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Syv somaliere ble fredag 5. oktober arrestert av Økokrim i Oslo.
Mandagen ble de varetektsfengslet for to uker. De syv var mistenkt for
å stå bak finansiering av Osama bin Ladens terrornettverk. Økokrims
hovedargument var at det gjennom de fire kontorene de syv arbeidet
på, hadde det passert 16 millioner kroner i løpet av tre måneder. Det
Oslo og Akershus sitt 17. mai for alle var en suksess i år også. somaliske miljøet i Norge fortviler over hendelsene. De er avhengige
Mange tusen trosset været og dro til Kuba.
Midten av kontorene for å overføre penger til familiene sine i Somalia. side 3

Bilder fra 17. mai for alle i Oslo

besøk oss i ny drakt på internett ...

sos-rasisme.no

leder/ kommentar
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Et tungt ansvar
T

error kan defineres som
å slå til mot mennesker
som er uforberedte og som
ikke har noe ansvar for det
som terroristene prøver å
oppnå. Nazister har ofte brukt
denne metoden, på 80-tallet
plasserte de italienske fascistene en bombe på jernbanestasjonen i Bologna. Mange
helt tilfeldige mennesker ble
drept. De italienske fascistene
ville prøve å skape en ny politisk situasjon i Italia,
samfunnet skulle bli så rysta av slike angrep at det skulle
slutte å fungere, og dermed "behovet" for en sterk mann
skulle komme til overflaten.
Terrorangrepet 11. september mot bygninger i New
York og Pentagon var angrep av en slik type, de skulle
ryste USA ved å slå til på en slik måte at deler av verden
skulle føle angst og usikkerhet. Dette har de oppnådd,
reaksjonene på dette angrepet har ikke latt vente på
seg. I skrivende stund gjennomfører USA og England
med støtte fra en rekke land systematiske angrep inne i
Afghanistan, militære talsmenn sier at disse angrepene
kommer til å fortsette i mange måneder. Et helt land skal
lide for noen personers vilje til ødeleggende handlinger.
Mange sivile skal dø, små barn vil få dødelige sykdommer
på grunn av underernæring og kulde i løpet av vinteren.
Disse uskyldige menneskene fortjener vel like mye en
blomst, et lys en hilsen som budet, rengjøringshjelpen og
aksjemegleren i World Trade Senter?
Norske myndigheter har et meget tungt ansvar for
hvordan denne situasjonen blir håndtert. Vi vil her peke
på noen forhold:
– Aktivt motarbeide alle utsagn om den muslimske
trusselen. Det er viktig at myndighetene aktivt forklarer
at det ikke er muslimer som har gjort dette. De som stod
bak bombeattentatet i Bologna var ikke representative
for verdens katolikker. På samme måte er ikke de som
stod bak terroren i USA representative for verdens
muslimer.
– Økokrim har arrestert en rekke somaliere i forbindelse
med pengetransaksjoner til Somalia. Økokrim antyder
at disse pengetransaksjonene var forbundet med finansieringen av Bin Laden.
Vi har ikke full oversikt over hvilke kort Økokrim sitter
med. Men, vi vil poengtere følgende:
– Somalia har intet fungerende banksystem eller stat.
Hvis sønnen som bor og arbeider i Norge ønsker å
overføre penger til sin gamle mor i Somalia så må
pengene overføres til en bank i et naboland, pengene
må så fraktes inn i Somalia helt frem til den gamle mor.
Nødvendigheten av å støtte sin gjenværende familie
i Somalia er veldig sterk, som en somalier sa det i et
intervju: Han måtte være både stat, sosialkontor og
eldreomsorg for sin familie. Slike pengeoverføringer er
helt avgjørende for mange som lever i Somalia. Hvis
Økokrim ønsker å mistenkeliggjøre dette systemet så
innebærer dette at de ikke har noen kunnskaper om
hvordan ting fungerer eller rettere sagt ikke fungerer
i Somalia.
– Hvilke ting den enkelte mottaker i Somalia velger
å bruke de overførte midlene til, vet ikke vi, det kan
heller ikke Økokrim vite noe om. Det ville i så tilfelle
være rein spekulasjon.
– Vi antar at det blant somalierne i Norge er folk med
forskjellig økonomisk situasjon. De overfører derfor
ulike summer til Somalia, vi skal ikke nekte Økokrim
å interessere seg for personer som overfører summer
som er klart større enn deres økonomiske evner skulle
tilsi, enten disse er opprinnelig fra Somalia eller Molde.
Men, sjøl om en nærmere undersøkelse skulle avsløre
straffbare forhold i å skaffe disse pengene, hvilke beviser
kan legges på bordet for at pengene i så fall skulle gå
til terrorisme?
Vi vil på det sterkeste advare mot heksejakt i denne
situasjonen, progromer og lynsjing, uansett hvem dette
er rettet mot, fører bare til en voldsspiral og ytterlige
lidelse.

