 

Vi får håpe at alt engasjementet 
gjør at Ashok slipper å tilbringe 
mye av 2007 i Sri Lanka. Det som 
er sikkert er at ingen kommer til 
å gi opp før han er hjemme igjen 
i Lørenskog.

Bulajic
Familien Bulajic har bodd i 

Norge i over fire år. Vidak (5) 
kom til Norge som baby og Danilo 
(7) var to år. De har tilbrakt mes-
teparten av barndommen til nå i 
asylmottak, og i Lom gikk bygde-
folket i fakkeltog for at familien 
skulle få bli. Mens busslaster 
med nederlendere kjøres til Lom, 
og lokkes til å bosette seg der, ble 
familien Bulajic hentet av politiet 
åtte dager før en instruks som ville 
stilt deres sak i bero trådte i kraft. 
De var godt integrert, jobbet så 

lenge de hadde muligheten og 
barna deres kjenner ikke noe 
annet land enn Norge.

Lengeventende barn
Som man kan se på mange av 

enkeltsakene var lengeventende 
barn et hett tema i flyktningepo-
litikken i vår. I april 2006 var det 
over 400 barn som hadde sittet 
på asylmottak i tre år eller mer. 
Det er veldig lang tid for et barn. 
Hele våren og sommeren var det 
et stort press for at noe skulle 
gjøres for barna. SOS Rasisme 
utøvde så mye press vi kunne 
gjennom Avin-saken, Ashok-
saken og møter med politikere. 
14. juni ble det lagt frem et for-
slag på Stortinget om å gi alle 
barn som hadde oppholdt seg i 
landet i tre år eller mer en ny 
behandling som som skulle sikre 
dem opphold. Dette forslaget ble 
imøtekommet av regjeringen og 
Bjarne Håkon Hanssen ved at 
de sa de skulle utarbeide en mer 
langsiktig ordning enn et amnesti, 
så vi ikke skulle havne i samme 
situasjon igjen. Det var nemlig 
blitt gitt ett lignende amnesti to 
år tidligere, under Erna Solberg, 
som da tydeligvis ikke hadde 
løst problemet. Det langsiktige 
forslaget skulle komme gjennom 
en forskriftsendring.

Regjeringens utspill var et godt 
tiltak, men alt ble ikke like bra 
som det ble forespeilet. For det 
første tok det veldig lang tid. Da 
regjeringen sa de skulle begynne 
å jobbe med dette nye tiltaket for 
lengeventende barn hadde Ashok 
allerede blitt sendt til Sri Lanka, 
og på slutten av sommeren ble 
familien Bulajic også kastet ut 
av landet. Det så en stund ut som 
om myndighetene prøvde å kaste 
ut så mange barn som mulig før 
forskriften kom. Etter sterkt 
press skjedde det noe vi hadde 
jobbet mye for. Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet kom 
med en instruks om at det ikke 
skulle fattes vedtak i saker som 
gjaldt barn eller barnefamilier 

Flyktningpolitikk 2006
2006 var et år preget av en lang rekke enkeltsaker og enkeltgrupper 

av asylsøkere som ble fremhevet i nyhetsbildet. Gjennom deres historier har det blitt tydelig at 
løftene fra den nye regjeringen om en reell kursendring i asylpolitikken ikke var reellt. 

Noen forbedringer har skjedd, blant annet for lengeventende barn, men ellers kastes mennesker på 
fl ukt ut av landet som aldri før. 

• Skolebok sier all terror utføres av muslimer
TV2-nettavisen melder den 20. november at  i den 
danske boken «Os og Kristendom» lærer 5. klassinger at 
terror stammer fra islam, og muslimske land er blant de 
mest tilbakestående i verden. Først skal elevene lese om 
muslimske separatisters massakre på en skole i Beslan. 
Så blir de presentert for historien om 11. september 
og Osama bin Laden. Deretter får de en introduksjon 
til religionen islam, et tema som blir etterfulgt av mer 
om muslimer og terror. Boken er nå trukket tilbake av 
åpenbare grunner.

• Karmøy best på integrering
Karmøy er en pionerkommune innen arbeidet 
med integrering av barn og unge med 
innvandringsbakgrunn, sier Osmund Kaldheim, 
direktør i Integrerings- og mangfoldsdirekto-
ratet (IMDI). Dette melder utrop.no den 21. 
desember. – Kommunen har et godt samarbeid 
med private bedrifter som har vært flinke til å ta i 
bruk de ressurser som innvandrere representerer og 
bidra til språkopplæring, arbeidstrening og som fast ansatte.

• Slått ned på grunn av hudfargen
En 43 år gammel mann med latin-amerikansk bakgrunn 
ble brutalt angrepet av tre ukjente menn på vei hjem fra 
julebord med kollegaene den 9. desember. – Jeg skulle 
ønske de hadde ranet meg, da hadde jeg følt jeg var mer 
verdt. De kalte meg parasitt. Det er urettferdig. Jeg har 
bodd i Norge i 16 år, i 15 av dem har jeg jobbet. Etter så 
mange år føler jeg meg integrert i det norske samfunnet. 
Jeg har en god jobb jeg trives med og jeg har norske 
venner. Derfor tror jeg nesten ikke dette er sant, sier 
43-åringen  til Varden.

• For dårlige rutiner mot rasisme
Halvparten av skolene i Oslo og Akers-
hus arbeider for dårlig mot mobbing og 
diskriminering. Fylkesmannen har gjen-
nomført en undersøkelse blant barne- og 
ungdomsskoler i Oslo og Akershus, og 
funnet ut at halvparten har for dårlige 
rutiner i arbeidet mot mobbing, diskri-
minering, vold og rasisme, melder NRK 
Østlandssendingen den 12. desember. 
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som per 1. april 2006 har vært i 
Norge i tre år eller mer. Likevel 
gikk det ikke mer enn noen uker 
før en barnefamilie som skulle 
være omfattet av forskriften og 
hadde søkt om å få satt saken sin 
i bero ble satt på flyet til Kosovo. 
Takket være en oppmerksom støt-
tegruppe som fikk sendt saken på 
TV2-nyhetene med en gang, og at 
organisasjoner som SOS Rasisme 
samme kveld fikk begynt å jobbe 
for at utsendelsen skulle bli stop-
pet, så ble de hentet tilbake under 
en mellomlanding i Frankfurt. 
Senere har UNE sagt at det hele 
var en feil og ikke et forsøk på å 
fortsette utsendelser på tross av 
instruksen.

I november ble forskriftsend-
ringen lagt ut på høring. Selv om 
intensjonen er god er det svake 
og lite målrettede tiltak som er 
foreslått. Det fastsettes blant 
annet ikke noen maksimal tid for 
når barn uansett skal få opphold. 
Det er noe som burde stå i loven 
hvis vi vil unngå dagens situa-
sjon hvor barn har bodd i skjul i 
opptil åtte år. Forskriften kommer 
til å bli behandlet i januar 2007 
og vi kan bare håpe at de tar 
med seg innspillene blant annet 
SOS Rasisme har kommet med i 
høringsuttalelser. Gjennom denne 
forskriftsendringen har regjerin-
gen en sjanse til å sikre Norge en 

human asylpolitikk når det gjelder 
barn. Skuffelsen blir stor om de 
ikke utnytter den fullt ut.

Afghanerne
Få saker har fått like mye medi-

eoppmerksomhet i sommer som 
sultestreiken til de afghanske 
asylsøkerne. Før den begynte 
var det få som så eller visste om 
afghanernes situasjon. Den kom 
som et resultat av at over 1000 
afghanske asylsøkere sto i fare for 
å bli sendt tilbake til Afghanistan. 
Sultestreik er et veldig drastisk 
virkemiddel, men beslutningen 
om å sultestreike kom fordi de 
fleste afghanske flyktningene 
fryktet for sine liv ved en tilba-
kesendelse og i så fall heller ville 
dø i Norge enn alene på gata i 
Kabul. Sultestreiken pågikk i 26 
døgn, og ble avsluttet etter løfter 
fra Arbeids- og inkluderingsmi-
nister Bjarne Håkon Hanssen og 
finansminister Kristin Halvorsen 
om at alle skulle få mulighet til 
å få saken sin behandlet på nytt, 
og at det ville bli tatt mer hensyn 
til anbefalinger fra FNs høykom-
missær for flyktninger. Etter at 
sultestreiken på grunn av dette ble 
avsluttet har utsendelsene fortsatt 
med uforminsket styrke. 

I november hadde over 50 afgha-
nere blitt deportert etter sultestrei-
ken. I tillegg utsettes afghanere i 
Norge for psykisk terror fra poli-

tiet, som arresterer dem hjemme, 
på gata og til og med hos legen. At 
de ikke har fått avslag enda spil-
ler ingen rolle. Da holdes de bare 
opptil to dager før de slippes fri 
igjen. En 25 år gammel flyktning, 
som tidligere hadde vært med på 
sultestreiken i sommer, hoppet 
ut av vinduet i tredje etasje og 
brakk begge anklene, da politiet 
banket på døra hans. Han startet 
en ny sultestreik på sykehuset, og 
sultestreiket i 12 døgn i oktober 
2006.

SOS Rasisme har jobbet med 
å holde afghanernes sak oppe 
i offentligheten i hele høst. 30. 
oktober 2006 var vi med og 
arrangerte konferansen: «90 dager 
etter sultestreiken – hvor er norsk 
flyktningpolitikk på vei? Det afg-
hanske eksemplet» Den ble en stor 
suksess med over 200 deltakere, 
deriblant politikere fra mange par-
tier. I etterkant har det vært ganske 
stille rundt afghanerne, men de 
sendes fortsatt regelmessig ut, og 
saken deres er ennå ikke løst.

Tvangsekteskap
Regjeringen ved Bjarne Håkon 

Hanssen har i høst foreslått å gjøre 
som Danmark, og innføre 21 års 
aldersgrense på henteekteskap. 
Målet er å forhindre tvangsek-
teskap. Problemet er at dette er 
en veldig diskriminerende lov. 
Den rammer alle som ønsker å 

gifte seg med noen som ikke bor 
i Norge og å få dem til landet. 
Dette er stort sett innvandrere, 
men langt fra alle disse ekteska-
pene er tvangsekteskap. Dessuten 
er det et veldig billig og enkelt 
tiltak som i virkeligheten anta-
geligvis ikke kommer til å hindre 
tvangsekteskap. SOS Rasisme har 
engasjert seg i denne debatten og 
foreslått en lang rekke med andre 
forebyggende tiltak som kan gi 
bedre effekt, uten å være diskri-
minerende.

Flyktningutvalget (FU) 
Høsten 2006, rundt lokal-

lagskonferansen i Kongsberg, 
ble det nye Flyktningutvalget i 
SOS Rasisme startet. Det består 
nå av Henrik Ormåsen (leder) 
og undertegnede, Simon Souyris 
Strumse. Alle som er interessert 
i å jobbe med flyktningpolitikk 
rundt om i landet er velkomne 
til å ta kontakt for spørsmål, råd 
eller bare for å stå på e-postlisten. 
Det nåværende FU er nystartet og 
vil derfor komme med mye mer 
fremover i 2007.

Godt nyttår.

SIMON SOUYRIS STRUMSE

FLYKTNINGUTVALGET

SOS RASISME

Asylsøker 
• Person som på egen hånd og uanmeldt 
ber myndighetene om beskyttelse og 
anerkjennelse som flyktning. Personen 
kalles asylsøker inntil søknaden er 
avgjort. 

Auschwitz
• Den største tilintetgjørelsesleiren 
under 2. verdenskrig. Meget få over-
levde denne konsentrasjonsleiren, som 
var særlig beryktet for sine gasskamre, 
menneskeforsøk og brutale behandling 
av fanger. 

Avslag 
• Vedtak som betyr at vilkårene for den 
tillatelsen en søker har søkt om ikke er 
oppfylt. Avslag som er fattet av norske 
utenriksstasjoner eller politiet kan 
påklages til UDI. Avslag som er fattet 
av UDI som førsteinstans kan påklages 
til Utlendingsnemnda (UNE). 

• Avslag fra UNE kan kun endres gjen-
nom en omgjøringsbegjæring eller 
rettssak, noe de færreste asylsøkere 
har råd til.

Benjamin Hermansen
• 26. januar 2001 ble Benjamin Herman-
sen, fra Holmlia i Oslo,  knivstukket og 
drept av nazister. Over 100 000 men-
nesker i Norge gikk i tog for å markere 
sin avsky mot rasisme og nazisme.

Beskyttelse
• Omfatter personer som har søkt asyl 
og som har fått en tillatelse av beskyt-
telsesgrunner, jamfør utlendingslo-
vens § 15, første ledd. Utlendingen 
må ikke i medhold av loven sendes 
til noe område der utlendingen kan 
frykte forfølgelse som kan begrunne 
anerkjennelse som flyktning eller ikke 
vil være trygg mot å bli sendt videre 
til slikt område. Tilsvarende vern skal 
gjelde utlending som av liknende grun-
ner som angitt i flyktningedefinisjonen 
står i en nærliggende fare for å miste 
livet eller bli utsatt for en umenneskelig 
behandling. 

Bortvisning 
• Vedtak om å nekte en utlending inn-
reise til eller opphold i Norge. Vedtaket 
er ikke til hinder for senere innreise. 
Bortvisning må ikke forveksles med 
utvisning eller uttransportering fra 
riket. 

Bosetting i kommunen 
• En flyktning, person med opphold på 
humanitært grunnlag eller person med 
kollektiv beskyttelse som flytter ut av 
statlig mottak blir ordinær innbygger i 
en kommune. Begrepet omfatter også 
overføringsflyktninger og andre som 
ikke er innom statlige mottak. Personer 
som trenger offentlig hjelp må bosette 
seg i den kommunen som staten ved 
UDI og kommunen (bosettingskommu-
nen) blir enige om. 

Bosettingstillatelse 
• Tillatelse som kan gis etter tre sam-
menhengende år i Norge med gyldig 
oppholds- eller arbeidstillatelse som 
danner grunnlag for bosettingstillatelse 
og tilsammen 300 obligatoriske timer 
med norsk og sammfunnslære. Tillatel-
sen er ikke tidsbegrenset. Tillatelsen 
gir rett til varig opphold og generell 
adgang til å ta arbeid i Norge. Den gir 
også utvidet vern mot bortvisning og 
utvisning. En bosettingstillatelse faller 
som hovedregel bort ved opphold i 
utlandet i mer enn to år. 

• Iran-konferanse benekter Holocaust
Iran avholdt i desember en konferanse 
der de benektet jødeutryddelsene under 
2. verdenskrig. Dette melder Aftenposten 
den 11. desember. Deltakerne kom fra 
Midtøsten, Europa og USA, blant dem var 
flere kjente nazister og antisemmiter. En 
hovedbegrunnelse for konferansen var den 
uriktige påstanden at Holocaust ikke har vært 
gjenstand for forskning og debatt i Vesten.

• Sender flyktninger til Irak
Norge sender flyktninger tilbake til 
sentrale Irak, til tross for krigshandlinger i 
området, melder NRK den 8. desember. 
Talsmann for FNs flyktningbyrå UNHCR 
i Norden, Pål Aarsæther, reagerer sterkt 
på Norges praksis. – Dette ser vi på som 
veldig overraskende. Vi ser på nyhetene 
hver dag hvordan situasjonen er der, og 
det er klart at Norge ikke bør sende folk 
tilbake dit nå. 

• Kan jeg få støtte?
Over en måned etter at norske myndig-
heter bestemte at også tvangsreturnerte 
afghanere skal få pengestøtte, får de 
fortsatt ingen hjelp når de kommer til 
Kabul. – Kan jeg få støtte? Det har 
ingen opplyst meg om, sier Saifullah 
Mehrabi den 7. desember. Mehrabi ble 
tvangsreturnert til Kabul i begynnelsen av 
november, melder VG.no.

• Krever stans av tysk klesmerke
Norges flagg, norske stedsnavn og norske 
polarhelter misbrukes av det tyske klesmer-
ket «Thor Steinar». Det mener den norske 
ambassaden i Berlin, som krever en umid-
delbar stans i salg og markedsføring av den 
svært omstridte kolleksjonen.
Bakgrunnen er at tøyet i løpet av få år er 
blitt svært populært blant personer med 
tilknytning til høyreekstreme miljøer, melder 
Dagbladet den 3. desember. 

• Nazister i Øvre Eiker
Det nazistiske miljøet på Øvre Eiker i Buske-
rud er aktive om dagen, melder Drammens 
Tidende. Få timer etter en stor markering mot 
rasisme på Rådhusplassen 10. januar ble 
butikken til norsk-iraneren Manighe Abelsen 
påmalt hakekors og utsatt for hærverk. 
Ordføreren i kommunen kaller handlingen et 
mottrekk fra de nazistiske miljøene. Politiet er 
svært interessert i tips som kan løse saken.

Energifattige sultestreikende afghanere på Domkirkeplassen i Oslo. Foto: Ola Melbye Pettersen
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Lite nytt i den norske nazifloraen
Det norske nazimiljøet har i 

mange år vært lite og dårlig orga-
nisert, sammenlignet med våre 
naboland. Man har regnet med et 
tall på mellom 150 og 300 perso-
ner som til enhver tid er tilknyttet 
de forskjellige gruppene.

Helhetsinntrykket fra 2006 er 
et nazimiljø som har store pro-
blemer med både rekruttering og 
aktivitet. Et nesten totalt fravær av 
synlige markeringer viser at nazis-
tene står milevis unna sitt mål om 
å kontrollere samfunnet.

Vigrid på defensiven
Også i 2006 var sekten Vigrid 

den mest aktive og synlige delen 
av nazimiljøet. Vigrid har tidli-
gere forsøkt å profilere seg som 
noe annet enn en nazigruppe. 
De har omtalt seg selv som en 
«norrøn religiøs gruppe» som tar 
avstand fra vold og ikke tillater 
alkohol eller narkotika.

Dette dekket har alltid vært lett 
gjennomskubart, men de siste 
to årene har bildet virkelig slått 
sprekker.

I 2006 har innholdet på Vigrid 
sine nettsider i enda større grad 
gjenspeilet deres nazistiske ideo-
logi.

Der det før var dårlig forkledde 
omtaler av «brune mordersnegler» 
(les: innvandrere) er det nå klas-
sisk nazistisk propaganda, med 
både bilder av Hitler og angrep 
på jøder.

I følge Politiets sikkerhetstje-
neste (PST) har Vigrid nå store 
problemer med å organisere seg. 
Det kommer ikke minst av at 
PST og påtalemyndighetene har 
hatt et sterkt press på de ledende 
medlemmene.

Tore Tvedt dømt
Et av de viktigste slagene mot 

nazismen i 2006 var dommen 
mot Vigrids grunnlegger Tore 
W. Tvedt. 19. oktober ble Tvedt 
dømt til 45 dager betinget fengsel 
med to års prøvetid – for brudd 
på §135a (rasismeparagrafen). 
Han ble dømt for en uttalelse i 
VG i 2003 der han kalte jøder 
for «ondskapsfulle mordere» og 
«parasitter som skal renskes ut».

Dommen var prinsipielt viktig, 
den styrker rasismeparagrafen og 
gjør det mer risikabelt for nazis-
tene å spre sin propaganda.

Øyvind Heian: Dårlig for Vigrid
Øyvind Heian er en annen 

ledende person i Vigrid, en såkalt 
«gode». I 2006 bidro han sterkt til 
å sette organisasjonen i et dårlig 
lys, da han ble dømt til seks måne-
ders fengsel for drapstrusler mot 

justisministeren, trusler mot poli-
tiet og besittelse av barneporno.

Nazismen på nett
Den viktigste rekrutteringskilden 

for nazister er Internett. I 2006 ble 
det registrert et stort antall nazis-
tiske hjemmesider og nettforum 
drevet fra Norge. På disse sidene 
spres hat og rasisme, det oppfor-
dres til vold og det legges planer 
for hvordan nazistene best skal 
kunne drive sin politiske terror. 
I dag er Internett dessverre en 
frisone for rasisme og nazisme. 
Rasismeparagrafen og andre deler 
av lovverket kan ikke brukes, eller 
blir ikke prioritert brukt. Kravet 
om et lovforbud mot nazisme er 
viktig for å ta bakmennene som 
driver disse sidene på nettet.

Nazistene marsjerer i Europa
Mens nazistene i Norge sliter har 

det vært en skremmende utvikling 
i store deler av Europa:

Russland
I Russland regner man med 

flere titalls tusen medlemmer i 
nazistiske grupper. I 2005 ble 
det registrert 28 personer drept 
og 366 skadet i rasistiske angrep. 
Mørketallene er imidlertid store, 
fordi mange slike rasistiske 
angrep ikke anmeldes.

Også i 2006 opplevde man en 
bølge av nazistisk vold i Russland. 
I januar ble et titalls bedende jøder 
angrepet av en nazistisk knivde-
sperado i Moskva. I mars ble en 
afrikansk student skutt og drept 
i St. Petersburg, i samme by ble 
en indisk student stukket ned og 
drept i september.

I november ble landet rystet av 
nazistiske opptøyer. I byer fra 
Vladivostok i øst til St. Peters-

burg i vest kom det til voldelige 
konfrontasjoner mellom nazister 
og politi. Flere hundre ble arres-
tert på landsbasis, og i Moskva 
marsjerte så mange som 2000 
personer. 

Tyskland
Tyskland sliter fortsatt med sin 

dystre historie. Landet har de 
strengeste lovene mot nazisme 
i Europa, men allikevel har 
nazistiske grupper et godt grep. I 
enkelte delstater har det nazistiske 
partiet NPD fått opp mot 10 pro-
sent av stemmene. I mars ble en 
37 årig tysk statsborger, opprinne-
lig fra Etiopia, lilvstruende skadd 
etter et overfall fra to nazister i 
Potsdam i Tyskland.

Tusenvis av nazister har også 
infiltrert fotballklubber ved å 
opptre som supportere.

Belgia
I mai ble en afrikansk-belgisk 

kvinne og barnet hun passet 
skutt ned og drept i Antwerpen i 
Belgia. Gjerningsmannen var en 
18 år gammel nazist, som også 
var medlem i det rasistiske partiet 
Vlaams Belang. Vlaams Belang 
fikk 28,5 prosent av stemmene i 
de flamske provinsene ved kom-
munevalget i 2006.

I september aksjonerte belgisk 
politi mot det nazistiske miljøet 
i Flandern. 17 arresterte nazister, 
hvorav ti soldater, ble siktet for 
å planlegge en rekke terroristat-
tentater. Blant beslagene var en 
hjemmelaget bombe, pistoler, 
fenghetter til landminer, ulike 
typer sprengstoff, skuddsikre 
vester, gassmasker, jaktvåpen og 
narkotika. De arresterte tilhørte 
en utbrytergruppe av «Blood and 
Honour». 

Skandinavia
Også i våre naboland er den 

nazistiske aktiviteten langt større 
enn her hjemme, særlig i Sverige 
er nazistene aktive.

I Salem utenfor Stockholm har 
svenske nazister i seks år arrangert 
en av europas største nazimarsjer. 
For norske nazister er Sverige et 
viktig forbilde og inspirasjons-
kilde. Svensk politi regner med 
et tusentalls organiserte og mil-
litante nazister. De har stått bak 
flere drap og voldshandlinger 
mot innvandrere og politiske 
motstandere.

Antinazitelefon
I september lanserte SOS 

Rasisme en egen «antinazitele-
fon». Målet med telefonen er å 
tilby hjelp til personer som ønsker 
å bryte med nazismen og foreldre 
som er bekymret for egne barn.

Telefonen er bemannet fra kl. 
16.00 på hverdager, og døgnet 
rundt i helgene. 

