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e-postadresse: _________________________
2. Navn: ______________________________
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Ansvarlig redaktør: Trond Thorbjørnsen

Redaksjonssjef: Ola Melbye Pettersen
Redaksjonssekretær: Mari Stine Johansen

Dobbeltstraff 
«Dei kriminelle må kastast ut,» 

høyrer me støtt, som om det 
liksom ikkje er slik.

For du skal nemleg ikkje vera 
særskilt kriminell for å bli forvist 
frå Noreg, sjølv om det er her du 
har levd nesten heile livet ditt.
Om du skriv falsk dato for å få 

kjøpt ungdomskort på bussen eit år 
ekstra, har du gjort eit slikt overtramp at du ikkje lenger 
har rett til å bu her.

Så medan oss gode nordmenn kan rekne med ein bot på 
ein tusenlapp, kan dei som ikkje har norsk statsborgar-
skap rekne med både bot og utvising. 

SOS Rasisme vil at folk skal bli behandla likt. At ein 
blir utvist på toppen av anna straff er å gi ei stor gruppe 
i samfunnet dobbeltstraff. 

Er du 18 år, har budd i Noreg sidan du var fem, og 
kjem i slagsmål - kvifor skal du då bli straffa så mykje 
hardare enn ein nordmann i same situasjon? Kvifor skal 
du bli frådømt nettverket ditt, skuleplassen din, familien 
din og så vidare? 

Av og til møter vi spørsmål som er tunge å svare på. 
Innvandrarar og kriminalitet er eit tema som støtt kjem 
attende, og det er òg eit tema som rasistane elskar. 

Men i røynda er dei aller fleste i landet vårt stort sett 
lovlydige, og det som skjer av kriminalitet er i dei aller 
fleste tilfella lite alvorleg. Dette er røynda for alle i Noreg 
- uansett opphav. 

Dessverre er ikkje nyanserte bilete godt førstesidestoff 
for VG, men heldigvis er SOS Rasisme ein rørsle med 
mange folk - vi kan spreie nyanserte bilete - der vi jobbar 
- der vi bur! 

Antirasistisk helsing frå 
Trond Thorbjørnsen
Leiar, SOS Rasisme i Noreg

Leder

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

Abonner på Håndslag
SOS Rasisme har gjennom en rekke år hatt et utmerket samarbeid med de to danske organisasjonene Folkebevægelsen mod 
Nazisme og Aktive Modstandsfolk. De gir sammen ut det antifascistiske tidsskriftet Håndslag.
Håndslag kommer ut fem ganger i året, omtrent 32 sider hver gang. Tidsskriftet innholder mye stoff om 2. verdenskrig og mye 

internasjonalt stoff.

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

Jeg vil abonnere på Håndslag.

Navn: ______________________

Adresse: ____________________

Postnr: _____________________

AN 1–08

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo

Adressaten betaler

for sending i Norge

Distribueres av  
Posten Norge

Torsdag 24. januar begyn-
ner rettssaken som skal 
avgjøre fremtiden til Abbas 
og Fozia Butt. Politiet nekter 
dem å møte opp for å vitne 
i retten.

MARAL HOUSHMAND

SOLIDARITETSGRUPPEN FOR 
ABBAS OG FOZIA BUTT AV SOS RASISME

Søskenparet Abbas og Fozia 
Butt kom til Norge i 1989 sammen 
med moren. Da mor ble erklært 
for syk til å ta vare på barna, 
ble de tatt fra henne og plassert 
i fosterhjem. Selv om hun ikke 
hadde omsorgsrett, tok hun med 
seg barna til Pakistan hvor de 
oppholdt seg i 3 ½ år. Barna var 
da henholdsvis 6 og 7 år.

På grunn av dette oppholdet, 
som barna ikke hadde noen 
som helst innflytelse over, trakk 
norske myndigheter bosettings-
tillatelsen tilbake i 1999. Siden 
da har de kjempet en kamp i det 
norske rettssystemet for å få bli i 

landet de er oppvokst i. I 2004 ble 
moren deres pågrepet rett etter at 
hun hadde hatt en livsviktig hjer-
teoperasjon på et norsk sykehus. 
Selv om hun trengte medisinsk 
oppfølging ble hun tvangsretur-
nert til Pakistan i 2005. Der døde 
hun året etter.

Søskenparet har allerede kjem-
pet for opphold i det norske 
rettsystemet. De vant mot Utlen-
dingsnemnda (UNE) i tingret-
ten. Saken ble anket videre til 
lagmannsretten, som ikke turte 
å overprøve UNEs vurdering. 
Derfor risikerer Abbas og Fozia 
fortsatt å bli tvangsreturnert til 
Pakistan. Der har de verken noe 
nettverk eller slektninger som kan 
ta vare på dem. De snakker dårlig 
urdu og kan verken skrive eller 
lese språket.

Får ikke møte i sin egen rettssak
Torsdag 24 januar skal de prøve 

saken sin på nytt i Oslo tingrett. 
Da skal det avgjøres om 16 års 
tilknytning til Norge gir dem 

grunnlag for opphold, noe tingret-
ten fastslo allerede i 2005. Tidlig 
i januar slo politiet inn døren der 
Abbas og Fozia oppholdt seg og 
arresterte dem. Fozia ble sendt 
rett til utsendelsesmottaket på 
Trandum, mens Abbas ble satt i 
Oslo fengsel. De har allerede sittet 
to uker i varetekt, og begge er 
veldig medtatt. Tirsdag 22 januar 
ble Abbas framstilt for to nye uker 
med varetekt og er nå også sendt 
til Trandum. På tross av at de fort-
satt er i Norge når rettsaken deres 
kommer opp på torsdag, har poli-
tiet bestemt at de ikke får lov til å 
møte og vitne i sin egen rettsak. 
Så snart deres reisedokumenter er 
i orden, vil de bli uttransportert så 
fort som mulig. 

Søskenparet har blitt frarøvet 
alle sine rettigheter som nord-
menn i 16 år, og nå blir de frarøvet 
muligheten til å forsvare seg i sin 
egen rettsak. 

Ingen rettssikkerhet for 
Abbas og Fozia Butt
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Kort om rasisme
•  Rasisme er et relativt nytt fenomen, 
og ble første gang systematisk fram-
satt under framveksten av kolonialis-
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 isolerte tilfeller; 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 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/

2007

sos-rasisme.no/

bliaktiv

Hverdagsrasisme i 2007

Alisaken
6. august 2007 ble Ali Haji Moha-

med Farah slått ned i Sofienbergpar-
ken i Oslo. Ali var på tur i parken 
sammen med sin samboer, artisten 
Kohinoor, og deres sju uker gamle 
datter. Ali havnet i koma på Ullevål 
sykehus med hjerneblødning og 
lungebetennelse, men det var det som 
skjedde i tiden rett etter overfallet 
som har skapt mediestorm - og debatt 
om rasisme i statlige organer. Det er 
på det rene at Ali ikke fikk medisinsk 
behandling av ambulansepersonell 
på plassen, at verken ambulanse eller 
politi fraktet han til sykehus, og at 
han ble kalt «din jævla gris» før ambulan-
sen forlot stedet. Dette har medført interne 
granskninger både i politiet og på Ullevål 
sykehus.

Helsetilsynet rettet krass kritikk mot de to 
ambulansearbeiderne som nektet å ta med 
seg den skadde Ali Farah til sykehuset. 
Som følge av hendelsen besluttet Helse-
tilsynet å opprette tilsynssak mot Ullevål 
Universitetssykehus. Med sin rapport til 
sykehuset 29. august slår de fast at ambu-
lansepersonellet ikke gjorde den jobben de 
var pliktig til, å hjelpe Ali Farah. 

Spesialenheten for politisaker frifant de 
to politimennene i Sofienbergparken på 
alle punkter, den ene fikk kun kritikk for 
å ha brukt ordet «neger». SOS Rasisme 
stiller spørsmålet ved hva som skal til for å 
kunne si at polititjenestemenn har opptrådt 
kritikkverdig, og hva som kan betegnes 
som rasisme? Hvis vi skal komme videre 
i kampen mot rasisme er det avgjørende 
at myndighetene går foran og bekjemper 
rasisme og rasistiske holdninger i egne 
rekker. Vi må være sikre på at politiet 
behandler alle likt. Som man spurte seg i 
sommer; ville en hvit mann ha blitt lig-
gende igjen i Sofienbergparken? Det er det 
ikke mange som tror.

Obiorasaken
7. september 2006 ble Eugene Obiora 

drept av politiet i Trondheim, ved at politiet 
tok halsgrep på ham, for deretter å presse 
ham mot bakken så lenge at han ikke fikk 
puste. Spesialenheten for politisaker henla 
våren 2007 saken mot tre av de involverte 
politifolkene og frikjente én. Takket være 
aktivister og antirasister ble det lagt tungt 
press på de ansvarlige. Mange steder i 
landet har det vært demonstrasjoner til 
støtte for Obiora. I kjølvannet av dette har 
det vært stor debatt om Spesialenheten for 
politisaker og mulig omorganisering, og 
fokuset på rasisme i offentlige etater og 
institusjoner har økt. Både Alisaken og 
Obiorasaken er eksempler på hverdagsra-
sistiske holdninger, som når de forekommer 
blant ansatte i staten kan få svært alvorlige 
konsekvenser.

Debatt om ordet  «neger»
I forbindelse med Ali- og Obiorasaken 

har debatten om bruk av ordet  «neger» 
blomstret opp.  I Tromsø ble politimesteren 

anmeldt i forbindelse med at han forsvarte 
retten til at politet skulle få bruke ordet 
«neger». Spesialenheten for politisaker 
ga medhold i at ordet «neger» ikke skal 
brukes av politiet. SOS Rasisme mener at 
rasebegreper, som for eksempel uttryk-
ket «neger», skal ut av det norske språk. 
«Neger» er et begrep som er funnet opp i 
sammenheng med utviklingen av raseteori, 
det refererer til «den negroide rase». Alle 
mennesker tilhører den samme biologiske 
arten, og menneskeheten kan ikke deles inn 
i raser eller underarter. Troen på forskjel-
lige menneskeraser eksisterer fortsatt 
blant enkelte, men har intet vitenskapelig 
grunnlag. Uttrykk som «neger» oppleves 
krenkende, og er med på å opprettholde 
forestillingen om at det finnes forskjellige 
menneskeraser.

Rasisme på Internett
Internett er i dag en av de største kanalene 

for spredning av rasisme. Nettaviser som 
VG-nett åpner for grove rasistiske innlegg 
som leses av mange unge nettbrukere, og 
bidrar dermed til økt hverdagsrasisme. SOS 
Rasisme har i løpet av året 2007 reagert 
på svært mange rasistiske lovbrudd på 
Internett. Tre år etter at KRIPOS opprettet 
et tipsmottak for rasisme, er det allikevel 
ikke igangsatt etterforskning i en eneste sak 
som følge av tips. Vi mener at politiet gjør 
for lite for å bekjempe rasisme på Internett. 
Slik lovverket blir håndhevet i dag, er Inter-
nett en frisone for rasisme. Samtidig må 
nettredaktørene og bredbåndsleverandørene 
ta et klart ansvar, og utarbeide gode rutiner 
for å hindre spredning av rasisme og hat.

Holdninger til innvandrere
Tall fra Statistisk Sentralbyrås undersø-

kelse i 2007 viser at nordmenn har blitt noe 
mer velvillig til innvandrere og innvand-
ring, sett i forhold til tall fra 2006. Dette 
gjelder spørsmålene om innvandrere på 
arbeidsmarkedet, flyktningers adgang til 
opphold i Norge og innvandreres innsats i 
norsk arbeidsliv. 

Seks prosent flere enn i 2006 mener at 
innvandrere i Norge bør ha de samme 
mulighetene til arbeid som nordmenn, her 
gikk tallet opp fra 62 prosent i 2006 til 68 
prosent i 2007. Seks prosent færre enn året 
i forveien mener at det bør bli vanskeligere 
for flyktninger og asylsøkere å få opphold 

i Norge, en nedgang fra 45 
prosent i 2006 til 39 prosent i 
2007. 50 prosent av befolknin-
gen mener at adgangen til å få 
opphold bør være som i dag, 
noe som er en økning på 4 pro-
sent siden i fjor. Når det gjelder 
spørsmålet om innvandrere gjør 
en nyttig innsats i norsk arbeids-
liv, sier 72 prosent seg helt eller 
nokså enige i utsagnet. Andelen 
som var uenige, sank med seks 
prosent til 11 prosent i 2007, 
mens andelen som var helt 
enige, økte med 5 prosent.

Bakgrunnsfaktorer som alder, 
utdanning, bosted, politiske sympatier og 
omfanget av kontakt med innvandrere har 
stor innvirkning på variasjonen av holdnin-
ger i befolkningen (SSB, 2007).

Funn fra den europeiske samfunnsun-
dersøkelsen 2002-2003 og 2004-2005 om 
holdninger til innvandrere, peker på at 
Norge er et av de mer liberale eller «inn-
vandrervennlige» landene i Europa (SSB, 
2006).

Bekjemp hverdagsrasismen
Hverdagsrasismen er utbredt. Minori-

teter 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 hverdagsrasisme:
- Reager! Tør å si fra når du hører rasis-

tisk trakassering.
- Avkreft fordommer! Fordommer og 

myter er det som holder liv i hverdagsra-
sismen. Stå på stand, hold foredrag, skriv 
leserinnlegg og pressemeldinger, delta i 
debatter i klassen, på skolen, på arbeids-
plassen og andre steder.

- Behandle folk med innvandrerbakgrunn 
på akkurat samme måte som du behandler 
andre nordmenn. En drittsekk er en dritt-
sekk uansett hudfarge.

SOS Rasisme ønsker et samfunn der alle 
har lik rett til å få en utdannelse, 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. Husk: det er ikke  «vi» og 
«dem», men «oss»! Kamp mot all rasisme!

MED ØNSKE OM ET GODT ANTIRASISTISK ÅR

CHRISTIANE W. MURIBØ

2. NESTLEDER, SOS RASISME I NORGE
Kilder: 
SSB, 2006: http://www.ssb.no/innvstat/
SSB, 2007: http://www.ssb.no/emner/00/01/30/innvhold/

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. Her kommenterer vi noen hendelser som sier noe 
om situasjonen rundt hverdagsrasismen i året som har gått.
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Vigrid + Norgespatriotene = 
Samme dritten

Året startet med at 
Vigrid-medlem Øyvind 
Heian ble dømt til seks 
måneders fengsel for 
drapstrusler mot justis-
minister Knut Storberget. 
Han ble også dømt for 
besittelse av barneporno.

Truslene satte Heian 
fram for sin psykolog, 
etter at politiet hadde 
gjennomført en aksjon mot 
huset hans i Larvik høsten 
2006. I det samme huset 
bor Vigrid-leder Tore W. 
Tvedt, også han ble pågre-
pet under aksjonen.

Øyvind Heian lanserte i begyn-
nelsen av 2007 en personlig 
hjemmeside kalt «Norgespatrio-
tene». Her fortsatte han å spre 
rasismen sin som han gjorde i 
Vigrid, men med mindre synlige 
koblinger til den reine nazismen. 

På vårparten ble den nazistiske 
gruppa «Nasjonaldemokra-
tene», med tidligere medlem-
mer fra både Vigrid og Norges 
Nasjonalsosialistiske Bevegelse 
(NNSB), nedlagt etter interne 
stridigheter. Øyvind Heian 
hadde tydeligvis en finger med 
i spillet, og etter kort tid hadde 
flere sentrale medlemmer i 
Nasjonaldemokratene sluttet seg 
til det som nå ble kalt «partiet 
Norgespatriotene». Noe parti var 
det imidlertid aldri snakk om, 
da gruppa verken var registrert i 
partiregisteret eller stilte til valg.

Etter denne omorganiseringen 
startet Norgespatriotene, med 
Heian som leder, en forholdsvis 
omfattene propagandaoffensiv. 
I private biler kjørte Heian & 
Co. rundt i landet og delte ut 
løpesedler med sterkt rasistisk 
innhold. Dette vakte sterke reak-
sjoner i lokalmiljøene, og det 
ble levert politianmeldelser og 
organisert motmarkeringer flere 
steder. Dessverre beit enkelte 
lokaljournalister på kroken, og 
ga Heian regelrette reklame-
oppslag. Ukritisk journalistikk 
førte dermed til at en marginal 
nazigruppe fikk uforholdsmes-
sig mye oppmerksomhet, og slik 
kunne rekruttere en håndfull nye 
medlemmer.

Samtidig viste båndene mellom 
Vigrid og Norgespatriotene seg 
tydelig, blant annet gjennom 
Tore Tvedt sine stadige oppfor-
dringer til Vigridere om å melde 
seg inn i Heians gruppe.

SOS Rasisme opprettholdt et 
sterkt press mot gruppa hele 
året, dette bidro til at gjennom-
strømningen ble stor og flere 

sentrale medlemmer trakk seg 
ut. Mot slutten av året gikk hele 
avdelingen i Buskerud kollektivt 
ut av Heians sekt.

Ved årsskiftet er inntrykket av 
Norgespatriotene en gruppe som 
prøver å renvaske den samme 
rasismen som Vigrid står for, 
men som i likhet med Vigrid 
sliter med både rekruttering og 
organisering.

Tore Tvedt taper i Høyesterett 
En viktig seier i 2007 var Høy-

esteretts dom mot Tore Tvedt 
den 21. desember.

I 2006 ble Tvedt dømt til 45 
dager betinget fengsel med to 
års prøvetid i Eiker, Modum 
og Sigdal tingrett – 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».

Tvedt og hans advokat John 
Christian Elden anket avgjørel-
sen til Borgarting lagmannsrett, 
som i mai 2007 frikjente Tvedt 
med begrunnelsen at han var 
beskyttet av grunnlovens §100 
om ytringsfrihet. 

Statsadvokaten anket saken til 
Høyesterett, som opphevet lag-
mannsrettens dom – og slo fast 
at ytringsfriheten ikke gir rett til 
å krenke og true andre.

SOS Rasismes antinaziutvalg 
har fulgt saken tett, og deltok 
under behandlingen i Høyes-
terett. SOS Rasisme anser at 
Høyesterett har tatt stilling til 
den kritikken FN har rettet mot 
Norge, og slår fast at rasistiske 
ytringer skal være forbudt, 
både i lovtekst og i praksis. Vi 
forventer at dommen vil endre 
norsk rettspraksis, som til nå har 
beskyttet rasistene i stedet for 
ofrene for rasisme.

Nazistiske smågrupper – mest 
på nett

Det finnes et utall nettsi-

der som agiterer for nazistisk 
organisering. De fleste av disse 
representerer enkeltpersoner 
eller en liten vennegjeng. Det 
norske nazimiljøet har i 2007, 
som i hele etterkrigstida, vært 
preget av småkonger og interne 
konflikter. 

Av gruppene som driver akti-
vitet utenfor Internett er det, i 
tillegg til Vigrid og Norgespatri-
otene, bare NNSB og Nasjonal 
Ungdom som har vært synlige.

NNSB representerer de mest 
seiglivede og bokstavtro nazis-
tene i Norge i dag. De utgjør 
en håndfull aktivister, og er 
lokalisert i Oslo, Buskerud og på 
Hadeland. I 2007 gjennomførte 
de et par markeringer, blant 
annet i forbindelse med Vidkun 
Quislings dødsdag 21. oktober. 
Gruppa fikk en voldsom knekk 
i november, da en ukjent gruppe 
maskerte menn gikk til angrep 
på en markering de holdt på 
Alfaset Gravlund i Oslo. Flere 
av nazistene havnet på sykehus 
etter overfallet, og siden har det 
vært påfallende lite oppdaterin-
ger på gruppas nettsider.

«Nasjonal Ungdom», en 
etterlevning etter det gamle Boot 
Boys-miljøet, har de siste årene 
hatt lite eller ingen aktivitet. 
Men på Øvre Romerike i Akers-
hus har den voldsdømte 20-
åringen Dag Ivar «Degi» Bunes 
opprettholdt lokal rekruttering. 
Gruppa har stått bak trusler 
mot antirasistisk ungdom, malt 
hakekors i gatebildet og vært i 
konflikt med lokale MC-bander.

Nazister i valget
I 2007 var personer fra nazi-

miljøet representert i kommu-
nevalget, gjennom lister for det 
rasistiske partiet Demokratene.

Partiet har helt siden starten 
vært et arnested for ekstreme 
rasister og nazister, og årets 
valg er intet unntak. I 2007 stilte 
blant annet Hege Søfteland opp 

på 3. plass på bydelslista 
i Østensjø i Oslo. Søf-
teland har en fortid fra 
«Nasjonalalliansen» og 
«Norsk forening». Hun 
deltok på det famøse 
nazimøtet på Godlia kino i 
1995, sammen med Frp-er 
og Vidar Kleppes venn 
Øystein Hedstrøm. 

På 15. plass i Oslo 
fant vi også Aage Johan 
Sundvor, organisert nazist 
gjennom flere år. Sundvor 
dannet i sin tid «Nasjonal-
demokratene», gikk over 
til «Norgespatriotene» og 
reklamerer for Ku Klux 
Klan på sin hjemmeside.

Det er forøvrig sterke bånd 
mellom Demokratene og Fol-
kebevegelsen Mot Innvandring 
(FMI), samt andre antimuslim-
ske og rasistiske grupper.

Styrking av antinazistisk 
organisering

Oppsummert kan vi si at 2007 
ikke har vært noe godt år for 
nazismen i Norge, tross en del 
billig reklame i mediene.

