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AntirasisteN

Sørlandsidyll
Lørdag 20. januar arrangerte SOS Rasisme i samarbeid
med elever ved Møglestu videregående skole en
demonstrasjon mot rasisme og nazisme i Lillesand.
Agderfylkene har blitt skjemmet av et stadig sterkere
nazimiljø, og det antirasistiske arbeidet har vært til
dels seint ute på banen.
Grimstad SOS Rasisme tok konsekvensen av dette
og spurte elevrådet på Møglestu videregående skole
i Lillesand om de ville være med å arrangere en
demonstrasjon mot nazisme og rasisme i Lillesand.
Resultatet ble den største demonstrasjonen i Lillesand
sin historie. Så mange som 300 mennesker møtte opp
for å vise sitt standpunkt.
midten

Antirasistiske Aliens Hjertelig velkommen

Den nye elitesatsingen i basket ble presentert høsten 2000. Satsningen
er bygget etter inspirasjon fra USAs National Basketball Association,
og forventningene var svært høye. Et av lagene i den nye serien
heter Asker Aliens. Akkurat dette har Asker SOS Rasisme både tjent
penger og publisitet på.
side 10

C-blad

retur:
SOS Rasisme ØU
postboks 297
5501 Haugesund

Lokallagsrunden
Vi får rapporter fra Oslo, Stavanger, Haugesund
og Rådgivningsgruppa i Arendal.
I tillegg kommer en større artikkel om markeringa
av krystallnatta i Stavanger.
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Kultursiden

Vi presenterer to bøker med et antirasistisk tema;
Utrydd hver eneste jævel av Sven Lindqvist og
Klokkene ringer for deg av Ernest Hemingway.
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besøk oss på ...

– 30 år etter

Da pakistanske innvandrere kom
til Norge på 70-tallet var det lett å
sette navn på dem. Pakistanere,
pakkis eller stanere, alt etter som.
Men nå er det ikke så lett lenger.
De opprinnelige innvandrerne har fått både barn og barnebarn,
og mange er norske statsborgere i tredje generasjon. Altså ikke
tredje-generasjons innvandrere, som enkelte kaller dem.
En pakistaner i Karachi er sannsynligvis pakistansk statsborger,
men en pakistaner på Tøyen er sannsynligvis norsk.
Når nordmenn likevel kalles pakistanere fordi de ser sånn ut, får
vi en farlig virkelighet, og en farlig journalistikk.
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www.sos-rasisme.no

organisasjonen
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SOS Rasisme øker mest!

Vi har gått inn i et nytt år, og et nytt nummer
av SOS Rasismes medlemsavis AntirasisteN er
kommet ut. Som i fjor, har SOS Rasisme også i
år slått gamle rekorder og kan skilte med hele 9
500 medlemmer! År 2000 har altså vært et godt
år for antirasisme. Et såpass stort medlemstall
betyr veldig mye for SOS Rasisme. Det betyr
at vår antirasistiske politikk når ut til enda
flere mennesker. Vi vil selvfølgelig bli enda
større, og utfordringen til å verve enda flere er

med dette gitt. Vi ser tydelig at det er mange
som ønsker å bli medlem av Norges eneste
landsdekkende medlemsorganisasjon som bare
jobber mot rasisme, og som bare ikke har blitt
spurt. Vi ser også at internett er en viktig kilde
til informasjon og medlemsskap og gleder oss
til å presentere vår nye portal på www.sosrasisme.no til våren.
Årets første utgave av AntirasisteN tror jeg vil
være spennende lesestoff for veldig mange. Vi
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prøver så godt vi kan å forbedre oss, også på
dette området, og håper at dere sender oss e-post
med ros eller ris. Med dette vil jeg avslutte og
la avisa tale for seg selv. God lesning!
Med antirasistisk hilsen
Anne Elisabeth Hansen
Leder, SOS Rasisme i Norge

SOS Rasisme på Internett!

Nye lokallag strømmer på
Siste nye: Levanger
Når redaksjonen ble avsluttet 21. januar, var
Levanger SOS Rasisme
det ferskeste lokallaget i
SOS Rasisme
Fredag 19. januar hadde Levanger SOS Rasisme kombinert årsmøte og oppstartsmøte. Oppmøtet var meget bra, og Fuat Cicekli
ble valgt til ny leder i laget. Møtet

bar preg av mye gode ideer til
hva som kan gjøres. Forskjellige former for kulturutveksling
var noe av det som kom opp,
og SOS Rasisme har god tro på
Levanger som en aktiv kraft i det
antirasistiske miljøet i Trøndelag.
Levanger SOS Rasisme får i en
periode bruke Levanger Røde
Kors sine lokaler i Kirkegaten
gratis, og snakker om å satse på et
nært samarbeid med nevnte organisasjon. SOS Rasisme ønsker
Levanger hjertelig velkommen
og lykke til som nystartet lokallag!

lokallagsrunden ... side 8

SOS Rasismes sider på Internett er den mest omfattende samling av dokumentasjon og stoff rundt temaet
rasisme i Norge. Her finner du masse artikler og
nyheter om alle former for rasisme i Norge. På våre
Internettsider kan du blant annet melde deg inn
gjennom et innmeldingsskjema, bestille materiell,
melde deg på debatt og nyhetsforum pr. e-post og lese
medlemsavisa vår, AntirasisteN for å nevne noe. Når
det gjelder informasjon, så vil vi foruten AntirasisteN
på nett, her trekke fram:
Anti-nazi siden
På vår anti-nazi side har vi
en samling med nyheter. Vi
kommer om ikke så lenge til å
utvide denne anti-nazi siden med
artikler og stoff rundt temaet.
Blant annet vil vi lage en oversikt over nazi-organiseringa i
Norge slik den er i dag og historisk, samt linker til annen aktuell informasjon rundt temaet
nazisme.
Flyktningepolitikk
Vi har en omfattende side om
norsk flyktningepolitikk. Her
finner du en del korrespondanse
mellom SOS Rasisme og myndighetene vedrørende konkrete
eksempler på, og generelle sider
ved norsk flyktningepolitikk.

Du finner også “The Voice of
Refugees” - en avis skrevet av og
for flyktninger i Norge
Internettportal
SOS Rasisme har lenge hatt
hjemmeside på Internett. Om
ikke lenge vil disse sidene endres
radikalt. Til våren vil vi endre
våre sider til å bli en Internettportal. Vi skal ikke avsløre alt
her, men nevne at sidene vil
bli automatisk oppdatert med
nyheter på temaet rasisme (i dag
gjøres denne jobben manuelt). Vi
vil på denne måten få hurtigere
oppdateringer, samt en bedre
organisering av stoffet. Det vil

også bli mulig for våre medlemmer å skreddersy sin egen SOS
Rasisme startside, med oppdatert
stoff på det de er interessert i,
slik at du kan få en side som
for eksempel holder deg daglig
oppdatert på nazisme i Kristiansand. Vi vil også få en svært
avansert søkemotor som i tillegg
til å søke på alle norske aviser,
søker på sider som SOS Rasisme
har definert at det skal søkes på.
Dette at kildene det søkes i er
valgt ut, kombinert med en ny
og mer intelligent søkemotor,
fører til at en vil få færre treff,
og treff på artikler som er av
en god kvalitet, enn det som er
tilfellet når en søker på andre
søkemotorer som f. eks. AltaVista (http://no.altavista.com/),
SOL (www.sol.no) el.
Vårt mål er at denne siden skal
bli en utbredt startside for antirasister i Norge, samtidig som den
blir det beste utgangspunktet for
folk som skal skrive oppgaver om
rasisme, eller er interessert i noe
annet som går på temaet rasisme
- både i kraft av å ha den mest
omfattende dokumentasjonen på
temaet, å ha de beste linkene og
den beste søkemotoren for dette
temaet.

www.sos-rasisme.no

Koigi Wa Wamwere til lokallagskonferansen
SOS Rasisme inviterer til lokallagskonferanse på Hovedgården Lokallagskonferansen er en årlig foreteelse i vår organisasskole i Heggedal, Asker.
jonen – og den er åpen for alle som er, eller ønsker å bli,
Sett av helgen 9. til 11. februar.
aktive i SOS Rasisme.
På denne konferansen kan du blant
annet lære mer om :
·Hva er SOS Rasisme ?
·Norsk flyktningepolitikk
·EU og Schengen
·Hverdagsrasisme
·Paragraf 135A – rasisme paragrafen
·og mye mer….

Spesielt stolte er vi over å få besøk
av den kenyanske opposisjonspolitikeren Koigi Wa Wamwere. Med
utgangspunkt i sin nye bok Hjertet tårer
kommer han til å innlede om rasisme
i Norge. Wamwere var parlamenstmedlem i Kenya i perioden 1979-82, har
sittet nesten 13 år i kenyanske fengsler.

Han kom som flyktning til Norge i
1986.
På lokallagskonferansen får du mulighet til å møte aktive antirasister i alle
aldre fra hele landet. Konferansen
koster kr. 120.

Interessert !
Ta kontakt med oss på telefon 22 35
00 56 eller 52 71 21 75.