Telefonnummeret er: 
97 51 00 16

Endring i §135a – Fortsatt ikke 
forbud

Fra 1. januar 2006 ble det gjort 
endringer i den såkalte rasismepa-
ragrafen, straffelovens §135a.

Nå rammes også symboler av 
loven, samtidig som kravet om 
at rasismen må skje offentlig har 
blitt noe mindre.

Selv om rasismeparagrafen 
forbyr rasisme blir ikke nazistiske 
organisasjoner forbudt.

Norge forpliktet seg etter krigen 
til å forby nazistisk organisering, 
uten at det til nå har fått noen 
praktiske konsekvenser. Dette 
er et paradoks som FN gjentatte 
ganger har kritisert Norge for, 
senest i 2006.

Aldri mer?
Nazismen i Norge er ingen 

trussel mot demokratiet per i 

dag. Men utviklingen i Europa 

viser at det nettopp nå er viktig 

å holde fast på den sterke norske 

motstanden mot all nazisme.

Bli med i den antirasistiske 

kampen – bare sammen kan vi 

sørge for at historien ikke gjentar 

seg. Aldri mer nazisme!

OLA MELBYE PETTERSEN

1. NESTLEDER, SOS RASISME I NORGE

LEDER, ANTINAZIUTVALGET I SOS RASISME

NB!
PST vil legge fram en rapport om nazimil-
jøet rundt 23. januar.

Følg med på www.pst.politiet.no og 
www.sos-rasisme.no/antinazi for mer 
informasjon. 

Nazisme i 2007
Determinisme
• I rasismen ligger det en enorm tro 
på at alt er bestemt på forhånd. Selv 
om de fleste har gått bort fra rasebe-
tegnelser, lever determinismen som 
lå i rasebegrepet videre i begrep som 
kultur og religion. Folk med en bestemt 
religion blir tillagt bestemte holdninger 
og egenskaper.

Diskriminere
• Forskjellsbehandle, særlig i politisk 
betydning, behandle en part dårligere 
enn en annen. 

Dobbeltstraff
• Brukes til å beskrive den ekstra straf-
febyrden som legges på utlendinger 
bosatt i Norge. En person uten norsk 
statsborgerskap, uavhengig av om 
personen har permanent oppholdstil-
latelse, kan utvises etter å ha sonet 
en dom i norske fengsler. Det er den 
øvre strafferammen for forbrytelsen 
som er avgjørende for et utvisnings-
vedtak, ikke den faktiske straffeutmå-
lingen. Strafferammen for å kunne bli 
utvist etter endt soning er i dag seks 
måneder.

Dublin-konvensjonen
• Regulerer hvilket land som er ansvarlig 
for behandling av en asylsøknad. Var 
opprinnelig en del av Schengensamar-
beidet, men er nå en del av EU. Norge 
har vært tilknyttet siden 1. april 2001. 
Avtalen skal motvirke at asylsøkere blir 
henvist fram og tilbake mellom stater 
uten å få realitetsbehandlet søknaden. 
Den skal også motvirke såkalt «asyl-
shopping», at samme person får søke 
asyl i flere land.

Enslig mindreårig 
• Asylsøker, flyktning eller person med 
opphold på humanitært grunnlag som 
er under 18 år, og som er uten foreldre 
eller andre med foreldreansvar i Norge. 

Etnisk opprinnelse, etnisitet
• Den identitet en person eller gruppe 
får ved å tilhøre en folkegruppe, etnisk 
identitet, gruppetilhørighetsforhold. 
En folkegruppe som skiller seg ut fra 
andre innenfor en større helhet ved 
kulturell og geografisk opprinnelse.

Etniske minoriteter
• Befolkningsgrupper med en annen 
etnisk opprinnelse enn flertallet av 
befolkningen. Brukes om flyktninger og 
innvandrere i Norge.

Etnosentrisme
• Innstilling om at ens egen kultur, 
normer og verdier er bedre enn andres. 
Å sette sitt eget folkeslags vurderinger 
i sentrum og se dem som de riktigste.

EU
• Den Europeiske Union. Et overnasjo-
nalt organ som bygger opp europeiske 
land som en allianse bygget i stor 
grad som en stat; innvendige grenser 
legges ned, mens EU’s yttergrenser 
mot verdens styrkes, innføring av felles 
valuta, felles militære styrker og felles 
politikk på en rekke områder. Norge er 
bundet av en rekke EU-regler gjennom 
vår tilknytning til EØS-avtalen og andre 
avtaler.

EUs asyl- og flyktningpolitikk
• Se: Festning Europa

2006 ga ingen økning i nazistisk aktivitet i Norge, men i våre naboland 
og i Europa er nazistene på frammarsj.

Vigrid-leder Tore W. Tvedt er neppe så positiv som smilet hans tilsier. Foto: Ola M.P.

Antinaziutvalget
www.sos-rasisme.no/antinazi
E-post: antinazi@sos-rasisme.no
Telefon: 23 00 29 05
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I desember 2006 la EUs over-
våkingssenter for rasisme 

og fremmedhat (EUMC) frem en 
rapport, som konkluderte med at 
muslimene i Europa utsettes for 
stadig mer rasisme og voldshand-
linger. På jobb- og boligmarkedet 
er diskrimineringen tydeligst 
(EUMC, 2006). SOS Rasisme 
mener at hverdagsrasismen har 
mye av skylden for at mennesker 
med innvandrerbakgrunn blir 
stengt ute fra boligmarkedet, 
arbeidsmarkedet og det sosiale 
liv. Kort sagt: utestenging fra 
integrering. I 2006 sier tallene 
dette om hvordan det står til med 
hverdagsrasismen i Norge:

Utestedsrasisme
I året som gikk ble det registrert 

flere tilfeller av rasistisk siling av 
gjester på utesteder i Norge. Dette 
skjedde blant annet i Bergen, Oslo 
og Sogn og Fjordane.

En seier i 2006 var at utestedet 
Down Town i Oslo ble dømt til 
å betale en foretaksbot på 25.000 
kroner, etter å ha nektet en gruppe 
somaliere servering. Dørvakten 
ved utestedet fikk også 7.500 
kroner i bot for rasisme. Dette er 
en klar forbedring fra 2005, der 
saken mot utestedet Scotsman i 
Oslo ble henlagt. Scotsman sa 
opp kontrakten med vaktselskapet 
Spesial Sikkerhet Gruppen (SSG), 
fordi det hadde for mange dørvak-
ter av utenlandsk opprinnelse.

SOS Rasisme har utarbeidet 
en oppskrift på ti punkter, som 
kan brukes for å undersøke om 
utesteder har en rasistisk prak-
sis. Dokumentet kan bestilles 
hos SOS Rasisme på e-post: 
au@sos-rasisme.no.

Arbeidsmarkedet
I perioden fra 3. kvartal 2005 

til 3. kvartal 2006 gikk den regis-
trerte arbeidsledigheten blant inn-
vandrere ned fra 9,8 prosent til 7,8 
prosent. I befolkningen ellers gikk 
den registrerte ledigheten ned fra 
3,2 til 2,3 prosent. Disse tallene 
fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) 
viser at innvandrere har en regis-
trert arbeidsledighet som er over 
tre ganger så høy som i befolk-
ningen ellers. Hvis vi skiller ut 
innvandrere med ikke-vestlige 
bakgrunn, som har en ledighet på 
10,1 prosent, blir forskjellen fire 
ganger så høy. Disse forskjellene 
har holdt seg stabile over lengre 
tid. Det er positivt at arbeids-

ledigheten blant innvandrere 
reduseres. Samtidig viser tallene 
på dette området at det er store 
forskjeller mellom innvandrere 
og  befolkningen ellers.

Tall fra 2005 viste at ikke-
vestlige lønnstakere er over-
representert i yrker uten krav til 
utdanning. Mens 6,5 prosent av 
hele den yrkesaktive befolkningen 
hadde et slikt arbeid, var tallene 
for de ikke-vestlige lønnstagerne 
25 prosent. Ikke-vestlige innvan-
drere var også overrepresentert 
i rengjørings, hotell- og restau-
rantnæringen. 3,3 prosent av den 
yrkesaktive befolkningen var 
sysselsatt i hotell- og restaurant-
næringen, kontra 12,4 prosent av 
ikke-vestlige innvandrere.

Innenfor rengjøringsvirksomhet 
var tallene enda skjevere, hen-
holdsvis 0,8 kontra 6,2 prosent. 
Dette gir seg utslag i inntekts-
statistikken. I 2003 tilhørte hver 
femte ikke-vestlige innvandrer 
lavinntektsgruppen, noe som er en 
økning fra 2001. For befolkningen 
totalt var det tilsvarende tallet i 
2003 5 prosent (SSB, 2005).

Oppsummert: Ikke-vestlige 
innvandrere er overrepresentert i 
lavinntektsjobber, en mye høyere 
andel ikke-vestlige innvandrere  
tilhører lavinntektsgruppen, og 
arbeidsledigheten er større enn 
blant nordmenn.

Ny diskrimineringslov i 2006
En ny diskrimineringslov trådte i 

kraft 1. januar 2006. Loven forbyr 
diskriminering på grunn av etnisi-
tet, nasjonal opprinnelse, avstam-
ning, hudfarge, språk, religion 
og livssyn. Ved brudd på loven 
vil man få reaksjoner i form av 
oppreisning og erstatning. Ett 
nytt ombud skal håndheve flere 
lovverk med diskrimineringsvern, 
herunder diskrimineringsloven, 
likestillingsloven, arbeidsmiljø-
loven og diskrimineringsvernet i 
boliglovene (LDO, 2007).

Likestillings- og diskrimine-

ringsnemda har i 2006 gjort flere 
vedtak for å styrke og klargjøre 
rettsvernet mot rasisme i Norge. 
De slo blant annet fast at det er 
diskriminering i strid med dis-
krimineringsloven § 4 å kreve 
norsk statsborgerskap ved utleie 
av bolig. De har også fungert som 
en vaktbikkje for håndhevelse av 
rasismeparagrafen, blant annet har 
de lagt press for å fjernet rasistiske 
ytringer fra nettstedet til klubben 
Club Mosquito i Oslo.

Har du opplevd diskriminering? 
Alle som mener seg diskriminert 
skal kunne legge fram saken for 
ombudet. Ta kontakt med Like-
stillings- og diskrimineringsom-
budet:
Grensen 5-7 (besøk), Postboks 8048 Dep, 
N-0031 Oslo, Norge. 

E-post: post@ldo.no. 
Grønt nummer: 800 41 556. 
Telefon: 24 05 59 50. 
Faks: 24 05 59 60.

Holdninger til innvandrere
Tall fra Statistisk Sentralbyrås 

undersøkelse i 2006 viser at nord-
menn har blitt noe mindre velvil-
lig til innvandrere og innvandring, 
sett i forhold til tall fra 2005. 7 
prosentpoeng færre enn i 2005 
mener at innvandrere i Norge 
bør ha de samme mulighetene til 
arbeid som nordmenn, her gikk 
tallet ned fra 69 prosent i 2005 til 
62 prosent i 2006. 6 prosentpoeng 
flere enn året i forveien mener at 
det bør bli vanskeligere for flykt-
ninger og asylsøkere å få opphold 
i Norge, tallene økte fra 39 pro-
sent i 2005 til 45 prosent i 2006. 
Andelen mennesker som mener at 
innvandrere beriker det kulturelle 
livet i Norge har blitt 3 prosentpo-
eng mindre enn året før, og tallene 
viser også at nordmenne har blitt 
2 prosent  mer skeptiske til å ha 
en hjemmehjelp med innvandrer-
bakgrunn. Bakgrunnsfaktorer som 
alder, utdanning, bosted, politiske 
sympatier og omfanget av kontakt 
med innvandrere har stor innvirk-
ning på variasjon av holdninger i 
befolkningen.

Funn fra den den europeiske 
samfunnsundersøkelsen 2002-
2003 og 2004-2005 om holdnin-
ger til innvandrere, peker likevel 
på at Norge er et av de mer libe-
rale eller „innvandrervennlige» 
landene i Europa (SSB, 2006).

Bekjemp hverdagsrasismen
Hverdagsrasismen er utbredt. 

Minoriteter opplever stadig 
diskriminering og utestengelse 
fra det norske samfunnet. SOS 
Rasisme mener at det eneste som 
kan stoppe rasismen fullt og helt, 
er vanlige folks engasjement. 
Ingen mennesker er født rasister, 
de blir utsatt for holdninger og 
påvirkninger som driver dem til 
å bli det. Dermed kan vi si at det 
å påvirke folk med antirasistiske 
holdninger vil sørge for at folk 
ikke blir rasister.

Noen tips i kampen mot hver-
dagsrasisme:

– Reager! Tør å si fra når du 
hører rasistisk trakassering.

– Avkreft fordommer! Fordom-
mer og myter er det som holder 
liv i hverdagsrasismen. Stå på 
stand, hold foredrag, skriv leser-
innlegg og pressemeldinger, delta 
i debatter i klassen, på skolen, på 
arbeidsplassen og andre steder.

– Behandle folk med innvan-
drerbakgrunn på akkurat samme 
måte som du behandler andre 
nordmenn. En drittsekk er en 
drittsekk uansett hudfarge.

SOS Rasisme ønsker et samfunn 
der alle har lik rett til å få en utdan-
nelse, et sted å bo, et arbeid å gå til 
og venner rundt seg. For å få det til 
må vi alle kjempe for integrering 
og inkludering, og vi må hver 
dag ta et oppgjør med rasistiske 
holdninger og gjerninger.

Kamp mot all rasisme!

GODT NYTT ANTIRASISTISK ÅR

2. NESTLEDER CHRISTIANE W. MURIBØ

SOS RASISME I NORGE

Kilder:
EUMC, 2006: http://www.aftenposten.no/
nyheter/uriks/article1574795.ece

LDO, 2007: http://ldo.no/wips/80554075/
SSB, 2005: http://www.ssb.no/emner/05/
01/rapp_200603/

SSB, 2006: http://www.ssb.no/innvstat/

Familiegjenforening 
• Oppholds- eller arbeidstillatelse som 
innvilges til nære familiemedlemmer 
av norsk borger eller utenlandsk stats-
borger med lovlig opphold i Norge. 
Familiegjenforening gjelder i hovedsak 
ektefeller og barn under 18 år. 

Fascisme
• Ekstrem nasjonalistisk bevegelse 
som oppstod i Italia etter 1. ver-
denskrig. Ledet av Benito Mussolini. 
Styrte despotisk til 1943. Nøkkelord i 
fascismens ideologi er førerdyrkelse, 
nasjonalsjåvinisme, militarisme og 
dyrking av staten med front mot 
marxisme og liberalisme. Klassekamp 
er forbudt, fagforeningene erstattes av 
statsdirigerte korporasjoner. Falangis-
men i Spania og nazismen i Tyskland 
var også former for fascisme.

Festning Europa
• Brukes til å beskrive EU’s asyl- og 
flyktningpolitikk. Schengen-avtalen og 
Dublin-konvensjonen er grunnlaget 
for de forpliktende avtalene og den 
samordnede praksisen for EU-lan-
denes behandling av flyktninger. 
Gjennom Festning Europa blir store 
grupper asylsøkere systematisk nektet 
beskyttelse og en grundig, individuell 
saksbehandling.

Flyktning 
• I juridisk forstand omfatter begrepet 
«flyktning» overføringsflyktninger fra 
FN og asylsøkere som har fått innvilget 
asyl. 

Flyktinger i verden
• Tall fra FNs Høykommisariat for flykt-
ninger oppgir at det var 20.8 millioner 
flyktninger i slutten av 2005 (siste 
tilgjengelige statistikk).

FN, Forente Nasjoner
• En internasjonal organisasjon som 
begynte virksomheten sin 24. oktober 
1945. Organisasjonen har 192 med-
lemsland. FN jobber på svært mange 
felt og har mange særorganisasjoner, 
programmer og fond. FN-systemet 
jobber blant annet mot fattigdom, 
krig og sult. FN er en organisasjon av 
suverene og likestilte stater, der hvert 
land har en stemme. 

FNs Høykommissær 
for flyktninger
• Se «UNHCR».

Forbud mot nazisme
• Krav til staten om å forby nazistisk 
organisering. Norge og alle med-
lemslandene i FN forpliktet seg etter 
krigen til å «erklære ulovlig og forby 
organisasjoner og organisert og annen 
propagandavirksomhet som fremmer 
og tilskynder til rasediskriminering.»

• Les mer på sos-rasisme.no/antinazi

Fordommer
• Å gjøre seg opp en forhåndsmening 
uten kjennskap til det man dømmer.

• Fordommer kan gi grobunn for 
rasisme.

Fundamentalisme
• Religiøs ideologi som bygger på en 
streng bokstavelig tolkning av hellige 
skrifter og krever at religionen skal 
danne grunnlaget for samfunnets 
politiske og sosiale institusjoner.

Hverdagsrasisme 2006

Barn på scenen på 17. mai for alle i Kuba-parken.
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Fremmedfrykt
• «Fremmedfrykt» eller xenofobi brukes 
ofte synonymt med rasisme, men er et 
langt dårligere begrep. Det gir inntrykk 
av at rasisme er noe som ligger i 
menneskets natur, og som derfor er 
nyttesløst å kjempe mot. Det opprett-
holder også et kunstig skille mellom 
«oss» og «dem».

Førsteinstans 
• Den instans som fatter første vedtak 
i en sak. I asylsaker er det alltid UDI. I 
endel andre saker kan politiet i Norge 
eller norske utenriksstasjoner treffe 
vedtak.

Generalisere
• Alminneliggjøre; trekke allmenn-
gyldige slutninger på grunnlag av 
enkelttilfeller. 

Getto
• Betegnelse på mer eller mindre 
avstengte gater eller kvartaler som 
jødene i mellom- og søreuropeiske 
byer var henvist til å bo i. Under 2. 
verdenskrig opprettet tyskerne gettoer 
i flere byer. Mest beryktet er den i 
Warszawa, som fungerte som en slags 
sorteringssentral, og hvor det til tider 
var stuet sammen opptil en halv million 
jøder i påvente av videreforsendelse og 
likvidering. I nyere språkbruk: avgren-
set boligområde hvor det kun bor en 
spesiell folkegruppe. Se «segregering.»

Grunnløse asylsøkere 
• Person som søker asyl uten å ha et 
reelt beskyttelsesbehov. Brukes stadig 
oftere om store grupper flyktninger 
som et påskudd for ikke å gi individuell 
saksbehandling.

Holocaust
• Nazi-Tysklands forsøk på å utrydde 
alle jøder i Europa. 

Se også Nazisme

Homofobi
• (sykelig) redsel for homoseksualitet 
(hos seg selv og andre).

Human Rights Service (HRS)
• En privat stiftelse som hevder å være 
«en partipolitisk uavhengig tenketank 
med fokus på menneskerettigheter og 
demokrati i et fleretnisk og flerkulturelt 
samfunn, spesielt i forhold til barn, 
unge og kvinner.»

• Stiftelsen er svært omstridt, og har 
sterkt antimuslimsk og innvandrerfient-
lig innhold på sine internettsider.

Hverdagsrasisme
• Hverdagsrasisme er den formen for 
rasisme som er mest utbredt. Hver-
dagsrasisme er også den formen som 
er vanskeligst å kjempe mot. Grunnen 
til dette kan være at den til tider kan 
være vanskelig å identifisere fordi 
den opptrer i stor grad som «private» 
fordommer. Vi har alle forskjellige 
former for fordommer, hos noen er 
disse fordommene rasistiske. 

• Hverdagsrasismen må ikke ignoreres. 
Å reagere på rasistiske kommentarer er 
den mest effektive måten å bekjempe 
hverdagsrasisme på.

Hvite Busser til Auschwitz
• Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz 
har siden 1992 vært med å bidra i 
kampen mot stadig økende nazisme og 
mangel på respekt for menneskeverdet 
ved å bevisstgjøre ungdommen om 
menneske- rettigheter og demokratiets 

Årsoppsummering for Molde SOS Rasisme 

2% til SOS Rasisme

og
resten til deg !

Som kunde i Banco Humanfond velger du å gi
SOS Rasisme 2% av din årlige forvaltningskapi-
tal. Med andre ord, for hver 100-lapp du har går
2 kroner til SOS Rasisme.

Motivasjonen for å spare i fond er selvfølgelig å få avkast-
ning på sparepengene dine. Allikevel vet vi at mange
leter etter et fond som tar høyde for om selskapene
benytter barnearbeid, bryter menneskerettighetene eller
gir noe til ideelle formål. Banco Humanfond er et slikt fond.
Banco Humanfonds etiske investeringsprofil bygger på
internasjonale avtaler fastsatt av FN og danner grunnla-
get for hvilke selskaper fondet kan investere i. Nærmere
detaljer om det internasjonale regelverket fastsatt av FN
er grundig dokumentert og definert i brosjyren
"Etiske plasseringsregler for Banco Fonds-
forvaltning". Brosjyren bør leses for å få et totalbilde av
Bancos etiske kriterier. For mer informasjon om hvordan
du kan støtte SOS Rasisme, våre etiske kriterier, eller
hvordan du kan bli kunde, ring grønt nummer 800 34 035

eller besøk  våre nettsider www.bancofonds.no

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning Fremtidig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning
vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt
forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Vi har hatt et aktivt år i SOS Rasisme 
i Rosenes by. Vi har deltatt på Lands-
møtet til SOS Rasisme, vært på regi-
onskonferanse i Steinkjer og deltatt 
på lokallagskonferansen som ble 
avholdt i Kongsberg. 

Vi har vært aktive både i pressen og på inter-
nett. Vi har fått flere presseoppslag i det lokale 
medianettverket. Et for konserten ActionJam 
vi hadde i januar. Vi fikk mye oppmerksom-
het både av avisen, radio og TV da vi gikk 
ut å sa at vi ønsket å stoppe Vigrid. Enda et 
medieoppslag fikk vi da vi fjernet nazistiske 
symboler fra salgsboder under Moldejazz. I 
tillegg fikk oppmerksomhet rundt en fotballsak 
der vi gikk ut og kritiserte Bud IL for at en 
spiller på laget hadde kalt en motspiller med 
asylsøkerbakgrunn for «returpost».

Flere av lokallagets aktivister har vært 
fremtredende på internettforum der vi har fått 
utestengt rasistiske debattanter og kartlagt 
nazistisk aktivitet i Møre og Romsdal.

Vi har også hatt fokus på konfirmanter. Vi 
har hatt opplæring av aktivister slik at de kan 
holde foredrag for konfirmanter som en del av 
konfirmasjonsundervisningen. Tre aktivister 

dro fra Molde til Oslo i 
mars for å holde et slikt 
foredrag for konfirman-
tene. 

To aktivister ofret sin 17. 
mai-feiring til fordel for å 
reise til Oslo og hjelpe til 
på arrangementet der. 

Vi har også vært aktive 
på vervefronten hvor vi har 
deltatt på festivalverving 
både på Quartfestivalen, 
Moldejazz og Olavsfest-
dagene. 

Vi har også fått vist fram 
ansiktet vårt utad i Molde 
på Byfest Molde hvor vi 
fikk presentere oss og for-
telle hva vi arbeider med.

Lokallaget har markert Krystallnatta med 
fakkeltog og ikke lenge etter var vi ute på 
gaten igjen og solgte vafler til folket.

Aktivister fra Molde deltok også på turen til 
Salem hvor vi gikk i fakkeltog mot nazisme. 

Ellers har mye av året gått med på å planlegge 
større ting som skal skje i 2007 – slik som å 
erklære Molde for antirasistisk sone og holde 

konfirmasjonsforedrag. Hovedfokuset vårt 
for neste år vil bli å kartlegge og kjempe mot 
nazistisk organisering, og selvfølgelig å ha 
aksjoner. Vi er ganske fornøyd med aktivite-
ten i lokallaget i år. Målet er å gjøre dobbelt 
så mye til neste år – men til det trenger vi flere 
aktivister.