Den viktigste faktoren i året 
som har gått har vært god antira-
sistisk organisering mot nazis-
tisk aktivitet. Norge har siden 
krigen hatt en sterk tradisjon for 
bredt og folkelig engasjement 
mot nazismen, uansett hvor den 
stikker hodet fram. Også i 2007 
har nazistenes spredte forsøk på 
organisering ført til sterke lokale 
motreaksjoner.

SOS Rasismes Antinaziutvalg 
har fått flere nye kontakter i 
lokalmiljøene, og har opparbei-
det seg god oversikt over blant 
annet Norgespatriotene.

Samtidig har Antinaziutval-
get ført en kamp mot deler av 
medias ukritiske journalistikk. 
Vi har avslørt nazistene for det 
de er – langt ifra det glansbildet 
de tegner i lokalavisene.

Bli med du også!
At nazismen står svakt ved 

inngangen til 2008 er et resultat 
av kontinuerlig antirasistisk 
arbeid over hele landet. Vi må 
fortsette dette arbeidet hvis vi 
skal unngå nye terrorhandlinger 
fra norske nazister. Ta kontakt 
med Antinaziutvalget og finn ut 
hva du kan bidra med:
Internett: www.sos-rasisme.no/antinazi
E-post: antinazi@sos-rasisme.no

MED ANTIRASISTISK HILSEN

OLA MELBYE PETTERSEN

LEDER, ANTINAZIUTVALGET

2007

Nazisme i Norge 2007
I 2007 var nazismen i Norge fortsatt svak og spredd, men gjennom «Norgespatriotene» klarte 
kjente Vigrid-medlemmer å skape seg et dårlig skalkeskjul for hatvirksomheten sin.

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. 
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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. 

Flyktning-
utvalgetNorsk asylpolitikk i 2007

Året 2007 ble preget av en av de største aksjonene vi har hatt i Norge de siste årene. Asylmarsjen til 
afghanerne tok mye oppmerksomhet i media over hele landet.

Pilegrimsreise for beskyttelse
Det var en gruppe på rundt 40 

afghanske flyktninger (mange 
av dem hadde deltatt i sultestrei-
ken på domkirkeplassen i Oslo 
året før), som marsjerte hele 
pilegrimsleden mellom Oslo og 
Trondheim. De begynte i Trond-
heim, gikk over Dovrefjell, 
gjennom hele Gudbrandsdalen 
og endte opp foran Stortinget 
i Oslo. På veien møtte de stor 
støtte i lokalbefolkningen som 
stilte opp med mat og husly 
og gjerne ville høre historiene 
deres. 

Da de kom til Oslo forverret 
situasjonen seg. De ble møtt av 
en velkomstdemonstrasjon og 
satte opp teltleir foran Stortin-
get. Der hadde de en fotoutstil-
ling om asylmarsjen og spredde 
budskapet om krigen i Afghanis-
tan til alle som gikk forbi. Helt 
siden marsjen begynte hadde de 
måttet leve i frykt for at politiet 
skulle dukke opp og sende dem 
ut. Mange av demonstrantene 
var flyktninger med endelig 
avslag, men valgte å ta risikoen 
ved å vise seg i offentligheten 
for å gi illegale flyktninger et 
ansikt og vise det norske folk at 
de er mennesker og at de finnes. 
Etter noen dager foran Stortinget 
begynte ryktene å gå om det alle 
fryktet, og klokka 00.47 den 
21. juni, tre kvarter etter at FNs 
Internasjonale flyktningedag var 
over, slo politiet til mot leiren. 
Over 50 politifolk møtte opp 
med biler og busser og arresterte 
alle afghanerne som bodde foran 
Stortinget. De ble satt i busser 
og kjørt til Grønland politista-
sjon. 20 mennesker ble sendt på 
første fly til Afghanistan. Resten 
ble løslatt senere på natta.

Selv om det var et hardt slag 
for afghanerne beviste de igjen 
hvor utholdende de er ved 
å fortsette aksjonen utenfor 
Jakobskirken i Oslo. Der satte 
de opp en ny leir og opprettet 
Asylakademiet. Asylakademiet 
var et telt hvor en lang rekke 
av Norges fremste akademikere 
kom for å undervise flyktninger, 
som frem til nå ikke har hatt 
rett til norskopplæring engang. 
Noe alle som har fulgt litt med 
i flyktningpolitikken har skjønt 
kan ta årevis.

Asylmarsjen, Asylakademiet 
og hele kampen som ble ført sist 
sommer ga det norske samfun-
net en sjanse til å lære om den 
uverdige situasjonen flyktnin-
ger lever under i Norge, om at 
Norge sender flyktninger til 
farlige krigsherjede områder 
hvor vi ikke engang tør å sende 
soldater, og viste frem gode 
eksempler på hvordan Norge 
kan forbedre inkluderingen av 
flyktninger ved blant annet å gi 
dem opplæring og utdanning.

Ingen endelig løsning
SOS Rasisme har hele veien 

støttet afghanernes kamp og var 
en aktiv støttespiller til asyl-
marsjen. Det politiske Norge 
var derimot en stor skuffelse, 
og mange politikere fikk vist 
sitt sanne ansikt. Høyre v/ Erna 
Solberg og Frp oppfordret fra 
starten av marsjen politiet til å 
arrestere afghanerne, på tross av 
at dette er partier som ofte påstår 
å hegne om ytringsfriheten. Men 
noen av de styggeste angrepene 
kom fra ekskluderingsminis-
ter Bjarne Håkon Hanssen og 
Arbeiderpartiets innvandrings-

politiske talsmann Arild Stokkan 
Grande, som sparket nedover 
med patetiske utsagn som å be 
afghanerne «...gå videre ned til 
Afghanistan og delta i gjenopp-
byggingen og motstandskampen 
der». De viste ingen forståelse 
for at flertallet var «hazaraer», 
en folkegruppe som lenge har 
vært og fortsatt blir forfulgt i 
Afghanistan. Noen enkeltpoliti-
kere viste støtte til afghanerne, 
men de nådde ikke gjennom. 
Til slutt skulle det bli en ny 
sikkerhetsvurdering fra FNs 
høykommissær for flyktninger 
(UNHCR), basert på informa-
sjon de hadde mottatt fra støt-
tenettverket rundt afghanerne, 
og en sak i Utlendingsnemdas 
(UNE) stornemnd som skulle 
føre til en endring i politikken. 
Politikerne som løy om at Afg-
hanistan var ufarlig fikk bevi-
sene mot seg og mange hundre 
afghanere fikk ny behandling 
og opphold etter at endringene 
trådte i kraft. Det sendes likevel 
fortsatt flyktninger til noen deler 
av Afghanistan, et land som fort-
setter i en stadig blodigere krig.

I skyggen av afghanerne
Samtidig sultestreiket en 

ensom og invalid iraker foran 
UDI og Jakobskirken i Oslo. 
Samir Almohamadawi flyktet 
fra Irak for over 10 år siden etter 
å ha blitt torturert og fått ampu-
tert en arm av Saddam Husseins 
regime. Likevel hadde han fått 
avslag fra norske myndigheter 
og risikerte å bli sendt tilbake 
til et krigsherjet Irak hvor det 
er vanskelig selv for mennesker 
med god helse å overleve. Etter 
en 30 dagers sultestreik kollap-
set han og ble sendt på sykehus. 
Så vidt AntirasisteN kjenner til 

er saken hans enda ikke løst. 

Noen enkeltsaker:
Louis Darren hadde bodd i 

Biri i 5 år og hadde fått seg 
norsk kone og barn da han ble 
sendt tilbake til Nigeria. Den 
klare mangelen på humane 
hensyn i saken har gjort at den 
har passert nåløyet og blitt tatt 
til behandling av FNs men-
neskerettighetsdomstol. I Biri 
venter konen hans Elisabeth og 
datteren Selma (14 mnd) spent 
på resultatet. Imens kjemper 
de en modig kamp for å presse 
politikere til å endre beslutnin-
gen. Verken FNs menneskeret-
tighetsdomstol eller UNHCR er 
i grunnen spesielt radikale, men 
det blir likevel den femte gangen 
på få år at de gir norske myndig-
heter kritikk for asylpolitikken 
sin.

Ikke langt unna, i Gjøvik kom-
mune, bor Mina og Maryam 
Mozafari. De to iranske søstrene 
på 16 og 20 år er alene i Norge 
etter at moren deres sporløst 
forsvant i 2005. Etter å ha fått 
endelig avslag har de nå stevnet 
UNE for retten til å slippe å bli 
sendt  tilbake til Iran, et land 
som er bortimot umulig for 
jenter uten et sterkt og støttende 
familienettverk å reetablere seg 
i.

MUF-erne (kurdiske flyktnin-
ger fra Nord-Irak som har fått 
midlertidig opphold uten rett 
til familiegjennforening) er en 
utsatt gruppe som har fått mye 
oppmerksomhet etter at davæ-
rende direktør i Utlendingsdirek-
toratet (UDI) , Trygve Nordby, 
tok den modige beslutningen å 
gi dem opphold. De hadde da 
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levd et usikkert liv med ettårige 
midlertidige oppholdstillatelser 
i årevis. Fordi Trygve Nordby 
fulgte humane hensyn og 
menneskerettighetene i stedet 
for daværende minister Erna 
Solbergs instrukser ble det mye 
bråk rundt beslutningen. I år fikk 
alle MUF-erne en ny behand-
ling. I stedet for å få en endelig 
slutt på uvissheten fikk en stor 
andel endelig avslag og risikerer 
nå å bli sendt tilbake til Irak.

SOS Rasisme har lenge 
kjempet for gutten Ashok, som i 
2006 ble sendt til Sri Lanka etter 
å ha bodd 4 år i fosterhjem på 
Lørenskog. Igjen var det eksklu-
deringsministeren Bjarne Håkon 
Hanssen som hadde bestemt 
seg for å bruke den da 13 år 
gamle gutten for å «... sette et 
eksempel». I løpet av 2007 har 
saken utviklet seg. Lørenskog 
kommune har vært i Sri Lanka 
for å besøke Ashok og sørge for 
at han får skolegang mens han 
venter på å komme hjem igjen 
til Norge. De har også stevnet 
staten v/UNE for retten og møter 
dem i tingretten i januar 2008. I 
Lørenskog håper alle støtespil-
lerne hans på en snarlig løsning.

De papirløse
Mot slutten av året gikk en 

rekke organisasjoner ut og 
krevde at illegale og papirløse 
flyktninger måtte få en mulig-
het til ny behandling av sakene 
sine. Bakgrunnen for kravet 

var en rapport om at det lever 
5.000-10.000 papirløse flykt-
ninger i Norge. Dette ga Arbei-
derpartiet enda en anledning til 
å demonstrere sin makt ved å 
tråkke på en av samfunnets aller 
svakeste grupper, ved å nekte å 
si noe annet enn at politiet må 
arrestere dem og sende dem 
ut. Hvordan regjeringen skal 
få til dette stiller flyktningut-
valget seg lite forståelige til. 
Hvis ikke de papirløse får en ny 
sjanse risikerer vi at tusenvis 
av flyktninger fortsetter å bli 
utnyttet på slavekontrakter av 
norske bedrifter som har lært seg 
å bruke situasjonen.

Ny utlendingslov
På tross av mange tunge 

nyheter har det kommet en lang 
rekke opphold i løpet av 2007. 
Som nevnt fikk mange hundre 
afghanere opphold, en rekke 
kvinner og barn fra Iran har også 
fått opphold, men dette har vært 
enkeltsaker, mange av hvilke 
SOS Rasisme har kjempet hardt 
for å få gjennomslag for. Det 
viser at det nytter å kjempe, men 
retningen til norsk asylpolitikk 
har likevel dessverre ikke endret 
seg mye til det bedre. Mange 
hadde nok håpet på mer solida-
ritet av en rødgrønn regjering. 
2007 ga og 2008 gir politikerne 
en historisk sjanse til å endre 
retningen i norsk asylpolitikk, 
fordi det i disse dager skrives 
en ny utlendingslov. Den skal 
bestemme retningen for norsk 

asylpolitikk de neste 20-30 
årene. Igjen har Arbeiderpartiet 
sørget for at det ikke blir noen 
store endringer i human retning. 
De prøvde lenge å få gjen-
nom en sterkt diskriminerende 
aldersgrense på henteekteskap 
etter dansk modell. Etter en lang 
kamp gav de etter for presset og 
fjernet denne, bare for å erstatte 
den med å øke underholdskravet 
ved henting av en utenlandsk 
ektefelle til 200.000 kroner. For 
å si det enkelt betyr det at mange 
norske gutter og jenter som for-
elsker seg i noen utenfor Europa 
og ønsker å bo med kjæresten i 
Norge vil bli nødt til å droppe ut 
av studiene for å få råd til å opp-
fylle underholdskravet. Et langt 
steg vekk fra en bedre integre-
ring, mener SOS Rasisme.

Bli med
Som en motvekt var norsk 

asylpolitikk et hovedtema for 
SOS Rasismes lokallagskonfe-
ranse (LLK) på sensommeren 
2007. Det var en strålende 
konferanse hvor det ble holdt 
innledninger om «Festning 
Europa», norsk asylpolitikk og 
mye mer. Det ble også holdt 
workshops om hvordan lokalla-
gene best kan bidra i kampen og 
en samling i flyktningutvalget. 
Der var også Mehri Hozhabri, et 
ferskt medlem i SOS Rasisme, 
og leder for en av SOS Rasismes 
nystartede solidaritetsgrupper. 
Solidaritetsgruppene er en ny 
type lokallag i SOS Rasisme 

som skal konsentrere sitt arbeid 
med, rundt og for flyktninger og 
asylsøkere. Gjennom gruppene 
kan asylsøkere og nordmenn 
forene seg, med en stor orga-
nisasjon som SOS Rasisme i 
ryggen. Mehri kom til Norge 
som politisk flyktning fra Iran, 
men har fått avslag av norske 
myndigheter. På tross av en 
vanskelig hverdag som flyktning 
har hun hatt motet til å ta opp 
kampen for alle iranske kvinner 
og flyktninger i samme situa-
sjon som henne og organisere 
dem til å kjempe for sakene sine. 
De har allerede hatt en vellyk-
ket demonstrasjon i Harstad og 
vi håper det blir flere i løpet av 
2008.

2008 blir nok preget av 
mange lange kamper, men SOS 
Rasisme har vist før at vi kan 
endre norsk asylpolitikk, og vi 
skal vise det igjen. Flyktningut-
valget ser frem til å ta de mange 
kampene som kommer sammen 
med resten av organisasjonen, 
og oppfordrer alle som er inter-
essert i å jobbe med flyktningpo-
litikk rundt omkring i landet til å 
ta kontakt for spørsmål, råd eller 
for å starte en solidaritetsgruppe 
der de bor.

Flyktningutvalget ønsker alle 
SOS Rasismes medlemmer og 
sympatisører et godt nytt år!

SIMON SOUYRIS STRUMSE

FLYKTNINGUTVALGET I SOS RASISME

Determinisme
• Allmenn forutbestemthet, altså fri vilje 
finnes ikke.

• 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

• Utlendingsaksjon i Vestfold 
Politiet i Vestfold aksjonerte mot asylsøkere med endelig avslag 
tidlig morgen 17. april, melder Østlandsposten. To personer har 
blitt sendt ut og ytterligere to personer er fremstilt for varetekts-
fengsling i påvente av å bli sendt ut av landet. I alt ble 12 personer 
pågrepet. Hensikten med aksjonen var å finne korrekt identitet 
på personene som oppholder seg her og sørge for å iverksette 
utvisningsvedtak. De pågrepne under tirsdagens aksjon var fra Afg-
hanistan, Uganda, Somalia, India, Angola, Burundi, Etiopia, Canada, 
Syria, Irak og Iran, heter det i politiets pressemelding.

• Rasistskandale i Tyskland
En videosnutt som ble offentliggjort på tysk fjernsyn lørdag, 
viser hvordan et tysk befal oppfordrer en soldat til å tenke 
på afroamerikanere når han skyter, melder NRK. Opptaket 
er ifra juli i fjor og viser en befal som sier at soldaten skal 
forestille seg at han er i Bronx og at det kommer en bil med 
tre afroamerikanere som fornærmer moren hans, og så sier 
han at soldaten skal handle. – Vi kan ikke lenger snakke om 
et isolert tilfelle. Slike episoder er ikke daglig kost i hæren, 
men dessverre har et antall lignende hendelser inntruffet de 
siste årene, sier løytnant Jürgen Rose til AP.

• Slått ned med balltre
Den 3. august ble en 
person slått ned med ball-
tre i nærheten av Holbergs 
plass i Oslo og fraktet til 
legevakten. Gjerningsmen-
nene skal ha kommet med 
rasistiske tilrop til kamerat-
gjengen før de ble overfalt, 
melder  politiet til VG. 

• Arne Myrdal død
8. august 2007 døde nazisten og stifteren av 
Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) Arne 
Myrdal, 76 år gammel, på Lunderød/Røed 
bo- og omsorgssenter. Myrdal ble kjent da 
han drev nazistisk virksomhet flere steder 
i Sør-Norge på 1980- og 1990 tallet. På 
Sørlandet vil han bli husket for det planlagte 
bombeangrepet på asylmottaket på Hove og 
annen terrorisering av lokalbefolkningen.

Hvordan starter vi et lokallag?
• Det første man må gjøre er å danne et 

styre, og velge en leder/kontaktperson, en 
økonomiansvarlig og en sekretær. Neste 
skritt er å sende inn årsrapportskjema til 
organisasjonens sentralledd- og dere blir 
så registrert 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 

lokalmiljøet at dere har startet. Begynn med 
en stand, løpeseddelaksjon eller en plakatak-
sjon, 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 hjemsted 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 for-
hold. Det kan for eksempel være en antira-
sistisk konsert, mønstring mot et lokalt nazi-
miljø, 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; hvor-
dan drive et lag, hvem gjør hva i et lagsstyre, 
økonomi, 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
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Finnmark

Alta SOS Rasisme 
Sted: Sisa 
28. februar , kl. 19.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Bugøynes SOS Rasisme 
Sted: Lassigården 
8. mars. , kl. 1800 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Hammerfest SOS Rasisme 
Sted: Bybo 
29. februar , kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Troms

Flyktningunionen av SOS Rasisme i 
Sør-Troms 

Sted: Åsveien D2, Borknes 
27. februar , kl. 20.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Harstad SOS Rasisme
Sted: Harstad 
27. februar, kl. 17.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 
De som vil komme på møtet kan kon-
takte Ahmed (90149610) eller Jeremie 
(48215084), da møtested ikke er helt 
fastsatt enda. 

Tromsø SOS Rasisme
Sted: Rødt-kontoret i 
Vestregata 18 

26. februar, kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Tromsø Studentlag av 
SOS Rasisme 

Sted: Rødt-kontoret i 
Vestregata 18 

26. februar, kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 
 

Nordland

Bodø SOS Rasisme
Sted: Gimle 
26. februar , kl. 18.00 

Narvik SOS Rasisme 
Sted: Malmen 
29. februar , kl. 19.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Sør-Trøndelag

Kurdisk SOS Rasisme 
Trondheim 

Sted: Leistadgrenda 15
3. mars , kl. 14.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Malvik SOS Rasisme 
Sted: Vikhammer ungdomshus 
5. mars, kl. 19.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Midtbyen SOS Rasisme 
Sted: Kontoret til SOS Rasisme, Munkegata 
64, Trondheim

5. mars , kl. 17.00 

Trondheim SOS Rasisme 
Sted: Munkegata 64 
6. mars , kl. 18.00 

Møre og Romsdal

Molde SOS Rasisme 
Sted: Folkets Hus 
26. februar , kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 
Enkel servering 

Molde videregående skolelag 
av SOS Rasisme 

Sted: Folkets Hus 
26. februar , kl. 19.00 
Kun årsmøte
Enkel servering 

Romsdal videregående skolelag 
av SOS Rasisme 

Sted: Folkets Hus 
26. februar , kl. 19.30 
Kun årsmøte
Enkel servering 

Sula SOS Rasisme 
Sted: Ungdomshuset i Ålesund 
6. mars , kl. 18:00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Ålesund SOS Rasisme 
Sted: Bergvegen 15 
1. mars, kl. 11.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Hordaland

Askøy SOS Rasisme 
Sted: Høvestølen 53A, Follese 
27 . februar 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Bergen SOS Rasisme
Sted: u1880 
3. mars, kl. 16.30 

Kurdisk SOS Rasisme i Bergen 
Sted: Storhammeren 31, 
Fyllingsdalen 

10. februar
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Stord SOS Rasisme 
Sted: Stord vidaregåande skule 
4. mars , kl. 19.00 

Rogaland

Afghansk SOS Rasisme Haugesund 
Sted: Sørhauggt.176 - Inngang Skjoldavegen  
10. mars , kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Afro-Brothers av SOS Rasisme 
Haugesund 

Sted: Sørhauggt.176 - Inngang Skjoldavegen  
6. mars , kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Antirasistisk Ungdom av SOS Rasisme 
Haugaland 

Sted: Sørhauggt.176 Haugesund- Inngang 
Skjoldavegen 

6. mars , kl. 17.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

FlyktningeUnionen av SOS Rasisme 
Haugaland 

Sted: Sørhauggt.176 Haugesund - Inngang 
Skjoldavegen  

7. mars , kl. 20.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Fotballklubb av SOS Rasisme Haugaland 
Sted: Kontoret Sørhauggt.176 Haugesund 
- Inngang Skjoldavegen  

10. mars , kl. 19.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Haugesund SOS Rasisme 
Sted: Sørhauggt.176 - Inngang Skjoldavegen  
10. mars , kl. 20.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Jobbservice av SOS Rasisme Haugesund 
Sted: Kontoret Sørhauggt.176 - Inngang 
Skjoldavegen  

7. mars , kl. 16.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Karmøy SOS Rasisme 
Sted: Kopervik kulturhus, Systua, 2. etasje. 
26. mars , kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Magic SOS Rasisme Haugesund 
Sted: Sørhauggt.176 - Inngang Skjoldavegen  
7. mars , kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Sandnes SOS Rasisme 
Sted: L54 - Workshoprommet (opp en trapp) 
5. mars , kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 
Det blir enkel servering av mat og drikke

Sjakklubben av 
SOS Rasisme i Haugesund 

Sted: Sørhauggt.176 - Inngang Skjoldavegen  
7. mars , kl. 19.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Skeisvang SOS Rasisme 
Sted: Sørhauggt.176 Haugesund- Inngang 
Skjoldavegen 

6. mars , kl. 19.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Skolelaget av 
SOS Rasisme Haugaland 

Sted: Kontoret Sørhauggt.176 Haugesund 
- Inngang Skjoldavegen 

10. mars , kl. 16.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Stavanger SOS Rasisme
Sted: Stavanger Metropolis 
3. mars, kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Teatergruppa av 
SOS Rasisme Haugesund 

Sted: Sørhauggt.176 - Inngang Skjoldavegen  
7. mars , kl. 17.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Ungdomsskolelaget av SOS Rasisme 
Haugesund 

Sted: Sørhauggt.176 - Inngang Skjoldavegen  
10. mars , kl. 17.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte.