V
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Bli aktiv!

i i SOS Rasisme mener
at det eneste som kan
stoppe rasismen og nazismen
fullt og helt er helt vanlige folks
engasjement. Ingen mennesker
er født som rasister, de blir
utsatt for holdninger og påvirkning
som driver dem til å bli det. I et
slikt lys kan vi se at det å utsette
folk for antirasistiske holdninger
og påvirkning vil sørge for at folk
heller ikke blir rasister.

Organisering er viktig
I samfunnet er det veldig ofte
slik at en enkeltperson med sterke
meninger har vanskelig for å komme
ut med sitt syn enn grupper med
tilsvarende sterke meninger. Det
store flertallet av mennesker blir
medlem i en organisasjon når de
er spesielt engasjert på et bestemt
område. Store bevegelser og organisasjoner er drivkraften i grunnleggende forandringer. Når vi hører
om Martin Luther King som drev
fram borgerrettighetsbevegelsen i
USA, så er det King som symbolsk
frontfigur for en tilsvarende enorm
folkebevegelse vi snakker om. Uten
de store massene i ryggen kunne
aldri King nådd så godt fram med
sine standpunkter.
Ikke alt har forandret seg
Verden har selvsagt forandret seg
siden disse sakene var aktuelle.
Styrken i folkebevegelser har likevel
ikke mistet sitt herredømme. Fremdeles er det slik at et standpunkt

krever folkelig engasjement. Dedikerte antirasister trenger å tilhøre
et samlet antirasistisk miljø, de
trenger å markere sitt syn som en
samlet gruppe. Det handler selvsagt
ikke om å oppgi sin identitet eller
individualitet til fordel for de grå
massene, snarere tvert imot. Det
handler om å samle seg under en
parole, et slagord: Kamp mot all
rasisme!
SOS Rasisme er en bred bevegelse
som har som mål å bekjempe all
rasisme. For å nå dette målet mener
vi at det er helt nødvendig å skape
en bevegelse som flest mulig kan
finne en plass i. En bevegelse som
ikke inkluderer kun én aldersgruppe,
ett kjønn eller folk av én hudfarge.
Vi er en bevegelse som samler folk
uavhengig av alder, kjønn, religion/
livssyn, øvrig politisk standpunkt
og andre faktorer.
Lokalt og nasjonalt arbeid
I kraft av å være en bevegelse
med mer enn 10 000 medlemmer
og 70 lokallag over hele landet er
vi sikre på å være en viktig faktor
mot rasisme og nazisme. Vi er sikre
på at lokale antirasistiske grupper
er best tjent med å være en del av
oss. SOS Rasisme er en demokratisk
organisasjon som prøver å bekjempe

rasismen på flere måter. Vi
jobber på nasjonalt plan ved å
utsette myndighetene for press,
ha utspill i riksdekkende media,
ha landsdekkende kampanjer
og samkjørte henvendelser til
store institusjoner som skoler og
fagbevegelsen. Vi arbeider på lokalt
plan ved å markere lokal motstand
mot alle former for rasisme. Våre
lokallag står i svært stor grad fritt til
å drive antirasistisk arbeid på den
måten de selv ønsker. Vi anerkjenner
lokale krefters styrke til å vurdere
sine egne metoder, og overfører
kunnskap og erfaringer fra andre
regioner. Denne kunnskapen mener
vi er uhyre viktig for å rette best
mulige slag mot alle former for
rasisme.
Lokal økonomi
Å drive organisasjonsarbeid koster.
Dersom lokale krefter skal klare
å utvikle seg er det svært viktig
at disse kreftene får tilgang til de
økonomiske midlene som kreves.
Dette er en prioritert oppgave for
SOS Rasisme.
Ta kontakt!
Ta kontakt for mer informasjon om
lokallagsaktivitet der du bor!
Bli aktiv antirasist i Norges eneste
landsdekkende medlemsorganisasjon som bruker alle krefter
på kampen mot alle former for
rasisme!

