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Bildet er krig.
Det bygges forsvarsverk mot farlige
inntrengere.
Holder så bildet?
Er det krig som føres?
Hvem er partene?
Hvor er frontene?
Hvem er vinnerne?
Hvem er taperne?
Det kan se ut som om det er en krig som
føres over hele verden.
Delvis er det stater som er parter. I det ytre er
Festung Europa et statssamband.
Delvis er det krig etter etniske fronter eller
etter religiøse fronter.
Delvis er det krig mellom økonomiske parter.
Det er også kamp mellom kjønn.

en

Det som imidlertid demonstreres tydeligere
med Festung Europa enn av noe annet, er
at det er en krig mellom vinnere og tapere,
mellom makthavere og ofre.
På verdensarenaen hører Europa så absolutt
til vinnerne.
Europa er en vinnerkultur, over alt.

dødens politikk
www.sos-rasisme.no

au@sos-rasisme.no
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Trygge tredjeland
Dublinkonvensjonen introduserte
også ”Trygt tredjeland” regelen, som
gir EU-land retten til å deportere
asylsøkere til land utenfor EU. Dette
landet må være trygt. Asylsøkeren
har passert landet, og skulle ha søkt
om asyl der. Denne regelen tar ikke
hensyn til at mange av disse ”Trygge
tredjelandene” ikke har noen fullgode asylprosedyrer. Den virkelige
faren består i at asylsøkere blir dyttet
bakover og bakover helt til de blir
deportert til det landet de først flyktet
fra, uten å ha en eneste sjanse til å
søke om asyl.

Datalinking:
Ikke mer helsetjenester, utdanning
eller boliger til ”ulovlige”
I flere land har mye ressurser blitt
brukt for å forsikre seg om at ingen
”ulovlige” har tilgang til helsetjenester, utdanning eller boliger. Dette
betyr at ”ulovlige” er enda mer utsatt
for utbytting. Det har blitt rapportert
om saker der flyktninger ikke har
gått til sykehus eller leger fordi de
har fryktet å bli overlevert til fremmedpolitiet. Som et resultat av dette
dør mennesker. Udokumenterte flyktningers barn kan ikke lenger gå på
skolen.

En buffersone
Miltarisering:
Den tyrkiske regjerings første reakHunder, infrarøde kameraer, 8 km
sjon på trusselen om en andre Golfkrig vegg
var å sende mer 5 000 tyrkiske soldaI Tyskland har virkelige hunder
ter inn i det nordlige Irak. Oppdragets fått hjelp av elektroniske ”hunder”.
mål: å markere en buffersone i fall Nye gjenstander måler oksygen og
irakiske kurdere kanskje ville flykte CO2 utslipp i transportkjøretøyer.
over den tyrkisk-irakiske grensen.
Dette burde bidra til å oppdage menI 1997 lanserte tyske og neder- nesker som gjemmer i lasten. Myndiglandske politikere
hetene i Melilla,
tanken om å bruke
en spansk enklave
penger opprinne- Hellas: 12 mennesker dør i fergebrann i Marokko setter
lig reservert for 1. november 1999 brøt det ut brann sin lit til en
mottak av flykt- på fergen ”Superlast III” på vei fra enklere,
mer
ninger og asylsø- Hellas til Italia. Fergen var svært synlig metode. De
kere, på leire og moderne og bare ett år gammel. Det har arbeidet i flere
fasiliteter i nabo- så ikke ut til å være alvorlig og fergen år med å bygge
land til krigsso- hadde mer enn nok tid til å dra tilbake en mer enn 8 km
nene. På denne til havnen i den greske byen Patras. lang vegg rundt
måten trengte ikke Her ble passasjerene evakuert og byen for å unngå
mennesker
å brannen slokket. Men da brannfolkene at afrikanere kryskomme til Europa. gjennomsøkte bildekkene oppdaget de ser grensen.
Problemet løst. likene til minst 12 mennesker blant de
Det mye brukte utbrente bilene og lastebilene. Menbegrepet om å neskene var høyst sannsynlig irakiske
”dele byrdene” ble kurdere. De hadde ingen mulighet til
omgjort til å ”dytte å rømme da bildekket ikke var utstyrt
byrdene bort”.
med alarm.
Statewatch, september/oktober 1999
På
EU- – vol. 9 nr. 5
Eksport av ”eksklusamlingen i Tam- Kontakt: office@statewatch.org.
sjonstanken”
pere i oktober www.statewatch.org
Europa setter en
1999 ble myndigstandard for resten
heter enige om
av verden. FNs
såkalte Aksjonsplaner. Disse planene høykommisær for flyktninger uttaler:
retter seg mot seks land i den tredje ”Når de samme landene som er ansvarverden som vil utsatt for økonomisk lige for å ha bygget opp det internaog politisk press for å godta EUs sjonale flyktningeapparatet begynner å
planer om å utvise innvandrere og utfordre dets legale og etiske grunnlag,
avviste asylsøkere. de vil motta noe så er det alvorlig talt ikke overraskende
økonomisk støtte mot å hindre sine at andre stater har valgt å følge etter.
innbyggere i å nå Europa.
Spesielt de
Dette er utdrag av en kampanjebrosjyre fra United, et europeisk nettverk
som kjemper mot rasisme, nazisme og støtter kampen for flyktninger og
asylsøkeres rettigheter. Over 500 antirasistiske organisasjoner, blant annet
SOS Rasisme, er med i dette nettverket.
Hele teksten fra brosjyren finnes på:
http://www.sos-rasisme.no/festung-europa/
http://www.united.non-profit.nl