Vest-Agder

Kristiansand SOS Rasisme 
Sted: Samsen 
6. mars , kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 
Kontakt: 980 97 287 

Kurdisk SOS Rasisme Kristiansand 
Sted: Kartheia 59D
3. mars , kl. 14.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Kurdisk SOS Rasisme Lyngdal 
Sted: Agnefest
3. mars , kl. 14.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Kurdisk SOS Rasisme Søgne 
Sted: Kleiva 16, Kristiansand  
3. mars , kl. 14.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Aust-Agder

Gjerstad SOS Rasisme 
Sted: Lyngrillen Café, 
Brokelandsheia 

28. februar, kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Risør SOS Rasisme 
Sted: Risørhuset, biblioteket 
27. februar, kl. 19.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Telemark

Skien SOS Rasisme 
Sted: Gamle Posten 
4. mars , kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Vestfold

Folkehøgskolelaget 
av SOS Rasisme 

Sted: Skiringssal folkehøyskole 
9. mars , kl. 16.00 

Kurdisk SOS Rasisme Larvik 
Sted: Hellesteinveien 2
3. mars , kl. 14.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Delegatvalgsmøter – 2008
• 4. – 6. april 2008 avholder SOS Rasisme landsmøte. Lokallagene skal derfor velge delegater – hvem som skal representere lokallaget på landsmøtet – og det må skje på et innkalt 
delegatvalgsmøte.

• Der det er aktuelt, vil det også bli valgt delegater til fylkesårsmøte. 
• Hvilket lokallag du tilhører står på giroen som fulgte denne avisa.
• En del lokallag fikk ikke levert inn informasjon om tid og sted for delegatvalgsmøter før avisen gikk i trykken, men sender i stedet innkallingen i eget brev.
• Trenger du bedre veibeskrivelse eller har andre spørsmål i forbindelse med delegatvalgsmøtet der du bor? Ta kontakt med SOS Rasisme på tlf 23 35 32 00 eller au@sos-
rasisme.no, så setter vi deg i kontakt med lokallaget. 

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.

• UDI beklager
Oslo Tingrett har slått fast at Utlendingsdirektoratet (UDI) behand-
ler enkeltmennesker på en uverdig måte etter at asylsøkeren Ilir 
Mustafaj (34) måtte vente i åtte år på å få en endelig avklaring 
på saken sin. Nå får han bli i Norge etter dommen. Dette melder 
Aftenposten. I dommen får Utlendingsdirektoratet (UDI) og 
klageinstansen Utlendingsnemnda (UNE) drepende kritikk for sin 
behandling av saken. – UDI tar dommen til etterretning. Vi må 
konstatere at dette ikke er en god måte å behandle en søker på, 
sier Agnar Kaarbø, kommunikasjonsdirektør i UDI.

• Umenneskelig av Utlendingsnemda
Etter at Louis Darren ble tvangsutsendt til 
Nigeria, mens hans kone Elisabeth Skundeberg 
Darren sitter tilbake i Norge med deres seks 
måneder gamle sønn, raser sogneprest i Biri, 
Knut Yngvar Sønstegaard. – Kunne det falle 
Utlendingsnemda inn at noen faktisk gifter seg 
fordi de er glad i hverandre, spør Sønstegaard i 
avisa Gudbrandsdølen. Han mener at vedtaket 
gjort av Utlendingsnemda (UNE) kan være brudd 
på barnekonvensjonen.

• Sultestreikende hentet av politiet   Komiteen for afghan-
ske flyktninger i Norge reagerer sterkt på at politiet hentet en 
asylsøker som komiteen hevder sultestreiket ved asylmottaket på 
Gausdal, melder Gudbrandsdølen. – Vi synes det er beklagelig at 
norske myndigheter fortsetter å sende flyktninger til Afghanistan. 
Ikke minst fordi mange flyktninger sendes til hovedstaden Kabul 
til tross for at de kommer fra andre steder i Afghanistan. Dette 
gjelder også Sayed Aqa Solhagar. Vi reagerer også på at han 
som sultestreikende blir hentet med politimakt, sier talsmann for 
Komiteen for afghanske flyktninger i Norge, Zahir Athari. 

• Slutt å diskriminere
Funksjonshemmede blir sittende igjen i 
asylmottakene, samtidig som det ellers skal 
bli forbudt å diskriminere folk med funksjons-
hemning. NOAS foreslår at staten skal kunne 
tvinge kommuner til å ta imot funksjonshem-
mede. – Tvang er ikke et godt utgangspunkt 
for å bosette og integrere noen. Men 
funksjonshemmede er en så spesiell gruppe 
at man bør vurdere om staten kan fordele 
dem, sier Tjessem til Dagsavisen.
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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.

• Hege Storhaug sentral person.

Hverdagsrasisme
• Hverdagsrasisme er den formen 
for rasisme som er mest utbredt. 
Hverdagsrasisme er også den formen 
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 
menneskerettigheter og demokratiets 

• Hevder Bastesen farer med rasisme
Helgeland Arbeiderblad er klaget inn for Pressens Faglige 
Utvalg etter at avisen brakte videre   følgende uttalelser 
fra Steinar Bastesen: – Partiet jeg stiftet er blitt et parti for 
læstadianere, samer og svindlere, melder Verdens Gang. 
– Vi mener Bastesen uttaler seg på en nedsettende måte 
om ulike grupper. For å si det rett ut så henger han ut 
samer, sier fylkesleder Kjell Ivar Vestå i Kystpartiet Nord-
land til NTB. Det er fylkesstyret i Kystpartiet som klager 
Helgeland Arbeiderblad inn for Pressens Faglige Utvalg.

• Vil skremme med syltelabber
Muslimene i Bergen vil legge fredags-
bønnen til byens hjerte Torgallmen-
ningen dersom kommunen ikke skaffer 
dem ny moské. Bystyrerepresentant 
Kenneth Rasmussen fra Demokratene 
sier han tar dette som en trussel og at 
han vil skremme dem bort. – Heng opp 
syltelabber i stolper og lykter. Og spill 
grisehyl over høyttalere. Det skremmer 
muslimene unna, sier han til Dagbladet.

• Sier unnskyld for slaveriet   Staten Virginia i USA kommer nå 
med en formell beklagelse over slaveriet - 388 år etter at de første 
slavene ankom Richmond i 1619. Trolig er Virginia den første staten 
i USA til å formelt beklage slaveriet, skriver CNN. – Slaveriet som ble 
støttet av myndighetene rangerer som den mest forferdelige berøvel-
sen av menneskerettigheter og brudd på våre grunnleggeres idealer 
i vårt lands historie. Slutten på slaveriet ble etterfulgt av systematisk 
diskriminering, påtvunget segregering og andre lumske institusjoner 
og praksis mot amerikanere av afrikansk opprinnelse som hadde sin 
rot i rasisme, rasistiske fordommer og rasebegrunnet misforståelse.

• Diskrimineringsloven må endres
I høst solgte en boligeier i Oslo huset sitt til en etnisk 
norsk familie til tross for at en familie med minoritetsbak-
grunn hadde det høyeste budet. – Vi ønsker at ministeren 
skal gå inn og se på lovverket. Hvis dagens lovverk ikke 
rammer slike saker, mener vi det må tas initiativ for å 
korrigere lovverket, sier Ola Melbye Pettersen, nestleder i 
SOS Rasisme til NRK Østlandssendingen. 
– Det må være et klart vern som gjør at man ikke kan 
diskrimineres på bakgrunn av hudfarge eller religion eller 
noen annen diskrimineringsgrunn, sier han.

Delegatvalg

Kurdisk SOS Rasisme 
Sandefjord 

Sted: Svartåsstien 22
3. mars , kl. 14.00 
Kun årsmøte.

Kurdisk SOS Rasisme Tønsberg 
Sted: Smidsrødveien 74B
3. mars , kl. 14.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Buskerud

Kurdisk SOS Rasisme Drammen 
Sted: Konnerudgt 35
3.  mars , kl. 14.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Kurdisk SOS Rasisme Ål 
Sted: Sundrejordet 3
3. mars , kl. 14.00 
Kun årsmøte. 

Lier SOS Rasisme
Sted: Papirbredden i Drammen 
6. mars , kl. 17.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Øvre Eiker SOS Rasisme
Sted: Hokksund bibliotek 
4. mars, kl. 15.30 

Østfold

Fredrikstad SOS Rasisme 
Sted: Frederik II videregående skole (avd. 
Frydenberg), 
Veumv. 18

3. mars, kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Indre Østfold SOS Rasisme 
Sted: Indre Østfold næringspark, Vangsveien 
10, Askim 

29. februar, kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 
Bruk inngang 2A. Si gjerne fra på e-post: 
dag_dag_dag_@hotmail.com på forhånd 
om du kommer. 

Kurdisk SOS Rasisme 
Fredrikstad 

Sted: Speiderv. 31
3. mars , kl. 14.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Kurdisk SOS Rasisme Halden 
Sted: Grimsrødhøgda 77
3. mars , kl. 14.00 
Kun årsmøte. 

Oslo

Groruddalen SOS Rasisme 
Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo, 
Pilestredet 29A

6. mars, kl. 17.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Kurdisk asylsøkergruppe 
av SOS Rasisme Oslo 

Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo
Pilestredet 29A

3. mars , kl. 14.00 
Kun årsmøte. 

Kurdisk SOS Rasisme Oslo 
Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo, 
Pilestredet 29A

2. mars, kl. 12.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Kurdisk studentlag av 
SOS Rasisme i Oslo 

Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo, 
3. mars , kl. 12.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Kurdisk studentlag av 
SOS Rasisme Oslo Øst 

Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo, 
Pilestredet 29A

3. mars , kl. 13.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Oslo Vest SOS Rasisme
Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo, 
3. mars, kl. 15.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Oslo Øst SOS Rasisme
Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo, 
Pilestredet 29A

6. mars, kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Skolelaget av SOS Rasisme Hellerud 
Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo, 
4. mars , kl. 16.00 
Kun årsmøte. 

Skolelaget av SOS Rasisme 
Katedralskolen 

Sted: Oslo Katedralskole 
6. mars, kl. 11.30 
Kun årsmøte. 

Studentlaget av SOS Rasisme 
Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo, 
Pilestredet 29A

3. mars, kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Yarstan SOS Rasisme 
Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo, 
Pilestredet 29A

7. mars, kl. 16.00 
Kun årsmøte. 

Akershus

Asker SOS Rasisme 
Sted: Radar café 
7. mars , kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Aurskog-Høland SOS Rasisme
Sted: Løken skole 
9. mars , kl. 16.00 

Bærum SOS Rasisme 
Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo, Pilese-
tredet 29A

4. mars , kl. 18.30 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Dansegruppa av SOS Rasisme Haga 
Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo, 
Pilestredet 29A

4. mars, kl 17.00 
Kun årsmøte.

Fjellsrud Skolelag av SOS Rasisme
Sted: Fjellsrud skole, matte (Na/Mi) rommet 
5. mars , kl. 11.25  
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Kurdisk SOS Rasisme Lillestrøm 
Sted: SOS Rasismes kontor i Oslo
3. mars , kl. 14.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Kurdisk SOS Rasisme Sørum 
Sted: Nybyggerveien 20, 1084 Oslo 
3. mars , kl. 14.00 
Kun årsmøte.

Lørenskog SOS Rasisme
Sted: Volt ungdomshus i Lørenskog 
5. mars, kl. 18.00 

Lillestrøm videregående skolelag 
av SOS Rasisme 

Sted: Lillestrøm VGS 
20. febuar, kl. 14.00 
Kun årsmøte.

Nannestad SOS Rasisme
Sted: Nannestad 
2. mars , kl. 14.30 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Nesodden SOS Rasisme 
Sted: Ungdomskaféen på sletta 
3. mars , kl. 17.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Skedsmo SOS Rasisme 
Sted: Lillestrøm VGS 
20. februar, kl. 14.00 

Sørum SOS Rasisme 
Sted: Solvegen 3, Lørenfallet 
28. februar, kl. 19.00 

Ullensaker SOS Rasisme 
Sted: Ullensaker kulturhus, kaféen på kinoen
6. mars , kl. 18.30 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Oppland

Antifascistisk Front 
av SOS Rasisme Gjøvik 

Sted: Gjøvik frivillighetssentral, 
Øvre Torvs gate 2

3. mars, kl. 18.00 
Kun årsmøte.

Gjøvik SOS Rasisme 
Sted: Gjøvik frivillighetssentral, 
Øvre Torvs gate 2

3. mars , kl. 18.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Kurdisk SOS Rasisme Otta/Lillehammer 
Sted: Vangen 5, Lillehammer 
3. mars , kl. 14.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Hedmark

Ringsaker SOS Rasisme
Sted: Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, 
Stertivegen 26, Moelv 

3. mars , kl. 17.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

Moelv SOS Rasisme 
Sted: Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, 
Stertivegen 26, Moelv 

3. mars , kl. 17.00 
Årsmøte og delegatvalgsmøte. 

SOS Rasisme er godkjent som organisasjon etter skattelovens § 6–50. Dette med-
fører 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 slik støtte kan gaven 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

SOS Rasisme selger nå 
håndfakler til 
gode priser!

sos-rasisme.no/faklersos-rasisme.no/fakler

Ønsker du å gi en 
testamentarisk gave 
til SOS Rasisme?
• Ved å tilgodese SOS Rasismes  
arbeid i ditt testament, er du med 
å legge grunnlaget for et samfunn 
uten rasisme.

• Hvis du vil, kan du få satt opp et 
korrekt testamente, uten kostnad 
for deg.

Ta direkte kontakt med:
Advokat Truls Ø. Lea
Adresse: Postboks 101, 
5501 Haugesund

Tlf: 52 70 03 90   Faks: 52 70 03 91
e-post: truls@advokatvs.com
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2. Vigrideren Øyvind Heian 

blir dømt til seks måneders feng-
sel, hvorav 79 dager betinget, for 
trusler mot justisminister Knut 
Storberget. Han blir også dømt 
for besittelse av barneporno. � 

En tysk nazistisk gruppe legger ut 
en video på nettstedet YouTube, 
hvor norske symboler som «Ja, 
vi elsker» og det norske flagget 
blir brukt sammen med nazistiske 
symboler.

4. En mann fra Bergensområ-
det selger lister over tidligere 
NS-medlemmer på nettauksjon. 
Leder ved Statsarkivet i Bergen, 
Yngve Nedrebø, reagerer sterkt på 
at listene blir offentliggjort på den 
måten. • De fire afghanerne som 
etter sultestreiken i fjor sommer 
fikk asylsøknadene vurdert på nytt 
av UNE, får opphold. Samtidig 
ble 73 afghanere tvangsreturnert 
i løpet av 2006.

7. � Den sveistsiske film-
instruktøren Dani Levys film 
«Mein Führer. Den i sannhet 
sanneste sannheten om Adolf 
Hitler» skaper stor debatt når 
den skal lanseres i Tyskland. 
Historieforskerne er skeptiske 
til fremstillingen av Adolf Hitler 
som en vits.

8. Flere organisasjoner reagerer 
med harme på at UDI stiller spørs-
mål om religionsutøvelse når de 
intervjuer potensielle kvoteflykt-
ninger til Norge.

9. Byrådssekretær i Oslo, Jøran 
Kallmyr (Frp), oppfordrer Blå 
Kors til å slutte å gi asylsøkere 
i matkø mat, etter at Blå Kors 
meldte om en økning av asylsø-
kere i matkø. • En rekke hørings-
instanser advarer Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet mot 
21 års aldersgrense ved familie-
gjenforening i et åpent brev til 
departementet. � FNs høykom-
missær for flyktninger (UNHCR) 
ber om at irakere fra de sørlige og 
sentrale delene av Irak igjen skal 
få flyktningestatus. 

10. Etter at Scandic Hotell 
Edderkoppen i Oslo nekter en 
cubansk reiselivsdelegasjon opp-
hold på hotellet på grunn av det 
spente forholdet mellom USA og 
Cuba, fastslår EL & IT Forbundet 
at de nå boikotter Scandickjeden. 
Antirasistisk senter anmelder 
Scandickjeden, men saken blir 
henlagt av statsadvokaten. • 
«Dette må være den største hap-
peningen rundt et så alvorlig 
tema», sier lederen av «Vålerenga 
mot rasisme», Torhild Strand, når 
37 lag med gutter og jenter tok et 
kick mot rasisme.

12. Det rasistiske angrepet på 
Bijan Gharahkani engasjerer 
hele Skotselv og det blir holdt 
en stor markering mot rasisme 
i Øvre Eiker. Bare timer etterpå 
blir butikken til Manighe Abel-
sen utsatt for hærverk og det blir 
malt hakekors på bygningen hvor 
butikken holder til.

15. Fire personer blir siktet etter 

rasismeparagrafen §135a 
og for drapstrusler etter at 
de truet en liberisk familie 
i Alta på livet og tegnet 
hakekors på Bossekop skole. 
• En intern arbeidsgruppe i 
Frp vil nekte mennesker med 
utenlandsk statsborgerskap 
rett til kontantstøtte fordi 
kontantstøtten etter deres 
mening er for mye brukt av 
utenlandske statsborgere.

18. Ap-toppene Bakken og 
Reginiussen hevder at Alta-
samfunnet er gjennomsyret 
av rasisme – og at nærings-
livet er verst.

23. PST-sjef Jørn Holme 
går ut og advarer i rappor-
ten om trusselnivået i og mot 
Norge at kampen mot terror kan 
føre til at norsk ungdom trekkes 
mot høyreekstreme grupper. • Det 
får ingen konsekvenser at hussel-
ger nekter å selge huset til Farooq 
Ahmed til tross for at det blir slått 
fast at han brøt loven når han 
nekter å selge til Ahmed som byr 
50.000 kr mer enn han som fikk 
kjøpe huset. � USA vil legge 
frem et fordømmelsesforslag mot 
fornektelse av Holocaust for FN.

25. Internasjonalt Kultursenter 
og Museum (IKM) ved Oslo 
Museum har utstillingsåp-
ning for utstillingen av Ismail 
Khayat «Halabja Chemical 
Bombardment» som hedrer 
ofrene for det massive kjemiske 
folkemordet på kurdere i Irak.
27. «Bål for Benjamin» marke-

res av lokallag av SOS Rasisme 
over hele landet, seks år etter at 
Benjamin Hermansen ble drept 
av nazister på Holmlia. Samtidig 
markeres Den internasjonale 
Holocaustdagen. 

28. Arbeids- og inkluderings-
minister Bjarne Håkon Hanssen 
drar til Canada for å se hvordan 
han kan få inn de dyktigste 
arbeidsinnvandrerne. • Politiet 
språktester alle asylsøkere som 
sier at de kommer fra Irak, for 
å finne ut om de snakker sant. 
� Den hjemsendte asylsøkeren 
Yassin Suleiman blir løslatt av 
syrisk sikkerhetspoliti etter over 
en måned i isolat.

Februar 
6. Ordføreren i Ørsta nekter å 

flagge på samenes nasjonaldag.
9. Leder for SVs etniske like-

stillingsutvalg, Gülay Kutal, 
advarer mot forbud mot niqab 
på høgskolene slik studieleder 
ved Høgskolen i Oslo, Lars Gule 
krever. • LO ønsker å kvotere 
innvandrere til ledelsen etter at 
Dagbladet avslørte at nordmenn 
med minoritetsbakgrunn er 
nærmest fraværende. � Den 
amerikanske nazistbevegelsen 
Ku Klux Klan bygger seg opp 
igjen ved hjelp av rekruttering 
på internett.

12. Advokatforeningen sier at 
de ønsker å gi gratis rettshjelp til 
asylsøkere som har fått avslag, 
for å sikre rettssikkerheten til 
noen dem som har dårligst retts-
sikkerhet i Norge.  