AntirasisteN nr 1 – 2001

aktuelt

side 3

Hjertelig velkommen – 30 år etter
AV: TERJE BOLLING
WWW.TERJEBOLLING.COM
Da pakistanske innvandrere
kom til Norge på 70-tallet var
det lett å sette navn på dem.
Pakistanere, pakkis eller stanere,
alt etter som. Men nå er det ikke
så lett lenger. De opprinnelige
innvandrerne har fått både barn
og barnebarn, og mange er norske
statsborgere i tredje generasjon.
Altså ikke tredje-generasjons
innvandrere, som enkelte kaller
dem. En pakistaner i Karachi er
sannsynligvis pakistansk statsborger, men en pakistaner på
Tøyen er sannsynligvis norsk.
Når nordmenn likevel kalles
pakistanere fordi de ser sånn ut,
får vi en farlig virkelighet, og
en farlig journalistikk. Et par
eksempler fra Dagsavisen, 1.
oktober i år:
“Krigen mellom A- og B-gjengen fortsetter, tror politiet: To
unge pakistanske menn ble sent i
går beskutt på en bensinstasjon
på Ensjø i Oslo.” Og lenger ned
på siden ser vi at
“Politistyrker rykket ut, og de
to fornærmede – to pakistanerungdommer, ble tatt hånd om.”
Her har politispråket overlevd
ufiltrert helt frem til avisens
sluttbrukere. Men å ringe og
kjefte på journalister med dårlig
tid blir lett en slags Sisyfosarbeide. Stein-rulling oppover
Den evige motbakke....
Her trenger jeg forsterkninger,
tenkte jeg. Et spørsmål av så stor
nasjonal betydning kan jeg ikke
løse på egen hånd. Hva mener
språkforskerne og språkrøkterne
er en riktig betegnelse på nordmenn som ser ut som pakistanere? Hva bør de kalles i politirapporter og andre steder hvor
de omtales? Mitt spørsmål til
språk-folket lød:
Jeg har fått en henvendelse fra
en Aftenposten-journalist, som
skriver:
“Hallo,
Jeg har lest mailen, klippet fra
Dagsavisen og innlegget ditt.

Jeg registrerer at Aftenposten i sin “Fakta”-rubrikk for eksempel her:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/d184518.htm
fremstiller A- og B-gjengene som bestående av pakistanere. Dersom det er tilfellet,
er hele greia en sak for Fremmedpolitiet, og jeg beklager min utidige innblanding. I
motsatt fall er det kanskje en ide at Aftenposten leser denne artikkelen.

Hva er det riktige begrepet å bruke om pakkis-utseende kriminelle norskinger? Artikkelforfatteren har spurt og
fått svar fra språkforskere om det riktige navnet å bruke i politirapporter og lignende.

Har du et forslag til hvilke ord
vi skal bruke for å beskrive det
som skjer?
Det må etter min mening være
ord som formidler det faktum
at det er folk med en bestemt
bakgrunn som går igjen i disse
voldsepisodene. Eller er du uenig
i at det er folk som er født i
Pakistan, eller som har foreldre
som er født i Pakistan, som dominerer i A- og B-gjengen? For du
er vel enig i at vi er nødt til å
skrive om dette?”
Godt spurt, synes jeg. Hva
mener dere er en riktig betegnelse
på nordmenn som ser ut som
pakistanere? Hva bør de kalles
i politirapporter og andre steder
hvor de omtales?
Norsk Språkråd svarer:
Det som har etablert seg som
praksis, er å bruke adjektivet
“etnisk”.
De fleste norske statsborgere
er “etniske nordmenn”, dvs.
de har hatt slekta si boende i

Norge gjennom mangfoldige
generasjoner bakover. Det har
også samene, men vi regner dem
som en annen gruppe likevel,
bl.a. fordi de har (eller har hatt)
et annet språk som morsmål.
Ved sida av er det nå kommet
flere andre grupper, de som
gjerne blir kalt “våre nye landsmenn”. Når det er behov for å
oppgi hvor de har sitt opphav,
kan det gjøres enkelt og greit
med uttrykk av typen
“etniske pakistanere”.
Etter vår oppfatning ligger
det ikke noe diskriminerende
i denne uttrykksmåten. Den
er jo heller ikke spesiell for
Norge, jamfør f.eks. “etniske
albanere” (eller “kosovoalbanere”) om innbyggere i Kosovo
og “etniske ungarere” om innbyggere i Romania.
Med hilsen
Vigleik Leira
Riksmålsforbundet svarer:
Jeg vil fraråde at man utspekulerer et eget ord for nordmenn

Napster mot nazisme
Det omstridte nett-stedet Napster har inngått et samarbeid
med regjeringen i Tyskland for å
hindre spredning av nynazistisk
propaganda. Det er Nettavisen
som melder dette. Samarbeidet
skal føre til at nynazistiske grupper ikke får tilgang til å dele
filinformasjon via Napsters tjenester.
Spredningen av nynazistisk

propaganda som oppfordrer til
vold, er ikke forenlig med Napsters ideologi, sier Andreas Schmidt fra Bertelsmanns BMG.
Nå står Napster, den nye partneren Bertelsmanns BMG og den

tyske regjeringen sammen mot
nynazistene.
31.oktober 2000 overrasket
Napster og BMG en hel verden
da de to selskapene inngikk en
avtale om samarbeid. Den største krigen mellom Napster og
musikkindustrien dabbet av, og
nettbrukere får mulighet til å
laste ned musikk mot betaling

av fremmed herkomst, og jeg
vil også fraråde at man bruker
den sammensetningsmuligheten
språket har i slike tilfeller.
Det vil uvegerlig få preg av
skjellsord, takket være mediene.
De skriver og taler jo helst om
ran, mord, voldtekt, mishandling,
bortførelser, katastrofer, skandaler osv. osv.
Jeg ville ta meg plass og tid til
å skrive og si f.eks. “nordmenn
av pakistansk herkomst”, og
ville overveie nøye i hvert tilfelle
om det er heldig å skrive noe
mer enn “nordmenn”, “norske
ungdommer”, “ungdommer”. I
denne gjengsaken bør det nok
opplyses hva slags folk det dreier
seg om.
Vennlig hilsen
Tor Guttu
Institutt for nordisk språk og litteratur har følgende svar:
Hei!
I utgangspunktet bør en i medieomtale av voldsepisoder og
kriminalitet unngå å nevne hvor

de aktuelle personene kommer
fra. (For folk flest vil det virke
påfallende om en eksempelvis
skriver “En drammenser, opprinnelig fra Trondheim, er arrestert
mistenkt for å ha stått bak det
væpnede ranet av postkontoret
på Blindern sist lørdag (...)” eller
“40-åring fra Kløfta, nå bosatt
på Strømmen, er dømt for (...)”.)
Generelt bør opplysninger som
går på nasjonalitet og opphav,
gis lav “prioritet” i framstillingen. I omtale av “gjengoppgjør”
og voldsepisoder liknende de
vi har hatt i Oslo i seinere tid,
vil det nok være et journalistisk
poeng å få fram opplysninger om
opphav og “etnisk” tilknytning,
men slike opplysninger hører
i alle fall ikke hjemme i titler
og ingresser. Opplysninger av
denne art må ikke tas med i hele
tatt når de bare er basert på
antakelser eller må karakteriseres som omtrentlige.
For politiet kan det kanskje ha
en viss verdi å eventuelt føre
notat med ordlyden “pakistansk
opphav”, “delvis pakistansk
opphav” eller liknende. Når
denne typen opplysninger er
dokumentert og ført inn i politirapporter, må de også kunne
brukes i mediene. Jeg kan ikke
si om det finnes noen fellesnevning for personer med aner fra
Pakistan og andre land i denne
spesielle delen av Asia......
Et “hjertesukk”: Konstruksjoner av typen “Aftenposten-journalist” og “Dagbladet-redaktør”
bør en unngå å bruke. Slike
nevningsformer er ikke i tråd
med nedarvet norsk talemål. Det
koster ikke nevneverdig mer å si
eller skrive journalist i Aftenposten og redaktør i Dagbladet.
Med hilsen fra Kjell Erik Steinbru (førstekonsulent hos Statens
navnekonsulenter)
Dermed har alle, inkludert
undertegnede, fått refs. Og en
artikkel av Terje Bolling kan bli
pensum på Politihøgskolen....

Væpnet nazileder
pågrepet i Lillesand
Lederen for naziorganisasjonen
Vigrid, Tore Wilhelm Tvedt
(57) fra Asker, ble pågrepet av
lensmannen i Lillesand for besittelse av ulovlig våpen 2. januar.
Informasjon Fædrelandsvennen
har mottatt indikerer at Tvedt
også var på besøk i Kristiansand
nyttårsaften, da en 19 år gammel

etioper ble overfalt og mishandlet utenfor SV-huset i sentrum.
Politiet i Kristiansand sier at
Tore Tvedt ikke er blant de vel
30 personene som til nå er avhørt
i den brutale voldssaken. SOS
Rasisme anmeldte i juli 2000
bladet Vigrid ved redaktør Tvedt
for rasisme og ekstrem jødehets.
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Staten kan tjene
50 mrd innen 2010
Innvandrere fra ikke-vestlige
land, bosatt i Norge, kan gi den
norske stat 50 milliarder kroner
innen 2010. Det er Nettavisen
som melder dette.
Tallene kommer frem i en
omfattende rapport Econ, senter
for økonomisk analyse, har
laget for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Gevinsten
er knyttet til de som allerede er
her. Econ anbefaler blant annet
opplæring i norsk fra første dag
i mottakene.
Kristin Clemet mener at
myndighetene må begynne å
behandle alle nyankomne asylsøkere og flyktninger som
arbeidssøkere fra første dag
de er i Norge. Etter 10-15 år
i Norge har flyktninger og
asylsøkere fra Pakistan, India,
Afrika og andre ikke-vestlige
land, nesten greid å komme
opp på samme nivå som innvandrerne fra Sverige, Danmark
og USA. Hvis de i fremtiden
får aktiv hjelp fra første dag
som asylsøkere/flyktninger i
mottakene, kan gevinsten de
neste ti årene bli 50 milliarder
kroner innen 2010, konkluderer
Econ.