Propagandakrigen
Menneskerettighetserklæringens artikkel 14.1:
Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot
asyl mot forfølgelse.
Krig. Det er et spørsmål om ord. Det som for
den ene siden er frihet fra frykt, retten til å søke
beskyttelse, blir fra den andre siden oppfattet
som en invasjon.
Merk hvordan det er bygget opp et fiendebilde:
• Å forsøke å søke asyl, er gjort til en forbrytelse.
• Det å hjelpe noen til å søke asyl, er gjort
til en forbrytelse. Faktisk er dette den form for
organiserte forbrytelser man for tiden vier størst
oppmerksomhet.
• For å kunne komme så langt at man presenterer
en søknad om asyl for norsk politi, er man, per
de praktiske reglenes definisjon, nødt til å bryte
regler og benytte lovbryternes teknikker.
• Asylsøkere er lite troverdige.
• Asylsøkere jukser med sin identitet.
• Unge asylsøkere jukser med alderen.
Tidligere har det vært bygd opp tilsvarende
offentlige fiendebilder av samer og jøder, tatere
og sigøynere. Disse være nevnt, for for disse har
det vært gitt offisiell beklagelse.
Festung Europa er et forsvarsverk mot disse
menneskene og deres rett til å søke beskyttelse.
Tropper og overvåking
Det er ikke Schengenavtalen som er byggverket.
Schengenavtalen er en av byggestenene. Ikke
grunnstenen. Man kan si det er en formell
sluttsten, selv om den praktiske utbygningen av
festningsverket fortsetter.
Politi og overvåking. I Schengen InformasjonsSystem, SIS, registreres flyktninger og asylsøkere
sammen med kriminelle. Det er et strukturelt
samsvar mellom propaganda og apparat.
Fremskutt forsvar
Den som frakter mennesker, med fly, båt, eller
tog, er gitt et spesielt ansvar for, i tillegg til billetter, å sjekke reisedokumenter og visa. Hvis den
tjenesten ikke er i orden, kan transportselskapet
pålegges å foreta returtransporten på egen
regning.
Dette kommer i tillegg til den etterforskning og
den visanekt som norske myndigheter foretar i
asylproduserende land.
De ytre forsvarsmurer
De ytre forsvarsmurer er meget høye. Og høyere
skal de bli. Det er ikke mange som kommer så
langt at de får levert søknad om beskyttelse i
Norge. Men merk. De få som kommer så langt,
representerer et uhyggelig stort antall ofre i
verden. Det gjelder alle de som har lykkedes
i å flykte fra hjemlandet. Det gjelder alle de
som er interne flyktninger. Det gjelder et langt
større antall som ikke har hatt muligheter for å
flykte. Det gjelder mennesker som er internert
på forskjellig vis. Det gjelder alle de som har sin
flyktningestatus i arv. Osv.
Det er ikke mange som kommer så langt at de
får levert søknad om beskyttelse i Norge. De
fleste får avslag, og transporteres ut. Her skal
det renses opp.
Anker
Anker er en offisielt benyttet betegnelse. Den
brukes som mistenkeliggjøring av flyktningers

Festung Europa er ikke et offisielt navn. Festung
Europa er et bilde som brukes på Europas samordnede forsvar mot flyktninger og innvandrere. I
Norge vekker uttrykket assosiasjoner med slutten av
andre verdenskrig, Festung Norwegen, da den tyske
ledelsen vurderte å føre kampen videre fra norsk
jord. Mer enn 300.000 av Tysklands beste tropper
var forskanset i Norge.