16. Regjeringen slår fast i en ny 
forskrift at norsk asylpraksis som 
er i strid med anbefalinger fra FNs 

Høykommissær for flyktninger 
(UNHCR) om beskyttelse, skal 
prøves av en stornemnd. • Statsråd 
Karita Bekkemellem nekter å gi 
støtte til et samlivskurs som nekter 
homofile å delta på samme kurs 
som heterofile.

20. To 15 åringer blir dømt til 
henholdsvis 12 000 kr og 4 000 kr 
i bot for nazitagging i Alta.

21. Frps innvandringspolitiske 
talsmann Per-Willy Amundsen 
avviser forslaget om å øke rei-
sestipendet for asylsøkere med 
avslag. Han og Frp vil i stedet 
opprette lukkede mottak for 
de som skal returneres. • Mens 
regjeringen vurderer å trosse 
FNs anbefalinger mot å returnere 
afghanere som ikke har tilknytting 
til Kabul, krever SV stans av alle 
utsendelser av afghanere. • Det 
kommer fram at det på Hvalstad 
asylmottak i Asker bor 78 min-
dreårige asylsøkere som blir tatt 
vare på av fire voksne.

22. Fire av ti Oslo-borgere har 
i følge en undersøkelse ikke noe 

kontakt med ikke-vestlige innvan-
drere, verken på jobb eller privat. 
• UNE opphever suspensjonen 
av utreiseplikten for personer 
med tilknytning til Nord-Somalia 
ettersom de mener det ikke fore-
ligger noen nærliggende risiko for 
en større regional konflikt.

23. En gruppe på 15 innvandrere 
melder seg ut av Ap i protest mot 
partiets innvandringspolitikk som 
de mener svikter innvandrerne.

25. � Staten Virginia i USA 
kommer med en formell bekla-
gelse over slaveriet, 388 år etter 
at de første slavene ankom Rich-
mond i 1619.

26. Den nazistiske gruppa 
Nasjonaldemokratene annonserer 
på sine nettsider at de vil utvise 
adopterte når de er fylt 18 år. � 

Syv unge høyreekstremister blir 
stilt for retten i Tyskland tiltalt 
for å ha brent «Anne Franks 
Dagbok».

27. Bergen moské sier de vil 
legge fredagsbønnen til Torgal-
lmenningen i Bergen sentrum 

hvis de blir kastet ut. Dette mener 
bystyrerepresentant for Frp Ken-
neth Rasmussen er en trussel og 
han vil legge fram et forslag om 
å skremme bort muslimene med 
syltelabber og grisehyl hvis de 
legger fredagsbønnen til Torgal-
lmenningen. • Den nyetablerte 
lokalavdelingen i den nazistiske 
organisasjonen Nasjonaldemokra-
tene i Øvre Eiker, vil ikke oppgi 
hvem som står bak avdelingen, 
men henviser til lederen for 
Nasjonaldemokratene i Norge. • 
En 52 år gammel ansatt i Kirkens 
Bymisjon, blir dømt til tre år og 
sju måneders fengsel for å ha 
voldtatt en 23 år gammel asylsø-
ker to ganger.

28. � Det kommer frem at 
enkelte boligområder i den fran-
ske feriebyen Nice fortsatt nekter 
jøder å komme inn på boligmar-
kedet som en følge av en gammel 
regel fra før 2. verdenskrig. • 
New York forbyr bruk av ordet 
«nigger». 

betydning. 
• Stiftelsen formidler sitt budskap ved 
å arrangere dokumentasjonsreiser og 
driver opplysningsvirksomhet knyttet 
til forbrytelser mot menneskeverdet.

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 415 000 personer. Denne gruppa 
utgjør 8,9 prosent av befolkningen. Om 
lag 54 000 personer kommer fra andre 
nordiske land, 50 000 fra resten av 
Vest-Europa og Nord-Amerika, 80 000 
fra Øst-Europa og 230 000 fra Tyrkia 
og land i Asia, Afrika og Sør-Amerika. 
(SSB 2007)

Innvandringsstopp
• Norge innførte innvandringsstopp 1. 
januar 1975. I dag må utlendinger som 
vil 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

• Ku Klux Klan marsjerer 
med barnevogner
Stephenville i Texas (17 000 innb) ble stedet der 
mellom 20 og 30 klanmedlemmer marsjerte, melder 
Dagbladet. Nazistene ble buet ut av 500 mennesker 
som protesterte mot dem. Ku Klux Klan gruppen 
«The Traditional Christian Knights» demonstrerte for 
å vise sin støtte til noen collegestudenter som har 
blitt kritisert for rasisme. En del av klanmedlemmene 
var barneforeldre som tok med seg barna sine i 
demonstrasjonen, melder Dagbladet.

• OK å ekskludere rasister
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen gir 
støtte til britisk fagforbund som har ekskludert et 
medlem av det høyreekstreme British National Party, 
melder Frifagbevegelse.no. – Dette er en viktig 
avgjørelse ikke bare for oss, men for hele fagbeve-
gelsen. Fagforeningsmedlemmer kan nå være trygge 
på at de selv kan velge hvem som skal slutte seg til 
dem i deres organisasjon, sier Andy Reed i Aslef i en 
pressemelding.

• «Nazimiljøet er nede»   Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 
representerer nazimiljøet en mindre trussel enn på lenge, melder 
Aftenposten. – Medlemstallene er vanskeligere å holde styr på enn 
før. Tidligere hadde nazistene en viss uniformering, men den trenden 
finnes nesten ikke lenger. Likevel kan vi si at aktivitetsnivået har 
vært en del lavere i disse miljøene i det siste, sier informasjonssjef i 
PST, Trond Hugubakken, til Dagbladet. - Aktiviteten varierer. Nå er 
det nede i en bølgedal, men det kan se ut som trenden er i ferd med 
å snu allerede. Det er en del nye initiativer på gang, sier nestleder i 
SOS Rasisme, Ola Melbye Pettersen.

• Skole stengt i frykt for nazi-elever
Rasistiske skjellsord, nazitegn og Hitler-hils-
ninger er blitt et så stort problem blant elevene 
på en svensk ungdomsskole at rektoren nå har 
bestemt å stenge skolen, melder Verdens Gang. 
– Den negative trenden blant visse av våre 
elever skaper et dårlig arbeidsmiljø som ikke er 
akseptabelt verken for personalet eller elever. Vi 
må gjøre noe for å stanse dette her, sier rektor 
ved skolen, Ann-Kristin Schäfer, til lokalavisen 
Västerbottens-Kurien. 

januar – februar
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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

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.

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. 

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.

Mars
3. � En svensk ungdomsskole 

blir stengt på grunn av store pro-
blemer med rasistiske skjellsord, 
nazitegn og Hitler-hilsninger 
blant elevene.

5. Aftenbladet får tilgang til en 
video som viser grov sjikane og 
trusler mot innvandrermiljøet på 
Rennesøy.

6. Kommunene halverer køen av 
flyktninger som venter på bosted. 
� Den Europeiske Menneskeret-
tighetsdomstolen gir sin støtte til 
britisk fagforbund som har eks-
kludert et medlem av det høyreek-
streme British National Party.

7. Nigerianske Louis Darren 
blir tvangsutsendt fra Norge 
til tross for at han er gift med 
norske Elisabeth Skundberg som 
han har en fem måneder gammel 
datter med.

8. Den internasjonale kvinne-
dagen markeres over hele landet. 
Lokallag av SOS Rasisme deltar 
i markeringene.  

• Helgeland Arbeiderblad blir 
klaget inn for Pressens Faglige 
Utvalg etter at avisen brakte 
videre uttalelser fra Steinar Bas-
tesen der han sa at Kystpartiet blir 
styrt av «læstadianere, samer og 
svindlere».

9. � Et sentralt medlem av det 
konservative partiet i Storbritan-
nia blir tvunget til å trekke seg 
etter å ha uttalt at minoritetsgrup-
per i den britiske hæren må finne 
seg i å bli kalt «svarte jævler».

13. Fædrelandsvennen fjerner 
flere rasistiske innlegg etter at 
Kristiansand SOS Rasisme sendte 
e-post til redaktøren i avisen. 

14. Komiteen for afghanske 
flyktninger i Norge reagerer sterkt 
på at politiet hentet en asylsøker 
som komiteen hevdet sultestreiket 
ved asylmottaket i Gausdal. • En 
ny IMDI - rapport slår fast at 
innvandrerkvinner har dårligere 
jobbsikkerhet, lavere lønn og 
større problemer med å komme 
seg inn i arbeidslivet.

19. Skillevegger skal skille 
polske og norske arbeidere i kan-

tina på Kleven Verft i Ulsteinvik. 
� 20-30 Ku Klux Klan-medlem-
mer marsjerer i en demonstrasjon 
i Texas, mange tar også med seg 
barna sine i nazimarsjen gjennom 
Stephenville. 

20. Ida Espeth (20) blir slått 
ned og spyttet på fordi hun er 
lesbisk.

22. Yumi på åtte måneder 
oppholder seg ulovlig i Norge. 
Hennes far er norsk, men siden 
hennes mor er australsk havner 
hun på politiets liste over ulovlige 
innvandrere. � En tysk dommer 
avviser skilsmisse til tross for at 
kvinnen som gikk til sak for å få 
skilsmisse blir slått og drapstruet 
av mannen. Dommeren mener at 
vold er noe hun må regne med når 
hun har giftet seg med en marok-
kansk mann.  

23. Den norske regjeringen 
legger frem en ny bestemmelse i 
utlendingsforskriften som i større 
grad vektlegger barns tilknytning 
til Norge.

26. Funksjonshemmedes orga-
nisasjon krever at regjeringen 

iverksetter tiltak for å få funk-
sjonshemmede asylsøkere raskere 
ut av mottakene.

30. Etter at Oslo Sentralbane-
stasjon mottok kraftig kritikk 
for rasisme i sitt kunstverk som 
fremstilte Oslos fremtid med blant 
annet fem afrikanske prostituerte 
endrer de kunstverket og henger 
opp en ny versjon.

31. Burmesere i Risør ønsker 
å låne Bedehusets lokaler til sitt 
kulturarrangement, men Bedehu-
set krever at det da skal holdes en 
kristen andakt på arrangementet. 
Det kravet har aldri kammermu-
sikkfestivalen fått gjennom de 17 
årene de har lånt Bedehuset. • Frp 
i Lørenskog krever at den 13 år 
gamle utviste asylsøkeren Ashok 
skal få komme tilbake til Norge. 
• Oslo tingrett slår fast at UDI 
behandler enkeltpersoner på en 
uverdig måte. UDI beklager.

April
8. Politiet starter etterforskning 

etter påstander om mobbing ved 
skolene i Ørland og Bjugn etter 
at en 14 år gammel gutt tok sitt 
eget liv.

13. Ifølge Politiets sikkerhets-
tjenestes trusselvurdering virker 
nazimiljøet mer uorganisert og 
med færre medlemmer enn tid-
ligere. 

15. � En video viser hvordan 
et tysk befal oppfordrer en soldat 
til å tenke på afroamerikanere når 
han skal skyte.

16. Vikingspiller Peter Ijeh 
(30) sier at Startspiller Kristofer 
Hæstad (23) kom med rasistiske 
tilrop under en eliteseriekamp. 
Hæstad på sin side nekter for at 
han har sagt noe rasistisk til Ijeh.  

17. Politiet i Vestfold har en 
storstilt aksjon mot asylsøkere 
med endelig avslag, to personer 
blir tvangsutsendt og flere blir 
satt i arrest. 

18. � Det ekstremt rasistiske 
partiet «Sverigedemokraterna» 
blir tvunget til å holde sitt lands-
møte i Danmark.

19. Arbeidsledigheten er på vei 
ned, men ledigheten blant innvan-
drere er tre ganger så høy som i 
den øvrige delen av befolkningen. 
• En av dem som ble siktet for å ha 
angrepet Kadra Yusuf etter hennes 
kritikk av Islam, får utvidet siktel-
sen med rasisme. • Lederen av det 

norske våpeneierforbundet sier at 
ikke-etniske nordmenn står for de 
samme verdiene som mannen som 
sto bak skolemassakren i Virginia 
i USA � EUs justisministre blir 
enige om å kriminalisere rasisme 
og fremmedhat. 

20. Lynspillerne Eddie Gustafs-
son, Ezekiel Bala og Edu går ut 
og sier at rasisme ikke er noe 
problem i norsk fotball.

22. Nafeesah Badrkhan (30) 

mister etter et par uker jobben i 
en klesforretning i Oslo fordi hun 
nekter å ta av seg hijaben.  

25. En ny rapport fra integre-
rings- og mangfoldsdirektoratet 
viser at Lørenskog kommune er 
på norgestoppen i sysselsetting 
av ikke-vestlige innvandrere. 
Stavanger kommune er best på 
integrering i boligpolitikken. � 

En kvinne i Malmö i Sverige blir 
nektet adgang på bussen fordi hun 

bærer burka.
29. Over 200 personer møter 

opp da Likestillings- og diskri-
mineringsombudet deler ut sin 
pris mot diskriminering, Equali-
tasprisen, i Oslo. 10 personer og 
organisasjoner fikk prisen for sitt 
engasjement mot diskriminering.

• 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 farlig-
ste 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 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 tvangsutsendt, inn-
rømmer Utlendingsnemnda. Norge er blant de eneste i Europa som deporterer 
flyktninger til Somalia, og har møtt sterk kritikk fra bl.a. FN.

mars – april

Vikingspiller Peter Ijeh (30) sier at Startspiller Kristofer Hæstad (23) kom med rasistiske tilrop under en eliteseriekamp. Hæstad på sin 
side nekter for at han har sagt noe rasistisk til Ijeh.   Foto: Thomas Fosse
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Ombudet er faglig uavhengig, men 
administrativt underlagt Barne- og like-
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 

Fredag 9. november skipa Sandnes SOS 
Rasisme til eit fakkeltog til minne om 
Krystallnatta i 1938 før 2. verdenskrig. 
Det var eit tjuetals oppmøtte, og toget 
gjekk frå Kulturhuset i Sandnes, gjen-
nom sentrum og «Gågadå» opp til L54 
– kultur- og fritidsavdelinga i Sandnes 
Kommune.

Vi gjekk inn i ungdomskafeen på L54, 
der det blei haldt appellar frå partiet 
SV og Sandnes SOS Rasisme. Eit av 
medlemene i Sandnes SOS Rasisme las 
opp diktet «Du må ikke sove», skreve av 
Arnulf Øverland.

Appellanten frå Sandnes SOS Rasisme 
var underteikna, leiar for lokallaget. Det 
blei nemnd mellom anna at lokalsam-
funnet i Sandnes bør vera observant på 
organisering av rasistiske grupper, med 
stor tanke på Norgespatriotene, som har 
vore aktive på Sør-Jæren det siste året. 
Dei har spreidd sin rasistiske propaganda 
til eit titals, kan hende hundretals heimer, 

ved å legge flygeblad i postkassene til 
innbyggjarane.

Med tanke på sjølve Krystallatta 9. 
november 1938 sette underteikna fokus 
på informering om korleis nazisoldatane 
invaderte mellom anna jødiske butikkar 
og raserte heilt dei jødiske miljøa. Det 
blei lese opp dødstala over dei ulike 
minoritetane som blei utsett for den hor-
rible menneskeslaktinga under Hitler 
– sigøynarar, jødar og homofile, for å 
nemne nokre grupper.

Arrangementet var vellykka og deltaka-
rane, arrangørane og appellantane gjekk 
heim med ei kjensle av opplysning og 
vilje til engasjement i det kontinuerlege 
arbeidet i kampen mot rasisme!
VINCENT SANDRO YONG VETRHUS

• Dømt for rasisme
To menn på 21 og 17 år ble i Alta Tingrett 
27. mars dømt til henholdsvis 60 dagers ube-
tinget fengsel og 45 timers samfunnsstraff 
for trusler mot en afrikansk familie i Alta, 
melder Finnmark Dagblad. Aktor Lund var 
særlig interessert i 21-åringens holdninger 
til innvandrere. 21-åringen skal i politiavhør 
ha sagt at han er rasebevisst. Begge de 
domfelte beklaget handlingen sin ovenfor 
familien som ble utsatt for truslene. 

• Skillevegg mot 
polakker   Ifølge 
Dagbladet har Kleven 
Verft i Ulsteinvik laget en 
skillevegg som skiller de 
norske arbeiderne fra de 
polske arbeiderne. I tillegg 
tjener de polske arbeiderne 
mindre enn de norske, 
til tross for at de gjør det 
samme arbeidet.

• Brukte skaut – fikk sparken   
30 år gamle Nafeesah Badrkhan fra Oslo fikk sparken fordi hun brukte det muslimske hodeplagget, 
det melder Dagsavisen.
Nefeesah ble ansatt hos Oscar Jacobson Norge AS, i deres lokaler hos Steen & Strøm i Oslo sen-
trum. Hennes sjef, Arve Berntsen, bekrefter at Badrkhan ble avskjediget på grunn av hodeplagget. 
- Hadde hun tilpasset seg og sluttet å bruke hodeplagg innendørs, kunne hun ha fått fortsette ut 
over prøveperioden på en måned, for Badrkhan er faglig sterk og en flott jente, uttalte Berntsen.
Det var ingen kunder som reagerte negativt ovenfor Nefeesah. Avskjedigelsen kom som følge av at 
ansatte i andre butikker ved Steen & Strøm, samt selskapets svenske sjefer reagerte på hodeplag-
get. Saken er nå meldt til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

• New York forbyr «nigger»
Bystyret i New York har vedtatt et forbud 
mot ordet «nigger» for å fjerne den rasistiske 
betegnelsen fra Hip Hop musikken og annen 
populærkultur, melder Aftenposten. New Yorks 
folkevalgte vil i første omgang følge opp forbudet 
ved å be The Recording Academy som deler ut 
de årlige Grammy-prisene om ikke å nominere 
artister som benytter n-ordet i sine tekster.

Kristiansand 
SOS Rasisme 

– året 2007

Tromsø SOS Rasisme og Tromsø 
studentlag av SOS Rasisme – året 2007

Aktiviteten her i nord begynte for fullt i høst 
når vi fikk startet opp et studentlag.

Dette laget samarbeider sterkt med Tromsø 
SOS Rasisme som ikke har vært så veldig 
aktivt, men nå har fått gløden tilbake. 

Høsten 2007 har vært veldig spennende her 
oppe. Til lokallagskonferansen i Kristian-
sand sendte vi lederen for lokallaget Marie 
Johansson og Linda Faber. Undertegnede, 
som er leder for Studentlaget, dro også til 
Kristiansand. Der fikk vi mange gode idéer 
og god inspirasjon til hva som burde gjøres 
utover høsten. 

Tromsø kommune og Universitetet i Tromsø 
er erklært antirasistisk sone, og derfor har det 
vært veldig viktig at lokallagene her oppe har 
fått vist seg fram.

Rasisme har dessverre vært i søkelyset i 
Tromsø i høst, blant annet har politimesteren 
i Tromsø uttalt seg om at han synes det er 
helt greit å bruke begrepet «neger», noe som 
vi i lokallaget reagerte på. I forbindelse med 
denne saken var vi i P3-programmet Osen-
banden. 

Tromsø SOS Rasisme har fått en del opp-
merksomhet i media i høst, med avisoppslag 
og radiointervju. Blant annet i forbindelse 
med Krystallnatta som vi markerte med fak-
keltog, appeller fra LO og minnemarkering 
med et minutts stillhet for jødene som omkom 
under 2. verdenskrig. Det var en veldig fin 
markering med cirka 50 oppmøtte, noe vi var 
veldig fornøyde med. 

Dessverre har også nazistene fått markert seg 

i Tromsø i høst, Norges Nasjonalsosialistiske 
Bevegelse (NNSB) har sagt til media at de har 
startet avdeling her, noe vi reagerte sterkt på. 
Dette vil også være fokus hos i aktiviteten 
vår videre. 

Våre planer for 2008 er å forsette kampen 
mot rasisme og nazisme. Vi skal også prøve 
å få dratt i gang et samarbeidsprosjekt med 
andre organisasjoner i Tromsø for å få til en 
sterkere antirasistisk «plattform» slik at det 
ikke vil være grobunn for rasisme og nazisme 
i framtiden heller. Studentlaget skal muligens 
i samarbeid med studentstyret på Universitetet 
få til et antirasistisk arrangement med foredrag 
i løpet av våren.

LILL MARI B. MUNDAL

Året begynte med at vi fikk opplysninger og kontakt 
med nazimiljøet i Kristiansand, noe vi tok på dypeste 
alvor. Like før lokallagskonferansen i Trondheim fikk 
vi den gledelige beskjeden at en gutt på 14 år hadde 
gått ut av en voldelig nazigjeng som han hadde tilhørt 
i over to år. Vi har hatt oppfølging av to unge tidligere 
nazister, noe som har gitt oss gode resultater og mye 
bedre kjennskap til nazimiljøet i Kristiansand. Kampen 
mot nazisme fortsetter! 

Det kom en rekke rasistiske innlegg på Fædrelands-
vennens nettsider, men da Kristiansand SOS Rasisme 
tok kontakt med Fædrelandsvennen tok det ikke lang 
tid før de rasistiske innleggene var fjernet. I mange 
tilfeller nytter det heldigvis å være litt pågående og si 
ifra når man ser rasisme på internett.