Samiske opprinnelsesmyter
GUNNAR GJENGSET, FORSKER OG FORFATTER

I

Aftenposten har det i lengre tid
versert en debatt om hvorvidt
samer kan regnes som urbefolkning.
Utgangspunktet har tydeligvis vært
at samer kan nyte særbehandling
fremfor nordmenn ved at de går foran
i diverse køer, og da sannsynligvis
køer som fordeler sosial stønad og
andre velferdsgoder. Med urbefolkning mener vi den befolkningen som
har vært lengst på et sted, som kom
til stedet først, som det ofte blir
utlagt.
Folk har jo alltid flyttet på seg.
Det hersker ingen tvil om at folk av
en annen etnisitet enn oss norskinger
har vært alene på store områder av
Nordkalotten før vi kom. Det er også
svært sannsynlig at ”vår” stamme
måtte rydde vekk en annen i fjern
fortid, slik at alle ”nordmenn” på
sett og vis nedstammer fra ”innvandrere”.
Men dette finnes det flere teorier om. Det finnes få teorier som
bestrider at samiske folkeslag var i
sirkumpolare strøk før folk sørfra
kom og konkurrerte om ressursene.
Uten skjemmende dokumentasjon
ble det i sommer imidlertid hevdet at
samene slett ikke er Norges urbefolkning, men at de er kommet flyttende
hit, og da visstnok til fortrengsel for
en opprinnelig urbefolkning.
Dette er en uhyre interessant teori
for en som har forsket lenge på
samisk kultur og historie, og som for
tiden arbeider med en biografi om

den samiske forfatteren Matti Aikio.
Han levde i en tid (1872-1929) da
samiske opprinnelsesmyter florerte.
Selv hellet han til den teorien at
samene var en av Israels tolv stammer, som ad forunderlige veier hadde
havnet på Nordkalotten.
Selv om denne og andre teorier
ikke holdt seg i lengden, tvilte ingen
i Aikios samtid på at samene var
Norges urbefolkning. Dette ga jo
bare næring til samfunnets ledende
sosial-darwinistiske strømninger
som hevdet at samene var underlegne
den mer sofistikerte europeer. Aikio
skiftet dermed strategi og mente at
samene var et mongolsk folkeferd.
Dette hjalp jo ikke det minste, selvfølgelig. Mongolene var jo også
underlegne europeerne.
I dag har den samiske befolkningen tatt tilbake sin selvrespekt
og etniske stolthet. Men da blir
urbefolknings-statusen plutselig
brukt mot dem! Nå sniker de seg
”foran andre i køen” og ber bent
frem om ”statlige overføringer som
overgår til og med dem som bøndene
kan drømme om”.
Dette kan jo bli en alvorlig utvikling, ser vi. Derfor har jeg i Aftenposten etterlyst opplysninger om
hvor samene kom fra, og når. Jeg vil
også gjerne vite hvem som i så fall
befolket de sirkumpolare strøk før
samene kom. Personlig er jeg sterkt
i tvil om samiske folkeslag i det hele
tatt ”kom”. De har jo utviklet sine
overlegne teknologier for overlevelse

i arktiske strøk over uhorvelig lang
tid nettopp fordi de har vært her i
uhorvelig lang tid. Hvor skulle de
eventuelt ha kommet fra?
Jeg bruker den litt upresise betegnelsen ”samiske folkeslag”, fordi en
rekke folkeslag østover i Russland
kan regnes som samiske, etter visse
kriterier. Samene føler også et slektskap med inuiter og indianere, selv
om det er viktige skiller som språk
og andre kulturtrekk. Men felles
for alle disse folkeslag er faktisk at
de var i områdene før vi hvitinger
kom.
Men dersom noen kan vise til litteratur eller forskning som påviser
at det var andre folkeslag i nordområdene før samefolket, er jeg uhyre
interessert i slik oppsiktsvekkende
viten. Den vil jo snu opp ned på
forestillinger vi har om at samiske
folkeslag ble skjøvet nordover ettervert som nordområdene ble mer
og mer interessante for europeiske
folkeslag. Det er altså omvendt: Det
er det ekspanderende samefolket som
presser den europeiske urbefolkningen sørover!