NHO-ja til fri
innvandring

Allerede i år vil NHO at Stortinget skal åpne for fri arbeidsinnvandring fra EUs søkerland
i Sentral- og Øst-Europa. 12
land med tilsammen 106 millioner innbyggere vil Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
invitere til arbeid i Norge. Fri
arbeidsinnvandring fra Østog Sentral-Europa er ett av
tiltakene som foreslås i et nytt
dokument fra NHO, skriver
Dagens Næringsliv. NHO ser
ingen grunn til at øst- og sentraleuropeere skal vente med å
slippe inn på det norske arbeidsmarkedet til EU er utvidet. Så
raskt som mulig bør borgere av
disse landene ha same mulighet
til å ta arbeid i Norge som den
dagens EØS-borgere har, mener
NHO. De aktuelle landene er:
Polen, Estland, Latvia, Litauen,
Slovenia, Tsjekkia, Ungarn,
Bulgaria, Romania, Slovakia,
Kypros og Malta. - Norge må
så raskt som mulig åpne for
fri bevegelse av arbeidskraft
fra disse landene, sier fagsjef
Knut Sørlie i NHO, ifølge DN.
Bakrunnen for hans holdning
er at norske bedrifter sliter med
å få nok arbeidskraft. NHO vil
at Norge skal bruke én milliard
kroner over tre år på å bedre
de økonomiske relasjonene til
søkerlandene.

økonomi
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Aksjefondsparing mot rasisme
– Spar med hodet og hjertet!
- Det nye tilbudet har som slagord “Bevisst sparing med hjerte
og hodet”, forsetter hun. - Jeg
tror at for svært mange kan dette
være et positivt og spennende
allternativ til så vel vanlig sparing
i bank og i andre aksjefondstyper.
Hva er Humanfond?
Humanfond er et norsk aksjefond med lav til moderat risikoprofil, det vil si et fond med
minimalisert risiko for tap av
sparepengene. Fondet har også en
etisk profil på hvilke selskap som
det kan investeres i; dine penger
blir ikke investert i selskap som
produserer våpen, alkohol eller
tobakk.
- Det som gjør at dette fondet
er så positivt i forhold til oss er
både den etiske siden av fondet,
men spesielt den ideele siden er
viktig. Den sikrer oss nemlig 2%
av din forvaltningskapital ved
årets slutt. Forvaltningskapitalen
er summen av innskutt kapital
og avkastning i løpet av året,
forteller en entusiastisk Anne
Elisabeth Hansen.
Man slår altså to fluer i et
smekk. På den ene siden sparer
man pengene sine både trygt og
etisk, og i tillegg støtter man SOS
Rasismes arbeid mot alle former
for rasisme og nazisme.
- 2% av din forvaltningskapital
høres kanskje ikke så mye ut,
men for SOS Rasisme vil dette
utgjøre en betydelig inntektskilde, som også er stabil over
mange år. Dette vil igjen gjøre
det lettere for organisasjonen å

Å spare i aksjefond har blitt en stadig mer vanlig
spareform i Norge de siste årene. - Jeg vet at mange
av våre medlemmer godt kunne tenke seg å spare i
aksjefond, men samtidig tror jeg mange ser på det
som uetisk og egoistisk. Dette har vi nå funnet en
løsning på, ved at vi har inngått et samarbeid med
Bancofonds og dermed kan tilby en ny og spennende
form for sparing, nemlig Humanfondsaksjen! Det er
en fondssparingsform som både er etisk og ideel, og
jeg tror mange kommer til å like denne ideen om å
både tjene penger og å støtte opp om kampen mot
rasisme og nazisme, sier SOS Rasismes leder Anne
Elisabeth Hansen.
planlegge langsiktig. På denne
måten blir Humanfond et aksjefond med mange
vinnere!, påpeker
Hansen.
Banco Fondsforvaltning eies av
svenske Banco Fonder AB, som
igjen eies av Alfred Berg Holding
AB. Alfred Berg Holding AB er
en av nordens eldste og største
invesertingsbanker, og de er igjen
et heleid datterselskap av ABN
AMRO Bank i Nederland, en av
verdens største banker. Banco
Fonder AB er et av Sveriges
ledende forvaltningsselskap, med
en markedsandel på over 40%.
- Interessen i disse fondene
ga en eventyrlig avkastning for
organisasjonene som er tilknyttet; i 1999 ble det utbetalt 95
millioner svenske kroner til de

ideele organisasjonene. Amnesty
International i Sverige fikk alene
over 12 millioner kroner. Denne
svenske suksesshistorien er nå
tilgjengelig i Norge, og vi er med
når dette toget går ut fra stasjonen, forklarer SOS Rasismes
leder opprømt.
- Det er enkelt å spare i Humanfond. Du kan inngå en spareavtale om faste trekk av minst 200,kr. pr. måned, eller et engangsbeløp på 2000,- kr, og så kommer
det i tillegg ordinære kostnader
for fondsforvaltning. Selvsagt
er det forbundet med en viss

Åpen høring om
arbeidsinnvandring
Kommunalkomiteen på Stortinget skal avholde åpen høring om
arbeidsinnvandring 19. februar.
Dette blir komiteens første høring
siden ordningen med åpne utspørringer ble innført i 1996. Det er
ventet at høringen vil munne ut i
et regelverk som gjør det lettere
å importere arbeidskraft. Det er
Dagens Næringsliv som melder
dette.
Stortinget inviterer forskere,
fagbevegelse, næringsliv, trygdemyndigheter, arbeidsmarkedsetat og Senter mot etnisk diskriminering til høringen for å få

synspunkter på hvordan det kan
gjøres lettere for utlendinger å
få arbeidstillatelse i Norge. Også
tiltak for å få flere nordmenn ut
i jobb skal vurderes.
- Mangelen på arbeidskraft er et
av de største problemene i norsk
økonomi, sier kommunalkomiteens sekretær, Erna Solberg (H).
Allerede nå ser det ut til at folk
som søker arbeid i Norge, skal
slippe å måtte søke om arbeidstillatelse fra hjemlandet. De kan
også få begynne å jobbe før
søknaden er behandlet ferdig,
ifølge Solberg. Blant partiene har

Høyre gått lengst i å foreslå liberalisering av lovverket. Mens Fremskrittspartiet er negative og SV
og sentrumspartiene positive, sitter Arbeiderpartiet
med nøkkelen til hvor åpne
grensene skal bli.
- Hittil har blokken Ap/Frp vært
hindringen for å åpne opp for mer
arbeidsinnvandring. Spørsmålet
er hvor lenge Ap er interessert i
å holde Frp i hånda, sier Høyres
Erna Solberg. Det mest radikale
forslaget til Høyre går ut på
at enhver som får jobb skal få
arbeidstillatelse. Kommunalminister Sylvia Brustad skal
allerede ha signalisert at dette vil
være å gå for langt.

risiko å spare i aksjer, selv om
risikoprofilen til Humanfond er
relativ lav. Det er derfor viktig at
man har et langtidsperspektiv på
sparingen sin. Men om man har
muligheten til å spare i mange
år, er det så absolutt å foretrekke
å spare i fond framfor å spare
i bank. Faktisk er det hele så
enkelt at selv jeg klarer å bli
aksjesparer!, sier
Anne Elisabeth
med en latter.
- I dette nummeret av AntirasisteN har vi lagt
med et innemeldingsskjema. I
tillegg kan du selvsagt besøke
sidene til Bancofonds på
www.bancofonds.no, eller du
kan ringe gratis grønt nummer
800 34 035 for å få mer informasjon eller for å bli registrert
som sparer. Og jeg oppfordrer
jo alle som har penger til overs
og som vil ha en effektiv, men
etisk, sparing til å hive seg med
nå! avslutter Anne Elisabeth
Hansen.