I juni deltok fire av oss på regionskonferanse i San-
defjord, og i september var det duket for årets andre 
lokallagskonferanse, denne gangen på Hellemyr skole 
i Kristiansand. Vi satte valgkampen på dagsorden og 
under «Aksjon på byen» fyltes hele Markensgate med 
antirasister som vervet medlemmer, og sjekket valgbo-
der. At noen innvandringsfiendtlige og rasistiske politi-
kere fikk svar på tiltale skal i alle fall være sikkert.

På Krystallnatta ble det fakkeltog fra Øvre Torv og 
gjennom Markensgate, hvor mellom 25-30 personer 
deltok. Appellantene var Rolf Gutte fra Symfoniorkes-
teret og undertegnede fra Kristiansand SOS Rasisme. 
Året ble avsluttet med «Felles møte mot rasisme og 
nazisme» hvor vi inviterte de politiske partiene og ung-
domspartiene, samt ungdomsklubbene i Kristiansand. 
En markering på at 2007 er over, og at vi fortsatt har 
mye å ta fatt i 2008.

HANNE HÖGLIND

Lokallagsrunden

I lag mot nazismen!
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Mai
1. 1. mai – arbeidernes interna-

sjonale kampdag – blir markert 
over hele landet. • Integrerings-
barometeret 2006 viser at nesten 
halvparten av befolkningen mener 
at integreringen av innvandrere 
fungerer dårlig. Undersøkelsen 
viser også at folk er mer skep-
tiske til muslimer enn til andre 
innvandrere.

4. Ifølge en kartlegging fra Afri-
can Youth in Norway har omlag 
15 unge gutter blitt rekruttert til 
prostitusjon mens de har bodd på 
asylmottak. De fleste som har blitt 
rekruttert har bodd på asylmottak 
i Trondheim. • Rune Bård Hansen 
får 700.000 kr i erstatning fra 
Justisdepartementet fordi at han 
ble forbigått av en kvinne med 
en dårligere søknad når en dom-
merstilling skulle besettes.

6. Det kom frem at mange menn 
med minoritetsbakgrunn føler seg 
misforstått og oversett i møte med 
familierådgivere på familievern-
kontorene. � I Danmark tar høyt 
utdannede og velstående foreldre 
sine barn ut av skoler der det er 
mange innvandrerbarn. De hevder 
at skoler med stor innvandrerbe-
folkning holder for lav standard. 
• Flyktninger og emigranter setter 
livet på spill når de betaler 100 

dollar for å få plass i smuglerskip 
fra Somalia til Jemen. Besetnin-
gens brutalitet er beryktet og 
mange kommer aldri levende i 
land på stranda ved Jemens kyst.

7. Lene Charlotte Ekelund og 
Monica Valø inngår Norges, og 
kanskje verdens, første huma-
nistiske partnerskap. � Tidenes 
største demonstrasjon til støtte 
for kravet om å gi en halv mil-
lion illegale arbeidsinnvandrere 
rett til opphold og arbeid blir 
holdt i London.

11. Regjeringen vedtar at 
homofile par skal få adpotere 
barn. Samtidig lover regjeringen 
å bekjempe diskrimineringen av 
homofile innvandrere. • Louis 
Darren som ble kastet ut av Norge 
i mars, får avslag på søknaden om 
familiegjenforening med datteren 
Selma.

12. HamKam-spilleren Oluwa-
segun Abiodun hevder at Moldes 
Trond Strande kom med rasistiske 
uttalelser midtveis i kampen 
mellom Molde og HamKam. 
• En 40-årig mann blir i Oslo 
tingrett varetektsfengslet i fire 
uker for krigsforbrytelser begått 
i Bosnia Hercegovina på 1990-
tallet. Kripos mener at mannen 
var medlem av en høyreekstrem 
kroatisk militsgruppe som står bak 
krigsforbrytelser. • En 18-åring 
innrømmer i retten å ha tent på et 

hus og kommet med trakassering 
av innvandrere. Han kan ikke 
gi noe klart svar på hvorfor han 
begikk de rasistiske handlingene, 
men hevder at han har vært fasi-
nert av nazismen og den nazistiske 
organisasjonen Vigrid, og at han 
også skal ha hatt kontakt med 
Vigrid via e-post og SMS.

15. Ordningen som skal sikre 
mindreårige enslige asylsøkere 
like rettigheter til omsorg, hjelp 
og tilsyn som andre barn, blir satt 
på vent.

16. � EU-kommisjonen vil 
hente inn arbeidere med spesielle 
kvalifikasjoner for å møte behovet 
for arbeidskraft. Når de har gjort 
jobben sin skal de dra tilbake.

17. SOS Rasisme arrangerer 
«17. mai for alle» flere steder i 
landet. I Oslo deltar rundt 10 000 
mennesker på arrangementet som 
er Norges største antirasistiske 
arrangement. 

Etter at det kom sterke reak-
sjoner på bilder i russeavisen til 
Setesdal videregående skole, som 
mange oppfattet som rasisme, 
laget russen en ny russeavis uten 
de rasistiske bildene.

22. Advokatforeningen vil 
stevne staten for retten for det de 
mener er umenneskelig behand-
ling av en asylsøker fra Albania.

24. Arbeidsledigheten blant 
innvandrere er på 61 prosent, 

mens ledigheten utenom inn-
vandrergruppen bare er 18 pro-
sent, ifølge en rapport Statistisk 
sentralbyrå (SSB) legger frem. 
• FNs barnekonvensjon slår fast 
at barn har rett til skoleplass. 
Likevel sa tre skoler nei til en 11 
år gammel iransk gutt fra Oslo. 
Ingen skoler vil undervise denne 
gutten som har fått endelig avslag 
på sin asylsøknad og som har levd 
i skjul i Oslo i to år.

25. Erna Solberg oppfordrer 
politiet til å aksjonere mot afgha-
nerne som deltar i Asylmarsjen fra 
Trondheim til Oslo og deportere 
de uten oppholdstillatelse.

26. Et hus i Bø blir utsatt for 
rasistisk hærverk. I huset bor det 
tre studenter, hvorav to utenland-
ske. Huset blir påmalt hakekors 
og rasistiske skjellsord.

28. � En russisk 18-åring 
hevder at han ville rense Moskva 
for ikke-russere og at det er 
motivet hans for å ha tatt livet av 
angivelig 37 mennesker.

30. En Kragerø-spiller kommer 
med rasistiske uttalelser til Sund-
jordet-spiller Ken Are Malik 
under en fotballkamp.

31. Afrikanere som ønsker å 
trene ved Galaxy treningssenter 
på Veitvet i Oslo blir avist og får 
beskjed om at det er fullt. Hvite 
nordmenn får derimot medlems-
skap på dagen.

Juni
8. Odd Fosen fra Haugesund 

blir oppført på fylkestingslisten 
til Demokratene i Rogaland mot 
sin vilje, og fylkesordfører Roald 
G. Bergsaker avslår søknaden 
Fosen har sendt for å komme av 
listen igjen.

12. Den nazistiske gruppa 
Nasjonaldemokratene etablerer 
seg i Telemark.

15. Nazisten Øyvind Heian som 
er medlem i Vigrid, blir dømt til 
åtte måneders fengsel, blant annet 
for å ha drapstruet justisminister 
Knut Storberget, og for å ha vært 
i besittelse av barneporno. • En 
18 år gammel norsk-kurdisk jente 
blir banket opp av et pakistansk 
ektepar, angivelig fordi hun gikk 
kledd i en knelang sommerkjole 
og uten slør.

17. Politiet i Bergen river ned 
plakater som Internasjonale Sosi-
alister har hengt opp i forbindelse 

med en demonstrasjon de skal ha 
angående Obiora-saken. Plaka-
tene inneholder navn og bilde av 
politimannen fra Trondheim som 
tok livet av Obiora. • Styret i fot-
ballaget Sprint reagerer sterkt på 
at en tilskuer kom med rasistiske 
kommentarer under en kamp mot 
Drøbak/Frogn.

18. Ifølge UDI flykter tre ganger 
så mange palestinere til Norge i år 
i forhold til i fjor.

19. Tall fra Politiets utlendings-
enhet (PU) viser at det tvangsre-
turneres asylsøkere fra Norge hver 
fjerde time, året rundt.

20. Lederen i Vigrid, Tore W. 
Tvedt, og tre andre personer 
driver skytetrening på lukket 
militært område. � Ifølge en 
rapport Flyktningehjelpen presen-
terer lever 38 millioner mennesker 
på flukt fra vold, krig, forfølgelse 
og konflikter ved inngangen til 
2007.

21. Den nazistiske gruppa 
Nasjonaldemokratene etablerter 

seg i Trysil. � Svensk påtale-
myndighet ønsker å tiltale den 
svenske utenriksministeren Carl 
Bildt for ikke å ha fjernet rasis-
tiske kommentarer fra leserne av 
bloggen hans.

26. Den anerkjente palestinske 
reporteren Seif al-Din Shaheen 
frykter for sitt liv etter at huset 
hans ble bombet under opptøyene 
på Gazastripen. Seif al-Din Sha-
heen jobber for al-Arabya, men 
måtte rømme fra Gaza og søkte 
asyl i Norge. • Afghanerne som 
slo leir ved kulturkirken Jakob i 
Oslo starter sitt eget asylakademi 
hvor det blir undervist i mennes-
kerettigheter, asylpolitikk og det 
norske språk. � Nazisten Curtis 
Allgier forsøker å rømme under 
et legebesøk i Salt Lake City og 
dreper fangevokteren som skal 
følge ham til legen.

27. Ashok (14) som ble tvangs-
returnert til Sri Lanka for over et 
år siden saksøker staten og får 
støtte fra Lørenskog kommune. 

Ashoks advokat og Lørenskog 
kommune mener at UNE ikke 
har tatt hensyn til barnets beste 
da de vurderte Ashoks asylsøk-
nad og klagene på asylsøknaden. 
• Sandefjord kommune blir dømt 
til en bot på 40 000 kr for ikke å ha 
sparket den kurdiske asylsøkeren 
Sabah Magid fra Irak, som mistet 
oppholds- og arbeidstillatelsen 
sin. • Høyre-leder Erna Solberg 
sier at hun mener alle somaliske 
familier med barn under 18 år bør 
kalles inn til et møte hvor de får 
beskjed om hvilke konsekvenser 
det vil få om de velger å omskjære 
døtrene sine. 

28. Nazisten Øyvind Heian 
bruker sin hjemmeside til å spre 
flygeblader hvor han etterlyser 
Arbeids- og inkluderingsminister 
Bjarne Håkon Hanssen for drap, 
voldtekter og annen grov krimina-
litet på grunn av innvandringspo-
litikken ministeren fører.

Norge. Jøder, kvener, rom (sigøynere), 
romanifolket (tatere/de reisende) og 
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 

• Jøder diskrimineres på 
boligmarkedet   Et rasistisk 
krav, som ikke har blitt modifisert 
siden 2. verdenskrig, nekter 
jøder å kjøpe leiligheter i enkelte 
områder i den franske byen 
Nice, melder fiagro.fr. Ifølge 
avisa Nice-Martin står det i 
enkelte boligkontrakter at hus-
eier må være fransk, uten tilknyt-
ting til den jødiske kulturen. 

• Søkte seg til østkanten for å slippe fordommer  
Javaria Tanveer (26) orker ikke hele tiden å måtte svare på fordomsfulle 
spørsmål om islam. Hun kunne derfor ikke tenke seg å jobbe på vestkan-
ten i Oslo. – Det er mye enklere å jobbe på østkanten. Her er det veldig 
vanlig med hijab, og jeg kan være meg selv. Jeg slipper hele tiden å måtte 
forklare hvorfor jeg går med hijab. Det er kjekt å føle seg som en del av 
majoriteten, sier Tanveer til Dagsavisen. Diskrimineringen av muslimer på 
arbeidsmarkedet rammer spesielt kvinner som bruker hijab, mener nyvalgt 
leder i Islamsk Råd, Senaid Kobilica. Kvinnenes muslimske tro er spesielt 
tydelig når de dekker til håret. 

• EU kriminaliserer 
rasisme
EUs justisministere har fått en 
avtale som vil kriminalisere 
rasisme, melder NRK. Avtalen 
går ut på at personer kan 
dømmes til mellom ett og tre års 
fengsel for å vis e rasisme eller 
utøve vold mot personer basert 
på hudfarge, nasjonalitet eller 
etnisk opprinnelse. 

• Homofile får ikke 
delta på samlivskurs   
Et kvinnelig samboerpar fikk ikke lov 
å delta på et samlivskurs i regi av 
Studentsamskipnaden i Trondheim 
(SiT). Kun heterofile par hadde 
adgang på kurset, melder Verdens 
Gang. – Jeg har problemer med å 
forstå dette. Det er ikke forskjell på 
oss og andre par, sier Solveig Marie 
Koen Solli (26) til Adresseavisen.

• – Rasisme intet problem
Ifølge Lyn-spillerne Eddie Gustafsson, Eze-
kiel Bala og Edu er det ikke noe problem med 
rasisme i norsk fotball. - Innen idretten tror 
jeg vi er kommet langt i kampen mot rasisme. 
Her gjelder prinsippet «èn for alle og alle 
for én». Integreringen har kommet så langt 
i fotballen, alle snakker det samme språket 
og alle lag har fargede spillere på laget, sier 
Gustafsson til Dagsavisen

mai – juni

Fra 17. mai for alle
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Juli
2. Sju afghanske asylsøkere blir 

tvangsreturnert til Afghanistan. 
• Støttenettverket for afghanske 

flyktninger holder støttekonsert i 
Oslo for å minnes de som er sendt 
ut av landet. 

4. Alle de store partiene signerer 
en erklæring fra Likestillings- og 
diskrimineringsombudet og lover 
å avstå fra diskriminering og tra-
kassering i årets valgkamp. SOS 
Rasisme skal være valgobserva-
tører for å overvåke at politikerne 
holder løftene. 

5. Bodø/Glimt får 5000 kroner 
i bot etter at noen av fotballagets 
supportere kom med rasistiske 
uttalelser til Molde-spillere tid-
ligere i sommer. 

• Fotballklubben Sprint får 2000 

kroner i bot etter at en supporter 
kalte en av Drøbak/Frogn-spil-
lerne «svartskalle» under en 
kamp i juni. 

11. Utlendingsnemda fatter 
vedtak om at to afghanske asyl-
søkere likevel får bli i Norge 
etter at de først fikk avslag på 
søknadene. 

12. Frp foreslår å innføre en 
kunnskapstest om Norge for alle 
stemmeberettigede ved høstens 
valg. I tillegg ønsker de et krav 
om at man behersker norsk språk 
og er norsk statsborger for å kunne 
stemme. 

• Innbyggere i Røkeberg i Vest-
fossen reagerer med sinne etter at 
Norgespatriotene har spredt løpe-
sedler med slagordet «Norge Fritt 
– Norge Hvitt» i flere postkasser. 
Likestillings- og diskriminerings-
ombudet anmelder Norgespatrio-

tene for rasisme etter hendelsen. 
14. To asylsøkere blir banket 

opp og truet med kniv av lokale 
ungdommer på Kyrksæterøra. 
Politiet betegner det som rasistisk 
motivert vold. 

16. � Ledere i L’Oréal blir 
dømt til betingede fengelsstraffer 
i tillegg til at selskapet får en kvart 
million kroner i bot. Bakgrunnen 
for dommen er at selskapet har 
annonsert etter kun hvite kvinner 
som modeller i enkelte reklamer. 

18. Fotballaget Ham-Kam må 
betale 5000 kroner i bot etter at 
lagets hjemmepublikum kom med 
rasistiske tilrop mot spillere fra 
Moss under en kamp 16. juni. 

21. RnB-artisten Lauren Hill 
krever at sikkerhetsvaktene 
hennes skal være mørkhudede 
under Canal Street-festivalen i 
Arendal.

23. SOS Rasisme og FpU i 
Molde reagerer på Norgespatrio-
tenes utdeling av løpesedler med 
rasistisk innhold. 

27. � Flere demonstranter 
protesterer mot åpningen av en 
ny butikk med det omstridte 
naziklesmerket «Thor Steinar» i 
Tyskland. 
� Rundt 40 antirasister og 

nazister støter sammen i Stock-
holm etter at nazister fra Svenska 
motstandsrörelsen deler ut løpe-
sedler med nazistisk innhold. 

30. To asylsøkere blir jaget og 
deretter slått ned med jernstang i 
Birkeland. En 18-åring og en 22-
åring fra Birkenes blir pågrepet av 
politiet. � De tvangsreturnerte 
afghanerne fra asylmarsjen blir 
kastet ut av flyktningemottaket 
i Kabul. 

August
3. Steinar Kristiansen fra Kris-

tiansand Frp skriver i bloggen 
sin på VG Nett at «ikke-vestlige 
innvandrere gjør Kristiansand 
uttrygg».  • En kameratgjeng blir 
slått ned med balltre i Oslo. Gjer-
ningsmennene blir beskrevet som 
«skinheads» og skal ha kommet 
med rasistiske tilrop til kame-
ratgjengen før de ble overfalt.  • 
Den nazistiske gruppa Norgespa-
triotene sprer rasistisk propaganda 
i postkassene til innbyggerne på 
Jæren.  • Hanne Höglind i SOS 
Rasisme uttaler til Agderposten 
at man må ta avstand fra rasisme. 
Dette uttaler hun etter episoden 
ved asylmottaket på Birkeland i 
slutten av juli, hvor to asylsøkere 
ble utsatt for grov vold.  

4. SOS Rasisme reagerer på 
gruppen «Samer er kun fargerike 
bæsjekladder» på Facebook. 
Anders Eckermann Eikeland 
kaller det stigmatiserende oven-
for en minoritet som har opplevd 
diskriminering over en lengre 
periode.  • Demokratene i Bergen 
lanserer et forslag om at kommu-
nene skal utbetale en dusør på 25 
000 kroner til de som avslører 
asylsøkere som har fått avslag på 
asylsøknaden. 

6. Norsk-somaliske Ali Farah 
blir slått ned i Sofienbergparken 
i Oslo. Han pådrar seg alvorlige 
hodeskader men hverken ambu-
lanse eller politi på stedet frakter 
Ali til sykehus. Alis kjæreste, 
artisten Kohinoor, sier han blir 
utsatt for rasisme. • Familien 
Mohajer fra Iran får opphold i 
Norge etter seks års ventetid. Det 
har vært et sterkt lokalt engasje-
ment på Rjukan for at familien 

skulle få bli. 
9. Det avholdes en paneldebatt 

under Øyafestivalen med temaet 
«Har norsk politi et rasismepro-
blem?». Debatten kommer i kjøl-
vannet av Obiorasaken. 

10. Frps Kristoffer Kanestrøm 
sier at partiet ønsker å nekte inn-
vandrere uten norsk statsborger-
skap å stemme ved kommunevalg.  
• Spesialenheten for politisaker 
sier de skal granske politifolke-
nes oppførsel i ambulansesaken. I 
tillegg sier sykehusdirektør Tove 
Strand at det vil bli en ekstern 
gransking av Ullevål universi-
tetssykehus. 

16. � Under fotballkampen 
mellom lituaiske Ekranas og 
Vålerenga kommer Ekranas-sup-
portere med rasistiske tilrop som 
«Shoot the fucking nigger» til 
Vålerengas Glenn Roberts. 

18. SV sier de ønsker å utvide 
stemmeretten til innvandrere og 
dermed la dem få stemme ved 
stortingsvalg, ikke bare lokalvalg. 
Dette sier de på bakgrunn av Frps 
uttalelser om stemmerett tidligere 
i måneden. 

19. � En svensk meningsmå-
ling viser at nasjonalistpartiet 
Sverigedemokraterna har en opp-
slutning på 3,7 prosent, bare 0,3 
prosentpoeng under sperregrensen 
for representasjon i Riksdagen.  • 
Den danske nazilederen Jonni 
Hansen blir varetektsfengslet og 
siktet for å ha slått en politimann 
under en nazimarsj hvor over 100 
personer deltok. 

21. Leder for Pensjonistpartiet i 
Asker og Bærum uttaler at Norge 
er nordmenns fedreland og at 
«nordmenn er en nasjon» innen 
den hvite rase. I tillegg sier han 
at partiet ønsker å stanse all inn-
vandring til kommunen. 

22. Pensjonistpartiet i Asker og 
Bærum avholder krisemøte etter 
at partikollega Erik Gjems-Onstad 
kom med innvandrerfiendtlige 
uttalelser. Konklusjonen etter 
møtet blir at Gjems-Onstad er 
uønsket i partiet.  

23. � Den russiske fotballklub-
ben Spartak Moskva blir ilagt en 
bot på 110.000 kroner etter at 
klubbens egne fans benyttet et 
rasistisk banner rettet mot en av 
klubbens egne spillere. 

24. En tenåringsjente blir slått 
ned av en nazist i en drosjekø 
i Vestfossen.  • På bakgrunn av 
ambulansesaken blir det avholdt 
en markering mot rasisme og 
offentlig diskriminering på 
Youngstorget i Oslo. • Dørvakt 
Bilal Zafar får rasistiske skjells-
ord mot seg fra en kvinnelig 
gjest. Kvinnen sier «neger, kom 
deg vekk» og går til angrep på 
Zafar. Dagen etter kommer hun 
med drapstrusler via tekstmel-
ding. Zafar velger å anmelde 
forholdet.  