År 2006 har gått med til 
fl ere aktiviteter og arran-
gementer for å motarbeide 
rasismen. 

Det første arrangementet i 
Trondheim var markeringen av 
Benjamin Hermansens dødsfall, 
den 27. januar. Dette markerte vi 
med et bål på torget i Trondheim 
sentrum. Vi fikk pressedekning 
fra blant annet studentavisa 
Under Dusken, der vi fikk forsi-
deoppslag, og en to-siders artik-
kel om SOS Rasisme, Benjamin 
Hermansen og rasismen i Norge 
i dag. Noen større pressedekning 
enn dette var ikke nødvendig, vi 
ville bare ha en stille og rolig 
markering som viste at vi brydde 
oss!

Etter års- og delegatvalgsmøtet i 
februar fikk vi inn en del nye sty-
remedlemmer, og det ble vedtatt 
skifte av lokallagsleder.

Utover våren jobbet vi med en 
del mindre saker, og hadde møter 
der vi tok opp enkelte saker som 
kom opp i media. Vi hadde også 
planer om en konsert som skulle 
være i september, men dette ble 
dessverre ikke noe av på grunn av 
dårlig planlegging. 

I juni var det sultestreikende 
over hele landet, også utenfor Vår 

Frue kirke i Trondheim. Her bidro 
vi, vi fikk sponset med tepper fra 
NSB som vi fraktet til afghanerne. 
Vi sendte ut en pressemelding om 
at vi støttet opp om afghanerne og 
talte deres sak for TV-Adressa 
(TV-Trøndelag). Dette endte opp 
med å bli hovedsak i sendingen 
flere ganger den kvelden, noe vi 
var veldig fornøyd med. Siden 
bidro vi også med vannflasker til 
afghanerne og vi hadde kontakt 
med dem gjennom sultestreiken.

Etter sommeren startet vi med 
å flytte over til et nytt kontor. 
Dette tok en del tid, men var 
likevel viktig arbeid. På grunn 
av dette begynte planleggingen 
av Krystallnatta heller sent, men 
vi fikk til en bra markering med 
fakkeltog hvor det kom omtrent 
50 personer. Etter fakkeltoget 
arrangerte vi konsert på kultur-
senteret ISAK etterpå. Her møtte 
det opp betraktelig flere. Det var 
bra musikk, og bandet ba uopp-
fordret om at folk måtte melde 
seg inn i SOS Rasisme. Til tross 
for at vi ikke fikk pressedekning 
fikk vi mange nye medlemmer og 
et vellykket arrangement.

Etter Krystallnatta hadde vi 
evalueringsmøte, i tillegg til at vi 
hadde en juleavslutning i desem-

ber for alle som har vært med og 
bidratt i høst.

Til tross for at det kanskje ikke 
har blitt så altfor mye å gjøre dette 

året, har det vært gode resultater 
i det meste. Vi i Trondheim SOS 
Rasisme er godt fornøyd med året 
som har gått.

Årsoppsummering for Trondheim SOS Rasisme

– Faren min tok en sjanse og stupte 
ut i det ukjente da han kom fra Afrika 
til Norge på 60-tallet. Som han 
mener jeg at å møte nye kulturer 

og mennesker er en berikelse i livet. 
Derfor vil jeg bidra til at folk har åpne 
øyne og sinn og ikke frykter det de ikke 

kjenner så godt.
Freddy dos Santos, 
fotballspiller 

– Jeg tar først og fremst et standpunkt mot 
rasisme fordi det er snevert! Det er en negativ 
forskjellsbehandling av enkeltpersoner eller 
grupper med utgangspunkt i deres «rase», 
hudfarge eller nasjonale bakgrunn. Man kan 
umulig dømme en person eller en gruppe men-
nesker ut i fra hvor de kommer fra, eller hvilke 
farge man har på huden. Alle mennesker er like 
verdifulle!

Jasmin Aasland, programleder og skuespiller

– Jeg tar et standpunkt mot rasisme fordi verden er fun-
damentalt rasistisk, og rasisme blir stadig mer populært i 
Norge som i resten av verden. Her til lands hvor FrP vinner 
fram fot for fot hvert år, og Norge deltar i kriger og konflik-
ter som hviler på rasistisk ideologi er kampen mot rasisme 
kanskje en av de aller viktigste kampene vi må vinne. For 
meg er spørsmålet egentlig helt feil, for det burde vært en 
selvfølge å være antirasist. Så lenge det ikke er det, må vi 
gjøre det vi kan for at det blir det. 

Don Martin, musikkartist

Deler av Molde SOS Rasisme-delegasjonen i Stockholm. Foto: Anders Eikeland

SOS Rasisme har over 100 lokallag over hele landet
For kontakt med ditt nærmeste lag, ring AU: 23 00 29 00
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betydning. 
• Stiftelsen formidler sitt budskap ved 
å arrangere dokumentasjonsreiser og 
driver opplysningsvirksomhet knyttet 
til forbrytelser mot menneskeverdet.

Storgata 112 3921 Porsgrunn 
Telefon: 35 93 31 10 Telefaks: 35 93 31 11 
Internett: www.hvitebusser.no

Immigrere
• Å bosette seg i et nytt land.

Innvandrer 
• Det fins flere definisjoner av inn-
vandrer. Den mest brukte i Norge er 
Statistisk Sentralbyrå sin definisjon:

• En person som har begge foreldrene 
og alle besteforeldrene født i utlandet.

• En ikke-vestlig innvandrer har også 
foreldre og besteforeldre fra ikke-vest-
lige land. Vestlige land er USA, Canada, 
Europa (utenom Tyrkia), Australia og 
New Zealand.

• (En person som enten selv har 
innvandret til Norge eller som er 
barn av to utenlandsfødte foreldre. 
Innvandrerbefolkningen er delt inn i 
gruppene førstegenerasjonsinnvandrer 
uten norsk opphav og personer født i 
Norge av to utenlandsfødte foreldre. 
Førstegenerasjonsinnvandrerer uten 
norsk opphav er født i utlandet av forel-
dre som òg er født i utlandet. De med 
en av foreldrene født i Norge inngår 
dermed ikke i innvandrerbefolkningen. 
Det samme gjelder de som er født i 
utlandet av norskfødte foreldre).

Innvandrerbefolkning 
• I dag består innvandrerbefolkningen 
av 387 000 personer. Denne gruppa 
utgjør 8,3 prosent av befolkningen. Om 
lag 53 000 personer kommer fra andre 
nordiske land, 49 000 fra resten av 
Vest-Europa og Nord-Amerika, 68 000 
fra Øst-Europa og 217 000 fra Tyrkia og 
land i Asia, Afrika og Sør-Amerika. 

Innvandringsstopp
• Norge innførte innvandringsstopp i 1. 
januar 1975. I dag må utlendinger som 
ville bo i Norge enten:

– søke om asyl, og få innvilget opphold 
på en eller annen måte

– ha en spesiell tilknytning til Norge, 
f.eks ved at nærmeste familie bor her

– være spesialister innen et yrke norske 
bedrifter trengte, spesielt ingeniører, 
legepersonell osv.

– være statsborger i et EØS-land

Integrering 
• Gjeldende prinsipp i norsk innvan-
dringspolitikk som vanligvis betyr 
at innvandrere og flyktninger blir 
funksjonsdyktige deler av majoritets-
samfunnet, men uten at de mister sin 
kulturelle identitet. 

Integrerings- og mangfoldsdi-
rektoratet (IMDi)
• En norsk statlig etat under Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet som ble 
opprettet 1. januar 2006. Etaten er til-
delt oppgaver som tidligere har tilligget 
Utlendingsdirektoratet, herunder boset-
ting av flyktninger, opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap, tolking i offent-
lig sektor og koordinering av arbeidet 
mot rasisme og diskriminering. 

• IMDis mål er å bidra til like levekår og 
mangfold gjennom arbeid, integrering 
og deltakelse. Direktoratet samarbeider 
med innvandrerorganisasjoner og 
-grupper, kommuner, statlige etater 
og privat sektor, gir råd og iverksetter 
statlig politikk.

Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo
Internett: www.imdi.no

1. En ny lov forbyr diskrimi-
nering på grunn av etnisitet og 
religion på alle samfunnsområ-
der. Det nye lovverket bringer 
norsk rett opp på nivå med EU-
landene. 

2. Den nye arbeids- og inklude-
ringsministeren, Bjarne Håkon 
Hansen, lover å få ned arbeidsle-
digheten blant innvandrere. • Det 
nye Integrerings- og mangfolds-
direktoratet (IMDi) åpnes. IMDi 
skal være et kompetansesenter 
og en pådriver for integrering 
og mangfold. • Hver tredje nord-
mann er negativ til innvandring 
viser en undersøkelse. Fire av 
fem nordmenn mener at innvan-
drere bør gå gjennom og bestå en 
språktest før de eventuelt får norsk 
statsborgerskap.• Lokalpolitikere 
i Kristiansand reagerer kraftig på 
brev de har fått fra innvandrings-
motstander Erik Gjems-Onstad.

3. SOS Rasismes lokallag 
nummer 100 startes i Sarpsborg. 
• RBK-spiss Daniel Braaten stil-
ler opp i en ny antirasisme-kam-
panje.  � Ansatte ved de britiske 
immigrasjonsmyndighetene 
etterforskes etter påstander om at 
utenlandske visum-søkere skal ha 
blitt avkrevd seksuelle tjenester.

6. En gruppe innvandrere er i 
ferd med å stifte et nytt parti, kalt 
Unionspartiet. Lokalpolitiker i 
bystyret for Arbeiderpartiet og 
leder av innvandrerrådet i Dram-
men Yousuf Gilani, har hjulpet 
til med den nye partidannelsen. • 
Utlendingsdirektoratet vil ikke gi 
asylsøkere mer lommepenger. Et 
tjuetalls beboere ved Nordbybrå-
ten asylmottak har en demostra-
sjon på riksvei 115 i Våler hvor 
de krever en økning fra dagens 
400 kroner i måneden.

7. Motstanderen til håndbal-
laget Tertnes blir under en kamp 
i Ungarn heiet frem av nazi-sym-
patisører.

8. Høsten 2005 ble den tidli-
gere offiseren Nadeem Dar (44) 
tvangssendt til Pakistan. FNs 
torturkomité kritiserer nå norske 
myndigheters behandling av asyl-
søkeren.

11. Den nazistiske organisa-
sjonen Vigrid er i ferd med å 

etablere seg  i Møre og Romsdal 
og politiet er urolige over utvik-
linga. • Sør-Trøndelag SV krever 
en uforbeholden unnskyldning fra 
Shimon Samuels ved Wiesenthal-
senteret etter at han sammenlignet 
partiets handelsboikott mot Israel 
med Hitlers nazikampanjer. � En 
rekke jøder blir angrepet med kniv 
i en synagoge i Moskva. En nazist 
blir pågrepet etter dramaet.

12. � En polititjenestemann 
fra Malmö i Sverige blir fradømt 
jobben med øyeblikkelig virkning, 
etter å ha sendt e-post med rasis-
tisk innhold til en kommunalråd 
med utenlandsk opprinnelse.

13. Ozan Akduman blir utsatt for 
rasistisk motivert vold mens han 
er på jobb på Kebab House i Sogn-
dal, han må overnatte på sykehus 
etter overfallet. � Amerikanske 
Brett Haines blir dømt til å delta 
i gudstjenester ved en afroameri-
kansk kirke i 60 dager. Dommen 
kommer etter at han angrep en 
afroamerikansk drosjesjåfør og 
hans kone i november.

15. Basketstjernen Mario 
Woodson fra Harstad Vikings 
hevder han ble kalt ape og møtt 
med apelyder fra en Asker-spiller 
i dagens kamp.

16. � En amerikansk domstol 
velger å ikke overprøve Frankri-
kes forbud mot salg av nazi-effek-
ter.  Nettportalen Yahoo gir etter 
og fjerner lenker til nazisider.

18. � I en rettshøring i Johan-
nesburg kommer det fram at tre 
kvinnelige ansatte ved et renseri 
ble torturert til døde, motivet skal 
være rasistisk. • Produsenten av 
«nazihjelmer» sier det ikke 
mener å provosere tyskerne ved 
å selge de omstridte hjelmene til 
utenlandske supportere til som-
merens fotball-VM. De trekker 
derfor ikke hjelmene tilbake.

21. Forrige lørdag ble Aisha 
Saine og Dawda Sarr fra Gambia 
utsatt for rasistiske utsagn og tra-
kassering. Medelever ved Sund 
folkehøyskole og Inderøyinger 
går sammen i et folketog mot 
vold og rasisme.

23. Uttalelsene om at mekani-
kerne ved Toyota i Drammen ikke 
vil jobbe sammen med flerkultu-

relle, blir trukket tilbake.
24. FNs høykommissær for 

flyktninger (UNHCR) fraråder at 
kosovoserbere sendes til Serbia, 
men Norge trosser rådet.

25. – Det er ikke asylsøkere, 
men andre- og tredjegenerasjons 
innvandrere, som utgjør størst 
terrorfare, sier PST-sjefen. SOS 
Rasisme og andre antirasister 
reagerer sterkt på uttalelsen.

26. Fem år siden drapet på Ben-
jamin Hermansen.

27. «Bål for Benjamin» og den 
internasjonale Holocoust-dagen 
markeres med bål, fakkeltog og 
lysmarkeringer mange steder i 
landet i regi av lokallagene i SOS 
Rasisme. �  Svenske ungdommer 
fra Nasjonalsosialistisk Front øde-
legger en Holocaust-markering i 
Sverige.

28. 100 personer går i demon-
strasjonstog i Stavanger til støtte 
for brødrene Kutuk og deres mor 
Bediha som sitter i kirkeasyl. 

29. En 17 år gammel gutt fra 
Kvinneherad som står tiltalt for 
forsøk på mordbrann av en etio-
pisk familie på fire sier han ble 
medlem i Vigrid etter brannen.

30. En stortingsrepresentant 
for SV mottar en liste med 530 
underskrifter til støtte for å la brø-
drene Özhan og Haydar Kutuk bli 

i Norge. Nina Narvestad fra SOS 
Rasisme overleverer underskrif-
tene. • Den dansk-norske kunst-
nerduoen Michael Elmgreen og 
Ingar Dragset får 3,5 millioner 
kroner for å bygge et minnes-
merke over de homoseksuelle 
ofrene fra 2. verdenskrig. • Uten 
forvarsel blir en 13 år gammel 
gutt angrepet av fire personer på 
Jessheim. Unggutten blir sparket, 
slått og ranet. Politiet utelukker 
ikke rasistiske motiver. • FrP-
politiker Lavrans Kierulf mener 
filmen «Oljeberget» med Jens 
Stoltenberg er jevngod med 
ren nazipropaganda. Han trek-
ker senere tilbake uttalelsen. • 
Kunnskapsminister Øystein Dju-
pedal overrekker Benjamin-prisen 
2005 til Gommerud skole. � Den 
amerikanske eks-presidenten Bill 
Clinton (59) sammenlinker teg-
ningene av profeten Muhammed 
med antisemittisme.

31. 17-åringen som tente på 
huset til en etiopisk familie på 
Husnes, blir dømt til 420 timers 
samfunnsstraff. Han må også 
betale 73.000 kroner i erstatning 
og oppreising til familien.  � Den 
amerikanske borgerrettsbevegel-
sens førstedame – Coretta Scott 
King – dør, 78 år gammel.

januar

• Rasistisk vold i Tyskland
En 37-årig ingeniør, tysk statsborger 
og opprinnelig fra Etiopia, svever i 
livsfare etter et rasistisk overfall fra to 
høyreekstremister i Potsdam i Tyskland, 
melder Stavangeravisen. 16. april gikk 
politikere i Brandenburg ut med protester 
mot rasistisk vold. Politiet har utlyst 
dusør på 5000 euro for opplysninger om 
gjerningsmennene.

• Branner i Brummunddal
I løpet fire døgn i påsken ble to innvandrer-
resturanter nedbrent i Brummunddal, på 
begge stedene ble det funnet brennbar 
væske. Politiet visste ikke per 19. april hvem 
gjerningsmennene var. Brummunddal har 
historie bak seg med nazistiske voldelige 
hendelser. – Jeg ønsker ikke å spekulere i 
brannårsaken, men venter til vi får resultater 
fra teknikernes undersøkelser, sier lensmann 
Thor Haugen i følge VG.

• Drap i St. Petersburg I begynnelsen av april 
ble en student fra Senegal skutt og drept idet 
han forlot en nattklubb i St. Petersburg, ifølge 
en afrikansk forening i byen, melder adressa.no. 
Skuddene var rettet mot en gruppe på fem-feks 
personer, men ingen så hvem som stod bak. 
Rasistisk vold er et stort problem i Russland, og 
i løpet av 2005 ble tilsammen 28 personer drept 
i rasistiske angrep, og 366 skadet. Senest i mars 
ble en jente knivstukket av en slik årsak. 

• Tysk nazistparti saksøkt
Den tyske landslagsspilleren i fotball, Patrick Owomoyela, 
saksøker det tyske høyreekstremistiske partiet, NPD, for å ha 
brukt et bilde av han i en rasistisk VM-brosjyre, skriver Politi-
ken i følge Dagbladet. Owomoyela spiller for Werder Bremen 
og er halvt nigeriansk. Det tyske hæyreekstreme partiet NPD 
har i forbindelse med VM i Tyskland laget en brosjyre med 
påfølgende tekst: «Hvit. Ikke bare fargen på trøya, men for et 
ekte landslag», i følge det tyske fotballforbundet. Nå saksøker 
Owomoyela NPD og retten påla partiet å fjerne bildet.

Over hele landet ble det tent «Bål for Benjmain» Foto: Trond Thorbjørnsen

Markere en markeringsdag?
Vi samler ideer og erfaringer, legger ut maler og tips på 
internett. Besøk vår ressursside for markeringsdager:

http://sos-rasisme.no/markeringsdager/
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Integreringstilskudd 
• Kommuner som bosetter flyktninger 
mottar et tilskudd som brukes for inte-
greringstiltak i kommunene. Tilskuddet 
fra staten er fordelt over fem år og blir 
forvaltet av UDI. Kommuner som boset-
ter enslige mindreårige flyktninger får 
et tilleggstilskudd per barn per år. 

Internasjonalt kultursenter og 
museum (IKM)
• IKM arbeider for å fremme forståelse 
og respekt for kulturelt mangfold. De 
produserer utstillinger som belyser 
innvandringens historie og kulturelle 
endringer i det norske samfun-
net. Mange av deres utstillinger er 
vandreutstillinger som det er mulig å 
bestille. IKMs virksomhet er tilrettelagt 
et allment publikum, men med barn og 
unge som spesiell målgruppe. 

Adresse: Tøyenbekken 5, 0188 Oslo
Telefon: 22 05 28 30
Telefaks: 22 05 28 39
E-post: ikm@ikm.museum.no
Internett: www.museumsnett.no/ikm

Introduksjonsordning
• Introduksjonsordningen skal bidra til 
en lettere og raskere integrering av 
nyankomne flyktninger til det norske 
samfunnet.

Se www.imdi.no

Klageinstans 
• Den instans som behandler klager 
på vedtak fattet av førsteinstans. Når 
politiet i Norge eller norske utenriks-
stasjoner avslår en søknad er UDI 
klageinnstansen. Når UDI avslår som 
førsteinstans, kan vedtaket påklages til 
Utlendingsnemnda (UNE). 

Kollektiv beskyttelse 
• Midlertidig oppholds- eller arbeidstilla-
telse kan innvilges personer i en mas-
sefluktsituasjon på kollektivt grunnlag, 
det vil si etter en gruppevurdering. 
Eventuelle asylsøknader kan stilles i 
bero i inntil tre år. Slik tillatelse danner 
ikke grunnlag for bosettingstillatelse 
de første fire årene. 

Kirkeasyl 
• Kirkeasyl har lange tradisjoner som 
skjulested for mennesker på flukt. 
Med kirkens tillatelse kan mennesker 
innkvartere seg i kirken for å unngå 
arrestasjon av politiet.

• På begynnelsen av 90-tallet satt flere 
hundre mennesker i kirkeasyl i Norge.

Krystallnatten
• Se november - side 16.

Kvoteflyktning
• Se «Overføringsflyktning».

Lengeventende Barn
• Mindreårige asylsøkere som har opp-
holdt seg lenge i Norge. Det er vanlig 
å  regne barn som har oppholdt seg i 
Norge i tre år eller mer for lengeven-
tende. Grunnen til at lengeventende 
barn får spesiell oppmerksomhet er at 
mindreårige raskere opparbeider sterk 
tilknytning til riket enn voksne og at en 
lang og usikker ventetid er skadelig for 
et barns oppvekst.

Likestillings og diskriminerings-
ombudet (LDO)
• Likestillings- og diskrimineringsombu-
det ble opprettet 1. januar 2006.
Ombudet er faglig uavhengig, men 
administrativt underlagt Barne- og like-

februar

1. Dagbladet.no 
starter, sammen 
med SOS Rasisme, 
en kampanje mot 
mobbing på Internett under slag-
ordet «Ikke mobb nettkameraten 
min». � Pave Benedikt leser 
opp et antirasismebudskap fra 
Vatikanet i forbindelse med en 
fotballkamp mellom Italia og 
Tyskland.

2. Asylmottaket på Storslett må 
betale 100.000 kroner i bot etter 
brannen der en asylsøker døde.

5. En 42-årig mann fra Sør-
Amerika blir knivstukket av en 
18-åring i Ulsteinvik. Bakgrun-
nen skal være en krangel etter 
at 18-åringen kalte 42-åringen 
«neger». 

8. Kvinnedagen markeres over 
hele landet, og flere av SOS 
Rasismes lokallag har egne 
arrangement.

9. Stavangerbandet Purified In 
Blood er uønsket på Studenter-
samfundet i Trondheim grunnet 
anklager om nazistiske sympatier. 
• SOS Rasisme starter lokallag i 
Sogndal. 

11. Det meldes om aktivitet fra 

den nazistiske gruppa 
Vigrid i Øvre Eiker. 

13. �  Den fransk-
kamerunske komikeren 

Dieudonné M’Bala M’Bala 
dømmes for anti-semittiske utta-
lelser.

14. To 15-åringer fra Våler 
blir dømt for å ha banket opp en 
yngre gutt, retten mener det var 
rasistisk motivert vold. �En ny 
svensk undersøkelse viser at fem 
prosent av svenskene er sterkt 
antisemittiske, mens 37 prosent 
er ambivalente og delvis antise-
mittiske. 

15. �18 lik blir funnet i sjøen 
utenfor Kanariøyene. Det siste 
halvåret skal 1200 flyktninger ha 
omkommet på vei til øyene. 

16. Det blir kjent at en artist som 
kaller seg «DJ Adolf» produserer 
trancelåter med titler som «Sieg 
Heil», «Swastica Remix» og 
«Juden beseitigen». • Libra Bar 
& Restaurant på Brekstad blir 
utsatt for hærverk som kan være 
rasistisk motivert. �FIFA innfø-
rer nye regler for å få bukt med 
rasismen på fotballbanen. Klubber 
risikerer nå nedrykk ved gjentatt 

rasisme på tribunen. 
21. FrP-politiker Kjell Eierholen 

uttaler i forbindelse med at Åsnes 
kommune ønsker flere innbyg-
gere, at de ikke kan ta imot hvem 
som helst. «Hvis ikke kan vi ende 
opp med en dame med tre unger 
som drar med seg en moské». 
• Den internasjonale dagen mot 
rasisme.