Krever salmesang stanset

Issifou Koanda, kommunestyrerepresentant i Grimstad og
mangeårig SOS Rasisme aktivist,
ønsker ikke lenger at kommunestyremøtene skal innledes med
allsang av fedrelandssalmen
“Gud signe vårt dyre fedreland”.
Issifou Koanda som er muslim
mener at han har vist stor toleranse ved å godta allsangen i
ett år. Han ønsker ikke å provosere ved å forlate salen under
sangen, og mener nå at det er på
tide å skifte ut den tradisjonelle
salmesangen. Issifou Koanda
framholder religionsfriheten, og
foreslår for eksempel at “Ja, vi
elsker” kan synges i stedet.
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Ali-saken fortsetter
AV CHRISTIANE MURIBØ
Iranske Ali kom til Norge
sammen med sine foreldre sommeren 1995. Foreldrene reiste
hjem til Iran, i håp om å øke Alis
sjanse til å få oppholdstillatelse.
Ali ble som enslig, mindreårig
asylsøker plassert på Sandvoll
asylmottak på Nesodden. Her
begynte han på skole og fikk
raskt venner i lokalmiljøet.
Håpet om et liv i trygghet
fikk en brutal slutt, da han som
15-åring ble hentet, fengslet, lagt
i tvangstrøye, og deportert tilbake
til Teheran, sommeren 1996. Det
er påstått fra departementet at
Ali da ble gjenforent med sine
foreldre. Allikevel fant hans
verge ham forkommen og syk
som gatebarn i Teheran noen
måneder senere. Med hjelp fra
engasjerte mennesker kom han
tilbake til Norge lille julaften
1996, og gikk i kirkeasyl i Kristensamfunnet i Oslo.
Deportert på nytt
I mars 1998 ble Ali på ny arrestert av politiet, denne gangen
på trappen til menighetshuset.
Det vakte stor nasjonal medieinteresse, men til tross for dette
ble Ali sendt ut av Norge. Da
Ali var tilbake i Iran, hevdet
Justisdepartementet på nytt at
Ali var tatt godt imot av sin
familie. Sannheten var at Ali,
umiddelbart etter ankomst til
Iran, ble arrestert av iranske
sikkerhetsstyrker og mishandlet i
fengsel. Han ble aldri gjenforent
med sine foreldre, men klarte
etter fengselsoppholdet å flykte
til Tyskland.

fratatt dem…”

Ali-saken er et av de flaueste kapitlene i norsk
asylforvaltning. Staten stod tilsynelatende mot unge Ali
som om han skulle være inkarnasjonen av ondskap.
Myndighetene har ennå til gode å innrømme skyld
i omstendighetene rundt denne saken. Nå, som Ali
har fått opphold i Tyskland, regnet alle saken som et
avsluttet kapittel. Dette er ikke tilfelle. I ettertid har
flyktningen Ali, som ble mishandlet av norsk politi, blitt
presentert for en regning på sin egen deportasjon.

mishandlet av iranske sikkerhetsstyrker, og at det var planlagt
ytterligere straffetiltak mot ham
fra iranske myndigheter, som
søkeren bare kunne unnslippe
ved på nytt å flykte fra
Iran..”

Innvilgelse i Tyskland
I Tyskland
søkte Ali om
Sannheten var
asyl.
Asylsøknaden ble
at Ali, umiddelinnvilget
i
n o v e m b e r bart etter ankomst
1999, med følgende begrun- til Iran, ble arrestert
nelse :

"

av iranske sikkerhetsstyrker og mishandlet i fengsel.

“…Med bakgrunn i søkerens øvrige forklaring kan det
imidlertid gås
ut fra st han i 1997 offisielt
konverterte til kristendommen
i Norge, og at dette forhold ble
kjent for den iranske etterretningstjenesten. Det kan videre
antas at den omfattende medieoppmerksomheten i Norge førte
til at søkeren etter å ha blitt utvist
til Iran i mars 1998, umiddelbart
etter sin ankomst ble avhørt og

Etter å ha fått flyktningstatus og flyktningpass i
Tyskland, har Ali flere
ganger vært i Norge for å
besøke sine norske venner.
Han forlovet seg også med
en norsk jente.

Kastet på glattcelle
6. juli 2000 oppsøkte Ali
og hans forlovede Oslo
Politikammer. De hadde
planlagt bryllup og Follo sorenskriverkontor hadde bedt om
dokumentasjon på at Ali oppholdt seg lovlig i Norge som
turist. Turister har visumfri
adgang til Norge i 3 måneder.
For å få dette bekreftet, oppsøkte
paret derfor Oslo politikammer.
Der gjenkjente Ali straks en av
betjentene som hadde vært med i

spaningsgruppa
som pågrep han
ved kirken. Samtalen utviklet seg
fort til å drive
dreie seg om
hvor lenge Ali
hadde vært i
Norge og endte
opp med at politiet anklaget han
for å ha vært
her i mer enn
3 måneder. Han
ble kastet i glattcelle i påvente
av
nok
en
utsendelse. Han
ble fratatt cirka
5.000
kroner
som han hadde
på seg. Mens han
satt på glattcella,
presenterte politiet et brev datert
7. juli 2000 med
følgende krav :
"Varsel om tvangsfullbyrdelse
etter tvfbl. § 4- 18
Det vises til tidligere uttransporteringer av Dem etter vedtak
i utlendingssak. I henhold til
utlendingsloven § 46 skal utlending selv dekke nødvendige
omkostninger i forbindelse med
uttransporteringen. Kravet mot
dem utgjør mer enn 80.000,- med
tillegg av omkostningene.

Utlendingsloven §46 gir adgang
til å kreve at uttransporterte asylsøkere selv dekker sine reiseutgifter - noe de færreste har midler
til. Derfor har denne paragrafen
vært en “sovende” paragraf som
ikke har vært brukt før inntil
nylig. I siste avslag fra Justisdepartementet vedrørende Alis
asylsak ble denne paragrafen
heller aldri nevnt.
Krav om oppreisning og sletting
av uspesifisert regning
Ali har som mindreårig asylsøker i Norge blitt utsatt for
grov urett, da han i mars 98
ble sendt tilbake til Iran. Dette
beviser asylvedtaket fra tyske
myndigheter. Organisasjonen
“Selvhjelp for innvandrere og
flyktninger” tok i samarbeid
med Ali og hans gudfar Arvid
Monsen kontakt med advokat
Atle Berntsen. Med advokatens
hjelp vil Ali gå til sak mot staten
vad Justisdepartementet, for å
oppnå oppreisning og frafall
av det urimelige pengekravet.
Det siste er ikke minst prinsipielt viktig, da det må stilles
spørsmål om hvordan man kan
bruke lovhjemmel til å sette
mindreårige asylsøkere i bunnløs gjeld. Kravet på 80.000,- er
uspesifisert og ble aldri varslet i
avslaget fra Justisdepartementet.
Og hva mer: kravet kan bli brukt
til å nekte Ali innreise til Norge
inntil regningen er betalt i sin
helhet.
Hjelp til å oppnå rettferdighet
Den eneste måten Ali kan få
oppreisning og pengekravet slettet, er å reise sak mot staten. Ali
vil ikke få fri rettshjelp til dette,
og må betale utgiftene selv

SOS Rasisme samarbeider med
Selvhjelp for innvandrere og
flyktninger om å samle inn
penger slik at Ali får reist sak
mot staten. Dette er prinsipielt en
svært viktig sak, og vi ber de som
har mulighet om å gi et bidrag.
Dette kan også være en sak
som SOS Rasismes lokalSannheten var lag kan jobbe med.
Eventuelle overskytende
at Ali, umiddel- midler
vil bli donert til
bart etter ankomst asylmottak for mindreårige, som bidrag ti utstyr
til Iran, ble arrestert til fritidsaktiviteter.

"
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Bannlyser
nazieffekter
Internettportalen Yahoo sier at
de nå vil bannlyse alle effekter
som kan relateres til nazisme
eller annen høyreekstremisme
fra sine auksjonssider. Det er
nettavisen Computerworld som
melder dette.
En talsperson for Yahoo sier
til BBC News at selskapet ikke
ønsker å tjene penger på effekter som glorifiserer eller sprer
hat. Han avviser likevel at den
franske dommen mot selskapet
har noe å gjøre med avgjørelsen.
Salg av nazieffekter er forbudt
i Frankrike, og to organisasjoner saksøkte i fjor Yahoo for
salg av nazieffekter på sine
auksjonssider.
En fransk domstol dømte
Yahoo til å stoppe alt salg av
slike effekter til franske nettbrukere, men Yahoo nektet å
føye seg etter dommen med
begrunnelse i den amerikanske
grunnloven.
Fra 10. januar vil Yahoo likevel sjekke alle varer som blir
lagt ut for salg på deres auksjonssider. Varer som vil bli
nektet salg er malerier av Adolf
Hitler og rekruteringsplakater
for SS.

“Sieg heil”,
eller
“God jul”?
En offentlig ansatt i Tyskland
har blitt suspendert og står i
fare for å få sparken etter at
han hadde skrevet “Sieg heil”
på julekortene han sendte til
kollegene.
Ordføreren i byen Lennestadt
reagerte umiddelbart da han
fant ut at den 53 år gamle
mannen hadde brukt slagordet
på kortene.
53-åringen framholder at det
ikke var ment rasistisk, og
sier han aldri ville brukt uttrykket offentlig. Ordfører Alfons
Heimes forsvarer likevel suspensasjonen og uttaler: “Suspensasjonen er det sterkeste
tiltaket jeg kan bruke. Slike
begreper hører ikke hjemme
her.”