• Gunnar Gjengset tok magistergrad i
litteraturvitenskap på Matti Aikio. Han
redigerte i 1982 Samisk mot - norsk
hovmot om Altakampen for Pax. Senere
barne- og medieforsker. Ga ut Under
jernteppet i 1997, og Forsteinet liv, biografi om Gustav Vigeland i 1999. Biografi
om Matti Aikio i 2001.
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hawalah

Kan ikke lenger
hjelpe sine kjære
Syv somaliere ble fredag 5. oktober arrestert av
Økokrim i Oslo. Mandagen ble de varetektsfengslet for
to uker. De syv var mistenkt for å stå bak finansiering
av Osama bin Ladens terrornettverk. Økokrims
hovedargument var at det gjennom de fire kontorene
de syv arbeidet på, hadde det passert 16 millioner
kroner i løpet av tre måneder. Det somaliske miljøet
i Norge fortviler over hendelsene. De er avhengige
av kontorene for å overføre penger til familiene sine
i Somalia.
– Familien kan klare seg et
par uker. Men da trenger vi at
våre folk er ute av fengselet,
sier Mohamed Farah. Han er
koordinator for Somalisk komité
for menneskerettigheter. AntirasisteN møtte han og Mohamed
Noor, begge sentrale i det somaliske miljøet i Norge en uke etter
arrestasjonene. – Pengene vi
sender er ikke finansiering av
terror. Det er økonomiske bidrag
til familiene våre, det er derfor
situasjonen er såpass desperat
for oss, forteller de to.
Hawalah
Systemet somaliere i Norge
bruker for å overføre penger fra
Norge til familie i Somalia kalles
hawalah. Systemet kan virke
svært fremmed for nordmenn,
men også norske hjelpeorganisasjoner benytter systemet for å få
penger inn i Somalia. – Det er
bare i Norge dette systemet har
blitt stoppet, ingen andre steder
har myndighetene funnet grunn
til å stoppe dette, påpeker Farah.
Han kan videre fortelle at selv
i USA, det landet som leder
verden i kampen mot terrorisme,
får hawalahsystemet lov til å
fortsette som før.
Plikten
- Dere må huske på at i Somalia har vi ikke noe fungerende
infrastruktur. Vi har ingen bankog postsystemer og vi har ikke
et offentlig sosialt nettverk som
her i Norge. Vårt sosiale nettverk
er familien og venner. Det er
familien som hjelper seg selv
gjennom økonomisk tøffe tider,
sier de to somalierne. De forteller
at dette er en del av tradisjonen
i Somalia. Det er en uskreven
regel at et familiemedlem har
plikt til å hjelpe slekta hjemme
om han er utenlands. – Det er
på samme måte som da dere

Små summer
Mange nordmenn reagerte da
de hørte at somaliere i Norge har
overført 16 millioner kroner de
siste tre månedene til hjemlandet.
Men når dette beløpet blir delt
på de tre månedene og fordelt
utover blant de somalierne som
bor i Norge, blir det langt under
700 kroner i måneden på hver
somalier. I tillegg kan Farah
og Noor fortelle at det alltid er
mer overføring av penger om
sommeren. Somaliere med norsk
statsborgerskap som reiser til
Somalia for å besøke slekt tør
nemlig ikke å ta med seg penger
på reisen. I stedet velger de å
overføre penger til seg selv via
hawalahsystemet. På toppen av
dette kommer de ekstra pengene
som mange har sendt på grunn
av tørken.

Kort om rasisme
Rasisme er et relativt nytt fenomen.
Rasisme ble innført i sammenheng
med framveksten av imperialismen.