22. � Hver tredje franskmann 
medgir åpent at de er «litt rasis-
ter», og dette er flere enn for ett år 
siden, viser en ny meningsmåling. 
• I England taper Shabina Begum 
(17) rettssaken om retten til å gå 
med muslimske klær på skolen.  

24. SOS Rasisme kaller Erna 
Solberg og Bjarne Håkon Hans-
sens kampanje mot UDI «Umen-
neskelig kynisme».

28. Politisk nestformann i 
Finnmark FrP, Gaute Strøm, 
blir anklaget for å ha trakassert 
en mørkhudet mann med grovt 
rasistiske utsagn.

29. � I Danmark skaper den 
muslimske programlederen 
Asmaa Abdol-Hamids bruk av 
hijab store bølger.

31. SOS Rasismes 10. ordinære 
landsmøte åpnes. Godt over 100 
delegater og observatører samles 
i Lillestrøm utenfor Oslo.

2. Homo-
file George 
Koberdize 
søkte til-
flukt i Bergen, men fikk avslag 
på søknaden om asyl. Like etter 
nyttår blir han knivstukket og 
drept i hjemlandet Georgia.

5. En norsk-palestiner blir hjem-
søkt med spørsmål om hvorfor 
«de brenner norske flagg». Der-
etter får han et knivstikk i halsen. 
� For å bekjempe «avvikende 
oppførsel» trykker flere tabloida-
viser i Kamerun lister med navn 
og bilde av politikere, forretnings-
menn og musikere som angivelig 
er homofile.

6. SOS Rasisme lanserer et 
opprop for å samle rasjonelle 
mennesker om felles prinsipper 
etter bråket rundt Muhammed-
tegningene. • En nazistisk gruppe 
truer med krig mot muslimer i 
Norge, og har sendt drapstrusler 
til Islamsk Råd.

7. Nettsteder flommer over av 
grove, rasistiske utsagn. Politiets 
sikkerhetstjeneste sier nazistiske 
grupper forsøker å forsterke 
Muhammed-konflikten.  � Den 
iranske dagsavisen Hamshahri 
lanserer en egen tegnekonkur-
ranse, og etterlyser Holocaust-
karikaturer. � En gruppe unge 
muslimer lager en nettside hvor 
de beklager overfor Danmark 
og Norge det som er skjedd i 
kjølvannet av publiseringen av 
de omstridte Muhammed-teg-

ningene.
9. Et medlem av 

Vikinghordene er 
ekskludert fra sup-

porterklubben i to år for rasisme. • 
Organisasjon mot offentlig diskri-
minering (OMOD) mener politiet 
har tatt for lett på saken, der en 
palestiner ble knivstukket.

10. Tekstmeldinger der musli-
mer og profeten Muhammed blir 
hetset, er i hett omløp på norske 
mobiltelefoner. • – Jeg er lei meg 
for at deres religiøse følelser er 
blitt krenket, sier Magazinet-
redaktør Vebjørn Selbekk til det 
muslimske miljøet på en pres-
sekonferanse. � Spanske Real 
Zaragoza er ilagt en bot på 5000 
kroner etter at fansen kom med 
rasistiske tilrop i søndagens liga-
kamp mot Betis.

12. Oslo FrP utnytter konflikten 
rundt Muhammed-tegningene til 
å spre rasisme og fremmedfrykt. 
Kommende partileder Siv Jensen 
støtter flere av forslagene som 
ble vedtatt under fylkesårsmø-
tet i helgen, bl.a. å internere 
flyktninger uten pass i fengsler 
på Gardermoen o.l. og ta bort 
statsstøtten til SOS Rasisme og 
andre flyktningorganisasjoner. 
� Romas borgermester Walter 
Veltroni har startet en kampanje 
for å bli kvitt rasismen på Olym-
piastadion.

13. � Den første vitsetegningen 
om nazistenes jødeutryddelser blir 
publisert i Iran.

15. En evaluering av introduk-
sjonsprogrammet i Bergen kom-
mune viser at av de 167 personene 
som gjennomgikk Bergen kom-
munes introduksjonsprogram for 
flyktninger i 2005 er halvparten 
blitt helt selvstendige. •Bergen 
kommune foreslår å legge ned 
integreringsutvalget fordi det er 
lite å arbeide med. • Høyesterett 
skjerper dommen mot en far og 
en bror kraftig etter at de tvangs-
giftet bort sin 18 år gamle datter 
og søster.

16. En undersøkelse viser at 53 
prosent av norske statsborgere 
med innvandrerbakgrunn benyttet 
stemmeretten ved stortingsvalget 
i fjor høst. Dette er en økning 
siden 1997. � Spansk fotball blir 
rammet av en ny rasismeskandale. 
Sist helg ropte Betis-fansen ape-
lyder etter Deportivo la Corunas 
Julian De Guzman.

20. Etter fotballslagsmålet i 
Drammen er det skrevet rundt 
400 innlegg på nettsidene til 
Drammens Tidende, mange av 
dem av rasistisk karakter.

21. Sivilingeniører og ingeniører 
med fremmedkulturell bakgrunn 
har problemer på det norske 
jobbmarkedet. Ifølge Teknas 
beregninger går 1000 personer 
ledige. � Den omstridte histori-
keren David Irving blir dømt til tre 
års fengsel av en domstol i Øster-
rike for å ha benektet nazistenes 
jødeutryddelse. • En ung jøde som 
ble kidnappet og deretter torturert 

til døde, kan ha blitt offer for et 
rasistisk motivert drap, tror fran-
ske ledere.

23. Under konflikten rundt 
Muhammed-tegningene deltok 
Mehtab Afsar i flere TV-debatter. 
Nå kontakter han politiet etter å 
ha blitt truet i hatefulle e-poster 
og tekstmeldinger.

24. Innvandrerrådet i Drammen 
inviterer til fotballturnering mot 
vold og rasisme, etter en vold-
sepisode i Drammenshallen. � 
Drapet på jødiske Ilan Halimi i 
Paris, skaper ny debatt om anti-
semittismen er på frammarsj i 
Frankrike.

26. En rekke organisasjoner i 
Sandefjord samles for å kjempe 
for at asylsøkeren Sabah Magid 
skal få bli i Norge. «Sammen for 
Sabah», heter kampanjen. 

27. Under nattskiftet natt til 
torsdag ved bedriften Sæplast 
Ålesund kom det plutselig inn to 
menn kledd i hvite Ku Klux Klan-
uniformer. Mennene hadde også 
med et sørstats-flagg. På skiftet 
var det flere arbeidere med uten-
landsk opprinnelse som reagerte 
sterkt på opptrinnet. Disse to 
mennene mistet jobben.

28. Isabella Tangen (17) og 
jevnaldrende antirasister starter 
lokallag av SOS Rasisme på Rin-
gerike. � En Liverpool-spiller 
blir etterforsket for rasisme mot 
en Manchester United-spiller.

• Svenske postbud tvinges til å levere rasistpropoganda
27. mars ble svenske postbud tvunget til å levere ut det mange mener 
er rasistisk propaganda for partiet Nationaldemokratene i Sverige, 
meldte VG Nett. 
– Det er et rasistisk parti som kan kobles til nazistiske grupper. 
Det finnes åpne antisemitter i partiet, sier journalist og ekspert på 
høyreekstremisme Daniel Poohl til Expressen. Det er i Stockholm 
og Uppsala postbudene var nødt til å levere ut propagandaen. – Vi 
beklager dette overfor postbudene som tvinges til å dele ut dette. Det 
her er ulempe ved ytringsfriheten, sier Alf Mellström i Seko i Posten til 
den svenske avisen Expressen.

• Nazistverving på nettet – Foreldre må våkne hvis barna deres endrer 
politisk syn og begynner å komme med rasistiske uttalelser. Det er blitt mindre 
uniformering med årene, så det kan være vanskeligere å oppdage om barna er 
blitt medlem av en nynazistisk organisasjon, sier Anders Eckermann Eikeland fra 
SOS Rasisme. Han snakker om verving til blant annet grupper på møteportalen 
Blink på dagbladet.no, hvor nazister driver skjult propaganda og lokker unge folk til 
seg. Det er viktig at både foreldre og nettmoderatorer holder et øye med hva som 
foregår på nettet, særlig møtesteder for unge. Om den unge chatteren plutselig 
kommer med rasistiske uttalelser og ensidige historietolkinger, kan det være et 
godt tegn på at hun eller han er påvirket av hjernevasking fra et annet sted.

• Naziststopp i forsvaret
Forsvarsminister Leni Björklund slår 
fast at det ikke skal finnes nazister i det 
svenske forsvaret, skriver Aftonbladet 
tekst-TV. «Det ryms inga nazistiska 
värderingar i en verksamhet som ytterst 
syftar till att med vapenmakt försvara alla 
svenskar», skriver Björklund i en kom-
mentar. Nylig ble en 20-årig vernepliktig 
som er aktiv nazist, dømt for våpenfor-
brytelse.

• Blondinevitsanmeldelse
Vigrid anmeldte bruk av en 
blondinevits trykket i Telemarks-
Avisa 6. mars. Vigrid, ved Thor-
grim O. Bredesen, mener vitsen 
framstiller nordiske kvinner som 
«billige luddere», og at mediene 
i Norge er delaktige i et komplott, 
«et politisk styrt mord på den 
hvite rase».

mars

Minnemarkering for massakren på kurdere i Halabja i 21. mars 1988. Foto: Ola M.P.
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1. Det blir hengt et 
naziflagg på rådhu-
set i Hitra. Flagget 
blir overlevert politiet.

2. Det 10. ordinære Landsmøtet 
i SOS Rasisme avsluttes i Lille-
strøm. I løpet av helga har det blitt 
valgt et nytt Landsstyre, utformet 
nytt arbeidsprogram og revidert 
prinsipprogram og vedtekter 
for organisasjonen. Landsmøtet 
holdes hvert andre år.

3. En asylsøker som ikke ble 
varslet om hjemsendelse før den 
ble gjennomført, blir fengslet av 
politiet når han kommer til Iran. 
• Finalen i skolekonkurransen mot 
rasisme i Rogaland. De innsendte 
tegningene skal pryde veggene i 
4. etasje i Viking Stadion. � Inter 
risikerer å bli den første fotball-
klubben som straffes etter FIFA’s 
nye rasismelov etter at apelyder 
ble ropt gjentatte ganger mot Mes-
sina-spilleren Marc André Zoro 
Kpolo under en match mellom 
de to lagene. 

4. Lederen i Fagforbundet, Jan 
Davidsen, sender brev til Bjarne 
Håkon Hanssen der han ber om 
at den irakiske asylsøkeren Sabah 
Magid får bli i landet. • Det iran-
ske miljøet i Bergen uttrykker 
bekymring for en iransk flyktning 
som ble sendt ut av landet uten 
medisiner han er avhengig av.

5. En afrikansk student ved 
NHH forteller at han flere ganger 
har fått kjøkkenet tilgriset av 
hakekors, Hitler-inskripsjoner 
og avføring. Saken ble henlagt 
av politiet. • KRF mener at barn 
som har sittet mer enn tre år i asyl-
mottak bør få bli i landet. � Ny 

svensk historiefors-
kning viser at Sverige 
under 2. verdenskrig 

fulgte tyske raselover.  
6. Ungdom i Brandbu av uten-

landsk opprinnelse føler seg 
truet og forfulgt, men føler seg 
ikke tatt på alvor av politiet. • 
Bergens tidene avslører at Bjarne 
Håkon Hanssen ble informert 
om kurdiske irakere uten lovlig 
opphold i Norge i et brev fra 
Trygve G. Nordby, som i dette 
brevet omtaler kurderne som en 
«verkebyll». 

7. Utenlandsk ungdom på 
Hadeland opplever trusler. SOS 
Rasisme uttrykker gjennom 
Oppland Arbeiderblad ønske om 
å komme i kontakt med unge som 
vil starte lokallag. � En afrikansk 
student blir skutt og drept i St. 
Petersburg. 

8. � Patrick Owomoyela, tysk 
landslagsspiller, saksøker det 
høyreekstremistiske partiet NPD 
for å ha misbrukt et bilde av ham 
i en rasistisk VM-brosjyre. 

10.  Restauranten La Dolce 
Vita i Brumundal blir påtent.
• Mehrzad Ghanbar Zad Dashti 
og datteren Mashan Falahatgar 
frykter at de blir drept dersom de 
blir sendt tilbake til Iran, etter å 
ha konvertert til kristendommen 
i Norge. � I Tyskland henretter 
en massemorder butikkeiere med 
minoritetsbakgrunn. • Fotball-
klubben Racing Santander risi-
kerer poengtrekk etter at fansen 
viser rasistisk oppførsel mot Bar-
celonas spiller Samuel Eto’o.

11. Elever ved Ila skole tegner 
seg helt til landsfinalen i en kon-

kurranse i regi av LO og fotball-
organisasjonen NISO.

14. En ny pizzarestaurant i 
Brumunddal blir påtent. Som 
La Dolce Vita er også Pizza 
Man drevet av en innvandrer. 
Brumunddal har en historie med 
mye rasisme og nazisme, og nå 
frykter lokalbefolkningen at en 
pyroman er på ferde. 

16. � I Frankrike dømmes et 
statlig kontor for rasisme etter 
å ha nektet å leie ut ferieboliger 
til afrikanere. • En tysk-somalier 
svever mellom liv og død etter å 
ha blitt angrepet av to nazister 
i Potsdam i Tyskland. Saken 
vekker stor avsky.

19. Fagfolk uttrykker bekym-
ring for kvaliteten på tilbudet til 
enslige mindreårige flyktninger 
når Flyktningekontoret for disse 
omorganiseres til sommeren. � 
Ikonet Rosa Parks, og en rekke 
andre borgerrettighetsforkjem-
pere, blir benådet 50 år etter at 
hun nektet å gi fra seg setet sitt 
på bussen til en hvit mann. Parks 
døde i 2005.

20. Stortingsrepresentantene 
Bjørg Tørresdal og Jon Lilletun 
(KrF) fremmer forslag om at 
sakene til barnefamilier som 
har vært i landet i mer enn tre år 
behandles på nytt, med sikte på å 
innvilge opphold. • 18 barn som 
er født og har levd mer enn tre år i 
Norge blir sendt ut av landet etter 
at familiene har fått avslag på sine 
asylsøknader. • I Grong sultestrei-
ker den irakiske asylsøkeren Isam 
for å sette fokus på situasjonen i 
hjemlandet. • Rettssaken mellom 
Avin Yousef Khadir og staten 

starter etter at førstnevnte har 
fått avslag på asylsøknad for seg 
selv og hennes hjertesyke datter. 
� FN går hardt ut mot land som 
sender asylsøkere ut av EU uten 
å få sitt beskyttelsesbehov prøvet. 
• FN fastslår at krigen mot terror 
gjør flyktninger til ofre for stren-
gere asyllover, intoleranse og 
frykt for terror. 

23. Carl I. Hagen uttaler at span-
joler som vil jobbe med nordmenn 
i Spania må lære seg norsk. � I 
den tyske byen Halberstadt 
demonstrerer 4500 mennesker 
mot en nazistisk marsj i regi av 
partiet NPD. 

25. SOS Rasisme kritiserer 
VG.no for å være et fristed for 
nazister. Den siste uka har Vigrid-
medlem Øyvind Heian drevet en 
kampanje for å fylle diverse inter-
nettforum med nazipropaganda.

26. 22 år gamle Iara Daniely 
Eide fra Rogaland føler seg dis-
kriminert etter å ha blitt utestengt 
fra et utested som begrunnet ute-
stengingen med at kjolen hennes 
var for kort. 

27. Advokatforeningens men-
neskerettighetsutvalg slår alarm 
mot det de mener er tvang fra 
politiet ovenfor utlendingene på 
Trandum asylleir. •Pressens Fag-
lige Utvalg frikjenner Magazinet 
og redaktør Vebjørn Selbekk på 
alle punkter i saken om Muham-
med-karikaturene.

28. Bjarne Håkon Hanssen opp-
lever en storm av e-post om å la 
asylsøkeren Sabah bli i landet. • 
Stavanger SOS Rasisme varsler 
en kampanje for å avsløre ute-
livsrasisme i byen .
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stillingsdepartementet. Ombudet skal 
bekjempe diskriminering og fremme 
likestilling uavhengig av blant annet 
kjønn, etnisitet, funksjonshemming, 
språk, religion, seksuell orientering 
og alder.

Postboks 8048 Dep, N-0031 Oslo 
Grønt nummer: 800 41 556
Telefon: 24 05 59 50 Faks: 24 05 59 60 

Mangfold i Arbeidslivet
• MiA er en stiftelse som skal utvikle, 
tilby og formidle tiltak og kompetanse 
for etnisk og nasjonalt mangfold i 
norske bedrifter. MiA er et kunnskaps-
senter og nettverk for norske bedrifter 
med behov for kompetanse og erfa-
ringsutveksling. 

Storgt. 36b, 0506 Oslo Tel: 24 10 13 83
Internett: www.mangfold.no 

Menneskerettigheter
• Rettigheter som antas å tilkomme 
ethvert menneske, uansett hudfarge, 
kjønn eller religion. Ideen om men-
neskerettigheter fikk politisk uttrykk 
i den amerikanske uavhengighets-
erklæringen 1776 og i den franske 
grunnlovgivende forsamlings erklæring 
i 1789. FNs menneskerettserklæring 
av 1948 er ikke juridisk bindende for 
medlemslandene. Det er derimot Den 
europeiske menneskerettskonvensjon 
av 1950, som ble utarbeidet i regi av 
Europarådet. Viktige menneskerettig-
heter er rettssikkerhet, religionsfrihet, 
stemmerett og ytringsfrihet. 

Midlertidig beskyttelse
• For å avhjelpe situasjoner med større 
flyktningsstrømmer, har mange land 
i Europa tatt imot, eller gitt fristed 
til et større antall flyktninger. Etter 
anmodning fra FNs høykommissær 
for flyktninger (UNHCR), har en rekke 
land innført midlertidig beskyttelse. 
Flyktninger som får kollektiv beskyt-
telse, forutsettes å reise hjem når den 
kollektive beskyttelsen oppheves. De 
som ikke ønsker å vende tilbake til sine 
hjemland må søke asyl.

Midlertidig opphold uten rett til 
familiegjenforening (MUF)
• Kollektiv, midlertidig oppholdstillatelse 
for asylsøkere innført 25. februar 2000. 
2000 personer fra Nord-Irak fikk avslag 
på asylsøknadene, men ble på grunn 
av de urolige forholdene i hjemlandet 
betraktet som ureturnerbare og fikk 
innvilget ikke-fornybare oppholdstil-
latelser for ett år. 

• Man har gått bort fra å gi denne typen 
tillatelser.

Minoritet
• Gruppe som utgjør et mindretall av 
folket i et land. Brukes blant annet om 
etniske, nasjonale, religiøse og språk-
lige minoriteter.

Morsmålsundervisning
• Fremmedspråklige elever i grunnsko-
len kan få opplæring i morsmålet sitt.

• Kommunene har ansvaret for å tilret-
telegge morsmålsundervisningen. De 
har også plikt til å informere foreldrene 
om de tilbudene skolen gir. Flere 
kommuner kan samarbeide. I videregå-
ende skole kan elevene ta eksamen i 
morsmålet sitt istedenfor et 2. eller 3. 
fremmedspråk. Kommunen gir nær-
mere opplysninger om tilbudene.

Nasjonale minoriteter
• Folkegrupper med lang tilknytning til 
Norge. Jøder, kvener, rom (sigøynere), 
romanifolket (tatere/de reisende) og 
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• Kvotering i kulturlivet
Det kan være aktuelt med kvotering for å få flere med minoritets-
bakgrunn inn i kulturlivet, sier kulturminister Trond Giske i følge 
utrop.no.  Han mener det er viktig å sørge for at minoritetsgrupper 
er representert i styrer og tildelingsorganer. – Vi er i utgangs-
punktet svært negative til kvotering, enten det gjelder kjønn eller 
mennesker av spesiell etnisk opprinnelse. Vi tror det er en bjørne-
tjeneste å gi disse særfordeler og spesielle kvoterte plasser. Det 
er bare egnet til å lage ytterlige konflikter, sier Ulf Erik Jensen, 
kulturpolitisk talsmann for FrP, til utrop.no.

• Barn født i Norge kastes ut
18 barn som er født og har levd mer enn tre 
år i Norge blir nå kastet ut fra landet, etter at 
familiene har fått avslag på sine asylsøknader, 
melder P4-nyhetene. Til sammen får nå 419 barn 
som har bodd mer enn tre år i landet avslag på 
sine søknader om å få bli og flere organisasjoner, 
advokater og politikere mener at barn som har 
bodd store deler av sitt liv i Norge må få en ny 
sjanse til å bli boende, skriver Dagsavisen. 

• Asylpraksis for dårlig, mener FN
Dublinkonvensjonen praktiseres svært ulikt fra land til land. – Enkelte 
asylsøkere blir sendt ut av EU uten å få sitt beskyttelsesbehov prøvet. 
Dette er svært alvorlig, sier FN-representant i følge Aftenposten. 
Mens konvensjonen skal garantere for effektiv behandling av saker, 
melder en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger at det er mye 
som bør forbedres i medlemslandenes asylpraksis. – Asylsøkerens 
sterke beskyttelsesbehov kan falle mellom to stoler og mange får ikke 
tilgang til en effektiv og rettferdig asylsøkerprosedyre. Enkelte blir til 
og med sendt ut av EU, uten at de får sitt beskyttelsesbehov prøvet, 
sier Aarsæther til Aftenposten.

• Russ banket etter rasismekjeft
En blåruss havnet natt til lørdag 22. 
april i klammeri med en annen mann på 
Domkirkeplassen i Stavanger, melder 
aftenbladet.no. Russen hadde kjeftet på 
en jevnaldrende for rasistiske uttalelser til 
en annen, i følge politiet. Russen mottok 
slag og spark og havnet på legevakta. Han 
skulle per 22. april vurdere om han ville 
anmelde hendelsen, da gjerningsmannen 
er kjent for politiet.

Aktivister fra SOS aksjonerer utenfor Oslo Tinghus, der rettsaken som avgjør om Avin og Aida skal få bli i landet. Foto: Trond Thorbjørnsen
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skogfinner er nasjonale minoriteter i 
Norge.

• Norge har en lang historie med under-
trykking av våre nasjonale minoriteter 
og urfolk. Tvangssterilisering og 
assimillering er to eksempler på denne 
undertrykkingen.

• Samene er anerkjent som urfolket i 
Norge, og regnes derfor normalt ikke 
som en av de nasjonale minoritetene.

Nazisme
• Den politiske bevegelse som satt ved 
makten i Tyskland 1933-45. Partiet, 
Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei (NSDAP) utgikk fra en 
liten politisk ekstremistgruppe dannet i 
München 1919. Adolf Hitler ble partiets 
«fører». Partiet hadde front både mot 
kapitalisme, marxisme, liberalisme 
og pasifisme. Et av de mest sentrale 
trekk i ideologien var en ytterliggående 
antisemittisme. Ifølge nazisme var et 
folks verdi betinget av «rasen» og den 
«ariske rasen» var den mest høytstå-
ende. Utenrikspolitisk krevde partiet 
opphevelse av Versailles-traktaten og 
koloniseringsområder for befolknings-
overskuddet. Partiet kom til makten 
som en følge av den økonomiske og 
sosiale krisen fra 1929, og støttet seg 
på et misfornøyd småborgerskap og 
sterke kapitalinteresser. Den knuste 
arbeiderbevegelsen og ensrettet det 
tyske samfunn. Jødeforfølgelsene ble 
satt i system — i alt ble ca. 6 millioner 
jøder myrdet. Nazistenes militarisering 
og opprustning av Tyskland førte fram 
til 2. verdenskrig og det tyske sam-
menbrudd i 1945. 