De varsles
med dette om
at ovenstående
krav må være
betalt innen 14
dager. I motsatt fall vil
politiet kreve av iranske sikkertvangsfullKontonummer er: 0540
byrdelse av hetsstyrker og mis- 18 93841
kravet.
De
gjøres imidler- handlet i fengsel.
tid oppmerksom på kroner
2.600,- allerede finnes i politiets
besittelse, slik at delvis dekning
antirasistisk startside – snart med egne medlemssider
vil skje i penger som allerede er

www.sos-rasisme.no

sørlandsidyll
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Arrangørene Hanne-Marit Grønningen og Jostein Rajala var konferansierer på demonstrasjonen i Lillesand.

Ti punkter mot nazisme
Siden i fjor høst har Kris- ten, har hun presentert en titiansand vært sterkt plaget punktsplan for å stoppe nazisav medlemmer den nazistiske tenes herjinger i byen. Hun
organisasjonen Boot Boys. I har også politianmeldt de tre
denne perioden har det vært lederne i Boot Boys i byen,
gjentatte sammenstøt mellom etter at de framsatte drapstrusnazistene og ungdomler i Boot Boys
Til zog lakeiene bladet “Bermer fra innvandrer/
flyktningemiljøer. De
Blant
og alle commis- serker”.
nazistiske voldsgjenannet skrives
gene har ved flere cum har jeg for så det: “Til zog
anledninger vært ute
lakeiene (polipå jakt etter ensomme vidt bare en ting å tiet) og alle
eller små grupper innsi: Vi har valgt ut c( koommmmi sucnui smvandrere, som de så
har angrepet. Flere lyktestolpene d,ere ter) har jeg for
politikere tar nå til
så vidt bare en
orde for at kommunen, skal dingle fra.”
ting å si: Vi har
politi og hjem skal
valgt ut lyktesette hardt mot hardt,
stolpene dere
og få jaget nazistene bort.
skal dingle fra.” Dette har ført til
at AP-politikeren har anmeldte
Rasistisk base
de tre nazistiske skribentene
Situasjonen i Kristiansand har Tommy Olsen, Mikkel Vetvik
vært vanskelig i lengre tid. I og Kim Hugo Hansen. De to
løpet av kort tid har sørlandets sistnevnte har for øvrig vært
hovedstad blitt base for rasistisk varetektsfenglset, siktet for
og nazistisk aktivitet i denne overfallet på den 19 år gamle
landsdelen. Blant annet har somalieren. Alle tre er også
nazister fra Bergen, Lillesand siktet for et overfall i Stavanog Stavanger dratt til byen og ger sentrum i fjor vår, der to
organisert seg. For å bygge opp afrikanere ble knivstukket og
Boot Boys i Kristiansand har de mishandlet.
gjennomført flere voldsaksjoner
og rekruttert lokale ungdom- Ti punkter
mer inn i sitt miljø, fylt til
Mette Gundersens ti-punktsranden med hat mot alle som plan for bekjempelse av nazisme
er anderledes. I de siste måne- i Kristiansand inneholder føldene har mange avisoppslag gende punkter: 1) Totalforbud
dreiet seg om nettopp denne mot naziuniformer på alle
volden, og nå har også lokalpo- skoler. 2) Folkemøte med polilitikere i Kristiansand kommet tiet og kommunen. 3) Lage
på banen.
handlingsprogram mot rasisme,
etter forslag fra skolene. 4)
Drapstrusler fra
Oppfordre utesteder til å avvise
nazister anmeldt
nazister i døren. 5) Forplikte
En av de lokale politikerne alle partier til å gå natteravn.
som har engasjert seg mest, er 6) Månedlige orienteringer om
Mette Gundersen (AP). Etter at kommunens arbeid med nazisnazister banket opp en somalisk ter. 7) Opprette antirasistisk
19-år gammel gutt nyttårsaf- telefon. 8) Rusfri kafé ferdigstil-

“

les før sommeren. 9) Kinoreklame for byen som antirasistisk
sone. 10) Konsert i Domkirken
for menneskeverd.
Blant disse konkrete og spennende planene som Mette Gundersen har presentert, er det
spesielt punkt 1 som har møtt
motstand i administrasjonen i
Kristiansand kommune. By- og
eldreombudet har nemlig reagert
svært negativt på prinsippet
om å forby en ytring i form
av klær, selv om det er snakk
om nazistisk uniformering av
skoleelever.
SOS Rasisme mener:
Et forbud mot nazisme har i
mange tiår vært internasjonal
lov. Nazisme er ikke en hvilken
som helst fri ytring, den er
trusler om drap, vold og terror i
politisk forkledning. Et forbud
kan bare betraktes som vanlige
folks beskyttelse mot en livsfarlig ideologi. SOS Rasisme
mener at å tillate nazistisk uniformering og ytring er en innskrenkning av frihet fra frykt,
vold og undertrykkelse for
nazismens ofre.
Forbud
Å tro at nazismen kan diskuteres bort, er naivt, ingen holdningskampanjer mot rasisme
hjelper, hvis ikke det blir ledsaget av lovmessige sanksjoner
mot de mest ekstreme rasistene.
Sørlandet har lenge vært plaget
av nazister, vi håper og tror
at sørlendingene vet å ta konsekvensene av dette, organiserer
seg, og får satt en endelig stopp
for terroren. Mette Gundersen er
svært modig når hun setter fram
sin ti-punktsplan, og fortjener
all mulig ros for initiativet. La
oss bare håpe at hun får alle
andre sørlendinger med seg.

Sørland

Lillesand (AN): Lørdag 20. januar arrangerte SOS Rasisme
elever ved Møglestu videregående skole en demonstrasjo
nazisme i Lillesand.
AV: ULRIK MOTZFELDT GJØLSTAD
(TEKST OG BILDER)

Beddingen Restaurant kom
og tau da SOS Rasismes b
ved oppmøtestedet. Og i he
ene preget av plakater for

- Vi fikk en forespørsel fra SOS Rasisme i Samarbeid
Grimstad, og elevrådet ved skolen tente 100% på
- Det hele begynte egen
ideen. Dermed har vi i løpet av fem dager arrangert Da sendte jeg en mail til
den største demonstrasjonen i Lilvideregående i Lill
lesands historie, sier aksjonsleder
Det har vært med noen av elev
Hanne-Marit Grønningen. Størmedlem av Grims
en kjip økning kontakten var etable
relsen på demonstrasjonen forteller
sitt om at sørlendingene er lei av
Rajala og
i nazisme her i Jostein
all den dårlige oppmerksomheten
har jobbet på spren
noen få nazister bringer til hele Lillesand de siste og skolearbeid ble,
landsdelen. Så mange som 300
lagt midlertidig på h
mennesker møtte opp for å vise åra, sier Arne K slitsomt og lærerik
sitt antirasistiske standpunkt i den
med resultatet, sier
Mathisen
lille sørlandsbyen.
– Folk er forbanna
Engasjerte
Da arrangemente
- For å få aksjonen på skinner så fort, har vi samlet seg en stor menneske
vært helt avhengig av støtte fra så vel lærere i Lillesand. Både ordføre
ved skolen som det lokale næringslivet. Mange vanlige folk i alle aldre var
privatpersoner har også bidratt sterkt, sier Hanne- avsky mot alle former for
Marit. Et eksempel kom da Roger Heimdal ved er skikkelig forbanna på na

"
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e i samarbeid med
on mot rasisme og

m springende til med stige
banner skulle henges opp
ele byen var butikkvindudemonstrasjonen.

ntlig på fredag 12.januar.
elevrådet ved Møglestu
lesand, og fikk kontakt
vene, forteller Koanda,
stad SOS Rasisme. Da
ert, gikk ting fort. Elevene
Hanne-Marit Grønning
ng de siste fem dagene,
med lærernes samtykke,
hylla. - Det har vært både
kt, og jeg er godt fornøyd
r Jostein Rajala.

et skulle starte, var det
kemengde ved paviljongen
er Odd Steindal (H) og
r møtt fram for å vise sin
r rasisme. - Jeg tror folk
azistene! Det har vært en

Arrangørene var spente i forkant av markeringen. Fra
venstre: Magnus Evensen, Issifou Koanda, HanneMarit Grønningen og Stine Knudsen.

kjip økning i nazisme her i Lillesand de siste åra,
og mange av Lillesandsnazistene er de som lager
bråk i Kristiansand. Så nå tror jeg folk vil vise at vi
ikke vil ha nazistene her hos oss, forteller Arne K.
Mathisen. Han var en av de mange ungdommene
som hadde møtt opp, og som ble vervet til SOS
Rasisme. - Jeg tror det er viktig å ta et standpunkt
mot rasisme, og man må også vise at man har tatt
dette standpunktet. Derfor er jeg glad for å ha fått
dette merket, sier han videre, mens han viser fram
SOS-hånda i jakkemerkeform.
Stort oppmøte
Demonstrasjonstoget gikk igjennom Lillesands
trange sørlandsgater, med hvitmalte trehus som
ramme for denne sørlandsidyllen i vinterkulde og

sørlandsidyll
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Rett over: Appellanten Per Ståvland overlevde konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig, og fordømmte i sin
appell alle former for rasisme og nazisme.