Raseteori

• Forskere og myndigheter over
hele Europa drev fram en aktiv
kampanje for å få folk til å tro at
det fantes forskjellige menneskeraser og at den hvite ”rasen” var
mer utviklet og hadde høyere verdi
enn andre ”raser”. Grunnlaget for
raseteorien var at et ”behov” for
å plyndre andre deler av verden.
Vesten brukte raseteori for å fortelle folk at den vestlige verden
hadde en gudegitt godkjenning til
å okkupere andre land og folk.
Raseteori skulle bli den eneste
aksepterte intellektuelle linjen i
Europa.

Norge også

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

Nazismens framvekst

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

nordmenn sende penger hjem
fra Amerika for hundre år siden,
sier Farah.
Gammelt system
Hawalah har fungert siden
1984, lenge før Osama bin Laden
erklærte ”hellig krig” mot USA
og vesten. Hele veien har somaliere i Norge hatt kontakt med
norske myndigheter, nettopp for
å unngå mistenkeliggjøring og
problemer. – Det som nå har
skjedd er ikke et problem for oss
som bor i Norge. Det er familien
i hjemlandet som lider, sier Noor.
– Akkurat nå er dette den eneste
måten at folk i Somalia kan få
penger på, skyter Farah inn. De
forteller at det har vært tørke i
Somalia de siste månedene, en
tørke som rammer nomadefolket
spesielt hardt. Dette folket er i
stor grad avhengig av kvegdrift,
og med en tørke blir det ekstra
nødvendig å få penger fra familie
i utlandet.
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Men rasismen var ikke død
Mohamed Noor og Mohamed Farah håper systemet snart blir operativt igjen. De frykter
konsekvensene for familie og venner i Somalia, dersom systemet ligger nede lenge.

Arbeidet framover
Framover kommer det somaliske miljøet i Norge til å jobbe
for å få stablet hawalahsystemet
på beina igjen. De har allerede
dannet en komité som skal jobbe
i forhold til myndighetene for å
forklare den desperate situasjonen mange har kommet i som
følge av arrestasjonene. – Vi
ønsker å fortelle hvordan vi alle
blir påvirket av dette, sier Farah.
– I denne saken trenger vi det
norske folks moralske støtte,
fortsetter han. – Vi håper nordmenn kan gi oss en hjelpende
hånd for å forhindre at denne
eneste måten å sende penger
hjem på blir ødelagt, skyter Noor
inn. De påpeker at det ikke er
mulig for somaliere å slutte å
sende penger hjem. De frykter
selvsagt begge at nordmenn skal
se på somaliere som terrorister
etter denne hendelsen. – Vi håper
at nordmenn forstår at dette ikke
er penger som finansierer terror,
det er penger som går til å holde
liv i familiene våre, sier de to.
Det de frykter aller mest er at
deres kjære i hjemlandet skal
lide, bli syke, sulte eller i verste
fall dø på grunn av de manglende
overføringen av penger.

Hawalah – Hvordan fungerer
overføringssystemet?
• En person i Norge skal overføre et
beløp til noen i Somalia.
• Han gir beløpet til den lokale kontakten til en av de fire organisasjonene i Norge.
• Pengene blir samlet til det sentrale
kontoret i Norge.
• Det gis beskjed til kontakten hos
mottakeren i Somalia via e-post
eller faks.
• Mottakeren får pengene i løpet av
en eller to dager fra den lokale
kontakten i Somalia
• Pengene blir overført fra Norge til
et kontor i Dubai.
• Penger fra kontoret i Dubai blir
sendt direkte til de lokale kontaktene.
• Fra pengene blir satt inn i Norge til
pengene faktisk er overført kan det
gå flere måneder.
• Omtrent 5% av beløpet som overføres går til administrasjon av systemet.

• Fremdeles er rasismen oppegående, den er faktisk så tradisjonell
at mange feilaktig tror at den
alltid har eksistert. Fremdeles er
det folk som setter sammenheng
mellom hudfarge og oppførsel.
Fremdeles brukes kulturforklaringer som om kultur var medfødt.
Fremdeles finnes det mennesker
som ser på enkelte folkegrupper
som mindreverdige. Fremdeles
finnes uvitenhet. En snakker for
eksempel om ”afrikansk oppførsel” som noe alle afrikanere har,
men ikke ” europeisk væremåte”
som noe alle europeere har, og
ignorerer at Afrika er et kontinent
som er 3 ganger så stort som
Europa, med tilsvarende store forskjeller.