• Norges søsterparti til Hitlers parti 
var Nasjonal Samling, stiftet i1933 av 
Vidkun Quisling og høyesterettsadvo-
kat Johan Hjort. Til tross for at Qusling 
nettopp hadde vært en høyt profilert 
forsvarsminister, fikk ikke NS mer enn 
2% av stemmene ved valgene i 1933 og 
1936. De misbrukte symboler og begre-
per fra norrøn mytologi i sin propa-
ganda, blant annet solkorset var flittig 
brukt. NS ble erklært for statsbærende 
parti 25.9.1940, og medlemstallet i NS 
økte raskt. Fram til 1943 steg medlems-
massen til NS til 43 000 medlemmer. 
Medlemskap i NS ble symbolet på 
landssvik og ordet quisling er i dag et 
internasjonalt ord for landsforræder.

• Etter andre verdenskrig kom lands-
svikeroppgjøret og nazistene ble drevet 
bort fra offentligheten.

• Men nazismen var ikke død. I 1975 
ble organisasjonen Norsk Front 
dannet med Erik Blücher i spissen. 
De oppfordet til voldelige aksjoner og 
flere «gammel»-nazister sluttet seg til 
Norsk Front. I 1987 ble FMI (Folkeak-
sjonen Mot Innvandring) dannet der 
Arne Myrdal var en av frontfigurene. 
Eksempler på voldsrasisme på 90-tallet 
er et planlagt bombeattentat mot et 
asylmottak, hærverk på butikker, hjem 
og biler eid av innvandrere. 

• 26. januar 2001 begikk nazister sitt 
første drap i fredstid da Benjamin 
Hermansen ble knivdrept på Holm-
lia. De dømte tilhørte Boot Boys, nå 
«Nasjonal» Ungdom.

Nedstammingsprinsippet 
• Norsk statsborgerlovgivning bygger 
på nedstammingsprinsippet. Nedstam-
mingsprinsippet betyr at en person får 
det samme statsborgerskapet som det 
foreldrene har. 

Neger
• Betegnelsen «neger» har sitt opphav i 
slaveri- og kolonitiden og ble brukt på 
menneskene som ble revet bort fra sine 
landsbyer på Afrika-kysten og solgt 

1. SOS Rasisme markerer 1. 
mai over hele landet, under 
paroler som «Kvinner på flukt 
har rett til beskyttelse» og «forby 
nazismen».

2. Selvhjelp for innvandrere og 
flyktninger ble henvist til sosial-
kontoret av UD da de skulle hjelpe 
en kidnappet 15 år gammel jente 
tilbake til Norge. �  Politietter-
forskerne mener det er rasistisk 
motiverte branner som har rammet 
tre asiatiske butikker  i London i 
løpet av de tre siste ukene.

3. SOS Rasisme kaller den 
såkalte UDI-skandalen for et 
korstog mot asylsøkernes ret-
tigheter.

4. Russestyret i Fræna reagerer 
sterkt mot et rasistiske navn på 
en lokal russebil. Bilen ble kalt 
«Taterfettå». Eierne av bilen 
vil bytte navn på oppfordring 
fra russestyret og beklager hen-
delsen. � Det rasistiske British 
National Party gjør et brakvalg i 
England, får 200 000 stemmer og 
dobler antall kommunestyrerepre-
sentanter. 

5. �  Amnesty International 
advarer i en rapport om at rasis-
men i Russland er ute av kon-
troll. Informasjonsmyndighetene 
i Russland opplyser at det ble 
registrert 28 drepte og 366 skadde 
i rasistiske og nazistiske angrep i 
2005, men mørketallene kan være 
mye høyere. 

6.  Kirkemuren rundt Os kirke 
i Halden blir tagget ned av 
nazistiske symboler. I tillegg til 
hakekorsene blir navnet på den 
nazistiske sekten Vigrid sprayet 
på muren. 

8. Frigjøringsdagen markeres. 
I Kristiansund holder lokallaget 
av SOS Rasisme konsert og 
appeller. 

9. Den iranske asylsøkeren 
Avin Yousef Khadir og hennes 
hjertesyke datter Aida får bli i 
Norge når Oslo tingrett slår fast 
at at Utlendingsnemdas vedtak om 
utkastelse er ugyldig.

11. �  En Belgisk-afrikansk 
kvinne og jenta hun satt barnevakt 
for blir skutt og drept i en park 
i Antwerpen i Belgia, en tyrkisk 
kvinne ble alvorlig skadet av 
samme gjerningsmann – en 18 år 
gammel nazist.

13. � Hundrevis av sørgende 
og rystede mennesker samler seg 
i Antwerpen for å vise avsky mot 
rasisme og nazisme og til minne 
om de to drepte.

15. Vinduene på Nysæter ung-

domsskole på Stord blir tilgriset 

av fire hakekors. � En svensk 

studie viser at muslimske kvin-
ner som går med hijab som ofte 
blir diskriminert. 

17. SOS Rasisme arrangerer 
«17. mai for alle» flere steder 
rundt i landet. Basen for NRK’s 
17. mai sending er i år lag til 
arrangementet i Kubaparken i 
Oslo. • Flerkulturell 17. mai i 
Stavanger blir møtt med lite hyg-
gelige hilsener på teltbodene sine. 
Teltene er tilgriset med hakekors 
og tekster som «Hvite arbeids-
plasser vil seire,» «Noreg leve» 
og «Vi har viljen». • Fire perso-
ner blir slått ned og banket av en 
gjeng ungdommer i Odda, natt til 
17. mai. Ofrene er ikke i tvil om 
at rasistisk motiv lå bak handlin-
gen. �  Til nå lukkede arkiver 
med 50 millioner dokumenter 
fra de tyske nazistene åpnes for 
offentligheten. Dokumentene 
kan fortelle hva som hendte med 
17 millioner mennesker som ble 
brukt til slavearbeid, deportert, 
plassert i konsentrasjonsleirer, 
utsatt for medisinske forsøk og 
henrettet.

18. � Nasjonalforsamlingen i 
Frankrike vedtar med stort fler-
tall en innvandringslov som sier 
at bare faglærte kan få oppholds-
tillatelse.

22. 500 afghanere demonstrerer 
utenfor Utenriksdepartementet 
mot norske myndigheters vars-
lede tvangsutsendelser. 2000 
afghanere trues med å utsendelse 
dersom de ikke underskriver en 
avtale om å «frivillig» returnere 
seinest 26. mai. • Bente Møller 
mottar trusler etter at hun foreslo 
å oversette nasjonalsangen til 
urdu. Flere sender drapstrusler 
og mener hun er en landssviker. 

23.  Rapport om innvandrere i 
jobbsøkerkø blir fremlagt. Over 
fire av ti mener det er greit å 
forbigå innvandrere i søkekøen. 
To av ti påstår at det ville blitt 
oppstyr dersom bedriften ansatte 
en innvandrer, og en av ti norske 
tror endring i arbeidsgiverloven 
vil fungere i praksis.

25. 13 år gamle Ashok blir 
hentet av politiet hjemme hos 
fosterfamilien i Lørenskog. Etter 
å ha bodd og gått på skole i Norge 
i fire år sendes han til det borger-
krigsrammede Sri Lanka. 

26. Afghanske flyktninger star-
ter sultestreik utenfor Domkirken 
i Oslo. De streiker mot vedtaket 
om tvangsutsendelse til det krigs-
rammede landet.

27.  Kongsberg SOS Rasisme 
arrangerer flerkulturell fest • Sta-
vanger SOS Rasisme arrangerer 
demonstrasjon for å vise avsky 

mot nazistene som gjorde hær-
verk mot den flerkulturelle 17. 
mai markeringen i Stavanger.

29. UDI sier de ønsker å øke 
prosenten for innvilget opp-
holdstillatelse fra 45% i 2005 til 
64% i 2006.

30. Lørenskog SOS Rasisme 
arrangerer en punktmarkering 
mot utvisningen av Ashok. 200 
personer deltar i markeringen 
på Fjellhamar skole, skolen der 
Ashok gikk. • FpU-formannen 
i Lenvik, Rune Johannessen  og 
styremedlem Alexander Leiknes 
vil forby homofili.

31. Arbeids- og inkluderingsmi-
nister Bjarne Håkon Hansen lover 
å gjøre det lettere for lengeven-
tende barn å få opphold i Norge. 
Men samtidig avviser han et for-
slag om å gi ny behandling til 200 
barn som har sittet på asylmottak 
i mer enn tre år.

mai

Høsten 2001: Britiske 
og amerikanske 
styrker invaderer Afg-
hanistan og avsetter 
det sittende Taliban-
regimet. Titusener 
afghanere flykter 
landet, mer enn fire 
millioner afghanere er 
allerede på flukt.

August 2005: Norske 
og afghanske myndig-
heter undertegner en 
avtale om tvungen retur 
av rundt 2000 afghan-
ske asylsøkere som 
oppholder seg i Norge. 
Programmet trer i kraft 
26. april 2006.

26. mai: Et titalls afghanske 
asylsøkere innleder sultestreik 
utenfor Oslo domkirke.

Desember 2001: 
Hamid Karzai danner ny 
regjering med hjelp av 
USA og FN. Etter valg i 
2004 og 2005 viser det 
seg at både kriminelle 
krigsherrer og tidligere 
Taliban-ledere får 
posisjoner i regjering og 
parlamentet.

2001 2005 2006

15. mai 2006: 
Afghanerne sender 
et brev til Bjarne 
Håkon Hanssen der 
de ber han stoppe 
deportasjonene. 
Samtidig varsles 
sultestreik som et 
siste protestmiddel.

25.mai: 
500 afghanere 
avholder en fredelig 
demonstrasjon i Oslo 
mot de varslede 
deportasjonene, under 
parolene: «Afghanistan 
er et utrygt land» og 
«Ikke send oss tilbake 
til våre mordere». 

31. mai: 
Amerikanske 
soldater skyter 
og dreper fire 
afghanere som 
demonstrerer i 
Kabul.

1. juni: 12 afgha-
nere starter sulte-
streik på Setermoen 
i Bardufoss.

8. juni: 
Afghanere i 
Trondheim inn-
leder sultestreik. 
Det er nå 100 
afghanere i 
sultestreik.

8. juni: Bjarne 
Håkon Hanssen sier 
det nå er politiets 
oppgave å fjerne 
de sultestreikende 
og deportere de 
2000 afghanerne. 
SVs stortingsgruppe 
aksepterer regjerin-
gens linje.

«UDI-skandalen»
I januar 2005 kom Bondevik-regjeringen med en forskrift 
som åpnet for at «MUF-erne», kurdiske fl yktninger fra 
Nord-Irak, kunne få oppholdstillatelse – etter å bodd i 
Norge i over fem år.

Fram til høsten 2005 ga UDI opphold til rundt 500 «MUF-ere». 
197 fikk ett års arbeidstillatelse. Disse hadde da ikke fast jobb, men 
UDI mente utlendingsloven ga disse opphold på grunn av sterke 
menneskelige hensyn. Våren 2006 kalte flere toppolitikere disse 
oppholdstillatelsene en «skandale». Dette førte til at daværende 
UDI-direktør, Trygve Nordby og assisterende direktør, Manuela 
Ramin-Osmundsen, måtte trekke seg fra sine stillinger. Stolten-
berg-regjeringen prøver nå gjennom en ny forskrift å reversere 
vedtakene i UDI.

SE MER PÅ WWW.SOS-RASISME.NO/MUF

Demonstrasjon på Fjellhamar skole til støtte for Ashok, en 13 år gammel gutt som ble deportert. Foto: Trond Thorbjørnsen
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som slaver i Amerika. Rasebegreper, 
som for eksempel uttrykket «neger», 
skal ut av det norske språk. Uttrykk av 
denne typen oppleves krenkende, og 
er med på å opprettholde forestillingen 
om at det finnes forskjellige mennes-
keraser.  Å referere til nasjonalitet eller 
geografisk opphav, f.eks. «nigerianer» 
eller «afrikaner» er mye mer presist. 

Nynazisme
• Nynazisme er et ord som har blitt 
oppfunnet av nazistene selv for å gi 
et inntrykk av at dagens nazister har 
en ideologi som er en videreføring av 
nazismens grunnleggende ideologi. 
Dette er feil, det finnes ingen relevante 
forskjeller mellom «ny»nazismen og 
den tradisjonelle nazismen.

Omgjøringsbegjæring
• Når en asylsøker har fått endelig 
avslag fra UNE gjenstår det to mulighe-
ter. Det ene er å gå til rettssak og det 
andre er å sende inn en omgjøringsbe-
gjæring. Omgjøringsbegjæring er en 
anmodning om å omgjøre et endelig 
vedtak. Det er ikke en formell del av 
prosessen, og det er derfor ingen 
tidsfrister. 

• En omgjøringsbegjæring kan sendes 
når som helst etter at klagen har blitt 
avslått. For å få omgjort vedtaket er det 
avgjørende at det er ny informasjon i 
saken; det vil si at det har skjedd noe 
nytt etter at asylsøkeren mottok det 
endelige avslaget, eksempelvis at det 
har vært en ny politisk utvikling i hjem-
landet som endrer søkerens situasjon 
eller at noen i familien eller en kollega 
har blitt arrestert eller skadet i tilknyt-
ning til saken; eller det kan påvises at 
det er alvorlige svakheter i myndighe-
tenes saksbehandling.

Opphold på 
humanitært grunnlag 
• Vanlig betegnelse på tillatelse som gis 
til en asylsøker som ikke fyller kravene 
til asyl, men som har en flyktninglik-
nende bakgrunn. Kan også gis der 
andre sterke menneskelige hensyn 
taler for at en person bør få bli i landet. 

Oppholdstillatelse 
• Tillatelse til å oppholde seg i Norge 
utover tre måneder. En slik tillatelse 
gir ikke rett til arbeid, med unntak av 
EØS-borgere.

Organisert rasisme
• Grupper, partipolitiske eller andre 
organisasjoner som tilkjenner seg et 
rasistisk tankegods.

Se nazisme

Overføringsflyktning 
• Flyktninger som får komme til Norge 
etter et organisert uttak, vanligvis i 
samarbeid med FNs høykommissær for 
flyktninger (UNHCR). Etter forslag fra 
Regjeringen fastsetter Stortinget hvert 
år en kvote for hvor mange overfø-
ringsflyktninger Norge kan ta i mot.

PST
• Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 
Noen av primæroppgavene for Politiets 
sikkerhetstjeneste innen sikkerhet er 
personkontroll, kontraterror, kontra-
ekstremisme og datasikkerhet. PST er 
direkte underlagd Justisdepartementet. 
PST het tidligere POT.

• PST har blant annet ansvar for å kart-
legge det nazistiske miljøet i Norge.

1. En rekke 
toppjurister 
k r i t i s e r e r 
Graver-utval-
gets konklusjoner i deres rapport 
om UDI-ledelsen. • Staten anker 
i Avin-saken. • Etter at afghanske 
asylsøkere har sultestreiket foran 
Domkirka i Oslo i åtte dager for å 
få oppholdstillatelse i Norge, utvi-
des aksjonen til asylmottak over 
hele landet. • Høring på Stortinget 
om «UDI-skandalen». Tidligere 
kommunalminister Erna Solberg 
nekter å snakke med de kurdiske 
MUF-erne i en pause.

2. Asylmottaket på Klemetsrud 
legger ned driften, og de 115 bebo-
erne omplasseres. Klemetsrud har 
vært det eneste mottaket på Øst-
landet med enerom og leiligheter 
til familier. � 19 år gamle Artur 
Sardarjan blir nok et offer for rus-
siske nazisters terror. Så langt i år 
har elleve personer blitt drept med 
et rasistisk motiv..

3. Vidar Kleppe kommer med 
forslag om at innvandrerforeldre 
som ikke klarer å lære barna 
sine skikkelig norsk, skal fratas 
omsorgsretten. 

6. Vigrid-medlem Øyvind Heian 
går til sak for å få tilbake jobben 
som han mistet etter å ha stått frem 
som nazist i en dokumentar på 
TV2. • Diana Naumenok fortvi-
ler over at hun og hennes to barn 
sendes tilbake til Hvite-Russland 
etter at barna har gått snart seks 
år på skole i Norge. Sønnen har 
i tillegg en vanskelig medisinsk 
tilstand som følge av Tsjernobyl-
ulykken.

8. I et åpent brev krever FN svar 
fra Norge på hva som vil gjøres 
for å forby rasistisk og nazistisk 
organisering. • I et åpent brev ber 
de afghanske sultestreikende i 
Oslo Kongen om hjelp. • SV’s 
stortingsgruppe aksepterer 
tvangsutsendelse av de afghan-
ske flyktningene. Bjarne Håkon 
Hanssen gir politiet ansvar for å 
sende flyktningene ut av landet. 
• Stortingsrepresentant Kari 
Kjønaas Kjos ber Bjarne Håkon 
Hanssen svare for seg hva angår 

utsendingen av Ashok. 
9. SOS Rasisme legger ut 

opprop til støtte for de sulte-
streikende afghanerne og ber 

folk om å besøke Domkirkeplas-
sen og vise solidaritet. Tre afgha-
nere avbryter sultestreiken i Oslo 
på grunn av deres helsemessige 
situasjon.

10. Etter oppfordring fra FN 
bestemmer regjeringen å kun 
tvangsutsende de afghanerne som 
har tilknytting til Kabul. • I Trond-
heim trappes sultestreiken opp, 
mens politi, kommune og kirke i 
Haugesund lar de sultestreikende 
være i fred inntill videre. 

12. 12 av de sultestreikende i 
Oslo blir sendt i skytteltrafikk 
mellom legevakt og sykehus, 
etter å ha blitt avvist på legevak-
ten. Direktøren for Oslo Legevakt 
frykter for de sultestreikendes hel-
setilstand etter at til sammen 39 
har vært til behandling så langt.  
I Haugesund blir tre av de sulte-
streikende innlagt på sykehus.

13. SOS Rasisme arrangerer en 
demonstrasjon for afghanerne, 
og overleverer støtteopprop til 
Arbeids- og inkluderingsdepar-
tementet.  • FNs høykommissær 
for flykntninger mener Norge 
tar for lite menneskelige hensyn 
i sin praksis med hjemsendelse 
av flyktninger. De ber om stans 
i tvangsutsendelser inntil norske 
myndigheter har klargjort sine 
retningslinjer for FN.

14. Tidligere Vigrid-medlem 
Lars Storrøsæter går ut i VG og 
advarer mot den nazistiske orga-
nisasjonen. • Etter snart tre uker 
i sultestreik frykter mange for at 
afghanerne skal pådra seg hjer-
neskader og organsvikt. Ingen av 
afghanernes krav blir imøtekom-
met, og det meldes at afghanerne 
skal være ute av landet innen to 
uker. 

15. Det vedtas endringer i 
utlendingsloven, slik at Arbeids- 
og inkluderingsdepartementet 
nå kan instruere UDI og klage 
positive vedtak for UNE. • Dom-
prosten i Oslo ber politiet fjerne 
de sultestreikende. Sympatisører 

truer med sivil 
ulydighet. SOS 
Rasisme ber 
biskop Ole Chris-
tian Kvarme om 
å gripe inn.

16. Bjarne 
Håkon Hanssen 
sier regjeringen 
ikke vil følge FNs råd, og at alle 
afghanere kan sendes til Kabul.

17. Politiets utlendingsenhet 
varsler start i deportasjoner av 
afghanere i løpet av juni.

18.  Hilmar Ørn Hilmarsson, 
leder i det islandske åsatrusam-
funnet uttaler at nazistene ikke 
må få lov til å misbruke åsatruas 
ritualer og symboler. 

19. SOS Rasisme krever klar 
tale fra regjeringen i saken om 
afghanerne. • Kristin Halvorsen 
og Bjarne Håkon Hanssen kri-
tiserer SOS Rasisme for å støtte 
de sultestreikende,. SOS Rasisme 
svarer med at organisasjonen ikke 
er ansvarlig for sultestreiken, og 
at kritikken er en ansvars-fraskri-
velse fra regjeringens side.

20. Sultestreiken avsluttes 
klokka 22.30 etter et møte mellom 
afghanerne, deres advokat, og 
topp-politikere i SV. Sultestrei-
ken har vart i fire uker.

21. SOS Rasisme med flere 
organiserer en stor demonstrasjon 
til støtte for afghanerne. Demon-
strasjonen går fra domkirken til 
Stortinget. BigBangs Øystein 
Greni synger for afghanerne, og 
mener at Norge må ta ansvar 
siden norske styrker er deltagende 
i krigen i Afghanistan. • Regje-
ringen anklages for å ha bløffet 
etter å ha lovt FN-godkjenning på 
«trygg retur» for flyktninger som 
tvangsreturneres til Afghanistan. 
Sjefen for Politiets utlendingsen-
het uttaler at slike rutiner ikke 
finnes. � Det spås en lang og 
blodig sommer i Afghanistan, 
også i Kabul, som tidligere ble 
ansett for å være rimelig trygt.

22. Arbeids- og inkluderingsde-
partementet offentliggjør et skriv 
til de asylsøkende afghanerne. • 
SOS Rasisme avslører Lier stat-

lige ventemottak på sine nettsi-
der kaller asylsøkere «buskap». 
• Afghanerne krever en ny, 
uavhengig vurdering av sakene 
deres.• Afghanerne vurderer ny 
sultestreik, etter at regjeringen 
fortsetter tvangsutsendelsene 
tilbake til Afghanistan. 

23. Et 20-talls aksjonister prøver 
å stanse utsending av to afghan-
ske flyktninger fra Trandum 
Asylmottak ved å blokkere porter 
med biler. Aksjonistene klarer å 
forsinke utsendelsen ved at de to 
flyktningene ikke når flyet som 
planlagt. • SOS Rasisme mottar 
en forklaring og beklagelse for 
støtende materiale på Lier mottaks 
hjemmeside. • Kirkens Bymisjon 
og Mellomkirkelig Råd ber regje-
ringen følge opp sine signaler ved 
avslutningen av afghanernes sul-
testreik. • I Salten tingrett blir en 
42-årig leieboer dømt til å betale 
sin husvert 6000 kroner i bot etter 
å ha kalt han «ape» og andre 
rasistiske navn. � I Nordjylland 
i Danmark har over 100 utlendin-
ger motatt trusselbrev. Politi og 
eksperter er sjokkerte over denne 
nazistiske kampanjen.

24. De to afghanske flyktningene 
som dagen i forveien ble forsinket 
fra å deporteres fra Trandum blir 
fraktet til Islamabad via Paris. • 
Norges Fotballforbund og Norsk 
Tipping lanserer «holdningskon-
trakter» for idrettsklubber, et av 
målene er å bekjempe rasisme.

27. �  Spanske supportere 
bruker pipekonsert og apelyder 
mot de fargede spillerne på det 
Franske fotballandslaget.

28. SOS Rasisme setter i gang 
en underskriftskampanje for å 
forby Vigrid og andre nazistiske 
organisasjoner.

juni

10. juni: 
Flere sentrale 
SV-repre-
sentanter 
krever stans i 
deportasjonene 
og at FNs 
anbefalinger 
følges.

14. juni: USA 
varsler militær 
storoffensiv 
i det sørlige 
Afghanistan

14. juni: De sultestreikende forlater et 
møte med Røde Kors, Flyktninghjel-
pen og representanter fra Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet. På møtet 
blir afghanernes krav om ny vurdering 

av sakene deres blankt 
avvist av myndighetene. 
I stedet blir de tilbudt 
5000 kroner ekstra hvis 
de frivillig forlater Norge.

17. juni: Politiets 
utlendingsenhet varsler 
start i deportasjoner av 
afghanere i løpet av juni.