snø. Til tross for Lillesands beskjedne innbyggertall
på 8000 mennesker, hadde 300 av innbyggerne
latt lørdag være lørdag og møtt fram for å vise at
rasister og nazister absolutt ikke er velkommen til
Sørlandet. Mange slagord ble ropt, og det var tydelig
at mange av deltakerne følte et sterkt engasjement
mot rasisme. “JAA til felleskap!” var kanskje det
mest populære slagordet, og med et slikt positivt
innstilt slagord er det tydelig at mange sørlendinger
er lei av alt det negative som nynazister og rasister
har slengt om seg i de siste årene.
Flammende appell fra veteran
Tilbake ved paviljongen var det tid for appeller.
Her kom kanskje det mest overraskende ved hele
markeringen. En ukjent eldre mann gikk nemlig
fram og grep megafonen, og begynte å holde en
appell. Arrangørene viste ikke hvem han var,
eller hva han skulle si, og det hele kom svært
overraskende på de fleste. Men det han hadde å
si var av både så viktig og sterkt art at man skal
være takknemlig for at han stilte opp. Mannen, som
senere viste seg å hete Per Ståvland, var nemlig en
av 51 lokale gutter som februar 1943 ble arrestert av
de tyske nazistene og sendt til konsentrasjonsleirene
på kontinentet. Av de 51 var det 19 som igjen kom
tilbake til Norge, og av disse er det i dag bare 3
i live. Per Ståvland holdt en sterk appell, der han
blant annet kom inn på nazismens grusomheter mot

alt fra små barn til gamle og uføre. - Jeg kan ikke få
tatt nok avstand fra disse kriminelle ungdommene
som “pynter” seg med SA, SS og nazieffekter,
før de springer rundt og banker opp uskyldige
mennesker. Jeg synes det er motbydelig, var den
klare talen fra Per Ståvland.
Antirasistisk stolthet
Etter den flammende talen til Per Ståvland, og
Koandas appell der han oppfordret folk i Lillesand
til å melde seg inn SOS Rasisme og starte et
lokallag, var det mange som ble værende. Noen
ønsket rett og slett å snakke om hvor glade de var
for dette initiativet, og mange benyttet anledningen
til å melde seg inn i SOS Rasisme. Flere av de
tilstedeværende var også kjempeinspirert av så
vel suksessen til demonstrasjonen som appellene,
at de allerede har begynt arbeidet med å starte et
lag. Mange gode mennesker i Lillesand var både
stolte og kry av den antirasistiske holdningen som
nå har blusset opp i byen deres, og det med god
grunn! Selv ikke tilstedeværelsen av to-tre lokale
nynazister gjorde denne gleden mindre. Nazistene
fikk slengt ut en liten melding til demonstrasjonen,
“Å herregud hvor patetiske dere er”, før de kjørte
vekk i stor fart. Hvem som var mest patetisk, sier
seg vel selv…

lokallagsrunden
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Oslo

I Oslo har vi fått mange nye
potensielle aktivister, og håper
at kreftene kan utnyttes til fulle
i arbeidet med 17. mai for alle
i Kuba-parken på Grünerløkka.
Samla sett trenger vi et 60-talls
aktivister til å jobbe hele dagen
på den 17. Jobben på selve dagen
består i salg av mat og brus, samt
opprydding og verving på plassen. Alt i hyggelige omgivelser,
mye folk og god bakgrunnsmusikk. Interesserte bes ta kontakt
med kontoret i Oslo på tlf 22 35
00 56. (Se ellers side 11 for mer
om 17. mai for alle.)

Fylkeslaget Oslo/
Akershus av SOS
Rasisme
Fylkeslaget av SOS Rasisme i
Oslo og Akershus stables igjen på
beina, og står som hoveddrivkraft
bak 17. mai for alle. Vi tar sikte
på å utvikle administrasjonen til
å bli mer effektiv for å holde i
gang et stabilt fylkeslag. Hovedoppgavene for Oslo/Akershus
framover vil, i tillegg til nevnte,
bli å drive andre markeringer
som for eksempel Krystallnatta.

Stavanger

SOS Rasisme i Stavanger har
mange aktiviteter på dagsorden
også denne våren; konsert med
lokale band, loppemarked, hyttetur og videokvelder.. De har
også startet en fadderordning der nye aktivister jobber sammen
med flere av styrets medlemmer
for å i fremtiden kunne ta over
styreverv.

Haugesund

Haugesund SOS Rasisme / Haugaland Antirasistiske ungdom
stiler høyt denne våren; etter
modell fra Oslo er de nå i gang
med å arrangere 17.mai for alle.
Planleggingen begynte like etter
jul - med et todagers seminar
der erfarne 17.mai aktivister fra
hovedstaden stod for innholdet.
Haugesundsgjengen har også
innledet et samarbeid med det
lokale asylmottaket og vil i løpet
av februar arrangere et seminar
der asylsøkeres situasjon blir satt
på dagsorden

RGG i Arendal

Rådgivningsgruppa i Arendal
står på som vanlig. Gruppa jobber
fremdeles med såkalte ureturnerbare asylsøkerne, blant annet ved
å planlegge en høring om emnet.
De er også midt oppe i arbeidet
med å forberede en rettssak.

Krystallnatta markert i Stavanger
Stavanger (AN): Krystallnatta 9. november ble markert i Stavanger med et fakkeltog rundt Breiavann.
Etterpå ble det holdt appeller på torget. Denne markeringsformen har i løpet av to år blitt en
ny ”tradisjon” for mange siddiser. I alt var det 300 mennesker som markerte sitt antirasistiske
standpunkt denne torsdags ettermiddagen. Spesielt er det de unge som lar seg engasjere i kampen
mot rasisme og nazisme i oljebyen.
AV: ULRIK MOTZFELDT
GJØLSTAD
(TEKST OG FOTO)

var det hektisk salg av fakler
og SOS-effekter, samt verving,
foran domkirken i Stavanger.
Litt forsinket kom toget seg av
gårde. Ca. 300 mennesker hadde
møtt opp denne torsdags
ettermiddagen for å markere
sin avsky mot alle former
mot rasisme og nazisme,
og toget som strakk seg
150 meter rundt den østre
siden av Breiavann var et
imponerende syn.

I ukene før
arrangementet
jobbet
Stavanger
SOS
Rasisme intenst
med
markeringen. Mange
arbeidstimer ble
lagt ned i å finne
Etter å ha tatt runden rundt
appellanter,
det kjente tjernet i sentrum
koordinere sam- Amalie K. Holm er av Stavanger, samlet deltaarbeidet
med leder i Stavanger SOS kerne seg ved torgtrappa,
andre
tilslut- Rasisme
der det ble holdt appeller.
tende organisaAlle appellholderne fremsjoner og å ta hånd om alt
hevet det faktudet praktiske rundt selve
met at det var
markeringen. Og arbeidet
ungdommer som
ble ikke lettere av at media
hadde tatt initiventet helt til de siste
ativet
til
å
timene med å melde sin
markere dagen,
interesse i arrangementet.
og at ungdom– Det er typisk at avisene
men var i klart
og radio ikke er interessert
flertall i toget.
i oss helt til det er en time
Dette fant appelligjen!, sukker lokallagsleholderne stor trøst
der Amalie K. Holm.
Svanhild Hestnes er i, og en garanti
På selve markeringen nestleder i Stavanger for at nazismens
samlet folk seg allerede før SOS Rasisme
grusomheter ikke
arrangementskomiteen fra
vil gjenta seg.
SOS Rasisme hadde møtt opp. Mellom appellene var det kultuI halvtimen før togets avmarsj relle innslag, blant annet sang

Ildsjonglører fra sjonglørgruppa "Nei, vi skal ikke jobbe på Sirkus"

to av Stavanger SOS Rasismes
styremedlemmer ”Glasnost” av
Jahn Teigen, og sjonglørgruppa
”Nei, vi skal ikke jobbe på
Sirkus!” hadde ildsjonglering.
Under appellene solgte medlemmer av lokallaget kaffe og hjem-

mebakte kaker, og vervet medlemmer. – Jeg er godt fornøyd
med årets markering, og neste år
blir det enda bedre! Det er jeg
sikker på., sier lokallagsleder
Amalie, med et stort smil.
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Fundamental.net - Norges første multikulturelle nettsted

Fundamental.net ble startet
høsten 2000, og lover selv at
de “skal se nærmere på norsk
innvandringspolitikk, fundamentalisme og inngrodde norske
tånegler”. Redaktør for nettsiden
er standup-komiker Shabana
Rehman. Responsen på nettstedet
har vært veldig bra.
Rehman
forteller
at
Fundamental.net ønsker åpenhet
og debatt på nettsiden for alle
som har forstått at Norge er blitt
et flerkulturelt samfunn. Hun
tror det er viktig at folk kan se

menneskene, ikke bare det svarthvitt-bildet som er tegnet opp.
Fundamental.net skal være et
Norge i miniatyr.
En viktig del av nettstedet er
debattsidene, som er veldig populære. Her kan man diskutere
rasisme, gjengproblematikk,
kultur og alt annet. Rehman
forteller at debattsidene er et
bevis på at det er bruk for dem,
og at det er litt som å gå i en
flerkulturell skoleklasse i en
av Oslos bydeler. Alle har vært
innom. Innleggene bærer preg av

stor variasjon i humør, og hun
legger til at “drittsekk” staves
med to t-er.
Fundamental.net skal prøve å
følge Norge fra en annen vinkel.
For å forstå hvilket samfunn vi
er på vei til å bli, har vi laget
et forum hvor tanker, ideer, perspektiver og holdninger kan
deles. Vi må utfordre hverandre
til å finne løsninger vi kan leve
med, eller forkaste. Samtaler som
det Walid Al Kubaisi og Håvard
Rem har i vår serie Dialog vekker
en form for nostalgi og avvæp-

ner den hissige debatten om
undertrykking, sensur og fundamentalisme. Det dreier seg
om å bli sett med menneskelig
verdighet og samtidig kunne
diskutere konfliktene våre. Walid
Al Kubaisi og Håvard Rem gjør
det med poetisk eleganse. Og litt
rødvin.
SOS Rasisme og AntirasisteNs
redaksjon
synes
at
Fundamental.net er et veldig
spennende prosjekt og oppfordrer folk til å klikke innom på
www.fundamental.net.