25. Stavanger SOS Rasisme 
avholder en markering mot statlig 
rasisme hvor Obiora- og ambulan-
sesaken er hovedtema. 

28. Bystyrerepresentant for 
Demokratene i Bergen, Kenneth 
Rasmussen, henger opp rasistiske 
plakater med kritikk mot norsk 
innvandringspolitikk. På plaka-
tene står det blant annet: «Det 
norske folk har måtte tåle over-
grep, voldtekter og andre trusler 
for den naive innvandringspoli-
tikken Norge har ført.»  • Paul 
Solstrand i Demokratene sier i et 
nettmøte at innvandrere i Norge 
utgjør et klimaproblem blant 
annet fordi folketallet i Norge 
øker og dermed også klimagasser 
fordi alle skal kjøre bil og reise 

på ferie til sitt opprinnelseland.  
• Gull og Gråstein-konferansen 
inviterer SOS Rasisme til å delta 
på en journalistdebatt sammen 
med Vigrid-leder Tore W. Tvedt. 
SOS Rasisme velger å droppe 
debatten på bakgrunn av Tvedts 
invitasjon.

29. Fpu-politiker Magnus Møller 
blir slått ned etter en skoledebatt 
der han uttalte at han ville utvise 
kriminelle innvandrere. Ifølge 
politikerne fra Senterpartiet og 
Arbeiderpartiet var Møllers utta-
lelser rasistiske. • Svenn Kristi-
ansen (Frp) blir valgt til ordfører 
i Oslo og møter sterk motstand 
fra innvandrerpolitikere og -
organisasjoner. Bakgrunnen for 
motstanden er at Kristiansen har 
kommet med rasistiske uttalelser.  
• Fylkeslege Petter Schou uttaler 
følgende til VG om ambulanse-
personellet i Sofienbergparken: 
- Vår konklusjon er at de har 
utøvd klart diskriminerende opp-
førsel, og som kan forstås med 
rasistiske overtoner.

30. Frp blir kalt rasister under 
en debatt mellom ungdomsparti-
ene på Linderud senter i Oslo.  
• SOS Rasisme får beskjed fra 
politiet om at anmeldelsen av 
Norgespatriotene er oversendt 
til Riksadvokaten. Bakgrunnen 
for anmeldelsen er flere rasis-
tiske vitser som ble publisert på 
nettsidene deres mellom februar 
og juni.  • VG skriver at en av 
ambulansesjåførene som nektet å 
ta med Ali Farah i Sofienbergpar-
ken, har en fortid i det nazistiske 
miljøet Boot Boys. 

31. Arbeids- og inkluderings-
departementet varsler i en pres-
semelding at alle asylsøkere skal 
få tilbud om norskopplæring fra 
og med 1. september.

menneskene som ble revet bort fra sine 
landsbyer på Afrika-kysten og solgt 
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.

• Livredd for Afghanistan retur
Situasjonen i Afghanistan er utrygg 
nok til at regjeringen føler de bør 
sende militære bidrag, men samtidig 
mener de den er trygg nok til å 
deportere flyktninger fra Norge. 
– Det er et paradoks å sende både 
soldater og flyktninger til samme 
sted, sier Zahir Athari, talsmann for Komiteen for 
afghanske flyktninger i Norge til Journalen.

• Hevder lukkede mottak er løsningen
Frps Per-Willy Amundsen mener at lukkede mottak er riktig løsning 
for de som skal returneres. Arbeids- og innkluderingsminister Bjarne 
Håkon Hanssen har foreslått å øke den økonomiske støtten til asylsø-
kere som skal returneres, melder Fremskrittspartiet på sine hjemmesi-
der. – Jeg frykter at flere utlendinger vil spekulere i ordningen. De vet 
de vil tjene på å reise til Norge. Enten vil de få opphold eller penger. 
Dette kan fort føre til en langt større strøm av grunnløse asylsøkere til 
Norge, sier Per-Willy Amundsen. Frp vil heller bruke lukkede mottak 
på de som skal returneres og i tillegg ønsker Frp at man skal benytte 
seg mer av tvangsutsendelse av asylsøkere med avslag.

• Advokater skal jobbe gratis   Landets 
beste advokater vil gratis hjelpe asylsøkere som 
har fått avslag på søknadene sine. – Vi mener 
Utlendingsnemnda og Regjeringsadvokaten setter 
internasjonale konvensjoner til side i asylsaker, sier 
Arild Humlen til NRK. Han leder Advokatforeningens 
lovutvalg for asyl- og utlendingsrett. Høyesterettsad-
vokat Jonas W. Myhre mener at vi trenger en balanse 
mellom statens ressurser og de svakeste i disse 
sakene, nemlig asylsøkerne.

• Historisk homo-samarbeid 
For første gang skal det bli et samarbeid mellom 
LLH og idrettsbevegelsen. –  Dette er en stor 
dag for oss. Det har så vidt jeg vet aldri tidligere 
blitt bevilget penger for å bekjempe homohets 
innenfor idretten. Det er et langvarig og systema-
tisk arbeid som gjør at vi nå har kommet i land 
med denne avtalen, forteller en entusiastisk Jon 
Reidar Øyan, leder i LLH til Nettavisen. Prosjek-
tet skal forebygge og bekjempe diskriminering på 
bakgrunn av seksuell legning innen idretten.

juli – august
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1. En representant for FpU pro-

voserer med rasistiske uttalelser 
under en skoledebatt i Lyngdal.

3. Utlendingsnemda (UNE) 
stanser midlertidig tvangsutsen-
delsene av afghanske flyktnin-
ger fra Ghazni-provinsen. UNE 
nekter å ta selvkritikk for tidligere 
praksis, og sier at allerede utviste 
afghanere ikke får komme tilbake 
til Norge.

4. Bystyrerepresentant for 
Oslo Høyre, Toril Fiskerstrand, 
kommer med grovt rasistiske 
uttalelser på valgstand. - Det er 
ikke bare negre, jeg liker ikke 
andre nasjonaliteter som pakis-
tanere, sier Fiskerstrand foran 
NRK radios skjulte mikrofon. • 
Rundt 100 antirasister går i fak-
keltog mot den nazistiske gruppa 
«Norgespatriotene» i Hokksund. 
Hokksund har lenge vært et base-
område for norske nazister.

5. SOS Rasisme i Oslo holder 
løpeseddelaksjon for en rasismefri 
valgkamp.

6. � To nazister fra «Svenska 
motståndsrörelsen» arresteres 
etter et mordforsøk i Stockholm 
sentrum i helga. «Svenska mot-
ståndsrörelsen» er søsterorgani-
sasjonen til de norske nazistene 
i «Nasjonal Ungdom», etterføl-
gerne etter Boot Boys.

7. SOS Rasisme gjennomfører 
en «snu ryggen»-aksjon mot den 
rasistiske gruppa Demokratene. 
De holder valgmøte på Youngs-
torget i Oslo, men avbryter møtet 
da demonstrantenes slagord  over-
døver det rasistiske budskapet. • 
Ledelsen i Oslo Høyre forsvarer 
Torill Fiskerstrand og sier at 
uttalelsene hennes ikke var rasis-
tiske. � I en meningsmåling i 
den tyske delstaten Sachsen får 
det nazistiske partiet NPD større 
oppslutning enn sosialdemokra-
tene. NPD ligger ann til 9% av 
stemmene.

8. 500 antirasister markerer 1-
årsdagen for drapet på Eugene 
Obiora i Trondheim sentrum. 
Flere organisasjoner, deriblant 
SOS Rasisme, holder appeller og 
deltar i demonstrasjonstog.

9. Innvandringspolitisk tals-
mann i Frp, Per-Willy Amund-
sen, skriver på partiets nettside at 
innvandring fra «ikke-vestlige» 
land kan føre til at Norge om få 
år opphører å være et demokrati. • 
En rasistisk ungdomsgjeng, beru-
set av alkohol, driver hærverk og 
opptrer truende i Rissa kommune 
i Trøndelag.

10. Politidirektoratet varsler økt 
fokus på utestedsrasisme, og vil 
sende brev til samtlige politidis-

trikt. Bakgrunnen er flere bekym-
ringsmeldinger fra Likestillings- 
og diskrimineringsombudet.

11. Etter å ha kommet med 
rasistiske uttalelser i valgkampen 
får Høyre-politiker Torill Fisker-
strand mange personstemmer, og 
dermed fast plass i bystyret.

12. Rogalands Avis avslører 
diksriminering hos dagligvare-
butikken Helgø Matsenter i Sta-
vanger. En ung muslimsk jente ble 
tidlligere i høst nektet jobb fordi 
hun brukte skaut.

14. Familien som eier rettighe-
tene til den norske oversettelsen 
av «Mein Kampf», sier til bladet 
Ny Tid at de ikke vil bidra til å 
spre Hitlers manifest og nekter å 
frigi deler av teksten.

17. Helseminister Sylvia Brustad 
krever at de regionale helseforeta-
kene kommer med konkrete tiltak 
for å hindre rasisme og diskrimi-
nering. • NTNU legger fram en 
undersøkelse som viser at en av 
ti ansatte i Trondheimspolitiet 
synes det er ok å bruke ord som 
«pakkis» og «svarting».

18. Advokat Abid Q. Raja 
kritiserer politikerne for å ha 
vært passive i Obiora-saken. I 
en TV-debatt på NRK kaller han 
politikerne «feige og redde». � 

Franske Maurice Papon (92) 
slipper ut av fengsel på grunn av 
dårlig helse. Den tidligere politi-
sjefen i Bordeaux deporterte 1690 
jøder til konsentrasjonleire under 
2. verdenskrig.

19. Politimesteren i Troms, 
Truls Fyhn, sier at ordet «neger» 
er greit å bruke blant politifolk. 
Uttalelsen vekker sterke reak-
sjoner, og politimesteren i Sør-
Trøndelag, Per M. Marum, sier 
han ikke vil godta bruk av ordet 

i sin etat. Antall flyktninger i 
Norge er fordoblet de siste ti 
årene, det viser nye tall fra SSB. 
Borgere fra Irak utgjør den stør-
ste flyktninggruppen. • Poltitet i 
Fredrikstad anmelder nazigruppa 
«Norgespatriotene» for spredning 
av rasistisk propaganda i byen. � 

Danske barnepsykiatere og psy-
kologer slår alarm om at  mange 
barn blir psykisk syke under opp-
hold i asylmottak.

20. 60-100 plakater fra nazi-
gruppa Norgespatriotene forsø-
pler Kirkeparken i Fredrikstad. 
Norsk-tamilske Gladys Lyle 
Sturzrehm reagerer, og river ned 
propagandaen. • Sosialpolitisk 
talskvinne i SV, Karin Andersen, 
foreslår en ordning med «grønt 
kort» der arbeidstillatelser blir 
loddet ut blant innvandrere til 
Norge. • Regjeringen lanserer 
forsøk med kvotering av innvan-
drere til statlige jobber, prosjek-
tet innebærer at personer med 
minoritetsbakgrunn foretrekkes 
når søkerne har tilnærmet like 
kvalifikasjoner.

21. SOS Rasisme ber befolk-
ningen i Halden reagere mot 
propagandaen fra den nazistiske 
gruppa Norgespatriotene. De 
siste dagene har gruppa spredt 
sin hatpropaganda i postkasser 
i østfoldbyen. • Sandnes SOS 
Rasisme holder åpent møte med 
verksted om Festning Europa. 
Verkstedet er utarbeidet av Eli 
Sol Vallersnes og kan bestilles 
på http://sos-rasisme.no/adae.

24. Politimester i Troms, Truls 
Fyhn, blir anmeldt for rasisme. 
Bakgrunnen er uttalelser om at 
ordet «neger» skal kunne brukes 
i politiet. Politimester i Sør-Trøn-
delad, Per M. Marum, tar samtidig  

sterk avstand fra holdningene hos 
sin kollega.

26. SOS Rasisme holder punkt-
demontrasjon utenfor Oslo rådhus 
mot bystyremedlem Ingjerd Fis-
kerstrands (H) rasistiske uttalelser. 
• En ny oversikt fra UDI viser at 
191, eller nesten hvert fjerde barn 
som søker asyl i Norge, kommer 
alene. Av de totalt 855 barna som 
så langt i år har søkt asyl regner 
UDI med at 30 prosent sliter med 
angst og depresjoner.

27. En spansk-nigerianer som 
skulle besøke sin norske bror 
blir holdt igjen i tollen på Bergen 
lufthavn Flesland i syv timer. 
Kontrollen virker rasistisk moti-
vert, og mannens bror vil klage 
saken inn til politiet.• Spesialen-
heten for politisaker oversender 
Obiora-saken til Riksadvokaten. 
Riksadvokaten ba tidligere i år 
om ytterligere opplysninger fra 
spesialenheten.

28. Etienne Seruna, asylsøker 
fra Kongo, trosser utreiseplikten 
fra UDI. Han nekter å skilles 
fra sin kone og fire år gamle 
datter som får bli i Norge. UDI 
vil skille den lille familien som 
følge av av en byråkratisk prak-
sisendring. Eksperter på asylrett 
og barnepsykologi kaller vedtaket 
idioti. • SOS Rasisme ber Politi-
direktoratet om en redegjørelse 
etter stigmatiserende uttalelser 
fra Oslopolitiet. I et intervju i 
VG antyder lederen for politi-
ets gjengprosjekt at kriminalitet 
henger sammen med etnisk opp-
rinnelse. • Lokalbefolkningen i 
Førde fortviler etter hærverk og 
rasistisk tagging på flere bygg 
og biler.

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
• Tidligere brukt innenfor biologien om 
en gruppe innenfor en art som har 
flere, felles arvelige egenskaper som 
gjør at de kan skilles fra andre grupper 
av individer innenfor arten, samtidig 
som de fremdeles kan forplante seg 
med andre «raser». 

• Underart brukes i samme betydning i 
dag. Rene raser i arvemessig forstand 
forekommer bare ved innavl eller hos 
selvbefruktende planter. 

• Menneskearten består ikke av forskjel-
lige 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.

• Frp-politiker med rasistisk 
uttalelse – Slik jeg ser det så er det 
i hovedsak personer med ikke-vest-
lig bakgrunn som står for volden. 
Statistikk fra politiet viser også at 
innvandrere er overrepresentert 
på voldsstatistikker, og at det i 
hovedsak er somaliere som er de 
verste. Dette skrev Steinar Andersen 
i Kristiansand Frp i sin blogg i begyn-
nelsen av august, melder VG.

• Demokratene vil inn-
føre dusør Demokratenes 
Kenneth Rasmussen sa til 
Bergens Avisa 4. august at 
han mener at kommunen må 
gi en dusør på 25000 kroner 
til folk som aktivt bidrar til at 
ulovlige utlendinger blir tatt 
hånd om av myndighetene 
og tvangsreturnert.

• Svikter 
innvandrerbarna 
Tre av fire kommuner i 
Akershus brøt loven om 
tilbud i språkopplæring for 
innvandrerbarn. Minoritets-
språklige barns rettigheter 
til invididuell opplæringsplan 
var det største problemet i 
Akershus, melder NRK 2. 
august.

• Bjarne Håkon Hanssen 
strammer inn
Arbeids- og inkluderings-
minister Bjarne Håkon 
Hanssen (Ap) ønsker å 
stramme inn ovenfor UDI 
og ta mer kontroll for å 
unngå nye «skandaler» 
i direktoratet, melder 
Aftenposten.

• Ønsker flere innvandrere til Oslo
Byrådsleder i Oslo, Erling Lae (H), mener at å 
begrense antall innvandrere og flyktninger i Oslo 
vil være katastrofalt for byen. 
Byrådslederen sa til Dagbladet 21. juli at Oslo 
kommune klarer å integrere innvandrerne i byen, 
og at Oslo helt fint kan ha 40 prosent innvandrere. 
Lae ønsker å innføre tiltak for å få flere innvandrer-
kvinner ut i jobb, for å motarbeide en voksende 
underklasse i Oslo.

september
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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 
offentlige organer, som for eksempel 
sosialkontoret, politiet og Justisdepar-
tementet. Det finnes enkeltpersoner 
som er rasister i alle yrker og sam-
funnslag. Når ansatte i det offentlige er 
rasister vil dette ha en spesielt skadelig 
virkning. 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 menneskerettigheter 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. 

Oktober
1. Norge tillater ikke lenger at 

en person har to statsborgerskap. 
I Finnmark er det blitt et problem 
for nordmenn med russisk bak-
grunn som ikke ønsker å velge. 

2. Programlederne i det flerkul-
turelle programmet Migrapolis 
på NRK mener at programmet 
har blitt en hvilepute for NRK, 
og etterlyser flere journalister 
med minoritetsbakgrunn og mer 
flerkulturelt stoff. • Huset til 
tidligere stortingsrepresentant og 
journalist Anders Hornslien (Ap) 
blir tilgriset med homofobisk 
tagging. • En norsk avhandling, 
og undersøkelser i Sverige og 
i Danmark, viser at flyktninger 
oftere blir diagnostisert med 
schizofreni og oftere innlagt på 
psykiatrisk sykehus. 

3. Nigerianske Fineface Eme-
nike blir igjen stoppet i tollen på 
Flesland flyplass, og mister flyet 
sitt når han holdes i tollen i syv 
timer. Da han ankom Norge tre 
dager tidligere ble han holdt tre 
timer i tollen. � Det amerikanske 
forlaget Little, Brown Books for 
Young Readers trekker utgivel-
sen av «Tintin in the Congo» på 
grunn av sterke rasismeanklager 
mot boken.

4. Homofile samer kvier seg for 
å ta kontakt med Sametinget av 
frykt for at deres seksuelle legning 
skal bli kjent på bygda. � Utlen-

dinger frarådes å besøke steder i 
tidligere Øst-Tyskland på grunn 
av økt nazistisk vold.

5. Antirasister i Trondheim vil 
døpe stedet hvor Eugene Obiora 
ble drept av politiet til «Obioras 
plass» med en byste av Eugene 
Obiora. • Norgespatriotenes 
sterkt rasistiske løpeseddel vekker 
sjokk og avsky i Andebu. • Hege 
Storhaug kopierer, uten å vise til 
kilden, den danske statsviteren 
Tina Magaard, i sin nye bok 
«Tilslørt. Avslørt» som handler 
om islam. 

8. Søsknene Fozia Butt (22) og 
Abbas Butt (21) blir utvist fra 
Norge fordi deres mor holdt dem 
i Pakistan i 3 ½ år på 90-tallet. 
Fozia og Abbas har bodd i Norge 
i 15 år.

11. Sunnmørsposten anmeldes 
av fem elever ved linjen Adven-
tura Afrika ved Møre Folkehøgs-
kule etter å ha publisert det elev-
ene mener er et rasistisk innlegg. • 
Ni år gamle Cecilie Michelsen fra 
Levanger som har norsk mor og 
kenyansk far blir kalt «svarting», 
«neger» og «sjokolade» av sine 
medelever. � En 19 år gammel 
gutt blir i Belgia dømt til fengsel 
på livstid for et rasistisk motivert 
drap. • To svenske nazister blir 
tiltalt for et brutalt drap på en 
55 år gammel bevegelseshem-
met mann. En annen tiltales for 
grov vold.

15. � «EU-landa gjør ikke 
nok for å integrere innvandrere 

og flyktninger», heter det i en ny 
rapport. Sverige kommer best ut, 
mens Latvia kommer dårligst ut.

24. Flere innsatte ved Ringerike 
fengsel sympati-konverterer til 
islam i protest mot at muslimske 
innsatte blir nektet muslimsk mat, 
halalkjøtt, ved høytiden Ramadan. 
• En mann med norsk statsborger-
skap men med tysk bakgrunn, blir 
innskrevet i det samiske manntal-
let. «Jeg føler meg som same», 
sier mannen som ønsker å være 
anonym. Mannen ga uriktige opp-
lysninger til myndighetene om at 
hans foreldre hadde samisk som 
morsmål. � En 16 år gammel 
jente blir angrepet på toget i Bar-
celona av en mann som sparker 
henne og sier: «Dra tilbake til ditt 
land!». Hendelsen blir fanget opp 
av overvåkingskamera og vekker 
stor avsky i Spania, ikke minst 
fordi ingen medpassasjerene 
griper inn.

25. Arrangøren av journalistkon-
feransen Gull & Gråstein hadde 
opprinnelig invitert grunnlegge-
ren av nazigruppa Vigrid, Tore 
W. Tvedt til konferansen, men 
trekker tilbake invitasjonen etter 
press fra SOS Rasisme. • Shahla 
Valadi som har sittet i kirkeasyl 
i nesten syv år blir fraktet fra 
Mysen til demonstrasjon i Oslo 
i en bobil bygd om til en kirke. • 
Etniske nordmenn tror i gjennom-
snitt at muslimske nordmenn har 
dårligere holdninger til Norge og 
er langt mer religiøse enn de i vir-

keligheten er, viser undersøkelsen 
«Hva vet vi om hverandre» som 
er utarbeidet av Liberalt Labora-
torium. � Dansk Folkeparti vil 
bruke Muhammed-karikaturene 
i valgkampen frem mot valget i 
Danmark i november.  

26. Økonomen, forfatteren og 
journalisten Phillippe Legrain 
besøker Oslo og sier at friere 
innvandring skaper vekst for alle 
land, både rike og fattige.

28. Drammens Tidende mister 
fire minoritetskilder etter kontro-
versielle oppslag som har resultert 
i grov sjikane, trusler og vold mot 
kildene.

29. � Lederen for Storbritan-
nias konservative parti, David 
Cameron, ønsker å heve alders-
grensen for ekteskap for innvan-
drere fra 18 til 21 år.