18. juni: SVs landsstyre vedtar en uttalelse om at afgha-
nerne må få en ny vurdering, og at alle anbefalinger fra FNs 
høykommissær for flyktninger (UNHCR) skal følges.
Statsminister Jens Stoltenberg avviser SVs uttalelse og sier 
det ikke vil bli «noen endring av gjennomføringen av vedtak 
som alt er fattet».

16. juni: Oslopolitiet møter mann-
sterke og med flere busser for å 
fjerne de sultestreikende. Rundt 100 
demonstranter og sultestreikende 
lenker seg sammen i en sivil ulydig-
hetsaksjon. Politiet fjerner rundt 40 
afghanere med makt og beslagleg-
ger telter og andre eiendeler. Noen 
timer senere løslates afghanerne og 
returnerer til domkirkeplassen.

19. juni: Bjarne Håkon Hanssen og Krisitin Halvorsen holder pres-
sekonferanse. De lover å følge FNs anbefalinger, «i alle fall til nyttår», 
og å legge til rette for ny vurdering av sakene. Samtidig kritiserer de 
SOS Rasisme for å være ansvarlige for sultestreiken.

SOS Rasisme svarer med å gi regje-
ringen ansvaret for sultestreiken: 
«Regjeringen har brutt løftene sine 
og viderefører Erna Solbergs politikk, 
den politikken driver folk til desperate 
handlinger som sultestreik».

20. juni: Etter fire uker avslutter 
afghanerne sultestreiken over hele 
landet. Kombinasjonen av den helse-
messige situasjonen og regjeringens 
nye løfter er utslagsgivende.

Utdrag fra tidslinjen for 
sultestreiken som sto i 
AntirasisteN 3–2006

Fra demonstrasjonen dagen etter sultestreiken ble avblåst. Foto: Trond Thorbjørnsen

40 meter underskrifter ble samlet under sultestreiken. Her bringes 
de til Stortinget.  Foto: Trond Thorbjørnsen
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Quisling
• Vidkun Abraham Lauritz, 1887—1945, 
offiser og politiker. Stiftet Nasjonal 
Samling (NS) i 1933. Proklamerte seg 
selv som statsminister 9. april 1940. 
Quisling meldte seg hos politiet 9. mai 
1945; i den etterfølgende rettssaken ble 
han tiltalt for landsforræderi, dømt til 
døden og henrettet 24. okt 45.

Rase
• Rase, en gruppe individer innenfor 
en art som har flere, felles arvelige 
egenskaper som gjør at de kan skilles 
fra andre grupper av individer innenfor 
arten. Raser er populasjoner som 
atskiller seg fra hverandre i frekven-
sen av visse gener. Underart brukes 
i samme betydning som raser og 
foretrekkes av stadig flere forskere. 
Rene raser i arvemessig forstand 
forekommer bare ved innavl eller hos 
selvbefruktende planter. Menneskear-
ten består ikke av forskjellige raser.

Rasisme 
• Se side 3 – Kort om rasisme.

Rasismeparagrafen
• Straffelovens §135a
«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt 
offentlig setter frem en diskriminerende 
eller hatefull ytring, straffes med bøter 
eller fengsel inntil 3 år. Likt med en 
offentlig fremsatt ytring, jf § 7 nr. 2, 
regnes en ytring når den er satt frem 
slik at den er egnet til å nå et større 
antall personer. Som ytring regnes 
også bruk av symboler. Medvirkning 
straffes på samme måte.
Med diskriminerende eller hatefull 
ytring menes det å true eller forhåne 
noen, eller fremme hat, forfølgelse 
eller ringeakt overfor noen på grunn 
av deres:
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske 
opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller 
orientering.»

Reisebevis 
• Et reisedokument som kan gis til 
personer som har eller får lovlig 
opphold i Norge. Reisebevis skal etter 
søknad gis til flyktninger dersom ikke 
særlige grunner taler mot det. Se også 
«Utlendingspass».

Schengenavtalen
• 25. mars 2001 ble Norge med i Sche-
ngen-samarbeidet. Schengen-samar-
beidet var opprinnelig et samarbeid 
mellom EU-landene (ikke Storbritannia 
og Irland), men omfattet også Norge 
og Island.

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

• Ved å kalle det å flykte for «ulovlig 
innvandring», fungerer Schengen-
samarbeidet som en effektiv mur mot 
den såkalte «asylstrømmen». Gjennom 
kontinuerlig kontroller av mistenkelige 
(mørkhudede) mennesker skal grense-
vaktene hindre at mennesker på flukt 
skal kunne «trenge» seg inn i EU.

• For å gjøre hele denne prosessen enda 
mer effektiv, bruker Schengen-landene 
et dataprogram som heter Schengen 
Information System (SIS). Dette er et 
system som politiet benytter seg av til 
å registrere kriminelle og mistenkelige 
personer.

5. Det kommer fram 
at norske myndigheter 
benytter seg av såkalt 
«internflukt» til flere land – å 
returnere flyktninger til steder 
de ikke kommer fra. Dette strider 
mot FNs retningslinjer. • En Afg-
hanistan-ekspert ved International 
Peace Research Institute i Oslo 
slår fast at sikkerhetssituasjonen 
i Kabul er betydelig forverret. � 
En ny rapport fra Europarådet 
for flyktninger og landflyktige 
karakteriserer europeisk flykt-
ningpolitikk som «urettferdig og 
tilfeldig». Rapporten konklude-
rer med at politikken går spesielt 
hardt utover barn og familier.

6. Regjeringen sender på høring 
et forslag om at sakene til de 197 
MUF-erne som UDI har gitt 
oppholdstillatelse, skal vurderes 
på nytt. • To norsk-turkmenske 
asylsøkere befinner seg i feng-
sel i Nord-Afghanistan etter å 
ha drevet kristen misjonering, i 
følge afghansk politi. De  frykter 

at de ikke overlever 
natten. • En gruppe 
på 13 organisasjo-

ner, deriblant SOS Rasisme, ytrer 
ønske om å reformere Utlendings-
nemnda.

7. To afghanske flyktninger 
deporteres. Det blir avholdt 
demonstrasjoner på Trandum og 
Gardermoen.

14. Afghanistan ber Norge om 
å vente med tvangsutsending av 
afghanske flyktninger. • Alle 
afghanerne som fikk sine saker 
behandlet etter sultestreiken får 
avslag, trass i anbefalinger fra 
FN.  

21. Homofile Bård Nylund står 
frem etter å ha blitt utsatt for 
homofobi vold på gata i Oslo. 
• Mange norske jøder føler seg 
mobbet, og det Mosaiske tros-
samfunn oppfordrer sine medlem-
mer til å la kippaen (hodeplagg) 
ligge igjen hjemme. • Molde SOS 
Rasisme krever stans i salget av 
rasistsymboler under Moldejazz. 

23. Festivalledelsen på Mol-
dejazz går på befaring sammen 
med lokallaget og slår fast at de 
rasistiske symbolene er fjernet fra 
salgsbodene på Moldejazz. 

25. Israel klager Dagbladet inn 
for PFU for å ha trykket karikatu-
rer av statsminister Ehud Olmert. 
Karikaturene sammenligner Isra-
els behandling av palestinerne 
med nazistenes behandling av 
jøder under 2. verdenskrig. • Det 
oppdages hakekors i en av to 
boliger i Halden som ble påtent 
forrige uke. I begge boligene var 
det bosatt personer av utenlandsk 
opprinnelse. 

26. To kenyanske søstre fortvi-
ler etter å ha blitt nektet inngang 
på utestedet Tempest i Oslo. 
Dørvaktene sa det var et «lukket 
selskap», noe som blir avvist av 
andre gjester.

27. Leder av Aps homonettverk, 
Håkon Haugli, krever at politiet 
må registrere vold mot homofile. 

28. �  FN kritiserer USAs 

menneskerettslige forhold i inn- 
og utland etter å blant annet ha 
oppdaget at fattige og mennesker 
med minoritetsbakgrunn oftere 
utsettes for dødsstraff enn andre. 
• Fire av lederne i den amerikan-
ske rasistorganisasjonen Aryan 
Brotherhood blir funnet skyldig i 
drap og andre grove forbrytelser 
i amerikanske fengsler.

30. Stortingsrepresentant 
Andrè Okatay Dahl (H) ønsker 
debatt etter at to homofile har 
blitt banket opp av innvandrer-
ungdom i hovedstaden på en uke. 
• Afghanske kvinner arrangerer 
nattevake til støtte for afghanere 
som risikerer en usikker fremtid 
ved deportasjon til hjemlandet. 

31. Likestillings- og diskri-
mineringsombudet er bekymret 
fordi færre innvandrere klager 
over rasisme av frykt for å ikke 
bli trodd.

juli

1. Rogalands avis avslører 
rasisme ved en ansettelsesprosess 
hos Statoil-stasjonen på Hinna i 
Stavanger. 

3.  Det blir avslørt salg av nazi-
utstyr på nettportalen finn.no. • En 
romanifamilie på 50 kastes ut fra 
Sola Camping utenfor Stavanger. 
Romanipresident Gabriel Werner 
Johansen reagerer. � Den sven-
ske valgforskeren Henrik Oscars-
son legger fram tall som viser at 
rasistiske partier stiller lister i 
hver tredje kommune ved høstens 
svenske kommunevalg.

13. To somaliere fraktes vekk fra 
Lier ventemottak. SOS Rasisme 
beklager at Norge nok en gang 
tvangsreturnerer flyktninger til 
Somalia. 

14. En 18-åring tilstår å ha påsatt 
3 branner i Halden for å ramme 
innvandrere. • Petter Nesser ved 
Forsvarets forskningsinstitutt 
kritiserer FrP for å ha feilsitert 
og misbrukt hans forskningsrap-
port om islamistisk terrorisme 
i Europa. � Minst 50 personer 
blir drept under bombingen av et 
barnehjem på Sri Lankas, 43 av 
disse var skolejenter. Samtidig går 
en bombe av i landets hovedstad 
Colombo. SOS Rasisme frykter 
for sikkerheten til 13 år gamle 
Ashok som ble tvangssendt til 
landet i mai.  

15. � FN melder om flere flykt-
ninger fra Somalia til Kenya. 

16. Norge begynner utsendelse 

av somaliske flyktninger i strid 
med FNs anbefalinger.

17. Det avsløres at områdene de 
somaliske flyktningene sendes 
tilbake til, er så farlige at politiet 
ikke våger å lande der. 

18. NTB melder at mestepar-
ten av innvandrere til Norge 
nå kommer fra land i Europa. • 
Trond Granlund, som er invitert til 
Lørenskog SOS Rasismes arran-
gement Kjennfestivalen, mottar 
hatbrev fra en anonym nazist.

20. Under cupoppgjøret mellom 
Start og Lillestrøm ropes nazi-
skjellsord til LSKs tyske trener, 
Uwe Rösler. • Ytterligere to flykt-
ninger tvangssendes til Somalia. 
• Lørenskog SOS Rasisme arran-
gerer Kjennfestivalen med tema 
«Hent Ashok hjem» � Etiopiske 
soldater tar seg inn i Somalia. 

21. Placide Kanema, leder for 
Sarpsborg SOS Rasisme, ber 
FrP slutte å rangere innvandrer-
grupper. • Stortingsrepresentant 
Jon Lilletun (KrF) går bort etter 
lengre tids sykdom. Lilletun 
markerte seg blant annet sterkt 
for flyktningers situasjon. 

22. Afghanske flyktninger truer 
med ny sultestreik. • SV krever 
stans i tvangsutsendelsen av asyl-
søkere til Sentral- og Sør-Somalia. 
• Det offentliggjøres at familien 
Zirimwabagado fra Kongo får bli 
i Bergen. • Skiensfirmaet Unicall, 
med hele 40% ansatte med uten-
landsk bakgrunn, får et diplom fra 
Skien SOS Rasisme. � Spania og 

Senegal går sammen for å stanse 
flyktningers forsøk på å komme 
inn i Europa.

23. Bjarne Håkon Hanssen 
møter Utlendingsnemda for å dis-
kutere situasjonen i Somalia, men 
stanser ikke tvangsutsendelsene. 
• FN avviser Utlendingsnemndas 
påstand om at Høykommisjonæ-
ren mangler oversikt i Somalia. 
• Statistisk sentralbyrå melder 
at innvandrerledigheten fortsatt 
går ned. 

24. Barneverninstitusjonen 
Klokkerhuset tvinges av fylkes-
mannen i Telemark til å godta 
rus- og nazisymboler på veg-
gene. SOS Rasisme krever en 
forklaring fra fylkesmannen. • 
Riksadvokaten starter undersø-
kelser for å avdekke om politiet 
behandler ungdom med uten-
landsk bakgrunn annerledes enn 
etnisk norsk ungdom.

26. To somaliere tvangsretur-
neres til Mogadishu (Somalia). • 
Under en fotballkamp mot Sconto 
Riga blir Moldes fargede spillere 
sjikanert. • SOS Rasisme har stand 
på Spikersuppa i forbindelse med 
markeringen av Kronprinsparets 

bryllupsdag. Det er Kronprins-
paret selv som har invitert SOS 
Rasisme og andre organisasjoner 
på bakgrunn av deres eget huma-
nitære fond. 

27. Direktør i UNE, Terje Skjeg-
gestad, etterlyser en lovfesting 
dersom Norge skal være pålagt å 
følge FNs anbefalinger. 

29. Utestedet Down Town og en 
iransk dørvakt i Oslo blir idømt 
bot for å ha nektet en gruppe 
somaliere servering. • SV tar ini-
tiativ til faste møter med regjerin-
gen i flyktning- og asylspørsmål. 
• Bjørnsonfestivalen anklages for 
antisemittisme.  

31. Bjarne Håkon Hanssen 
sender ut en instruks om at alle 
asylsaker som berører barn som 
har vært i Norge i tre år stilles 
i bero. • En gladmelding spør-
reundersøkelse viser at over 
halvparten av innvandrere er i 
jobb eller utdanning etter å ha 
fullført introduksjonsprogrammet 
. � En undersøkelse gjennomført 
av en spanske bank viser at EUs 
økonomiske vekst er avhengig av 
innvandringen de siste ti årene. 

august

• Ble kalt «neger» av politiet
Wurie Jalloh og Sow Muhammed ble ofre for politirasisme da de ble 
kalt «neger» av politiet og kastet på glattcelle. I september var Jalloh og 
Muhammed på vei hjem fra Oslo sentrum da en full, norsk mann stoppet 
dem og ropte rasistiske skjellsord. De ønsket ikke bråk og forsøkte å roe 
mannen ned. I løpet av kort tid var sju-åtte politibiler på stedet, og Jalloh 
og Muhammed ble lagt i bakken og arrestert. I denne episoden ble Jalloh 
kalt «neger» av politibetjentene. Trond Skog, som var øyenvitne beskriver hendelsen som 
hårreisende. Politiinspektør Runa Bunæs i Oslo politidistrikt forklarer ordbruken med at 
ordet «neger» brukes i politiets registreringssystemer.

• Sultestreiket på sykehuset
Afghanske Ali Ahmad Hassani (25) sultestreiket i 12 dager 
mens han lå på sykehus, fram til 22. oktober. Ali startet 
sultestreiken i protest mot behandlingen av flyktninger fra 
Afghanistan. Ali er selv flyktning, men ikke fra Kabul. Politiet 
i Oslo går for tiden fra dør til dør til afghanere for å pågripe 
flyktninger som skal deporteres. Da politiet stod utafor døra til 
Ali ble han så redd at han hoppet ut av vinduet i tredje etasje 
og brakk begge beina. På Kongsvinger sykehus startet han 
sultestreiken. Det tar minst tre måneder før Ali kan gå igjen.

• Norge deporterer flyktninger til Somalia
Siden august har Norge deportert flyktninger til Somalia, et av verdens 
farligste og mest ustabile land. Somalia har ikke hatt et fungerende sentralt 
styre siden 1991, og lokale krigsherrer styrer i forskjellige deler av landet. 
Norge startet deportasjoner først da at flyplassen i Mogadishu ble åpnet av 
islamister som overtok styringa av byen i juni. Islamistene har nå erklært krig 
mot nabolandet Etiopia. Norsk politi regner Somalias hovedstad som så farlig 
at de ikke tar sjansen på å eskortere asylsøkere helt fram. Norge har heller 
ingen mulighet til å følge opp somaliske asylsøkere etter at de er tvangsut-
sendt, innrømmer Utlendingsnemnda. Norge er blant de eneste i Europa som 
deporterer flyktninger til Somalia, og har møtt sterk kritikk fra bl.a. FN.

Aktivister fra SOS Rasisme møter Kronprinsparet på stand. Foto: Lars Brønseth



AntirasisteN nr 1 – 2007 side 15sept / okt

Segregering
• Å holde folkegrupper atskilt, uten 
mulighet til å integrere seg eller bli 
kjent med hverandre. Segregering er 
det motsatte av assimilering.

Selvhjelp for innvandrere og 
flyktninger (SEIF)
• Selvhjelp for innvandrere og flykt-
ninger er en frivillig og uavhengig 
organisasjon som ble opprettet i 1986. 
De informerer, henviser til rette instans 
og hjelper med problemløsning. 
Målsettingen er å hjelpe nye borgere 
med å finne fram i det norske samfun-
net og tilegne seg nok informasjon til 
å løse egne problemer. Selvhjelp har 
medarbeidere med forskjellig kultur- og 
språkbakgrunn. 

Adresse: 
Langes gate 1, 
0165 Oslo

Telefon: 220348 30
Faks: 22110513
Internett: www.seif.no

Senter mot etnisk 
diskriminering (SMED)
• Er nedlagt. Funksjonen er flyttet over 
til Likestillings og Diskrimineringsom-
budet.

Statlig mottak 
• Bosted for asylsøkere mens de venter 
på behandling av asylsøknaden. Etter 
vedtak blir de normalt boende enda en 
periode i statlige mottak før bosetting 
eller utreise. Beboere i statlige mottak 
får hjelp til det nødvendigste av mat og 
klær, og de har ulike plikter og tilbud. 
Mottakene holder nøktern standard og 
er fortrinnsvis basert på selvhushold. 

Statlig rasisme
• Statlig rasisme er den typen rasisme 
som blir begått av statlige eller offent-
lige organer, som for eksempel sosi-
alkontoret, politiet og Justisdeparte-
mentet. Det finnes enkeltpersoner som 
er rasister i alle yrker og samfunnslag. 
Når ansatte i det offentlige er rasister 
vil dette ha en spesielt skadelig virk-
ning. Statsapparatet har stor makt, og 
det bør være et minimumskrav at de 
som håndhever denne makten, enten 
det er saksbehandlere, byråkrater, poli-
tifolk eller politikere, ikke har rasistiske 
holdninger.

Statsløs
• En person uten statsborgerskap i noe 
land. En statsløs person er ikke sikret 
rettigheter som oppholds- og arbeids-
tillatelse og får ofte «dobbeltstraff» i 
rettssystemet. I verdenserklæringen 
om menneskerettigheten artikkel 15, 1 
og 2, heter det: «Enhver har rett til et 
statsborgerskap. Ingen skal vilkårlig 
berøves sitt statsborgerskap eller 
nektes retten til å forandre det.»

Tilbakevending 
• Brukes om personer med flyktning-
bakgrunn som vender tilbake til sine 
hjemland. Tilbakevending kan skje på 
eget initiativ eller være organisert av 
myndighetene. Den kan foregå med 
eller uten offentlig støtte og annen 
aktiv stimulans eller tilrettelegging. 

1. SOS 
R a s i s m e 
avho lde r 
lokallagskonferanse i Kongs-
berg helgen 1. – 3. september. 
Tema for helgen er «aksjon mot 
rasisme!» og 200 antirasister 
fra hele landet samler seg for å 
knytte kontakter og lære mer om 
rasisme og nazisme. • Ny lov om 
statsborgerskap med tøffere krav 
til søkerne trer i kraft. Blant de 
viktigste endringene i statsbor-
gerskapsloven, er at søkere må 
ha bosettingstillatelse samtidig 
som de må ha gjennomført 250 
timer norskundervisning og 50 
timer samfunnsfagsundervis-
ning. Kravene gjelder søknader 
som er fremmet etter 1. septem-
ber 2008.

6. FrPs innvandringsutvalg utta-
ler at de vurderer, i forbindelse 
med regler for statsborgerskap, 
at de som kommer til Norge 
som asylsøkere eller arbeidsinn-
vandrere, aldri skal få bli norske 
statsborgere.

7. 100 somaliere demonstrerer 
utenfor lokalene til Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet, de 

krever stopp i tvangsutsendelsene 
av somaliere som har fått avslag 
på asylsøknadene. � 17 nazister 
blir arrestert i Belgia, mistenkt for 
å ha planlagt terroristattentater for 
å destabilisere landets demokra-
tiske institusjoner.

11. Haugaland mottakssenter 
blir stengt, brannvesenet fant det 
farlig for liv og helse å bo der.

14. SOS Rasisme lanserer en 
antinazi-telefon, der ungdom som 
vil bryte med nazistiske miljøer 
kan ringe for å få råd og hjelp. 
Telefonen er åpen fra klokken 16 
på hverdager, og døgnet rundt i 
helgene. Telefonnummer du kan 
ringe er: 975 10 016.

15. SOS Rasisme anmelder 
organisasjonen Vigrid og Øyvind 
Heian for brudd på straffelovens § 
135a – «rasismeparagrafen».

16. � I fotballkamp mellom 
Alemannia Aachen og Borussia 
Mönchengladbach, blir det ropt 
rasistiske skjellsord til fargede 
spillere. Det tyske fotballforbun-
det skal etterforske hendelsen. 

17. Den jødiske synagogen i 
Oslo blir beskutt. SOS Rasisme 
reagerer med avsky.

19.� Polske Pogon Szczecins 
brasilianske spiller Julcimar utset-
tes for grov rasisme i  andredivi-
sjonskampen mot Lechia Gdansk. 
Gdansk-fansen kaster bananer 
etter spilleren, og synger hyllester 
til nazisten Rudolf Hess.

20.Vigrid-gode Øyvind Heian 
fra Larvik blir arrestert etter en 
væpnet politiaksjon, siktet for å 
ha truet med å skyte på politiet 
ned hagle. •  Kidane fra Eritrea får 
innvilget oppholdstillatelse etter 
fem år i usikkerhet på asylmot-
tak. � En fem år gammel jente 
med opprinnelse i Uzbekistan, 
blir angrepet av rasister i Strøm-
sund. Rasistene kaster steiner og 
glassflasker etter jenta, og roper 
rasistiske skjellsord etter den 
uzbekiske familien.

21. Vigrid-stifter Tore W. Tvedt 
blir arrestert, siktet for å ha spyttet 
på politiet. Det blir også Vigrid-
gode Øyvind Heian, etter å ha 
kastet innholdet i en kjele mot 
politiet, og på grunn av fram-
satte trusler. � Justisministeren 

og boligministeren i Nederland 
trekker seg, etter en rapport som 
påpeker sikkerhetsfeil ved et 
asylmottak hvor elleve asylsøkere 
døde i en brann i oktober i fjor.

22. � Det tyske fotballforbun-
det krever over 800.000 kroner 
fra to tyske klubber etter rasistisk 
motiverte sanger fra tribunen.

24. TV2-reporter Tuva Raanes 
og TV2 anmelder et nazistisk nett-
sted, etter at Raanes urettmessig er 
blitt uthengt som kjæreste til en 
hovedsiktet i en terrorsak.

26 � En gruppe på 40 båtflykt-
ninger hevder at greske myndig-
heter skal ha kastet båtflyktnin-
ger over bord utenfor kysten av 
Tyrkia.