Vil ikke rettforfølge
Dansk politi vil ikke rettsforfølge Dansk Folkepartis leder
Pia Kjærsgaard. Hun ble anmeldt for å ha overtrådt den
danske straffelovens rasismeparagraf av Dokumentationsog Rådgivingscenteret for Racediskrimination (DRC).
Bakgrunnen for anmeldelsen var at Dansk Folkepartis
ukebrev hadde skrevet at muslimer, i følge Koranen, kunne
lyve, bedra og snyte, så lenge dette ikke gikk utover andre
muslimer.

Nazi-ofre får erstatning
Østerrike gikk 16. januar med på å betale 4,2 milliarder
kroner til landets jøder, som kompensasjon for eiendommer
og verdier som ble stjålet av nazistene på 1930- og 40-tallet.
Dette er det NTB som melder. I henhold til avtalen skal
regjeringen i Wien umiddelbart betale drøyt 60.000 kroner til
alle gjenlevende jødiske ofre for nazistenes forfølgelse, mens
1,8 milliarder kroner skal fordeles blant dem som mener å
ha dokumenterte krav på ytterligere erstatning. 1 milliard
kroner skal gå til et hjelpefond for Holocaust-overlevende,
70 millioner kronene skal gå til et nytt idrettsanlegg i Wien
mens det resterende skal gå til et vedlikeholdsfond for
jødiske gravsteder i Østerrike.

Haider vil stoppe
erstatninger til jøder
Den østerrikske høyreekstreme partilederen Jörg Haider
er mot å utbetale kompensasjon for jødenes materielle tap
under nazismen.
I en tale på Frihetspartiets kongress, stadfestet Jörg Haider
sine antisemittistiske tendenser. Til 2.500 partikamerater
sa den tidligere lederen av partiet at det må bli en slutt på
erstatningene til ofre for nazismen, melder NTB.
Haider gikk til angrep på en avtale som er underskrevet
av Østerrike og USA som forplikter Østerrike til å betale
500 millioner dollar for materielle tap jødene led da de
måtte flykte fra hjemmene sine. I alt har dermed Østerrike
forpliktet seg til å betale nesten 1 milliard dollar, rundt 8,7
milliarder kroner i kompensasjon.
Haider hevdet at det også i Østerrike bor tusenvis av
mennesker som ble drevet vekk fra sine hjem, og at også
disse burde ha krav på erstatning. Han refererte til tyskere
som ble utvist fra Sudetenland i Tsjekkoslovakia etter andre
verdenskrig, og tysktalende innbyggere i Slovenia som ble
utvist fra Jugoslavia.

www.sos-rasisme.no
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Skiftet hudfarge

Kjente idrettsutøvere har
sammen med andre kjendiser i
Storbritannia spilt inn en reklamefilm, der kjendisene skifter
hudfarge og stiller retoriske
spørsmål om hvorvidt hudfargen
har betydning for deres prestasjoner. Blant de som deltar finner
vi Andy Cole og David Seaman.

Tyskland utrygt
for Beckers barn
Boris Becker og hans fargede,
amerikanskfødte kone Barbara er
separert. Den utløsende årsaken
til separasjonen skal være at
Barbara ikke ønsket at parets to
barn, Noah Gabriel (6) og Elias
(1), skulle vokse opp i München
i Tyskland. Hun fryktet nemlig at
barna da måtte vokse opp i frykt
for rasistiske gjenger.

Ikke Italia

Arsenals fotballstjerne Patrick
Vieria har bedt italienske klubber om å glemme å hente han
fra sin nåværende klubb. Vieria
vil ikke spille i Italia under
noen som helst forutsetning, og
begrunner sitt valg med ekstremt
mye rasisme i Italia. - Jeg orker
ikke mer rasistisk mobbing, uttaler den elegante midtbanespilleren.

Ikke bruk neger!

Sprinteren John Ertzgaard vil
ikke bli kalt neger. - Det er
sårende å bli kalt neger, det er et
ord som ble tatt i bruk europeerne
i slavetida. Slavetida er noe alle
mennesker forbinder med rå
og brutal behandling av slaver,
altså de svarte, sier Ertzgaard.
- Kall meg gjerne afrikaner,
norskafrikaner, farget person
eller svart person, men ikke
neger eller nigger, sier John
Ertzgaard. Han får støtte av andre
friidrettsutøvere med utenlandsk
opprinnelse, deriblant Fernando
Ramirez og Quincy Douglas.

sporten

Aliens mot rasisme

Den nye elitesatsingen i basket
ble presentert høsten 2000.
Satsningen er bygget etter
inspirasjon fra USAs National
Basketball Association, og forventningene var svært høye.
Et av lagene i den nye serien
heter Asker Aliens. Akkurat
dette har Asker SOS Rasisme
både tjent penger og publisitet
på.
AV: ULRIK MOTZFELDT GJØLSTAD

–Sponsorene til Asker Aliens krevde
nemlig at klubben skulle samarbeide
med en ideell organisasjon i nærmiljøet, forklarer en smilende leder i
Asker SOS Rasisme, Ellen Amundsen.
–Og dette har ført til et samarbeid
mellom klubben og oss, fortsetter
hun. Samarbeidet har blant annet ført
til at Asker Aliens beste spiller på
hjemmekamper får 1000,– kr som
skal gis til en av de samarbeidende
organisasjonen. –“Problemet” spillerne
har når de skal dele ut disse pengene,
er at det kun er en organisasjon de kan
gi pengene til… nemlig oss, sier Ellen
Amundsen. –Samarbeidet fungerer
slik at vi stiller opp på Asker Aliens’
hjemmekamper, slik at klubben får et
godt, antirasistisk image. I bytte får
vi lov til å fortelle om hvem vi er og
hva vi står for. I tillegg får vi som sagt
penger, sier hun.
Samarbeidet mellom toppidrettslaget
og Asker SOS Rasisme har også ført
til ideer om samarbeid også på andre
ting. Til sommeren planlegges det
blant annet en street-basket turnering.
–Det er et skikkelig artig samarbeid!
Når man har vært aktivist i noen år, er Terrance Randolph er en av basketspillerne som sponser SOS Rasisme i Asker.
det gøy å få en annen måte å drive arbeidet
penger til Asker SOS Rasisme, altså.
på. Man får både nye muligheter og man når
For øvrig er det verdt å nevne at Asker
–I sluttspillet vil kampene også bli tvet annet publikum. Ved hver hjemmekamp er Aliens i skrivende stund ligger på topp i overført. Dermed kan vi profilere lokallaget
det ca. 1000 publikummere som får høre om eliteserien i basket, med tre kamper igjen vårt og organisasjonen som helhet for hele
oss og arbeidet vårt, forteller Ellen.
til sluttspillet… Gode muligheter for mer landet, avslutter den lokale lederen.

Voldstiltalte Leeds-stjerner får spille
Jonathan Woodgate og Lee
Bowyer er tiltalt for vold etter et
overfall på en asiatisk 19-åring
for et år siden, men duoen får
spille for Leeds mens rettsaken
pågår. Det er dagbladet.no som
melder dette.
Saken kan vare i opptil seks
uker, og Leeds-ledelsen fryktet
at spillerne ville miste ti kamper.
Siden rettsaken går på dagtid får
ikke duoen trent med lagkameratene. Manager David O’Leary
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velger allikevel å la spillerne få
sjansen til å spille kamper for
Yorkshire-laget.
- Selvsagt vil de ikke ha mulighet til å trene med resten av laget,
men de har sjansen til å holde
formen vedlike på kveldstid,
sier Leeds’ styreformann Peter
Ridsdale til Yorkshire Evening
Post ifølge Sky Sports.
Ridsdale lar manager O’Leary
velge om han vil bruke spillerne
eller ei.

- Det er helt opptil manageren,
men hvis de blir valgt er det
ingen grunn til at de ikke får
spille, sier Ridsdale.
Bowyer og Woodgate er mistenkt for å ha vært med å utøve
kraftig vold mot en asiatisk student utenfor en nattklubb i Leeds
i januar i fjor. Tenåringen ble
liggende igjen på gata med hodeskader, og måtte behandles på
sykehus etter episoden.