Bekjemp rasismen!

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

nyheter og informasjon

sos-rasisme.no
din startside mot rasisme

rasisme, so what?
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Rasisme, so what?

Før jeg kom til Norge,
var alt jeg visste om
dette vakre landet at den
nydelige makrellen kom
herfra.
AV CHARLES KIBWANA,
UNION OF REFUGEES

Da jeg gikk på barneskolen
spiste vi makrell på boks hver
helg. Disse boksene var merket
med det norske flagget, og man
kunne lese følgende… ”made
in Norway”. Jeg elsket denne
fisken, og et av mine ønsker
var at jeg en dag kunne dra til
Norge og spise ubegrenset av
min favorittrett.
Dessverre kom jeg til Norge av
helt andre grunner, og jeg lærte
mye om Norge i Norge. Da jeg
kom hit fikk jeg en svært bra
behandling allerede ved flyplassen (selv om jeg var asylsøker
opplevde jeg ikke noen form for
rasisme). De vakre damene som
jobbet ved immigrasjonskontoret
ønsket meg velkommen, og jeg
husker fremdeles en dame som sa
til meg på perfekt engelsk: ”Have
a pleasant stay in Norway, Sir”.
Det var en annerledes velkomst
enn ved Heathrow i London. Der
måtte du gi dem adressen og
telefonnummeret til en person du
kjenner i England. Dette fordi de
vil ha bevis på at du skal treffe
noen, og at du ikke bare kommer
for å søke om asyl i England.
(Dette skjer svært ofte med svarte
mennesker som kommer fra den
tredje verden.) I Norge opplever
du sjelden en slik behandling.
Den første gangen jeg opplevde
rasisme av noe slag var i Bergen.
Dette skjedde da jeg ble invitert
til kirken av en norsk kristen
venn. Det var en vakker søndag
ettermiddag og bussen til kirken
hadde akkurat hentet oss. Opplødd og glad satt jeg meg ned
ved en dame i 50-årene. Til min
store overraskelse reiste hun seg
opp og satte seg på et annet sete.
Jeg følte meg avvist, men jeg
tenkte ikke på at dette kunne
være rasisme. Jeg hadde tidligere
hørt om rasisme, men hadde aldri
tidligere vært utsatt for det. Venninna mi trøstet meg og fortalte
at det finnes mange i Norge
som hater andre på grunn av
hudfargen deres. Disse folkene
blir kalt rasister.
Hendelsen okkuperte tankene
mine ei stund, men etter hvert
gikk det over. Etter denne hendelsen fikk jeg oppleve både
kjærlighet og tilhørighet i kirken.
Jeg tror nok at rasisme eksisterer

i Norge,
men samtidig vet jeg
at det finnes
mange nordmenn som
ikke er rasister, og som ikke bryr
seg om hudfargen til en person.
Jeg skal nevne noen få nordmenn som har ofret mye for å gi
asylsøkere en rettferdig behandling. En av dem er Bernt Hauge
som tilbringer 99 prosent av tiden
sin på et kontor i Trondheim og
jobber for disse menneskene.
Han bryr seg om og er glad i alle,
uansett hudfarge og nasjonalitet. Kontoret hans hos Rådgivningsgruppa i Trondheim hvor
han jobber som rådgiver, er et
levende rom for alle utlendinger.
Veggene på kontoret er fulle av
bilder med han selv og asylsøkere. Han er alltid tilgjengelig
når det er snakk om å hjelpe
utlendinger. Til min store overraskelse er han verken doktor,
sykepleier, sosialarbeider eller
psykolog, men ”bare” en kjemiker som er glad i mennesker,
spesielt fargede.
Arnulf Kolstad er en professor
som både bor og jobber i Trondheim. Han er en av de antirasistiske folkene jeg har hatt ære
å bli kjent med. Da de norske
myndighetene bestemte seg for
noe så inhumant som å deportere
Peter Emmanuel Kyemaire (
en rwandisk flyktning ) jobbet
Arnulf Kolstad dag og natt for å
få denne bestemmelsen omgjort.
Men alt han gjorde var forgjeves,
Da han fikk høre at Peter hadde
blitt satt i fengsel i Uganda, satte
han seg på det første flyet til
Uganda og besøkte ham. Han
forsøkte å skaffe Peter et visum
slik at han kunne komme tilbake
til Norge, men også dette uten
hell. Også han ofrer mye av sin
tid til å omgås utlendinger og
til å hjelpe asylsøkere. Alt dette
finansierer han ved egne penger
og med et varmt og menneskelig
hjerte.