Hvordan er det med denne gruppens rett til
arbeid, rett til sosialt liv, rett til utdannelse,
rett til å organisere seg, rett til omsorg, rett til
forberedelse til et videre liv.

Bernt Hauge er leder for Rådgivningsgruppene i SOS Rasisme.

Hvor er familien, når man trenger den mest?
Abdi Fartun Abshir kom til Norge i 1994 og
da hun ble innvilget opphold i 1995 begynte
hun å jobbe for å bli forent med sine to barn,
9 og 11 år.
Hun ringte til UDI annenhver uke, og fikk
stadig vekk beskjed om at de ikke kunne si
noe. Det skulle gå to år før hun fikk et positivt
svar.
Da gjalt det å få ungene sine til det norske
konsulat i Nairobi. Bestemoren til barna satt
ungene på buss, og de oppsøkte konsulatet. Men
der ble de ikke tatt i mot, fordi UDI ikke hadde
sendt noen papirer ned dit.
Så kampen begynte igjen. Hun ringte stadig
vekk og prøvde å få dem til å sende papirene.
I mens var hennes to barn i Nairobi, uten
familie og uten skole. Hun betalte noen hun
kjente for å passe på at barna fikk mat.
Det skulle gå flere måneder, hvor ungene
troppet opp på konsulatet annenhver uke, der de
fikk beskjed om å komme tilbake.

Først etter et oppslag i Adresseavisen skjedde
det noe. Da kom barna til Norge etter tre uker.
Siden hun sendte søknaden om familiegjenforening hadde det nå gått over to og et halvt år.
Hvis ikke Abdi Fartun hadde vært så ressursterk
som hun er, hadde hun nok aldri holdt ut.
Hun fortalte om en mann som søkte om familiegjenforening med sin kone og fire barn. Han
søkte for omtrent et og et halvt år siden, og har
hittil ikke fått verken informasjon eller svar
fra UDI.
Sterke venner har hjulpet han, ringt UDI og
spurt hvordan saken ligger an. Han har fått
beskjed om at han må ta en blodprøve hos
politiet, fordi UDI kun godkjenner en DNA-test
som bevis på at personer er i familie.
Han har i flere måneder prøvd å få tatt en slik
blodprøve, til tross for nedverdigelsen som den
representerer, men han har ikke fått tatt den.
Fortsatt lever familien på et minimum mens
den norske stat har evigheter med tid.

rett til forening med egen familie.

som skal komme til landet. Det vil i mange tilfelle
si en lang og vanskelig reise gjennom fiendtlig
land og illegalt opphold i et annet land. I mange
tilfelle blir ikke søknaden tatt i mot ved den
norske utenriksstasjonen.
• Ofte vil ikke norske myndigheter godta
dokumentasjon av ekteskap eller foreldreskap.
Man er blitt nøyere og nøyere med at ekteskap
og foreldreskap skal være dokumentert, fosvarlig
dokumentert. Det er ikke norske myndigheters
problem at folk finner på å flykte fra land hvor
man ikke fødes og gifter seg og registreres på
skikkelig vis, eller at papirer er frarøvet eller
brent.