EU-kommisjonen støtter
Fotball Mot Rasisme i Europa
I desember 2000 bekreftet EUkommisjonen at de vil delfinansiere prosjektet Football Against
Racism in Europe (FARE) i
2001. Prosjektet tar sikte på å
kjempe for enhver persons rett
til å involvere seg i fotball, uten
å bli utsatt for diskriminering
og trakassering, og å motivere
nasjonale fotball-organisasjoner,
UEFA, klubber, supportere og
media til å bekjempe diskriminering. De sju hovedpartnerne i

prosjektet i år 2001 er: “Football
Unites, Racism Divides” i Sheffield, “Kick it Out” London,
“Show Racism the Red Card”
i Newcastle, “Progetto Ultrà”
i Bologna, “UISP” i Roma,
“Buendnis Aktiver FussballFans” (BAFF) i Berlin og “FairPlay. Different Colours. One
Game.” I Wien. Klikk deg inn
på www.furd.org/fare/ for mer
om prosjektet.

kultur
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Klokkene ringer for deg

Utrydd hver eneste jævel

Forfatter: Ernest Hemingway
Original tittel: For Whom the Bells Toll
Gyldendal, ISBN: 82-0527-027-9

Forfattar: Sven Lindqvist
Original tittel: Utrota varenda jävel
Forlaget Oktober, ISBN: 82-7094-704-0
Innstilt til Nordisk Råd si litteraturpris i 1992
“Utrydd hver eneste jævel” er
ei bok som lenge har vore å finne
i SOS Rasisme sitt materiellager.
Boka er særs viktig, og redaksjonen i AntirasisteN syns det er
viktig at alle får råd til å lese ho.
Difor denne bokmeldinga.
Ei vandring i ei rå tid
Boka byrjar med utsagnet “Du
vet allerede nok. Det gjør jeg
også. Det er ikke kunnskap vi
savner. Det vi mangler er motet
til å innse det vi vet og trekke
slutningene.” Forfattaren tek oss
med til hjartet av Sahara, der alt
liv har daud ut. Der byrjar han sin
utlegning, ein fantastisk blanding
av reiseskildring og historiebok.
Om me allereie veit nok, får
me vite meir av Lindqvist. Han
tek oss med på ei vandring i
tid som viser oss at nazismen
ikkje var eineståande eller utan
forhistorie. Han visar oss at
Auschwitz var “den moderne
industrielle utførelsen av en tilintetgjørelse som det europeiske
verdensherredømme hadde hvilt
på i lang tid”.
Konsentrasjonsleirane og naziTyskland si ekspansjon var eit
forsøk på å bli ei imperialistisk

stormakt, som dei andre europeiske landa hadde vore lenge.
Rasistisk argumentasjon var
imperialismen sitt viktigaste
våpen. Den store liberale filosofen Herbert Spencer skriv i
1850 at imperialismen har tjent
sivilisasjonen ved å rydde unna
dei lågare rasane frå jorda. Dette
var ikkje uvanlege tankar.
Hitler var eit barn av si tid.
Ingenting kan unnskylde folkemordet han leia, men det var
likevel imperialismen som heile
Europa førte, som var modellen
hans.
Rådande oppfatninger i Europa
fortalde i fleire hundre år historia om “den kvite rasen” sitt
naturlege overherredømme over
alle andre folkeslag. Slaveri,
straffarbeid, mishandling og
folkemord var Europa si tunge
bør for å gjere verda til ein betre
stad å bu.
Med orda “Exterminate alle the
brutes” avsluttar Joseph Conrad
sin hovudperson Kurz fra “Mørkets hjerte” sin utlegning om
den europeiske sivilasjonen si
oppgåve i verda. Dette er starten
for Sven Lindquist si reise gjennom historia.

Historiebok utanom det vanlege
For oss som “allerede vet nok”
er det likevel sjokkerande å lese
ei slik uhyggelig bok. Ho fortel
den ærlege, brutale og dødelege
sanninga om overgrep som ser
så onde ut, at me knapt kan tru
det.
“Utrydd hver eneste jævel” er
ei historiebok utanom det vanlege. Ho burde være obligatorisk
pensum for alle, ikkje for at me
skal hate forfedrane våre, men
av di me skal lære at rasisme er
livsfarleg. Ikkje før me forstår
kva forfedrane våre gjorde, kan
me forstå kva gjeld me har til
folkeslag i Afrika, Asia og urinnvånarane i Amerika og Australia.
Eg vil kalle dette ei av verdas
viktigaste bøker.
“Utrydd hver eneste jævel”
kan kjøpas i SOS Rasisme sitt
materiellager, og kostar 60 kr.

Boka kom ut for
over 50 år siden, men
mange av problemstillingene kan overføres til vår fredlige
kamp i dag.
I tillegg er boka et
flott utgangspunkt
for å lære om den
spanske borgerkrigen i sin helhet.
Klokkene ringer
for deg er en vakker
og engasjerende historie fra den spanske borgerkrigen. Den forteller en historie
om en geriljagruppe som holder
til i fjellet i Navarra under den
spanske borgerkrigen (1936-39).
Handlingen utspilles over tre
døgn, men vi får også høre historier fra andre opplevelser under
borgerkrigen.
Robert Jordan er en ung amerikansk geriljaleder som har fått
i oppdrag å sprenge en bro, et
strategisk knutepunkt som har
stor betydning for republikanernes offensiv. Robert kommer
her i kontakt med gruppa til
Pablo, og blant dem kvinnen
Pilar, veiviseren Anselmo og
ikke minst Robert sin etter hvert
store kjærlighet, den 19 år gamle
Maria.

beskriver
Boka
hvordan det er å
kjempe for friheten
i et land som er i
ferd med å bli til et
fascistisk diktatur.
Vi møter mennesker
som er villige til å
ofre alt for Spanias
frihet og får et innblikk i hvordan de
har kommet dit.
Noen er politisk
engasjerte, andre er
mer tilfeldig blitt
republikaner, for eksempel på
grunn av familien. Felles for dem
er et intenst hat mot fascismen.
Likevel er det ikke alle med et
hat mot fascismen som jobber
like konstruktivt. Ernest Hemingway viser ingen nåde i sin beskrivelse av fyllehunder og andre
folk som er mer opptatt av å rope
"leve meg selv" enn å kjempe for
folkets frihet.
Ernest Hemingway skriver glitrende. Boken er meget vakkert
skrevet, og ikke minst kan en
glede seg over fantastiske personskildringer.
Det kan også nevnes at boken er
filmatisert med Ingrid Bergman
og Gary Cooper (bildet).

17. mai for alle – 2001
“17. mai for alle” er en viktig
markering for SOS Rasisme.
Markeringen startet i Oslo tidlig
på 80-tallet, som en reaksjon
på en nazistisk bombetrussel
mot barnetoget. Filosofien og
tanken bak “17. mai for alle” er
at integrering også skal finne
sted på “årets norskeste dag”.
Najonaldagen er en dag som bør
være inkluderende for alle som
bor i Norge.

Lars Lillo Stenberg, Tungtvann,
Klovner i kamp, Oslo Fluid osv.
Arrangementet i år satser på å
holde på artistkvaliteten fra i
fjor.
Arbeidet med arrangementene
har blitt satt i gang, med søknader
om støtte, og diskusjon rundt
profil og lignende. Arrangementene krever mye forarbeid, og
spesielt mye jobbing på selve
arrangementet.

For første gang planlegges det
arrangement i Haugesund. I Oslo
er det tradisjon tro i Kuba-parken
det skjer, i Haugesund er det
foreløpig ikke avklart.
Opp gjennom årene har både
små og store band bidratt til
arrangemenet i Oslo, som har

Aktivister som er interesserte
i å gjøre en innsats for et flott
og spennende arrangement, bes
ta kontakt med SOS Rasisme i
sin by:
I Haugesund på telefon 52 71
21 75 eller 52 71 73 30, i Oslo
på 22 35 00 56.

AntirasisteN
gis ut av SOS Rasisme
http://sos-rasisme.no

vokst til å bli et av de største
og mest etablerte gratis-arrange-

e-post:
antirasisten@sos-rasisme.no
Opplag:
10 000

mentene i hovedstaden. Utøvere
som har støttet opp om arran-

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

ØU, pb 297, 5501 Haugesund
epost: . . . .ou@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .52 71 21 75
faks: . . . . .52 71 21 62
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Håvamål:
1.
Augo du bruke
før inn du gjeng,
i kot og i kråom,
i kot og i krokom.
For d’er uvisst å vita
kvar uvener sit
føre din fot.

3.
Eld han tarv
som inn er komen
og om kne kulsar.
Til mat og klede
den mann hev trong
som hev i fjell fari.

10.
Betre byrdi
du ber kje i bakken
enn mannevit mykje.
D’er betre enn gull
i framand gard;
vit er vesalmans trøyst.

2.
Sæl den som gjev!
Gjest er inn komen,
kvar finn han sess åt seg?
Brå vert den
som på brandom skal sitja
og føre ærend fram.

4.
Vatn og handduk
han ventar å få,
når til bords han vert beden.
Syn godlaget fram,
så greileg du kan,
med ord og attbeding.

11.
Betre byrdi
du ber kje i bakken
enn mannevit mykje.
Med låkare niste
du legg kje i veg
enn ovdrykkje med øl.

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»
(Graeme 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 1–01

Meld deg inn i SOS Rasisme
pJeg vil bli medlem
porto
pJeg ønsker mer 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