27. En utstilling om nazismens 
fremvekst i Europa, åpner på 
Falstad.

28. Klassen til Ashok møter 
ordfører Åge Tovan, som lover å 
bringe saken videre til formann-
skapet i Lørenskog kommune. 

29. FrPs gruppeleder i Kristian-
sand, Stian Storbukås, beskyldes 
for rasisme og nazisympatier. 

september

• YouTube fullt av nazisme Det populære nettstedet YouTube ble oppret-
tet for at folk over hele verden skulle kunne dele videofilmer. YouTube får 
daglig inn 65.000 filmer og hele 100 millioner filmer blir lastet ned daglig. Daily 
Mail har gjort en undersøkelse av nettstedet og har funnet frem til den mørke 
siden ved det, melder Økonomisk Rapport. Ved et søk på YouTube kan en få 
opp taler av Hitler og Ku Klux Klan etterfulgt av kommentarer som er skrevet 
av nazister. I kommentarene krever nazistene utryddelse av mørkhudede og 
muslimer. – Det er en forskjell på ytringsfrihet og oppfordring til rasisme. Da 
er det ikke lenger et spørsmål om ytringsfrihet, sier Matthew Collings, leder av 
antifascistorganisasjonen Searchlights, ifølge Daily Mail.

• Tre års fengsel for nettrasisme
Fredag 6. oktober ble Neil Martin (30) 
fra Maghull i England dømt for rasisme 
på nettet. Briten fikk tre års fengselsstraff 
for rasisme i et nettforum, melder Itavisen.no. 
Bakgrunnen for straffen var Martins rasistiske 
bemerkninger etter drapet på 18-årige 
Anthony Walker. Drapet var et av de groveste 
rasistisk motiverte drapene i England da Walker 
ble brutalt drept av rasister med øks. 

• Drept fordi han var hvit 
15-åringen Kriss Donald ble knivstukket og påtent av kidnappere 
den 15. mars 2004 i Glasgow, melder Dagbladet. En av de draps-
tiltalte, Imran Shahid, skal ha fått med seg gjengen sin for å hevne 
seg på et påstått angrep fra noen hvite gutter tidligere på kvelden. 
Et av vitnene i rettsaken, Zahid Mohammed, forklarte i rettsaken 
at Shahid skal ha ønsket å «se etter dem... hvem som helst». 
Gjengen møtte på Kriss Donald og en kamerat, og Mohammed 
forklarte videre i retten at Imran Shahid spesielt angrep Kriss fordi 
han var liten av størrelse. I følge Mohammed ville ikke drapet ha 
skjedd hvis ikke Kriss Donald var hvit. 

§§
3. Det innvandrerfiendtlige 

partiet Demokratene ønsker et 
samarbeid med det høyreekstreme 
partiet Sverigedemokraterna.

5. Afghanske Ali Ahmad Has-
sani hopper ut av vinduet i tredje 
etasje i en leilighet i Oslo og 
brekker begge beina da politiet 
kommer for å tvangsutsende afg-
hanere som bor i leiligheten. 

6. Regjeringen presenterer sin 
handlingsplan for integrering. 
Blant tiltakene er 43 millioner 
kroner på statsbudsjettet for 
2007 til norskundervisning for 
alle asylsøkere. • To brødre på 19 
og 17 år slår ned en 33-åring helt 
uprovosert utenfor Texas Pub på 
Råholt. 19-åringen blir varetekts-
fengslet i fire uker og er tidligere 
dømt for flere voldshandlinger. 
Han er kjent fra nazimiljøet på 
Romerike. • Regjeringen ønsker 
å øke kvoten på overføringsflykt-
ninger fra 1000 til 1200 i 2007. 
Målet i Soria Moria-erklæringen 
er 1500 overføringsflyktninger. 
�  Engelske Neil Martin blir 
dømt til to år og åtte måneders 
fengsel for rasistiske uttalelser i 
et nettforum.

8. �  Det rasistiske partiet 
Vlaams Belang i Belgia får økt 
oppslutning i lokalvalget, men 
mister posisjonen som det største 
partiet i Antwerpen. 

10. Ali Ahmad Hassani 
innleder sultestreik etter 
hendelsen den 5. oktober.

11. Vigrid-medlem Øivind 
Heian blir varetektsfenglset i fire 
uker for drapstrusler mot justismi-
nister Knut Storberget. 

12. Øvre Eiker SOS Rasisme tar 
initiativet til en punktmarkering 
utenfor Eiker, Modum og Sigdal 
Tingrett i Hokksund i forbindelse 
med rettsaken mot Vigrid-stifter 
Tore Tvedt. 

18. � 152 fotballsupportere blir 
arrestert for rasistiske fornærmel-
ser under en 2. divisjonskamp i 
Serbia. 47 av de som blir pågrepet 
er mindreårige. 

19. Tore Tvedt dømmes til 45 
dagers betinget fengsel med to års 
prøvetid for brudd på rasismepa-
ragrafen (§135a). • Afghanerne 
starter sin tre dager lange marke-
ring mot deportasjonene ved Stor-
tinget. • Biskop Olav Skjevesland 
åpner for bruk av sivil ulydighet 
i asylsaker. 

22. Ali Ahmad Hassani avslutter 
sultestreiken sin etter 12 døgn. 

23. � Manchester United-spil-
leren Rio Ferdinand krever at 
forbundene gjør mer for å stanse 
rasismen innenfor fotballen. • � 
Nazister preger demonstrasjonene 
mot en minnemarkering for 1956-
opprøret i Ungarn. 

27. Magasinet Ny Tid avslører at 
Norsk Språkråd mener en innvan-
drer aldri kan kalle seg nordmann. 

Uttalelsene skaper sterke reaksjo-
ner og stor offentlig debatt.

28. Trøndelag Fotballkrets 
utnevner en spesialetterforsker 
for å etterforske episoder som 
spytting i hånda før man hilser på 
motspillere med mørk hudfarge.  

30. Den Afghanske Flyktning-
komiteen arrangerer konferansen 
«90 dager etter sultestreiken». • 
Leder for det somaliske ungdoms-
senteret Riyo Rajo på Grønland i 
Oslo, Mohamed Sheik, uttaler i en 
dokumentar på TV2 at han er i mot 

integrering. Riyo Rajo blir fratatt 
pengestøtten fra departementet på 
3,5 millioner da det viser seg at de 
misbruker støtten.  

31. Elever ved Bergeland vide-
regående skole i Stavanger samler 
inn 250 underskrifter til støtte for 
medelever som skal sendes ut av 
Norge. • Mirlanda Shabani og 
sønnene Miran (5) og Mekan (8) 
blir hentet av politiet på Stok-
marknes for tvangsutsendelse til 
Kosovo. 

oktober

Nordmann?
I et intervju med magasinet Ny Tid i oktober sier direktør 
i Norsk Språkråd, Sylfest Lomheim, at en innvandrer aldri 
kan kalle seg norsk.

Etter at både utenriksminister, inkluderingsminister og statsminister 
har kritisert definisjonen  legger Språkrådet seg flat og uttaler:

- En trenger ikke være «etnisk norsk» for å kalle seg nordmann eller 
for å bli kalt nordmann.

Aktivister fra SOS Rasisme utenfor Øvre Eiker tinghus, der Tore W. Tvedt 
dømmes for rasisme.  Foto: Trond Thorbjørnsen
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Tolking
• Tolkning i offentlig sektor er nød-
vendig for at fagfolk og tjenestemenn 
skal kunne etterleve veilednings- og 
informasjonsplikten også i kommu-
nikasjon med minoritetsspråklige. 
Informasjons- og veiledningsplikten er 
fastlagt i forvaltningsloven (§§11, 16, 
17) og i ulike særlover.

• Tolk skal bestilles når språklig 
assistanse er nødvendig for å oppnå 
forsvarlig kommunikasjon, eller når 
den minoritetsspråklige selv ber om 
tolk.

Transittmottak 
• Midlertidig bosted for asylsøkere inntil 
de er intervjuet av UDI og har gjennom-
gått helsesjekk. Asylsøkere med antatt 
grunnløse søknader, og som raskt kan 
returnere til hjemlandet, vil normalt 
være innkvartert i transittmottak inntil 
hjemreise kan finne sted.

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

Adresse: Postboks 8108 Dep.0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00 Telefaks: 23 35 15 01
Internett: www.udi.no 

UNHCR
• FNs høykommissær for flyktnin-
ger, (UNHCR), ble opprettet av FNs 
hovedforsamling i 1951. I henhold til 
flyktningkonvensjonen av 1951 skal de 
sikre flyktningenes rettslige stilling og 
arbeide for at de kan vende tilbake til 
sitt hjemland eller bli integrert i et nytt 
samfunn. Fikk Nobels fredspris både i 
1957 og 1981. 

UNE (Utlendingsnemnda) 
• UNE er ment å være et frittstående 
domstollignende forvaltningsorgan. 
Verken Stortinget, regjeringen eller 
departementet kan instruere UNE 
om lovtolking, skjønnsutøvelse eller 
avgjørelsen av den enkelte sak.

PB 8165 Dep., 0034 Oslo
Telefon: 21 08 50 00 Telefaks: 21 08 50 01
Internett: www.une.no

Urbefolkning
• Den opprinnelige befolkningen i et 
område.

Ureturnerbare asylsøkere
• En person som har fått avslag på 
søknad om asyl eller opphold men som 
p.g.a. forhold i hjemlandet ikke kan 
sendes tilbake. De ureturnerbare får 
ikke personnummer, støtte til livsopp-
hold, norskundervisning eller mulighet 
til midlertidig arbeidstillatelse.

Utlendingsloven og 
utlendingsforskriften 
• Utlendingslovens bestemmelser gir 
rammer for utlendingers adgang til 
Norge og deres opphold i landet. 
Utlendingsforskriften angir nærmere 
hvordan utlendingslovens regler skal 
håndheves. 

Utenlandske statsborgere
• Per. 1. januar 2006 bodde det 222 277 
utenlandske statsborgere i Norge. 
Disse utgjorde 4,8 prosent av folketal-
let.

1. En kurdisk mann pågripes 
av politiet på arbeidsplassen 
for tvangsreturnering til Tyrkia. 
Hans kone og deres to barn har 
fått midlertidig oppholdstillatelse 
i Norge. • Politiet gjennomfører 
en enorm identitets-jakt på Dale. 
60 politifolk deltar i razziaen der 
flere asylsøkere blir pågrepet 
og tvangsutsendt ut av Norge. • 
Mirlanda Shabani fra Kosovo og 
hennes to sønner får beskjed om 
at de likevel får bli i Norge etter 
utsendelsen dagen før. 
� 70 muslimer får sparken på 

den franske flyplassen Charles 
de Gaulle internasjonale flyplass 
utenfor Paris. Årsaken er at de er 
en «trussel for passasjerer». 

3. SOS Rasisme vurderer å 
anmelde enkeltmannsforetaket 
«Diverse Neger Arbeid» som er 
registrert i Brønnøysundsregis-
trene. Det har kommet flere klager 
fra personer som føler seg støtt av 
det rasistiske navnet. � En 86 år 
gammel tysk nazist blir dømt til 
fengsel på livstid for drapet på 
ti sivile italienere i 1944 av en 
italiensk militærdomstol. 

4. �  Nazister demonstrerer 
ulovlig i flere byer i Russland. 
Flere hundre blir arrestert på den 
nasjonale høytidsdagen. 

6. Utlendningsnemda stanser 
tvangsutsendelsene av somaliere 
som har fått endelig avslag på 
asylsøknadene sine. Årsaken er 
den politiske og sikkerhetsmes-
sige situasjonen i landet.

8. Ole-Martin Rognerud skifter 
navn på firmaet sitt fra «Diverse 
Neger Arbeid» til «Diverse Nyttig 
Arbeid». 
� Tre menn av asiatisk opprin-

nelse blir dømt til livstid i fengsel 
etter et rasistisk motivert drap på 
en 15-åring i Skottland i 2004.

9. Krystallnatta 
markeres mer enn 20 steder i 
landet. Lokallag av SOS Rasisme 
står bak markeringene. • Et styre-
medlem i IK Gimletroll i Kristi-
ansand må trekke seg fra styret på 
grunn av grove rasistiske utsagn 
mot to 15-åringer av asiatisk 
opprinnelse under en barne- og 
ungdomsturnering i fotball. 

10. � FNs høykommisær for 
flyktninger roser Norge for avgjø-
relsen om å stanse utsendelse av 
somaliske asylsøkere.  

15. Lørenskog kommune vedtar 
på et formannskapsmøte å kreve 
en ny vurdering av Ashok-saken. 
Innbyggere i Lørenskog har 
fakkelmarkering og viser at de 
fortsatt har håp om at Ashok 
skal få komme hjem igjen til 
Lørenskog.   

16. Ullevål sykehus tilbyr hijab 
som en del av arbeidsuniformen 
til ansatte som muslimer. Hege 
Storhaug uttaler at hijaben gir 
henne assosiasjoner til nazistenes 
jødetegn og hakekors, og krever 
at sykehuset trekker tilbudet. 
SOS Rasisme ønsker tilbudet 
velkommen, og mener et forbud 
mot hijab ville stengt folk ute fra 
arbeidslivet. 

18. � 6500 mennesker demon-
strerer mot en nazimarsj i den 
tyske delstaten Brandenburg. 

20. � Den danske læreboka 
«Os og Kristendom» trekkes til-
bake etter reaksjoner på kapittelet 
om terrorisme der det står at alle 
terrorister er muslimer.

21. Cameron Davis ved Sjøve-
gen statlige mottak forteller at 
enslige mindreårige asylsøkere 
må bruke lommepengene sine til 
å betale legebesøk. Flyktningut-
valget i SOS Rasisme reagerer 
kraftig på det de mener er en 
lovstridig situasjon.

28. Hadeland 
SOS Rasisme 
blir opprettet. • 
� EUs overvå-
kingsorgan for 
rasisme uttaler 
i en rapport at 
EU- l andene 
gjør lite eller 
ingenting for å 
hindre rasisme 
og diskrimine-
ring. 

november

Krystallnatta
• Natt til 9. november 1938 i Tyskland ble synagoger 
påtent, jødiske butikker knust, 30 000 jøder ble arrestert 
og sendt til konsentrasjonsleire og 91 ble drept. Navnet 
Krystallnatta ble til på bakgrunn av alt det knuste glasset 
fra butikkvinduer som lå strødd i gatene. Krystallnatta 
var starten på nazistenes jødeutryddelse.

• SOS Rasisme har markert Krystallnatta i flere år og 
dagen anses som den viktigste antirasistiske marke-
ringsdagen i Europa. I 2006 ble det holdt over 20 Krystall-
natta-markeringer i Norge i regi av lokallag av SOS 
Rasisme fra Bugøynes i nord til Arendal i sør.

• Se www.krystallnatta.no for mer info.

Kongsbergfolk syntes det var vel verdt å ta seg en tur ut en mørk novemberkveld for å 
markere sin avsky mot nazisme og rasisme. 

I Molde ble fakkeltogetavsluttet med appeller samt en mini-konsert med de lokale 
rapperne JKD og Tyfon. 

Kristiansund SOS Rasisme markerte Krystallnatta med et fakkeltog som ble avsluttet med 
en appell fra lokallaget og konsert. 
 

I artikkelen «Ved Euro-
pas murer» i nr. 4-06 falt 
dessverre slutten på tek-
sten ut. Vi trykker derfor 
siste avsnitt på nytt i sin 
helhet:

«...På min vei til Røde Kors 
sitt hovedkontor på Ceuta ser 
jeg ingen immigranter. Til 
gjengjeld er strandpromendaen 
overfylt av militære og poli-
tifolk i gang med morgenens 
joggetur. Anna Ruiz, lokal 
representant for Røde Kors, 
kan bekrefte mitt inntrykk. 
– Immigrantstrømmen til Ceuta 
har avtatt kraftig. Det kommer 
fortsatt immigranter hit, men 
de kommer ikke lenger i hun-
drevis, men dråpe for dråpe. 
Kanskje en to-tre personer hver 
dag. Vi har også færre immi-
granter fra land sør for Sahara 
nå enn tidligere. Mange av de 
som kommer nå har asiatisk 
bakgrunn, forteller hun. Over-

våkningen av gjerdene er blitt 
styrket siden episoden ifjor og 
jeg spør om immigrantene har 
stoppet å komme. Anna Ruiz 
smiler og rister på hodet, – Det 
vil aldri stoppe vet du. Immi-
grantene vil fortsette å komme, 
de finner bare en annen vei. 
Først var det Gibraltarstredet, 
så Melilla, og nå reiser de fleste 
til Kanariøyene. 

Mange av de som har levd 
nær immigrantstrømmen ved 
Gibraltarstredet har lite tro på 
myndighetenes skjerpede kon-
trolltiltak. «Ingen gjerder kan 
stoppe vinden», sier de, og med 
26 000 immigranter ankommet 
til Kanariøyene så langt i år er 
det mye som tyder på at de kan 
ha rett i det.»

AV ELI SOL VALLERSNES

LES HELE ARTIKKELEN PÅ: 
WWW.SOS-RASISME/ANTIRASISTEN

• Barn i kjøleskap
Bare i år er det født 140 barn av mødre i asylmottak. De har 
verken rett til norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse. 
Barn i asylmottak lever et liv i kjøleskapet, der barndommen 
settes på vent – ofte over mange år. Et liv som er stikk i strid 
med alt det vi vet om en sunn oppvekst. – Når norske myndig-
heter ikke greier å gjennomføre en saksbehandling som er 
rask nok til å ikke traumatisere barna, må de ta ansvar. Vi
kan ikke snu ryggen til det som skjer. Slik behandler vi ingen 
andre barn, sier advokat Rikke Lassen til Dagbladet den 25. 
november.

• Gibson-film anklages for rasisme Den 7. desember 
i fjor ble Mel Gibsons siste film anklaget for rasistisk framstil-
ling av mayafolket. Det melder Dagbladet. Filmen «Apoca-
lypto» topper lista over mest besøkte kinofilmer i USA, til 
tross for manges spådommer om at Gibsons antisemittiske 
uttalelser ville skade karrieren hans. Men den omstridte 
regissøren og skuespilleren blir igjen beskyldt for rasisme. 
Kritikerne mener «Apocalypto», som handler om en søra-
merikansk stamme som blir erobret av en aggressiv nabo, 
framstiller de gamle kulturene som primitive og «ville».

• Krever syv millioner
Jama M. Jama (45) fikk assistentlønn, men jobbet som bofel-
lesskapsleder for 10-15 enslige mindreårige flyktninger, skri-
ver Nordlys den 1. november. – Ingen sa at jeg ikke trengte å 
gå så mye på jobb, eller at jeg hadde krav på mer lønn. Jeg 
ba en gang om å få jobbe mindre. Da sa kommunen at hvis 
jeg skulle ha ordentlige arbeidsforhold, måtte de legge ned 
bofellesskapet, sier Jama. I dag utfører ni ansatte ved bofel-
lesskapet den samme jobben som Jama gjorde alene. Ifølge 
advokat Marte Madslien var Tromsø kommune klar over hva 
de har gjorde med ham og sånn sett «misbrukte ham». 
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Salem-marsjen:

• I 2000 ble en 16 år gammel nazist 
drept av en ungdomsgjeng i Salem.

• Nazister fra hele Norden bruker 
denne anledningen til å gå i tog 
for å hedre gutten til tross for at 
familien hans ikke ønsker noen 
nazistisk markering.

• Hvert år møter det opp mellom 
1000-2000 antirasister for å gå i 
demonstrasjonstog der de krever 
at svenske myndigheter setter 
en stopper for den nazistiske 
demonstrasjonen fordi det fremmer 
nazismen og fordi toget fungerer 
som en samlingsplass som gjør at 
nazister knytter kontakter.

• Kostnadene til demonstrasjonen 
i Salem i år ble anslått til hele fire 
millioner svenske kroner på grunn 
av hærverk, politiressurser osv.

• Dette er fjerde året SOS Rasisme 
arrangerer bussreise for å demon-
strere mot nazistene.

• For mer info om Salem – se 
www.sos-rasisme.no/salem

Utlendingspass 
• Personer som har fått oppholdstil-
latelse eller arbeidstillatelse etter å ha 
søkt om asyl kan få utlendingspass. 
Familiegjenforente til disse kan også 
få utlendingspass selv om de ikke 
har fått innvilget asyl. For personer 
som har fått innvilget asyl. Se også 
«Reisebevis».

Utvisning 
• Vedtak som innebærer at en utlending 
må reise ut av landet og bare kan 
komme tilbake hvis spesielle vilkår er 
oppfylt. Se også «Bortvisning».

Vedtak 
• En avgjørelse truffet av et offentlig for-
valtningsorgan som er bestemmende 
for rettigheter og plikter til private 
personer.

Ventemottak
• Regjeringen besluttet i 2005 å opprette 
et ventemottak for å gi et tilbud til 
tidligere asylsøkere uten lovlig opphold 
i Norge inntil de forlater landet. Det ble 
opprettet etter sterke reaksjoner på at 
denne gruppen verken fikk husly, mat 
eller klær. Ventemottaket er plassert 
i den tidligere sivilforsvarsleiren i 
Lier kommune. Enslige mindreårige 
asylsøkere, barnefamilier og syke får 
fortsatt bo på i ordinære asylmottak 
inntil avreise.

• Ventemottaket er i utgangspunktet fri-
villig, men de som tar imot tilbudet blir 
fratatt alle eiendeler og får begrenset 
sin personlige frihet. Ventemottaket 
praktiserer en umenneskelig behand-
ling av asylsøkere under dekke av å 
skulle motivere beboerne til retur.

Visum 
• Tillatelse til å reise inn i Schengen-
området og Norge, og oppholde seg i 
området i inntil tre måneder. Utenland-
ske borgere fra visumpliktige land 
som ønsker å reise til Norge eller til de 
øvrige Schengen-landene, skal søke 
og få innvilget visum før innreise til 
Schengen. Visum til hvert Schengen-
land er tilstrekkelig for å kunne reise 
fritt i hele territoriet i tre måneder og 
besøke ett eller flere land. Statsborgere 
fra visumfrie land trenger ikke visum 
for innreise til Schengen.

Voksenopplæring i norsk
• Voksne innvandrere, inkludert 
flyktninger, asylsøkere og personer 
med oppholdstillatelse på humanitært 
grunnlag får gratis opplæring i norsk 
med samfunnskunnskap. 

• Regjeringen kuttet støtten til norsk-
opplæring for asylsøkere fra 1.1.2003, 
men denne ble gjeninnført fra 1.1.2007.

• Kommunen har det administrative og 
faglige ansvaret for denne undervis-
ningen. Den avgjør hvem som skal 
arrangere disse kursene og godkjenner 
undervisningsoppleggene. Her får 
man også nærmere opplysninger om 
tilbudene.

Xenofobi
• Se «Fremmedfrykt». 

• Kilder: Caplex.no, Bokmålsordboka på 
Internett, SOS mod Racisme i Danmark, 
Utlendingsdirektoratet, Organisasjone-
nes hjemmesider, Statistisk sentral-
byrå, Norge.no, odin.dep.no, 

• Dersom du oppdager feil og mangler, 
gi oss beskjed: au@sos-rasisme.no

desember

1. Grenland får sitt andre lokal-
lag når Skien SOS Rasisme 
stiftes.

3. � Den norske ambassaden i 
Berlin krever stans av det tyske 
klesmerket «Thor Steinar» som  
misbruker det norske flagget i 
klærne som er rettet mot nazis-
ter.

4. TV2 viser Christofer Owes 
dokumentar «Naive Norge» 
som vekker store reaksjoner i 
hele landet. SOS Rasisme kaller 
dokumentaren for rasistisk, stig-
matiserende og diskriminerende 
og vurderer å anmelde TV2 og 
Owe.