FN’s internasjonale konvensjojn om sivile og
politiske rettigheter, artikkel 23.1:
Familien er den naturlige og grunnleggende
samfunnsenhet, og har krav på beskyttelse av
samfunnet og staten.
Utlendingslovens § 9:
De nærmeste familiemedlemmene til (..) utlending som har eller får lovlig opphold i riket i
medhold av §§ 8 eller 12, har etter søknad rett til
oppholdstillatelse (..)
Problematiske rettigheter, som naturlig øker
invasjonsfaren. Rettighetene er der. Men rettigheter kan bekjempes. En dyktig forvaltning
er i stand til å bekjempe en hvilken som helst
plagsom rettighet.
Norge har hatt som praksis ikke å returnere
asylsøkere til Irak. De har derfor fått oppholdstillatelse. Men fra februar i år ble slike oppholdstillatelser gjort midlertidige:
- Denne innstramningen er nødvendig for å
stoppe mennesker i å misbruke norske familiegjenforeningsregler,(..), sier justisminister Odd
Einar Dørum.
Odin, pressemelding nr 9/200, JD)
Senere i år er Utlendingsdirektoratet omorganisert, slik at behandlingstiden for søknader om
familiegjenforening nå er blitt minst ett år. Å få
kontakt med saksbehandler er blitt umulig. Før
året er gått, er det nemlig ingen saksbehandler.
Det er mest rettferdig slik.
Hindringene som legges i veien for slike
søknader er fra før omfattende nok:
• Den søknaden som leveres av herværende,
kan ligge lenge. Men når svaret kommer, så har
den ikke vært realitetsbehandlet. Det er ikke søkt
på korrekt måte. Ny runde, gjennom hele mølla.
Søknaden skal leveres ved norsk utenriksstasjon.
Det er ikke herværende som skal søke, men den

De indre forsvarsmurer
Som i alt forsvar. Fellesskap er nødvendig.
Felles holdning. Felles ånd. Innenfor de ytre
forsvarsmurene, er det indre forsvarsmurer.
Innarbeidede holdninger og formale barrierer:
• Hindre for å godkjenne kompetanse
• Hindre for å komme inn i utdannelse.
• Hindre for å komme inn på arbeidsmarked.
• Hindre for å komme inn på et boligmarked.
Inn til den innerste og siste og tryggeste barrieren
– my home is my castle.
Det finnes asylsøkere og flyktninger som aldri
har vært i et norsk hjem.
Det finnes nordmenn som aldri har hatt en
asylsøker eller flyktning hjemme hos seg.
Organisering eller desorganisering
Det gjelder den hær av asylsøkere som har
invadert oss og som plasseres på mottak. Hva
er tanken bak mottakene. Er det en form for
midlertidig oppbevaring og eventuelt isolering i
ventetiden. Eller ligger det konstruktive tanker
bak.
Vitner mottakene om at vårt demokrati er så
perfekt og omfattende som vi gjerne vil gi skinn
av? Er vi så omtenksomme og hjelpsomme? Har
vi så mye å lære verden?

Går det kanskje an å organisere flyktningemottaket slik at det gis muligheter til at mottaksfasen
blir en positiv fase i flyktningenes liv? Det tør
være klart at asylsøkerne må oppleve en tid til
grundig undersøkelse og registrering. Registreringen bør imidlertid også være konstruktiv og
veiledende i forhold til hvordan asylsøkeren
vil/kan bruke tiden sin, hvordan det er muligheter
å organisere seg og bli organisert og gruppert,
slik at asylsøkeren i tillegg til å arbeide i forhold
til asylsaken sin, kan benytte seg av tiden som en
organisert treningsfase:
• i folkehøgskoleliknende opplegg
• i arbeidsbrigader med inntjeningsmuligheter
• i politisk og demokratisk skolering
Selv om husstandarden i mottak stort sett er
rimelig gode, så er dagens leirorganisering
langt fra god. Når man kritiserer ideen med
konsentrasjonsleire og oppbevaringssentre, er
det ikke bare standarden man kritiserer. Det er
selve idéen.
Spirer til organisert apartheid
Det er mange ord som kan brukes. Vi har
imidlertid tilløp til å utvikle passlover. Det grelle
eksemplet er asylsøkere som har fått alle sine
avslag, men som det ikke er noe sted å sende.
De får lov å være i landet, men uten rettigheter.
Uten rett til arbeid. Uten rett til utdannelse.
Uten muligheter for å etablere seg. År etter år på
mottak. Årsakene kan være så forskjellige.
Kanskje mest alminnelig. Norske myndigheter
tror dem ikke. Tror ikke at de er den de sier de
er, at de kommer fra det landet de sier, osv. De
kan ikke sendes noe sted. De har ikke akseptert
identitet. Norge har ingen rutiner for å for å gi
mennesker identitet. De får vær så god fødes og
vokse opp på en skikkelig måte som andre folk.
Kasteløse er de.
Svært mange av de som får innvilget oppholdstillatelse, får ikke rett til utlendingspass. De henvises
til å søke pass i hjemlandet, hva mange, de fleste,
ikke tør. For noen er ikke det så farlig. Men for
en som ikke har sine nærmeste kontakter f.eks. i
Sverige eller Danmark, kan det bety mye å kunne
passere en grense.
Muren skal rives!
Muren skal rives, men for å rive ned en mur, må
noen fjerne de første mursteinene.
SOS Rasismes erklærte målsetning er å rive
murer på alle nivå, hos den enkelte person og
i hans hjem, i arbeidslivet og på skoler, helt til
Festung Europa også er historie.
Du kan starte i dag med å fjerne stengslene
rundt deg og ditt hjem. Du kan også delta på SOS
Rasisme sitt rådgivningskurs, Les mer om dette
på baksiden av avisen.
Bernt Hauge
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Ulovlige innvandrere?
For å utvikle en rasjonell