30. Ordfører i Lyngdal, Ingunn 
Foss (Høyre), vil ikke reagere på 
at Vigrid-medlemmer forsøker 
å rekruttere nye medlemmer på 
utesteder i Lyngdal. • Frp-byråd 
i Bergen, Øistein Christoffersen, 
sammenligner integrering av inn-
vandrere med oppdragelse av barn 
og hunder. Han beklager sammen-
ligningen, men mener at alle som 
har hund forstår hva han mener. • 
En ny rapport fra Spesialenheten 
for politisaker viser at politiman-
nen som tok kvelertak på Eugene 
Obiora er anmeldt for kvelertak 
tre ganger tidligere.

• Vil tvinge innvandrere i barnehage
Abid Q. Raja (V) ønsker, ifølge NRK, å tvinge alle 
ikke-vestlige innvandrerfamilier til å sende barna i 
barnehage. Han sa til NRK 20. juli at det er nødvendig 
for å sikre integreringen av barn med foreldre fra 
ikke-vestlige land som Pakistan, Somalia og Marokko. 
Samtidig stilte han seg bak Jan Bøhlers (Ap) krav om 
at kontantstøtteordningen må fjernes for å sikre at 
innvandrerbarn blir integrerte i barnehagen, samt at 
kvinnene kommer ut i jobb.

• Sender ut barn 
I ni år kjempet Kamuran Kaplan for å få oppholdstillatelse, 
uten å lykkes. Hans kone og barn kom tre år etter, og i 
midten av juli fikk også de endelig avslag på sin søknad 
om å få bli i Norge, melder Rogalands Avis. Kaplans 
sønner Azat (14) og Cemsit (13) har bodd i Norge i over 
fire år og skulle ha kommet inn under ordningen som gir 
barn som har bodd i Norge i mer enn tre år automatisk 
oppholdstillatelse. Allikevel fikk de endelig avslag om å få 
bli i Norge og skal sammen med familien sendes tilbake 
til den tyrkiske delen av Kurdistan.

• Frp vil endre 
stemmerettsloven Frps inn-
vandringspolitiske talsmann, Per 
Willy Amundsen, vil innføre krav 
om en kunnskapstest om Norge, 
krav om at man behersker norsk 
og at man har norsk statsborger-
skap, for å få stemmerett, ifølge 
Akershus Amtidenes nettutgave 
den 12. juli.

• Politisk enighet om en mobbefri valgkamp
De ni største partiene skrev 3. juli under på en avtale 
hvor de lover å avstå fra trakassering og diskrimine-
ring i valgkampen, melder Fædrelandsvennen. Det er 
satt ned valgobservatører som skal sjekke valgboder, 
valgmateriell, taler, offentlige debatter og mye mer 
under valgkampen. 
– Jeg har ikke så mye til overs for at det er SOS 
Rasisme som skal stå for kontrollen, sa Frps inn-
vandringspolitiske talsmann, Per Willy Amundsen, til 
Fædrelandsvennen.

oktober
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November
02. To personer tilknyttet det 

nazistiske miljøet på Øvre Rome-
riket blir dømt til fengsel for vold 
mot et MC-medlem.

08. 60 lag av Frp vil ha byråd-
srepresentant i Berge Øistein 
Christoffersens avgang på grunn 
av hans sammenligning av inte-
grering av innvandrere med opp-
dragelse av hunder. 

09. Krystallnatta blir markert 
over hele landet. • Norgespatrio-
tene sprer rasistiske løpesedler i 
postkassene i Askim på Krys-
tallnatta.  • Spesialenheten for 
politisaker slår fast at politiet 
forbys å bruke ordet «neger», 
det ble klart etter at politimester i 
Tromsø Truls Flyhn ble anmeldt 
for rasisme da han sa at han aksep-
terer at det ordet blir brukt.

10. «Jeg tolererer ikke å bli 
møtt med rasisme på offentlige 
kontorer, i banker og liknende»  
sier Abdullah Edrisi. Han mener 
at diskriminering av mennesker 
med minoritetsbakgrunn er et 
problem i Alta hvor han har bodd 
i fem år. • Alice Balto blir utsatt 
for rasisme på programmet Robin-
son-ekspedisjonen på TV3, av sin 
lagkamerat Peter Arambasic som 
hetser hennes samiske tilhørighet 
på det groveste.

11. Norske myndigheter overser 
FNs kritikk av Norges vern mot 
nazisme og rasisme, men Justis-
departementet mener at vi har 
lovgivning som beskytter mot 
nazisme og rasisme. Det til tross 
for at Norge ikke har noe klart 
forbud mot nazistisk organisering 
slik FN krever.

12. Norges eneste transittmot-
tak for mindreårige asylsøkere 
over 15 år, Hvalstad mottak, har 
sendt 56 bekymringsmeldinger til 
barnevernet i Asker. Barnevernet 
har 26 aktive barnevernssaker 
på Hvalstad mottak. «De fleste 
bekymringsmeldingene gjelder 
mulige ofre for menneskehan-
del» sier mottaksleder Tor Einar 
Høystad. • Nær 90 prosent av ope-
rative polititjenestemenn har fått 
beskyldninger om rasisme viser 
en undersøkelse gjort for NRK.

13. « Det er helt feil om nazister 
får etablere seg her i byen. Vi er 
en internasjonal by som ikke har 
rom for nazisme og rasisme i det 
hele tatt» sier leder i Studentlaget 
av SOS Rasisme i Tromsø, Lill 
Mari Mundal etter at den nazis-
tiske gruppen NNSB har etablert 
seg i Tromsø. • SOS Rasisme 
mener Utlendingsdirektoratet og 
Utlendingsnemnda bevisst lyver 
for å kunne kaste utlendinger ut av 
landet. UDI avviser påstandene.

14. Historikeren Harald Berntsen 
sammenligner i sin bok «Tilbake 
til start» Fremskrittspartiet med 
landsforræderen Vidkun Quisling. 
Leder i Oslo LO Kleiv Fiskvik er 
enig i sammenligningen.

15. Russen i Mysen og Askim 
reagerer sterkt etter at en av 
deres representanter ble navngitt 
på nettsiden til den nazistiske 
organisasjonen Norgespatrio-
tene etter at hun gikk ut i media 
og kritiserte en annen nettside. 
Russepresident Simen Løvholen 
og ordfører i Eidsberg Knut Her-
land støtter russens reaksjon på 
koblingen. • 250 mennesker går 
i fakkeltog i Meråker til støtte 
for familien Naumov som trues 
med utsendelse til Russland etter 
UNEs endelige avslag i asylsøk-
naden deres.

22. En rapport fra SEFO viser at 
Obiora ikke døde av kvelertaket 
men av volden politiet utsatte ham 
for etterpå. 

25. FNs torturkomité kritiserer 
norsk politi for bruk av vold og 
etnisk diskriminering.  • En poli-
tistudent kommer med jødehets i 
forbindelse med et skolebesøk i 
en synagoge.

26. � En tysk mann blir tiltalt 
for å ha barbert inn et hakekors på 
hunden sin og gått tur med hunden 
offentlig. Offentlig fremstilling 
av nazistiske symboler er ulovlig 
i Tyskland og mannen risikerer 3 
års fengsel for ugjerningen.

28. Arbeids- og innkluderings-
minister Bjarne Håkon Hanssen 
presses i innvandringspolitikken 
etter Aftenpostens artikkelserie 
om papirløse og ulovlige innvan-
drere i Norge. Politiske partier og 
frivillige organisasjoner krever 
tiltak for å gi denne gruppen en 
verdig og rettssikker behandling. 
• Fagforbundets leder Petter 
Brynhildsen går kraftig ut mot 
Sandefjords ordfører Bjørn Ole 
Gleditsch. Gleditsch argumente-
rer mot at Sandefjord kommune 
skal ta imot flyktinger fordi han 
mener innvandrere har skylden 
for den voksende kriminaliteten 
i byen. � Et arkiv med 50 mil-
lioner sider dokumentasjon av 
hendelsene i konsentrasjonslei-
rene før og under 2. Verdenskrig 
ble åpnet for allmennheten i byen 
Bad Arolsen i Tyskland.

29. Tidligere LO-leder Yngve 
Hågensen går ut mot det han 
betegner som en «storstilt antisa-
misk kampanje» i forbindelse med 
Finnmarksloven. Han kritiserer 
organisasjoner og enkeltpersoner 
som driver hets av samene i den 
politiske striden om Finnmarks-
loven. • Aage Borchgrevink i 
Helsingforskomitéen mener at 
UDI tar Putins side i Tsjetsje-

nia-konflikten når de betegner 
en tsjetsjensk seperatistgruppe 
som «illegal væpnet gruppering» 
og av den grunn gir tsjetsjenske 
seperatister avslag på søknad om 
asyl. � EU og Sveits finansierer 
en reklamekampanje mot ulovlig 
innvandring rettet mot afrikanske 
land. • Advokatene til artisten 
Morrisseys truer med søksmål 
mot det britiske musikkmagasinet 
New Musical Express når magasi-
net karakteriserer Morrisseys som 
rasist når han sier at Storbrittannia 

har mistet sin identitet på grunn av 
innvandringen. 

30. I Sør-Trøndelags interne 
logg står drepte Eugene Obiora 
oppført som «neger», det synes 
Fremskrittspartiet er uproblema-
tisk. • Opposisjonen i Bergen 
varsler mistillit mot Frp-byråd 
Øistein Christoffersen som sam-
menligner integrering av innvan-
drere med oppdragelse av hunder 
og barn. • SOS Rasisme går ut mot 
avisen Klassekampen som funge-
rer som et talerør for det nazistiske 

14. november stilte 300 personer opp i fakkeltog i Meråker 
i Nord-Trøndelag for å vise sin støtte til familien Naumov.

AV MARI STINE JOHANSEN

Familien Naumov består av mor og far og de tre sønnene Josif 
(16), Imran (14) og Emin (6). De kom til Meråker fra den russiske 
republikken Dagestan i Nord-Kaukasus for to og et halvt år siden. 
Familien har jødisk bakgrunn og på bakgrunn av det ble de i årevis 
utsatt for diskriminering og hetsing i hjemlandet. 

Fire år i Norge
Familien flyktet fra Dagestan for fire år siden og kom til Meråker 

for to og et halvt år siden. I løpet av tiden i Meråker har hele fami-
lien knyttet sterke bånd til bygda og innbyggerne der. Onsdag den 
7. november fikk familien beskjed fra Utlendingsnemda om at de 
måtte forlate landet. Begrunnelsen var at situasjonen i hjemlandet 
ikke var ille nok.

Fakkeltog i Meråker

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 2007 bodde det 238 305 
utenlandske statsborgere i Norge. 
Disse utgjorde 5,1 prosent av folketal-
let. (SSB 2007)

• Stornemnda ga opphold til to afghanere Stornemda i 
UNE ga i begynnelsen av juli opphold til to afghanere som tidligere 
hadde fått avslag på sine asylsøknader, melder NRK. Vedtaket vil få 
ringvirkninger for senere behandlinger av asylsøkere fra Afghanistan. 
Stornemdas vedtak slo fast at man ikke skal sende asylsøkere tilbake 
til usikre områder i Afghanistan, og heller ikke sende dem til Kabul 
hvis de ikke har et større nettverk der, slik FNs høykommisær for 
flyktninger tilrår. Stornemda slo allikevel fast at man i enkelttilfeller kan 
gå utenom FNs anbefalninger. Vedtaket i Stornemda vil ifølge UNE gi 
400 afghanske asylsøkere i Norge en ny vurdering i UNE. 

• Får ikke identitetspapirer 
Innvandrere med midlertidig oppholdstillatelse får ikke ID-
papirer hvis de ikke har det med seg fra hjemlandet. Land 
som Somalia gir ikke ut gyldige ID-papirer, og somaliere 
med midlertidig oppholdstillatelse får ikke utlendingspass fra 
norsk UDI, melder Dagsavisen 15. juli. I praksis betyr det at 
somaliere med midlertidig oppholdstillatelse blir holdt ute fra 
store deler av samfunnet, blant annet ved at de ikke får tatt ut 
sine egne penger i banken og dermed opparbeider seg stor 
gjeld til huseier og venner. Mange har også problemer med å 
få seg jobb siden de ikke kan bekrefte hvem de er.

• Tok passet til fem år gamle Sagal 
Ved en feil fikk Sagal norsk pass da hun var 18 mnd gammel. 
Foreldrene hennes som kommer fra Somalia hadde ikke norsk 
statsborgerskap da Sagal ble født, og dermed skulle heller ikke 
Sagal ha fått norsk pass. 
Da familien skulle fornye passene sine i november i fjor før den 
planlagte sommerferien til London, fikk de en uventet overras-
kelse da Sagal, som nå er fem år gammel, ble fratatt sitt norske 
pass i stedet for å få det fornyet. Sagal kan heller ikke få somalisk 
pass og dermed er den lille jenta statsløs, ifølge TV2 Nettavisen.

• Ashok stevnet staten
Ashok Jegatiswaran (13) 
stevnet staten ved UNE i 
slutten av juni og fikk støtte 
fra Lørenskog kommune.
De mente at staten ikke 
har tatt hensyn til barnets 
beste da de tvangsreturnerte 
Ashok til Colombo på Sri 
Lanka, melder Romerikes 
Blad.

november

 Foto: Karsten Tidemann
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Jeg er alene denne gang. Men jeg vil ikke 
skrive om dét. Ute er det krig. Jeg har ofte 
tenkt på det, men har aldri følt det slik som i 
dag. Så grusomt nært.

Jeg reiste med toget til Lillestrøm for å 
feire jul for meg selv. En mann steg på, 
sammen med en eldre nordmann. Han så 
ikke norsk ut, mer slavisk, med litt skjeve 
øyne, et veldig fint ansikt. Jeg trodde han 
var full, for han snakket liksom for seg selv. 
Helt forvirrret. Fektet med hendene. Han 
snakket heller ikke norsk men et frem-
med språk, iblant med tyske ord. Han lo og 
smilte.

Hans ledsager forklarte: «Vi kommer fra 
Finland. De tror han er full. Men han har fått 
nervesjokk.»

Jeg gjorde ingenting … Men mannen satt 
bare der … snakket forvirret, gjemte ansiktet 
i hendene. Ble oppstemt, hilste militært, så 
lo han hånlig. Iblant så han seg engstelig 
rundt. Så stirret han med flakkende blikk ut i 
luften. Han gråt, gråt våte tårer.

Han sa: «Mine folk alle manna».
Ansiktet hans var dødt.
Han lot som om han ladet et gevær, falt så 

bakover med utslåtte armer.
Det frykteligste var likevel når han gråt.
Jeg tenkte bare: Krig.
Jeg ville ikke ha byttet bort minnet om 

denne finske soldaten for en god julaften 
hjemme. Hvordan en våt stripe rant over 
nesen på ham idet han sa: «Mine folk alle 
manna.» Hvordan han slo seg på brystet 
og sa: «Mine folk, mine folk» og etterpå lo 
lakonisk, med øyne som var døde av sorg.

Jeg skulle ønske bildet av ham ble like 
inngravert inn i meg som det av jøden som 
prøvde å begå selvmord og ble blind av det.

Jeg skulle ønske jeg hadde kysset ham.
Hele tiden denne avmaktsfølelsen: Hvem 

er du, og hva kan du gjøre! Der ute myrder 
de hverandre, lar hverandre dø. De faller, 
unge menn, 16-års guttunger som aldri har 
rørt ved en kvinne. De faller. De altfor svake 
hjerter er blitt gale og bønnfaller ut i luften, 
gråtende. Det er ikke til å forestille seg. 
Denne følelsen av avmakt smerter alltid like 
mye. Kanskje dobbelt så mye jo eldre man 
blir.

En ting vet jeg: at jeg er sosialist. Også 
dét skulle jeg ønske jeg hadde sagt til ham 
der han gråt: Vi må kjempe for sosialismen. 

«Kjempe», det er et gammelt ord.
Akk, også følelsen av avmakt er god når 

man føler den dypt i seg selv. Avmakt blir 
til makt når man stadig er seg like bevisst 
det dyp man har i seg. Men det er ikke bra 
at også denne følelsen av avmakt, som 
alle andre dype følelser, går over: At dette 
bildet av den gråtende soldaten kommer til 
å blekne, etter en dag. Det gjør ham stor, 
gjør ham nyttig å hå for hånden, dette: en 
følelse av samme intensitet man kan føle 
i årevis, en urett man kan føle bittert også 
når den ikke er ny. Av slike mennesker 
må det bli kjempere. Men vi, som når vi 
føler en urett, trøster oss med at om høyst 
en uke kommer vi til å være ferdig med 
den, vi har ikke rett til å åpne munnen for 
å klage.

Ja, vi blir mer rystet av en gripende krigs-
bok enn over en grusom melding i avisen. 
«1 000 døde.»  «Det kom til nærkamp. Det 
ble talt opp mange falne.» Hva sier ordet 
«nærkamp» oss, hva betyr «10 000 falne»? 
Ja, om det var 1 000 000 falne, ville vi bare 
gjøre store øyne. Vi ville forsøke å telle: 
«En, to tre … « men vi gir det snart opp. 
Også én og to er bare tall. Det må skyldes 
at vi har for lite fantasi. At vi er for late til 
å forestille oss hva som står svart på hvitt. 
Og dessuten: At vi har vent oss til det. Akk, 
den fordømte vanen. Så lenge jeg kan huske 
har vi fått døde servert til frokost. Skulle vi 
få grått hår av den grunn! Hva angår andre 
meg? Jeg er meg, en verden for meg selv. 
Jeg kjenner ikke dem. De er skygger.

Så kommer det en og sier: «Kamerat alle 
manna.» Og han gråt. Og så farer det som en 
lykkelig bevissthet gjennom meg: Nei, jeg 
er ikke bare meg. For å være «jeg» må jeg 
prøve å lukke alle de andre inn i mitt hjerte. 
Alle de som slår ut med armene  og faller til 
jorden. De er alle bare offer for en vane. De 
er jo gode i grunnen. Ellers kunne de ikke 
gråte.

Jeg blir følelsesladet og det passer seg ikke 
i min alder. Jeg skal være desilllusjonert, 
slik det anstår seg vår generasjon. Nei,  ta 
det bare med ro.

Herregud, hvordan de har forbrutt seg mot 
meg! Alt, alt, hvert bittelille flik av tro har 
de trampet i stykker, til det ble kaldt og øde 
inne i oss. Intet ideal har de gitt oss. Når 
man ikke har noen himmel, så skulle man tro 

det var fordi man skal leve på jorden. 21 år 
gamle har vi alle resignert. Resignert overfor 
livet slik det er, resignert overfor volden, 
uretten, krigen. Krigen er til stede overalt. 
Ikke engang for det uendelig godes skyld 
burde et menneske lide slik. Så hensiktsløst, 
så sjofelt at ens liv er til ingen nytte. Men-
neskelik, fordi Tyskland vil ha kolonier, 
fordi stormaktene har for vane å rane til 
seg råstoff. Fordi … fordi … fordi … Som 
alltid, så også her: Lidelsen i verden er til for 
lidelsens skyld. Jødene har lidd i Tyskland, 
de har ikke skjønt meningen med sin lidelse, 
for det fantes ingen mening med lidelsen. 
Aldri kan lidelsen rettferdiggjøre grunnen 
til lidelsen. Og det høyeste mål er likevel: 
å ikke skape lidelse. Ja! Heller lide med de 
lidende enn å påføre andre lidelse.

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

• Psykisk helsesjekk 
av asylsøkere
Når asylsøkere kommer til 
Norge får de ikke psykisk 
helsesjekk ved ankomst, 
melder NRK. - Det bør de 
få, mener NTNU-forsker 
Berit Berg og psykolog Nora 
Sveaass, som er medlem av 
FNs torturkomité, skrev NRK 
4. mai. 

• Homofile skal 
få adoptere
Regjeringen vil 
la homofile par 
adoptere barn. 
Samtidig lover regje-
ringa å bekjempe 
diskrimineringen av 
homofile innvan-
drere, melder NRK.

• 11-åring får ikke skole-
plass
En 11 år gammel iransk gutt 
fikk ikke skoleplass i Norge fordi 
at han ikke hadde oppholdstil-
latelse og har levd i skjul i Oslo i 
to år. Dette skjedde til tross for at 
11-åringen etter FNs barnekon-
vensjon har rett til skoleplass, 
melder Aftenposten 24. mai.

• Demonstrasjon mot 
«Thor Steinar»
I Tyskland ble det avholdt 
demonstrasjon 7. juli, 
mot at det omstridte 
klesmerket «Thor Steinar» 
skulle åpne ny butikk, 
melder  Lofot-Tidende. 
Demonstrantene fryktet 
at butikken skulle bli 
en magnet for nazister.

• Advokater 
til sak mot 
staten
Advokatforeningen 
vil stevne staten 
for retten for det de 
mener umenneske-
lig behandling av 
en asylsøker fra 
Albania, meldte 
NRK 22. mai. 

• EU-kommisjonen vil 
hente afrikanske arbeidere 
EU-kommisjonen sa 16. mai at 
de vil hente afrikanske arbeidere 
med spesielle kvalifikasjoner 
når EU-landene får større behov 
for arbeidskraft. Når det ikke 
lenger er behov for arbeidskraf-
ten deres må de reise tilbake, 
melder Klassekampen.