6. NRK bestemmer seg for å 
bytte ut ordet «negerkonge» med 
«sydhavskonge» i historiene om 
Pippi Langstrømpe. 

7. Tre thailandske damer anmel-
der utestedet Børs kafé i Bergen 
etter de ble nektet adgang uten 

grunn.
8. 50 aktivister 

fra SOS Rasisme 
reiser til Stockholm for å delta i 
den årlige demonstrasjonen mot 
en av Europas største nazistisk 
markeringer i Salem utenfor 
Stockholm. 

9. En mann med latin-ameri-
kansk bakgrunn blir banket opp og 
kalt «jævla parasitt» av tre ukjente 
menn på vei hjem fra julebord 
med jobben i Skien sentrum. 

10. Den tidligere lederen i den 
kriminelle gjengen Young Guns, 
Shahid Rasool, uttaler i en doku-
mentar på TV2: – Den vestlige 
verden har ikke noe ære. Hvilke 
verdier har dere?... Et land som 
har homser som ministere, hvor-
dan skal det gå med det landet? 
SOS Rasisme kaller uttalelsene 
rasistisk.

11. Den kontroversielle fotogra-
fen Christofer Owe forteller at han 
vil lage film om Human Rights 
Services informasjonsleder Hege 

Storhaug. � Iran avholder en 
konferanse der de benekter jøde-
utryddelsene under 2. verdens-
krig. Likesinnede fra Midtøsten, 
Europa og USA deltar.

12. Justisminister Knut Storber-
get (Ap) kaller menneskehandel 
vår tids slavehandel. Regjeringen 
vil bruke 200 millioner for å verne 
interessene til ofre for menneske-
handel.

13. Den irakiske Falk-spilleren 
Alen Patros blir utestengt fra 
all trening og fotballkamper i 
seks måneder fordi han reagerte 
sterkt på å bli kalt «apekatt» av 
Teie-spilleren Christian Kolstad. 
Kolstad får kun én kamps suspen-
sjon.

18. � EU legger frem en rapport 
der det kommer fram at muslimer i 
Europa daglig opplever å bli utsatt 
for diskriminering, rasisme, frem-
medhat og fremmedfrykt.

20. CD-singelen «Hent Ashok 
hjem» slippes. Singelen er laget 
av Trond Granlund, lokale musi-

kere og elever fra Fjellhamar 
skole. 

21. Osmund Kaldheim, direktør 
i Integrerings- og mangfoldsdi-
rektoratet (IMDI) sier at Karmøy 
kommune er den kommunen i 
Norge som er best når det gjelder 
integrering av barn og unge med 
innvandrerbakgrunn. 

29. Flere politiske partier reage-
rer med avsky på at FrP-politiker 
Runar Liholt selger nazi-produk-
ter på nettet. • Tretten frivillige 
organisasjoner, blant annet SOS 
Rasisme, truer med brudd på alt 
samarbeid med Utlendingsnemda 
dersom ikke nemda reformeres 
slik at asylsøkernes rettssikker-
het blir bedre. 

30. Strømsgodset innfører «inn-
vandringsstopp» i klubben. Klub-
bens trener, Dag-Eilev Fagermo 
sier: – Det er ikke like lett å inte-
grere en afrikaner som en norsk 
spiller i vårt spillesystem. 

desember

Dag 1
Etter en slitsom dag med tentamen på skolen satt tre 
moldensere seg på bussen til Ålesund. Startskuddet har 
gått for turen vår til Stockholm med SOS Rasisme. Når 
vi er fremme i Oslo, setter vi fra oss bagasjen på SOS 
Rasisme sitt hovedkontor i Oslo og drar opp til en utflyt-
tet moldenser – Anastasia Fedotova (17) som også skal 
være med oss til Stockholm. Vi fikk i oss litt kioskmat 
før vi hopper til sengs ved midnatt. 

Dag 2
Vi stod opp halv ti og satt i gang med å lage permene 
til deltakerne som skal til Sverige, mens vi venter på at 
SOS Rasisme-bussen starter motorene. «SOS Rasisme 
sin buss til Stockholm er klar til avgang fra perrong 4» 
leses opp over hele Oslo Bussterminal. Femti antirasis-
ter strømmer inn og finner hver sin plass i bussen. Alle 
ropes opp for å kontrollere at ikke noen står igjen på 
perrongen. Det er god stemning i bussen. 
Etter to timer passerer vi svenskegrensen ved E18. Den 
svenske Tullen vinker bussen vår inn, men vi får raskt fort-
sette reisen videre. Politiet i Norge har gitt klarsignal for at 
vi skal fortsette. Det er nemlig flere voldelige norske grupper 
som prøver å komme inn i Sverige for å lage opprør. Rett etter 
grensestoppen tar vi en pause ved Töckfors Shoppingcenter i 
Sverige og på 15 minutter må alle gjøre svenskehandelen sin 
for denne gang. Etter å ha sittet på buss i hele åtte timer, er vi 
endelig fremme. Vi venter i nærmere en halvtime før vi ende-
lig får slippe inn på Zinkendamm Vandrerhjem som ligger 
noen minutter unna Stor-Stockholm.

Dag 3
Før vi dro inn til Stockholm, hadde vi et gruppemøte i spise-
salen der vi får informasjon om dagen og deles vi inn i grup-
per på fire og fire personer. Når det er nærmere tusen nazister 
der, er det viktig at sikkerheten er på topp. Etter at møtet var 
ferdig, satt alle seg på bussen og vi kjørte fra vandrerhjemmet 
til kjernen av Stockholm. 
Vi ble satt av ved Södermalmstorg der vi ventet på at demon-
strasjonen skulle starte. Noen gikk rundt for å kikke, andre 
har slått seg ned på et samisk «slow-food»-gatekjøkken for 
å spise reinsdyr-kebab. Klokken 13.00 starter torget å fylles 
med mennesker sammen med tyve uniformerte politimenn 
og åtte politihester som skal passe på at demonstrasjonen 
går riktig for seg. Toget starter etter appeller fra lederen i 
Röda Korset, Centrum mot Rasism og flere kjente politikere. 
«Ingen nazister i våre gater» ropes ut i Stockholms gater. 
Toget ble avsluttet på Medborgarplatsen etter å ha gått i nær-
mere en halv time der det ble en kort appell om hvorfor vi er i 
mot at nazistene skal få markere seg. Da alt var ferdig, fikk vi 

litt fritid i Stockholm. 
På kvelden gikk vi på indisk resturant. Der gikk mer vann enn 
mat ned i halsen på de fleste. Seint på kvelden gikk vi femti 
aktivister fra SOS Rasisme opp til Zinkendamm Vandrer-
hjem. De ville være lenge oppe siden det var siste kvelden, så 
vi fant et stort bord og spilte Mafia. Etter at langt over halve 
natten var borte, klarte vi å tvinge oss selv til sengs.

Dag 4
Etter å sagt ha det til de som dro med bussen, begynte vår 
hjemreise med å finne togstasjonen i Stockholm.
På toget leser vi i den svenske avisen, Expressen at det var 
totalt 1200 antirasister som demonstrerte mot nazistene. 
Uheldigvis hadde politiet hatt problemer med personene som 
demonstrerte i Salem der nazistene var. Fire personer ble 
pågrepet for vold mot politi og nazister og AFA/Blitz hadde 
kappet av strømlinjene til toget slik at den nazistiske marsjen 
ble hindret. Heldigvis gikk alt rolig for seg i Stockholm der 
vi gikk i tog tre timer tidligere. Da vi kom frem på Arlanda 
gikk turen videre til København. Når vi gikk inn på flyet 
til Bergen, klarte Alexander Farstad å glemme sekken sin 
full av verdisaker ved gaten og SAS sitt personale sa det er 
uaktuelt å hente den igjen. Det ender med at sekken ble igjen 
i Danmarks hovedstad og plassert på hittegodssentralen til det 
danske politiet i København. Nøyaktig 21.24 lander SK2318 
i Molde. 15 minutter før rutetid på grunn av stiv kuling mot 
nord. Fire overtrøtte ungdommer rusler ut av et flyet og drar 
hjem til sengen sin.

ANDERS EIKELAND

• Diskriminerer funksjonshemmede flyktninger
En flyktning i Rogaland med psykiske problemer har ventet i over fire 
år på å bli bosatt i en kommune, til tross for Stortingets vedtak om at 
flyktninger med oppholdstillatelse skal flytte ut i kommunene innen 
et halvt år. Bosettingsansvarlig Ohene Aboagye i Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet mener kommunene diskriminerer de funk-
sjonshemmede flyktningene. – Vi finner ingen kommuner som vil ta 
imot dem. Hvorfor velger kommunene folk som har doktorgrad, har 
høye kvalifikasjoner og som kan integreres lett i samfunnet? Hvorfor 
lar kommunene flyktninger med problemer bli på mottakene?, sier 
Aboagye til NRK den 9. november.

• Mulig utestengelse for Kienast I oppgjøret mellom 
Stabæk og Ham/Kam skal Ham/Kams spiss Roman Kienast 
ha kalt Stabæks Daniel Nannskog «You fucking monkey». 
– Jeg har aldri hatt problemer med rasisme fra motspillere 
tidligere, og det er det som fikk meg til å koke over,  forteller 
Nannskog til FXT.no den 6. november. – Selvsagt blir det 
kastet dritt mellom spillerene hele tiden, men så langt som 
Roman Kienast gikk, går du bare ikke. Når du kommer med 
rasisme, går du over streken. Fotballforbundet vil etterforske 
Ham/Kam-spilleren for rasistisk hets mot Nannskog.

• Innvandrere vil heller til Sverige
Færre og færre av dem som søker asyl i Norden, 
satser på Norge. Dette melder Dagbladet den 9. 
november i fjor. Et år med rød-grønn regjering har 
ikke endret trenden. Sverige tar imot desidert flest. To 
av tre personer som nå søker asyl i Norden, gjør det 
i Sverige. En av fem velger Norge, skriver Vårt Land. 
– Folk drar til det landet hvor de tror de har best 
sjanse for å få beskyttelsen de trenger, sier Morten 
Tjessem, generalsekretær i Norsk organisasjon for 
asylsøkere (NOAS).

• Få vil feire å bli norsk
Bare én av ti nye borgere i Oslo og 
Akershus ønsker å feire statsborgerska-
pet med nasjonalsang og troskapsløfte. 
Over 1.200 nye nordmenn er invitert 
til å avlegge troskapsløfte i høytidelige 
seremonier rundt om i Norge. Med under 
én måned igjen, ser det imidlertid ut til at 
kun et fåtall vil komme, skriver Dagsavi-
sen den 20. november.



Med hodet og hjertet
Nå kan du støtte SOS Rasisme
 hver gang du handler på nett.

Hvert kjøp du foretar via den nye 
internettportalen www.etica.no 

utløser en donasjon til SOS Rasisme
uten merkostnader for deg.

Gå inn på www.etica.no/sosrasisme 
og registrer deg gratis.

Velkommen til en god handel 
– i dobbelt forstand.

lik pris – bedre kjøp



 SEND E-POST TIL AVGRUNNEN ...  avgrunnen@gmail.com

Hva var det 
jeg sa?!
I en tidligere utgi-

velse av fra 
AvgrunneN 
analyserte 
jeg snillismens 
manglende hand-
lekraft i et moderne 
terrorinnvandrings-
truet samfunn.

Mens andre på min politiske skala spådde rødgrønn 
akopalypse, satt jeg med foldede hender og betrygget oss 
om deres begrensa handlingsrom.

Mens andre frykta svette pakistanere på Holmenkollåsen, 
spådde jeg sultne afghanere på Domkirkeplassen.

Ikke misforstå, jeg kommer aldri til å påstå at Bjarne Tåken 
Hansen har videreført Jernas beinharde linje i innvandrings-
politikken, men ånden hennes hviler utvilsomt tungt over 
den.

Til tross for de rødgrønnes nedskrevne snillist-manifesta-
sjon, Soria Moria erklæringen, har det oftest vært Jernas 
politikk som har blitt ført i praksis.

For de rødgrønne sier munnen en ting mens kroppen 
gjør noe helt annet.

Forestill deg Pølse-Hansen sittende tilfreds på kontoret sitt, 
samme dag som han har gitt de sultestreikende afghanerne en 
ny sjanse: «aah, det var godt å redde disse stakkars afriganske 
barna fra sult, men... hva i alle dager er det hånda mi gjør?!! 
Den skriver et tvangsreturneringsbrev til politiet! Jamen det 
var da ikke det jeg skulle... og nå går jeg bort til postkassa 

med brevet! 
Nei, hjelp, 
slutt! Hva skal 
jeg finne på som 
unnskyldning i 
morgen?»

Men denne 
merkelige opp-

førselen var ikke 
et engangstilfelle. 

Da den tretten år gamle 
lykkejegeren Ashok fra Sri 

Lanka, rettferdig nok blei sendt på 
dør, uttalte Pølsa dagen etter, at «nå skal 

vi være snille med innvandrerbarna, nå skal 
vi dulle og kose med barna til verden svømmer 

over av blomster og sitronbrus».

Men blomster og sitronbrus blei det heller lite av da: UDI 
også trodde at «siden vi nå har en rødgrønn regjering, så skal 
det føres hippie-politikk», og ga 197 kurdere (som gud veit 
hvor mange ganger hadde blitt avslått de siste sju åra) 
oppholdstillatelse.

Saken endte med at en forvirra Bjarne, som fortsatt 
ikke visste hvorfor kroppen hans oppførte seg som en 
Frp-mann, raskt fikk gjort om vedtaket.

Dermed er mønsteret tydelig, det rår en kraft over det 
hele.

Jeg kalte det tidligere Jernas ånd, men det korrekte 
ordet er naturlov.

Av samme prinsipp som at uansett hvor mye du prøver, så 
får du ikke steinen til å falle oppover, du klarer ikke å hindre 
ting fra å eldes, så får du heller ikke til å føre en snillistisk 
innvandringspolitikk.

Nå er det bare å lene seg godt tilbake og vente på at 
naturloven fjerner norskundervisninga for asylsøkere, og 
bringer negerkongen tilbake til Pippi Langstrømpe.

NATURLOVSPOLITISK KOMMENTATOR FOR FRA AVGRUNNEN
PÅL SANDBERG

AG-lista
Generalsekretær i Frp, Geir Mo, til Dagbladet 29.12.06 
ang. kritikken Runar Liholt, som sitter i Sarpsborg 
kommunestyre for Frp, fi kk etter å ha auksjonert nazief-
fekter på nettet:

– Å koble dette politisk er like fjernt som å si 
at alle Dagbladets journalister er halliker fordi 
avisa trykker sex-annonser.

Lærerbokforfatter Henny Nørgaard til Politiken 20.11.06, 
til forsvar for Danmarks kristendomsbøker for 5. klas-
singer, som forteller at «ikke alle muslimer er terroris-
ter, men alle terrorister er muslimer»:

– Vi besluttet oss for å si at det er muslimer 
som står bak, og hvis elevene skal lære hva 
Islam er de også nødt til å kjenne til terrorisme.

Informasjonsansvarlig i Human Rights Service, Hege 
Storhaug, til iOslo.no 16.11.06, ang. Ullevål Sykehus sitt 
tilbud om uniformshijab til sine ansatte:

– Dette er nok en seier for islamistene, og 
sykehusets avgjørelse er et verdimessig kne-
fall.
Seinere i samme intervju:

– Hijaben gir meg assosiasjoner til nazistenes 
jødetegn og hakekors.

Informasjonsansvarlig i Human Rights Service, Hege 
Storhaug, til Dagbladet 30.10.06, ang. en potensiell 
framtidig krig mot Islam:

– Hvis jeg blir nødt til å gjøre som pappa under 
krigen, å dra på skauen, så gjør jeg det. Det er 
jeg villig til.

Kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem 
for Frp i Birkenes, Odd Gunnar Tveit, til Dagbladet 
11.05.06, ang. Fpu’s mål om å gi homofi le alle rettighe-
ter:

– Blir Frp et homoparti så vet jeg ikke hva jeg 
hadde gjort. Det ville vært forferdelig. Det er 
det verste som kunne skje.
Seinere i samme intervju:

– Jeg håper mange kristne fortsetter å 
strømme til Frp så vi ikke blir et homovennlig 
parti.

Fremskrittspartiets nestformann Per Sandberg fra 
Stortingets talerstol 12.12.06:

Min oldefarr hadde åsjå en sjuær gård. Den 
gikk konkursj. Sjå hvisj en sjkal dra den hisjto-
rien, blir jeg åsjå på en måte bakt inn i sjysjte-
met. Sjlik erre over hele fjøla.

Antisnillistisk 

NATURLOV

Den lykkelige vinneren av «beste sitat 2006» Carl Ivar Hagen 
feirer med sin nye «beste sitat 2006-kronen»TM.
Vi får håpe det ikke er det siste vi hører fra «Kong Carl».

1. Plass
Frp-formann Carl I. Hagen 
fra talerstolen på et 
medlemsmøtet i Plaza del 
Sol i Alfaz del Pi i Spania 
21.04.06:

– Innvandrere i Norge 
må lære seg norsk. 
Det samme bør span-
joler i Spania gjøre, 
hvis de vil jobbe med 
nordmenn.

2. Plass
Arbeids- inkluderingsminis-
ter Bjarne Håkon Hanssen i 
en pressemelding 23.06.06, 
ang, tvangsutsendelsen av 
de to første afghanerne, 
to dager etter løfter om ny 
vurdering av sakene:

 – Det som nå skjer 
er i tråd med det 
regjeringen tidligere 
har gitt uttrykk for.

3. Plass
Nestformann i Åsnes Frp, 
Kjell Eierholen til Dagbladet 
23.01.06 ang. Kommunens 
initiativ for å  lokke folk fra 
Oslo til å fl ytte inn i kom-
munen:

– Vi vil ikke si ja til 
alle og enhver. De 
skal snakke norsk og 
følge norske lover. 
Hvis ikke kan vi ende 
opp med en dame 
med tre unger som 
drar med seg en 
moské.

AG-lista 2006-spesial 2006 har vært et år prega av viktige innvandrings- og inte-
greringsdebatter. I Hopetall har rettferdighetens fremste 
forkjempere knalla til med gullkorn på gullkorn av krasse 
uttalelser.
Her har vi kåret de tre mest formidable sitatene.

Forsida på Soria
-Moria

-erklærin
ga
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Generert med Gnome Sudoku. 

Sudoku  
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Kryssord 
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22 23

24 25 26

27 28 29

30 31

Vannrett:
1. Uttalte
3. Samling
6. Mat
8. Over there
9. Dataeksperter
11. Spisestedet
12. Drikk
13. Kanal
14. Rune 
Rudberg

15. Farge
16. Ha
18. By

20. Overras-
kende

22. Svak
24. Lukt
25. Rask
27. Fase
28. Bergens 
Tidende

29. Forbund
30. Ukjent
31. Hodeplagg

Loddrett:
1. Samler
2. Slekt
3. Har det vondt
4. Medisin
5. Forer
7. By
10. Lett
12. Busken
17. Tanken
19. Klag
20. Fiende
21. Gaten
23. For
25. Egen
26. Hele
28. PlaggBeate Pettersen

Vis at du er mot rasisme – bli medlem i SOS Rasisme
• Et medlemsskap i SOS Rasisme er et standpunkt mot rasisme. Ved å være medlem støtter du arbeidet i organisasjonen.
• Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement. Vi trenger derfor også flere aktive 
medlemmer som kan jobbe systematisk med å bekjempe all rasisme i samfunnet.

� Jeg vil bli aktiv!
� Jeg vil bli medlem!

Kr 25.- for personer under 26 år

Navn: ______________________________

Adresse: ___________________________

Postnr. / Sted: _______________________

Telefon: ____________________________
Du kan også bli medlem på: www.sos-rasisme.no/blimedlem

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo

Adressaten betaler

for sending i Norge

Distribueres av  
Posten Norge

SOS Rasisme selger nå håndfakler til gode priser!
Til Krystallnatta og mange andre markeringer hører fakler naturlig hjemme, derfor tilbyr vi meget gode priser på fakler.
Vi selger fakler til både lokallag i SOS Rasisme, andre organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

Ved forskuddsbetaling
Hva............................................................... Pris per fakkel
• Fulle esker à 50 – uten returrett ................. 9,- 
• Fulle esker à 50 – med returrett¹ ................ 10,50

Ved fakturering – 20 dagers betalingsfrist
Hva .............................................................. Pris per fakkel
Fulle esker à 50 – uten returrett .................. 10,-
Fulle esker à 50 – med returrett¹ ................. 11,50

Frakt kommer i tillegg, det varierer etter størrelsen på bestillingen. 
Hvis du kan hente på kontoret vårt i Oslo, blir det ingen fraktutgifter. 
(Vi selger også enkeltfakler fra kontoret, til 14 kr per fakkel.)  ¹) Returretten gjelder uåpna esker.

Send inn utfyllt kryssord og vær med i trekningen om hettegensere!
Skriv navn, adresse og ønsket størrelse og send inn sammen med løsningen din til SOS Rasisme, PB 9427 Grønland, 0135 Oslo   Vinnere blir tilskrevet.

1. Hvilken måned la afghanerne 
seg ned i sultestreik (bilde)?

2. Hvor ligger SOS Rasismes 
lokallag nummer hundre?

3. I hvilket land ble den første 
vitsetegningen om nazistenes 
jødeutryddelse publisert?

4. For hvem ble det holdt en 
punktmarkering 20. mars?

5. Hvilken tysk landslagsspil-
ler saksøker det høyreekstremis-
tiske partiet NPD for å ha brukt 
et bilde av ham i en rasistisk 
VM-brosjyre? 

6. Hvor mange underskrifter 

fikk Bjarne Håkon Hansen av 
PRESS, hvor de ber at ham om 
å rydde opp i dagens asylpolitikk 
ovenfor barn? 

7. Frp misbrukte en forsknings-
rapport av Petter Nesser, hvor 
jobber han?

8. I hvilken by ble SOS Rasis-
mes lokallagskonferanse i sep-
tember avholdt?

9. Hvor mye lover regjeringen 
å sette av til norskundervisning 
i budsjettet for 2007?

10. Hvor mange SOS-ere 
deltok på Salem-turen 2006?

10 spørsmål

1. Mai
2. Sarpsborg
3. Iran
4. Avin og Aida
5. Patrick Owomoyela

6. 4000
7. Forsvarets forskningsinstitutt 
8. Kongsberg
9. 43 millioner kroner
10. 50 personer

t

___stk «Ikke mobb kameraten min» 
(tøymerke) kr 20,-
___stk «Knus Nazismen» 
(tøymerke) kr 20,-

___stk T-skjorte «Knus nazismen» (hvit m. s trykk) (str XL) kr 90,-
herav  ___ 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 «Ikkje mobb kameraten min» 
(jakkemerke) på nynorsk! kr 15,-
___stk «Ikke mobb kameraten min» 
(jakkemerke) på bokmål kr 15,-

___stk Nøkkelbånd kr 25,-

___stk Lightere kr 10,-

___stk Klistremerke «Ikke mobb ...» kr 4,-
herav ___gul ___svart ___rød
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...», 
bilmerke (gult) kr 15,-
___stk Klistremerke 
«Kast søppelet» kr 15,-

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.

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 internett, www.sos-rasisme.no
Privatpersoner må forhåndsbetale materiellet. 
Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.
Lokallag: Hvis gjeld pluss bestilling overstiger 4.000 kr, krever vi 
at lokallaget betaler sin gjeld før ny bestilling går fra oss.

  
2 9 1

5 9
5 9 4 6
6 2

3 5
2 5 6 4

4 1 7
7 3

3 6 5 2