N

oen måneder er
Afrika til Spania. De
gått, de 58 ulov- innvandringspolitikk, må klarte ikke å komme
lige innvandrerne som
inn i ”den europeiske
døde i en container på vi huske på at alle dem festningen”. Av og
havna i Dover er glemt.
dukker et lik opp i
som forsøker å komme til til
Jeg har fulgt nøye det
rommet for landingssom er skrevet i saken. våre rike land, er desperate stellet under fly som
Mens den ene avisartikhar landet i Vestkelen etter den andre mennesker, skriver NRK- Europa.
har angrepet mafiaen og
journalist Fritz Nilsen.
andre kriminelle grupper
Fluktens markedsmesom har organisert menneskesmuglingen, kaninsme
har – så vidt jeg vet – ingen spurt : Hvem
Hva forteller disse episodene? De forteler egentlig de ansvarlige ?
ler om mennesker som er desperate etter
Flere norske medier har påpekt at det å komme ut av fattigdommen, mennesker
som skjedde i Dover også kunne skjedd som ønsker muligheter til å leve slik
her. Det er det ingen grunn til å tvile på. at barna skal få en bedre framtid. Men
Den ulovlige innvandringen fortsetter til episodene forteller også at de 58 fra Dover
alle vesteuropeiske land som forsøker og andre som dør i containere, småbåter
å stenge mennesker ute, fra EU som eller i understellet på fly, ikke lar seg
fra Norge som fører en såkalt restriktiv stanse av politi, piggtrådssperringer eller
flyktningepolitikk. Det var bra dekning utvisningsordrer.
i alle norske medier av tragedien, men
Det nytter ganske enkelt ikke å stanse
den ubehagelige
mennesker som forsøker å tilfredsstille
Sympatien med fundamentale menneskelige behov. Det
spørsmålet er :
Ville dekningen
de gjøre hos oss – ikke hjemme.
de døde fra Dover kan
ha vært enda mer
Forsøk på å øke straffeutmålingen for
omfattende om synes begrenset. De menneskesmugling kommer bare til å
det var 58 selunføre til økte priser fra mafiaens side.
ger som var drept var tross alt bare Markedsmekanismen gjelder på dette
på denne bestialområdet som når det gjelder narkotika.
”illegale”.
ske måten ?
Men hvis vi nå forutsetter at utestengningspolitikerne får det som de vil, da øker
Den europeiske festningen
de samtidig problemene med manglende
Alles synes å være enig om at det arbeidskraft her hjemme. Arbeidsdirekgjelder å stanse dem som på ulovlig måte tøren sier at vi de nærmeste årene trenger
forsøker å komme inn i våre rike land. 40.000 utenlandske arbeidstakere.
Sympatien med de døde fra Dover synes
Det er nok å ta av, hvis vi vil. Ifølge
begrenset. De var tross alt bare ”illegale”. De forente Nasjoner sliter tre milliarder
Det gjelder å utvide samarbeidet med mennesker, halvparten av jordas befolkEUs politimyndigheter, med dem som ning, med å overleve på 2 dollar dagen,
opprettholder – ja, forsvarer den ”euro- 1,3 milliarder må klare seg med en dollar
peiske festningen”. Men tidligere antyd- dagen.
ninger om leirer for innsmuglede mennesker har ikke dukket opp igjen. Er det Et fordelingsproblem
noen som har lært?
Sagt på en annen måte : Det er beregnet
Selvfølgelig mener jeg ikke at de som at man for 40 milliarder dollar ekstra i
tjener opptil 250 000
året kan skaffe hele
kroner på å ”hjelpe” Tyskland: Død før deportasjon
verden grunnutdanhver flyktning inn i EU 30. august 1999 begikk 19 år gamle nelse, brukbart helseeller Norge er rosver- Rachid Sbaai selvmord ved å sette stell, inkludert skikdige. De er ynkelige. fyr på seg selv i sin celle på Bueren kelige forhold for
Det fortelles at beta- forvaringssenter nær Hamburg.
gravide, nok mat, rent
lingen som kreves av Den algirske flyktningen ble arres- vann og skikkelig klode virkelig desperate tert og satt i forvaring i påvente av akksystemer. Det vi si
i Afghanistan, ligger deportasjon mars samme år. Han ble at man trenger å bruke
mellom 90.000 og satt i isolat fordi han skal ha tatt del mindre enn fire – 4 –
250.000 kroner. Men i en krangel etter en fotballkamp prosent av verdiene
så lenge det finnes et på TV.
som kontrolleres av
marked, så lenge men- Selvmord blir vanligere og vanli- de 225 rikeste enkeltnesker er desperate nok, gere i Europa, da forvaring blir brukt menneskene i verden.
er det alltid noen som mer og mer, selv for unge voksne og At fattigdom er et forer villig til å gjøre det psykisk ustabile personer.
delingsproblem burde
som er nødvendig for å Frankfurter Rundschau 1.9.99
for lengst være klart
få oppfylt ønskene. La
for alle.
oss si det mer direkte
Vi trenger rett
: Mafiaen og menneskesmuglerne gjør og slett en rasjonell innvandringspolitikk.
jobben med å bryte våre stengsler, våre For å utvikle den, trenger vi å huske
”restriktive” lover, slik at ”de andre” kan at de 58 fra Dover og alle dem som
utvandre fra sine land og til våre, der forsøker å komme til Norge og andre rike
vi er så heldig å være født. De hjelper land, er mennesker – ikke bare ”ulovlige
mennesker å komme ut av fattigdommen innvandrere”. De kjemper desperat for
med håpet om litt av vår rikdom.
å nå fram, er villige til å bruke de fleste
Menneskesmuglerne tjener penger midler – som vi ville ha vært det, hvis
på verdens nød, som de flernasjonale utsiktene til et bedre liv for våre unger
selskapene gjør. Hittil i år skal 120 ”ulov- var like trøstesløse som de er i den fattige
lige innvandrere” ha druknet i et forsøk delen av verden.
på å krysse Gibraltarstredet fra Nord-