• Tilsto 37 rasistisk 
motiverte drap
En 18 år gammel gutt i 
Russland hevder at han 
har drept 37 mennesker 
i løpet av ett år, melder  
Dagbladet 28. mai. Moti-
vet for drapene er ifølge 
Dagbladet at 18-åringen 
ønsket å rense Moskva 
for «ikke-russere». 

Ruth Maier: Julaften 1941

Jan Erik Vold: «Ruth Maiers dagbok. 
En jødisk flyktning i Norge»

• Utgitt 2007
• Gyldendal Norsk Forlag
• 416 sider

• Utdraget er valgt ut av Jan 
Erik Vold og gjengitt med 
hans tillatelse.

• Ruth Maier kom fra Wien 
til Oslo i 1939. Ble venninne 
med Gunvor Hofmo. Tatt i 

jøderazziaen i Oslo november 1942 og drept i Ausch-
witz. Hun skrev dagbok i 10 år, fra tolv års alder til ...

• Jan Erik Vold har samlet tekstene, oversatt det som 
var på tysk og tilrettelagt dem for bokutgivelse.

Utdrag fra bok

Ruth Maiers akvarell «Kirkegård/ Vår Frelser», sept 1942.
Den bærer dedikasjonen «Til Gunvor fra Ruth». Bildet hang over 
Gunvor Hofmos skrivebord i alle år.
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Desember
1. Nazigruppa Norgespatriotene 

henger rasistiske løpesedler over 
store deler av Ski i Akershus, også 
på trærne foran politihuset.

2. En irakisk asylsøker blir tatt 
for å ha røyket hasj og blir dermed 
sendt til Trandum i avvente av 
deportasjon. • Tidligere LO-leder 
Yngve Hågensen kritiserer Frp for 
rasisme.

4. � Rasister angriper en gravid 
kvinne i Tyskland.

5. Shahla Validi møter til nemnd-
møte i UNE, hvor hun blir avhørt 
i 4,5 timer. • Likestillingsombu-
det erklærer at Thon Hotels brøt 
loven da de nektet en østeuropeisk 
kvinne å bo på hotellet fordi de 
fryktet at hun var prostituert. • En 
18 år gammel gutt blir i Kristian-
sand tingrett dømt til 45 dagers 
fengsel og får 30 000 kroner i 
erstatningskrav etter at han skjøt 
med luftgevær mot tre søsken. 
Handlingen var helt uprovosert 
og rasistisk motivert erklærer 
tingretten.

6. En 37 år gammel mann til-
tales for å ha kalt en politimann 
«rasist». 37-åringen mener selv 
at han hadde grunnlag for å kalle 
politimannen rasist, noe politiet 
nekter for.

7. Norsk-somaliske Mahad 
Farah og kjæresten blir nektet å 
sjekke inn på Hotel Bondeheimen 
i Oslo. Hotellet hevder at Farahs 
kjæreste er ruset, noe Dagsavisen 
ikke kan forstå når de møter dem 
en halvtime etterpå. Farah selv er 
ikke i tvil om at det er rasisme.• 
Vålerenga-spilleren Ardian Gashi 
holder foredrag om idrett og 
rasisme for unge fotballspillere. 
• Antropolog Uli Linke hevder at 
svarte menn i Europa opplever mer 
rasisme fordi svartes maskulinitet 

oppleves som en trussel mot hvite 
menns hegemoni. � Ungdoms-
bandet The Black Sheeps får ikke 
komme til Canada fordi to av 
bandets medlemmer har russiske 
mødre. Ordføreren i Nesseby i 
Finnmark, Inger Katrine Juuso, 
mener at avslaget på turistvisumet 
i Canada er rasistisk.

8. 21 år gamle Javid Shamsi blir 
brutalt banket opp av nazister i 
Mandal sentrum. • Biskop Olav 
Skjevesland fortsetter å nekte 
homofile prester jobb i Agder- og 
Telemark bispedømme. • En 16 
år gammel gutt blir skadet når 
han forsøker å forhindre at hans 
to mørkhudede kamerater blir 
banket opp av to gutter som sa 
«Vi skal ta negeren». � 1000 
nazister deltok i Salem-marsjen 
utenfor Stockholm. SOS Rasisme 
deltok i en fredelig demonstrasjon 
i Stockholm sentrum.

10. Oslo tingrett kjente UNEs 
utvisning av en psykisk syk kvinne 
og hennes fire barn til Algerie i 
mars i fjor ugyldig. Utvisningen 
strider mot menneskerettighetene 
erklærer tingretten. � Minst 50 
flyktninger omkommer da den 
overfylte båten de sitter i forli-
ser utenfor Tyrkia. • Nestleder i 
venstrepartiet PDS i Tyskland, 
Katina Schubert, anmelder den 
tyske utgaven av nettleksikonet 
Wikipedia til politiet. Hun mener 
at Wikipedia har en overdreven 
bruk av nazisymboler i enkelte av 
artiklene deres om nazisme.

11. Utvisningen av Luis Darren 
fra Nigeria som har kone og en 
datter i Norge blir nå tatt opp av 
Menneskerettighetsdomstolen i 
Strasbourg. • En 11 år gammel 
gutt med utenlandsk opprinnelse 
blir hånet og spyttet på av med-
elever mens de spiller fotball på 
en skole i Hurum. � Det blir 
kjent at en aktiv reporter er nazi-

sympatør og personen trekker seg 
fra sin journaliststilling, men han 
er fortsatt medlem i det svenske 
journalistforbundet. Journalistför-
bundet mener det er uproblematisk 
å ha nazister som medlemmer fordi 
ytringsfriheten skal beskytte også 
nazister.

12. En fem år gammel hjerne-
skadet russisk gutt må flytte fra 
Ulsteinvik fordi kommunen ikke 
har råd til å ha ham og familien 
boende. Familien har bodd på 
asylmottak i Ulsteinvik i fem år 
og gutten har gått i barnehage der. 
• Sandnes kommune legger frem 
en plan for å forsøke å bosette 240 
flyktninger i kommunen i perioden 
2008-2011.

13. Politimennene som forlot 
Ali Farah i Sofienbergsplassen i 
sommer blir frikjent av Spesia-
lenheten for politisaker. En av de 
to politimennene får kritikk for å 
ha kalt Farah for «neger», men 
Spesialenheten tror ikke det var 
rasistisk ment selv om de mener 
politiet bør unngå å bruke  ordet. 
• Den iranske asylsøkeren Shahla 
Validi som har sittet sju år i kirkea-
syl på Mysen får oppholdstillatelse 
på humanitært grunnlag etter at 
hun fikk saken sin behandlet på 
nytt i UNE. 

14. Høyesterett behandler saken 
mot Tore W. Tvedt for å ha jødehat 
og rasistiske uttalelser i VG som-
meren 2003. � Franske påta-
lemyndigheter reiser tiltale mot 
politikeren Jean-Marie Le Pen. 
Han er tiltalt for å ha bagatellisert 
krigsforbrytelser begått av nazis-
tene under 2. verdenskrig.

15. Elever ved Borge ungdoms-
skole advarer mot Norgespa-
triotene som er i ferd med å få 
rotfeste i Fredrikstad. • Lederen 
av Norges Nasjonalsosialistiske 
bevegelse (NNSB) trekker seg fra 
den nazistiske organisasjonen. • 

Politikere i Eidsberg og russen får 
ros av politiet for å ha tatt avstand 
fra rasisme.

16. 19 år gamle Lena Kokab får 
avslag på asylsøknaden og skal 
sendes tilbake til Iran, til tross for 
at moren, lillebroren og ekteman-
nen får oppholdstillatelse.

17. Fire personer blir arrestert 
på grensen mellom Sverige og 
Norge, ved Svinesund, mistenkt 
for menneskesmugling. Tollerne 
fant to afghanere i den ene bilen, 
og to irakere i den andre. Alle fire 
uten id-papirer. • Førsteamanuen-
sis Fred Midtgaard ved Universi-
tetet for miljø- og biovitenskap 
(UMB) i Ås, sier at det har blitt 
vanskeligere å være utlending i 
Norge. Det er dyrere, dårligere og 
vanskeligere. Utenlandske stats-
borgere får dårligere kår i Norge 
hevder Midtgaard.

18. Barne- og familieminister 
Manuela Ramin-Osmundsen 
åpnet det nye omsorgssenteret 
på Eidsvoll for enslige asylsøkere 
under 15 år.

19. Fahri Aruchi, som er en 
funksjonshemmet asylsøker fra 
Kosovo, får oppholdstillatelse 
etter å ha ventet i fem år. • Syke-
pleiere med utenlandsk bakgrunn 
blir utsatt for diskriminering på 
jobben. De blir oversett, får de 
tøffeste vaktene og blir utsatt 
for mye hverdagsrasisme. • En 
undersøkelse viser at seks av 10 
flyktninger som tar kurs i norsk og 
samfunnsfag får jobb etter kurset. 
• 70% av innvandrerkvinnene i 
Bærum er i jobb eller utdanning, i 
Oslo er det 36%, mens 52% av inn-
vandrerkvinnene i Tromsø og 53% 
av innvandrerkvinnene i Bergen er 
i jobb eller utdanning.

20. Kohinoor Nordberg blir 
kåret til Årets Nordmann 2007 av 
magasinet Ny Tid. • Høyre-poli-
tiker Aamir Sheikh vitner mot 

staten i en sak hvor en kvinne av 
pakistansk opprinnelse ble gift i et 
arrangert ekteskap for deretter å bli 
skilt etter kort tid. Kvinnen har fått 
endelig avslag i UNE og risikerer 
deportering til Pakistan hvor eks-
svigerfamilien truer med å drepe 
henne. Saken kommer opp for 
lagmannsretten. 

21. Riksadvokaten henlegger 
Obiora-saken. Han mener politiet 
ikke kunne vite at det de gjorde 
kunne være livstruende, men 
nevner ikke rasismeanklagene 
som er kommet. Eugene Obioras 
familie går til sivilt søksmål mot 
de aktuelle politimennene. • Høy-
esterett omgjør frifinnelsen av 
Vigrid-grunnlegger Tore W. Tvedt 
som ble frifunnet for rasisme i 
Lagmannsretten. • Datatilsynet 
reagerer på at politiet får tilgang 
til store mengder informasjon om 
mennesker som søker visum til 
Norge.

22. Tommy Myrbostad høster 
ros fra medieforskere for å gå til 
videoangrep på den nazistiske 
sekten Vigrid, etter at han flere 
ganger har laget videoer hvor han 
kritiserer Vigrid og legger dem ut 
på YouTube.

23. Ni av ti sokneprester ønsker 
en mer aktiv kirke i asyl- og flykt-
ningepolitikken.

27. Askim kommune skal motta 
40 flyktninger frem til 2010, det 
blir bestemt når Arbeiderpartiet i 
Askim endrer sitt syn på saken og 
går inn for bosetning.

28. Velgerne mener at regjerin-
gen har nøytralisert innvandrings-
spørsmålet og at de ikke setter det 
på dagsorden, ifølge en menings-
undersøkelse.

31. � En rapport viser at 243 
innvandrere og flyktninger døde i 
forsøk på å nå Europas yttergren-
ser i desember. Minst 1861 ofre 
skal ha dødd i løpet av 2007.
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AG-lista
Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Arild 
Stokkan-Grande til Aftenposten 01.12.07, ang. 
ny asylbehandling for avslåtte asylsøkere som 
lever «under jorda»:
- Vi må vokte oss mot en ordning der folk 
bare kan gå under jorden i tilstrekkelig 
antall år, så får de opphold. (Nei, så enkelt 
kan det ikke være. -Red.)

Ulf Erik Knudsen (Frp) i Familie- og kulturko-
miteen på Stortinget til VG 30.11-07, til støtte 
for
at politiet i Sør-Trøndelag har ført Obiora som 
«neger», i oppdragsloggen:
- Han var jo neger. Jeg har ikke noe pro-
blem med bruken av ordet «neger»

Byråd for Frp i Bergen, Øistein Christoffersen 
til Åsane Tidende 29.10.07, ang. integrering:
- Vi må sørge for at de som er her blir 
integrert på en skikkelig måte. Det inklude-
rer opplæring i både språk og hvordan vårt 
samfunn fungerer. Det handler om grense-
setting, og er ikke annerledes enn å oppdra 
barn eller hunder.
To dager seinere forsøker han å forsvare utta-
lelsen til Dagbladet:
- Hvis du ser nøye etter, så ser du at jeg 
også sammenligner dem med barn. Både 
innvandrere, barn og hunder må lære seg å 
tilpasse seg samfunnet rundt dem.
Og til slutt, krona på verket til Bergens 
Tidende, samme dag:
- Alle som har hund forstår hva jeg mener.

Listetopp for Pensjonistpartiet i Asker, Erik 
Gjems-Onstad til NRK 21.08.07:
- Norge er nordmenns fedreland. Nord-
menn er en nasjon innen den hvite rase. 
Mange tør ikke si det, men det er realiteten.

Pest
I et allerede stjernespekket galleri av samfunns-

krigere har Feilskrittspartiet atter en gang fostra en 
ny stjerne. 

I seg selv er det ikke det spor oppsiktsvekkende, 
men dette er en stjerne helt utenom det vanlige. 
Hold deg fast, her kommer navnet:

Du hørte rett, han er en innvandrer.
Mannen blei født som et ikke-vestlig barn i terro-

rens krybbe, Iran. I dag er han en fremadstormende  
folkevalgt politiker for Feilskrittspartiet i lykkens 
lysfontene, Norge.

Til Ferjavlis forsvar, så kom han til Norge som seksåring, 
og kan derfor neppe anklages for å ha hatt terroristiske og 
voldtektsmessige hensikter bak emigreringen.

Nylig fikk Masar endel oppmerksomhet da han repre-
senterte Feiskrittpartiets forslag for å bedre Oslo, nemlig 
forslaget om å stenge Oslos bymurer for all ikke-vestlig 
innvandring.

Så her presenterer vi et rykende ferskt intervju med vår 
kanskje neste Kong Carl.

– Hei Masar Ferjavli, hvilken rolle tror du at du vil 
spille i Feilskrittspartiet de neste årene?

– Hovedsaklig vil jeg fungere som en buffer mot alt av 
snillistiske sosialisters ville angrep på Feilskrittspartiet. Bare 
tenk deg, hvordan i all verden skal noen noengang igjen 
kunne anklage Frp for å være fordomsfulle?

– Betyr det at det alltid vil være deg som fremmer alle 
Frps forslag som angår innvandring?

Det hadde vært det mest ønskelige, men problemet er at 
intet menneske er fysisk i stand til å aleine fremme alle 
Frps innvandringsforslag, da vi er så effektive på akkurat 
det punktet.

– Hva går så dette siste forslaget deres ut på?
– I disse dager rives Oslo ned fra innsiden, en pest verre 

enn svartedauen herjer i Oslos gater. 38 % av elevene i den 
offentlige grunnskolen i Oslo er i dag ikke-vestlige, på 48 
skoler i Oslo er nordmenn en minoritet.

– Dette byr ikke på noe annet enn uopprettelige kriser i 

det norske sam-
funnet. Spesielt 
med tanke på 
at integrering 
er et feilskritt, 
så dannes det 
et klasseskille 
mellom nord-
menn og innvan-
drere, som igjen 
fostrer krimina-
litet, voldtekt og 
terror blant den 

innvandrerbefengte delen av befolkninga.
– Derfor har vi foreslått å stenge Oslos bymurer for ikke-

vestlig inntrengning.
– Dette vil ikke løse problemet, skaden har allerede skjedd, 

pesten har spredd seg, men det er iallefall ingen vits å slippe 
inn enda flere smittebærere.

(Nå må jeg bare beklage dette dumme spørsmålet kjære leser, men som 
sagt tidligere er jeg ikke i stand til å unngå å av og til stille slike integri-
tetiske idiotspørsmål) 

- Hva er dette snakket om klasseskille Masar? Har ikke 
alltid Frp hevdet at innvandrere får særbehandling i det 
norske samfunnet?

– Øøh, jo nettopp, og enda klarer dem ikke å integrere seg. 
Men hold deg til saken nå.

- Ok, beklager, jeg har en sånn integritetslidelse skjøn-
ner du. Så dette er den eneste utveien for å begrense de 
sosiale problemene i Oslo?

– Jammen herregud da mann, når man har et problem, så 
fjerner man årsaken til dette. Hva gjør du hvis du har vondt 
i tennene? Spiser mer godteri?

- Nei... Nei, jeg gjør jo selvfølgelig ikke det... Unnskyld, 
nå skal jeg ikke stille flere kritiske spørsmål. Da får jeg 
bare ønske deg lykke til videre som representant for alle 
godt integrerte innvandrere.

GEIR GOEN
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AG-lista 2007-spesial
2007 var et valgår, og som kjent brin-

ger valgkampen alltid fram det beste i 
folk.

Vi har tidligere fått høre at asylsø-
kerbarn gruer seg til valgkampen, det 
er kanskje litt synd på dem, men når 
man skal lage omelett så må man knuse 
noen egg.

Det vil si at det bare er et sunt tegn på 
hvilken retning valgdebattene har gått.

Før dreide valgkampen seg om hvem 
som kunne gjøre hva med arbeidslivet, 
skolen, helsevesenet og andre tåke-
leggende saker som egentlig har en 
mikroskopisk påvirkning av vanlige 
folks liv, sammenlignet med innvan-
dringspolitikk.

Så her er de, de fem beste sitatene i 
2007, som ga noen unger dårlig søvn, 
men som hjalp folk flest til å sove trygt 
og søtt om natta.

5. plass
(Tidligere) Kommune- og fylkeslis-

tekandidat for Rennesøy Frp, Charlotte 
B. Finnesand, i et innlegg i Stavanger 
Aftenblad 28.07.07:

- Jeg kan ikke se nødvendigheten av 
med viten og vilje å sette barn til verden 
som vi vet med sikkerhet vil komme til å 
koste samfunnet enorme summer i pleie, 
omsorg og utstyr.

Seinere i samme innlegg:

- Jeg har ingenting usagt med dem som 
allerede er født, jeg ønsker bare å få lov 
til å gi uttrykk for min personlige mening 
om at behovet for å bevisst sette handi-
kappede barn til verden er forkastelig og 
unødvening, når det er så mye elendighet 
rundt om i verden vi kunne brukt midlene 
og energien vår på.

4. plass
Bystyremedlem for Demokratene i 

Bergen (tidligere for Frp), Kenneth Ras-
mussen, uttalte til Dagbladet 27.02.07:

- Heng opp syltelabber i stolper og 
lykter. Og spill grisehyl over høyttalere. 
Det skremmer muslimene unna. (Angå-
ende muslimer som ville holde bønne-
møte på Torgallmeningen i Bergen på 
grunn av «kommunesurr» rundt flytting 
av lokaler).

Seinere i samme intervju:
- Muslimsk bønnemøte i bergenseres 

felles offentlige byrom, er et like stort 
overgrep som da tyskerne okkuperte 
byen i 1941

3. plass
Politisk nestleder for Demokratene 

Svein-Otto Nilsen på demokratene.no:
- Norge er vårt fedreland og vi er 

en nasjon av nordmenn, selv om både 
pakistanere og somaliere prøver å inn-
bille oss at de er like gode nordmenn, og 
kan vifte med et norsk pass.

2. plass
Politimesteren i Tromsø, Truls Fyhn 

under en debatt i P2, 19.9-07:
- Ordet neger har blitt brukt i alle her-

rens år, det har aldri vært forbundet med 
noe negativt og jeg skjønner ikke hvorfor 
det plutselig skal være feil å bruke dette 
ordet.

Seinere i samme debatt:
- Og vi sier jo ikke neger TIL en neger, 

det er jo språklig unaturlig.
Og samme dag til Bladet Tromsø:
- Uttrykk som «pakkis» og «svarting» 

er, i motsetning til «neger», tradisjonelt 
nedsettende betegnelser.

1. plass
Toril Fiskerstrand, bystyrerepresentant 

for Høyre i Oslo, svarer på spørsmålet:
- Jeg synes det er så mange negere i 

byen, hva synes du om det?, under et 
skjult mikrofon-intervju av NRK P3, 
5.9-07:

- Jeg er helt enig med deg. Det irriterer 
veldig mange folk. For det første er det 
mange som er redd dem, og for det andre 
snylter de på fellesskapet.  Jeg synes ikke 
bare  det er negre. Det er like mye andre 
nasjonaliteter. Så mye pakistanere...
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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!

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

___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.

___stk Hettegenser kr 192,-
herav ___ S ___M ___L ___XL
___stk Strykemerke til klær 25,-
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Følg 
Ashok-
saken 

APHIDIDAE

Etter dette

skifta eg ham

og kom i omskaping

Eg kraup under

den nedste fjøla

der maur var opptatt

med å følgje ein sti

Mauren sto over. Eg

kjende at andre kryp

var kongar. Dei

kunne sjå på meg

og puste, stire

Eit sekund var nok

Maurane var krigarar

med brynjer og

tørrskodd sti

Så lågt sto eg

bladlus som maur

heldt seg med,

Aphididae

Helge Rykkja

Russ i år?
SOS Rasisme tilbyr nå strykemerker for russedressen din. Merket er 
vår kjente hånd med «Ikke mobb kameraten min».

• Mål: 13x20cm
• Pris: kr. 25,-
• NB! Skoler som kjøper flere merker får tilbudspris kr. 20,-

www.sos-rasisme.no/jakkemerker/

sos-rasisme.no/ashok

Generert med Ksudoku. 
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Fra Stockholm – på 
demonstrasjonen i forbin-
delse med Salem-marsjen i 
begynnelsen av desember.