"

Følg med på internett: sos-rasisme.no

Grunnkurs i rådgivning:
Rådgivningsgruppene er motor i SOS Rasismes flyktningepolitiske arbeid,
med spesielt ansvar for:
• å veilede og rådgi flyktninger og asylsøkere
• å bygge nettverk for å ivareta behov for profesjonelle tjenester, sosial kontakt,
engasjement og interesser
• å stimulere egen organisering
• å utrede enkeltsaker
• å utrede i forhold til større tema og saksområder
• å formulere utkast til organisasjonens flyktningepolitikk og
• å representere organisasjonen i den flyktnigepolitiske debatt
De tjenestene vi utfører for den enkelte flyktning eller asylsøker, er medlemstjenester.
Grunnkurset i rådgivning er en del av det veiledningsprogrammet som utvikles for
rådgivningsgruppene. Vi regner med at den viktigste læringen foregår i den daglige
kontakt og samarbeid med flyktninger og asylsøkere og gjennom den praktiske
rådgivningen.
Kurset er lagt opp som et introduksjons- og orienteringskurs som er ment å bli fulgt
opp med veiledning, etter behov og etter rutiner som omfatter fellessamlinger for
rådgivningsgruppene og veiledningssamlinger for hver enkelt rådgivningsgruppe.
Høstens kurs vil bli lagt opp som helgekurs. Fredag til søndag, i alt 16 timers effektivt
arbeid. Kursavgift er 120 kr. Vi er spesielt interesserte i mennesker med livserfaring og
engasjement og som ønsker å gjøre en innsats.
For nærmere informasjon, kontakt faglig ansvarlig, Bernt Hauge, ved Rådgivningsgruppa
i Trondheim, tlf 73 52 30 05, eller lokalkontakt for hvert kurs.

Kurs planlegges:
Rådgivningskurs
• 3. – 5. nov . . . . .
• 17. – 19. nov . . .
• 24. – 26. nov . . .
• 1. – 3. des . . . . . .

Haugesund .
Asker . . . . .
Kristiansand
Tromsø . . . .

Lokalansvarlig Kontoret .52 71 21 75
Lokalansvarlig Trond . . . .90 61 84 93 – 22 35 00 56
Lokalansvarlig Tanja . . . .38 01 05 02
Lokalansvarlig Sigbjørn . .77 63 59 80 – 77 68 48 88

Fellessamling
• 20. – 22. okt . . . . Haugesund . Lokalansvarlig kontoret . .52 71 21 75
Yahya Alsheikh har vært
18 måneder i Norge, på
flukt fra regimet i Irak,
og venter fortsatt på sin
kone og to av sine barn som
venter i Jordan på svar på
søknad om familiegjenforening.
Kona og de to barna på
8 og 17 år, ble nektet mottatt første gang de kom
til den norske ambassaden
i Amman av en irakisk
kvinne som jobbet der.
De fikk beskjed om at de
trengte nye dokumenter.

– Etter åtte måneder kunne
jeg skrive til UDI og fortelle
om dette problemet.
UDI sendte svar tilbake
der de sa at familien kunne
gå tilbake til ambassaden
uten nye dokument for å få
familiegjenforening.
– De sa de hadde alle
dokumentene de trengte.
Etter avhør med familien
ventet ambassaden to måneder med å sende intervjuet
til UDI.
Barna går uten skole, de
har dårlig økonomi og de

blir syke.
Han får beskjed om ti
måneder var svaret når
intervjuet kom til UDI.
– De ser på dette som om
de ser på TV.

Bestillingskupong for materiell:
Jakkemerker/Buttons:
___stk «Knus Nazismen» (jakkemerke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
___stk «Ikke mobb kameraten min» (jakkemerke) . . . . . . . . . kr
T-Skjorter:
___stk «Ikke mobb kameraten min» (str XL) . . . . . . . . . . . . . kr
___stk «Rock mot Rasisme» (str XL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
herav ___ Svart ___ Hvit
___stk «SOS Rasisme T-Skjorte (svart m. gul trykk)» . . . . . . kr
herav ___ S/M ___ L/XL.
Hefter:
___stk Hefte om voldsrasisme (Tore Bjørgo) . . . . . . . . . . . . .
___stk «Hvordan jeg ble nynazist» (Arne Flateland) . . . . . . . .
___stk «Hvordan møte Arne Myrdal & Co» . . . . . . . . . . . . . .
___stk «Tyskland marsjerer igjen»
(Greame Atkinson – Searchlight) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___stk «Til Grin Mod Racismen» (Vitsehefte -dansk) . . . . . .
___stk «Når kjempene faller» (Pelle & Proffen) . . . . . . . . . . .

10,10,80,80,80,-

75,-

Diverse:
___stk Penner «SOS Rasisme» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
___stk Lightere «SOS Rasisme» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
___stk Verveblokker

10,10,-

Navn__________________________________________________________
Adresse________________________________________________________

kr
kr
kr

12,12,12,-

kr
kr
kr

12,50,39,50

Bøker:
___stk «Utlendingene og Kriminalitet» (Sturla Falck) . . . . . . kr
___stk «Innvandrerne og arbeidslivet»
(Rolf U. Aakervik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
___stk «Peter mot staten»
(artikkelsamling om norsk flyktningepolitikk) . . . . . . . . . . . . . kr

___stk «Slaveskipet fredensborg» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr

Postnr/ sted______________________________________________
Underskrift:_______________________________________________
Tlf:_____________________________________________________

60,-

Sendes: SOS Rasisme, boks 297, 5501 Haugesund
Tlf: 52 71 21 75
Faks: 52 71 21 62
Epost: ou@sos-rasisme.no
Materiell kan også bestilles på våre internettsider, www.sos-rasisme.no

64,-

Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.

75,-

AN 2–00

Meld deg inn i SOS Rasisme
pJeg vil bli medlem
porto
pJeg ønsker mere informasjon
Navn ___________________________
Adr ___________________________ SOS Rasisme, ØU
Sted ___________________________ Boks 297
Alder ________ Telefon__________ 5501 Haugesund

Medlemskap koster:
– for ungdom under 26 år kroner 25,– personer over 26 år kroner 50,– familiemedlemskap kroner 100,Meld deg inn i dag!
Send inn eller faks: 52 71 21 62
Du kan også ringe, tlf: 52 71 21 75
eller gå på internett, www.sos-rasisme.no

besøk oss på sos-rasisme.no