Da UDI overførte meg fra det
midlertidige mottaket til det
mottaket hvor jeg skulle være
over lengre tid, kom jeg til en
liten by i Nord-Trøndelag. Det
første jeg gjorde da jeg kom dit
var å se meg om etter ei kirke.
Kameraten min og jeg dro til en
liten kirke og trodde vi skulle få
oss nye venner og bekjente. Men
der tok vi feil! Vi satt bakerst
i kirka og ingen torde å nærme
seg oss, ikke engang for å hilse.
Kanskje de andre så på oss som
inntrengere? Etter gudstjenesten
blir man sittende igjen i kirka
for å drikke kaffe og prate. Vi
satte oss ned ved ett bord, og til
vår store overraskelse kom ingen
bort til oss, ikke engang de eldre i
kirka. Men en ung gutt i tenårene
holdt oss med selskap og han
fikk oss til å føle oss velkomne.
Han var en ung gutt med et stort
antirasistisk hjerte, som til og
med inviterte oss med hjem til
seg. Vi fikk nummeret hans, og
han er fremdeles en god venn av
meg. Men fremdeles tenker jeg
på hvordan vi kunne bli utsatt
for en slik taushetsbehandling
blant de ”såkalte” kristne. Jeg
var faktisk svært forbauset! Den
neste søndagen ble det snakket
om misjonsarbeid i Afrika i kirka.
Jeg skulle ønske at de kunne
starte her i Norge før de drar til
andre deler av verden. I løpet av
den tiden jeg har bodd i Norge
har jeg møtt mange rasister, men
likevel kan jeg ikke si at alle jeg
ikke omgås er rasister. Jeg har
mange norske venner som liker
meg som jeg er.
Flyktninger og asylsøkere er
en minoritetsgruppe i Norge,
og dette får oss til å føle oss
underdanige. Det kna gjøre oss
paranoide. Når du har møtt en
rasist kan du lett dømme andre og
tro at også de har samme synet.

Vi isolerer oss ved å
være på flyktningemottakene
eller i kommunene, og venter på
penger fra sosialkontoret. Vi vil
ikke ta høyere utdannelse fordi vi
vet at vi aldri kan konkurrere med
en nordmann med den samme
utdannelsen. Mange av oss blir
”hengende” ved togstasjoner og
butikker og spiller på pengeautomater. På slutten av dagen sier
vi at vi ikke kan få en annen
jobb enn en vaskejobb fordi
arbeidsgiverne er rasister. Vi bør
være realistiske og gjøre som
nordmenn, gå på skolen (få oss
en utdannelse ). Vi bør gjøre noe
mer konstruktivt med livet vårt
enn å ”jakte” på eldre menn og
kvinner for lettjente penger.
Jeg vet om en asylsøker som
fikk en ide om å skrive en bok om
livet på et asylmottak. Han snakket med lederen for mottaket som
ga klarsignal til å skrive boken,
men som likevel var skeptisk til
det som skulle bli skrevet ned.
Tross dette var han med på å gi

råd og var hjelpsom til å finne
intervjuobjekter mannen kunne
benytte seg av. De fikk til og med
hjelp fra politiet. For at arbeidet
med boka skulle bli enklere og
mer effektivt, trengte mannen en
datamaskin på rommet sitt. Selv
om mottaklederen ikke kunne gi
mannen en datamaskin var han
behjelpelig med å spørre rundt
om det var noen som kunne gi
mannen en. En mann ga ham en
datamaskin, og det var mange
som beundret asylsøkerens initiativ. Derfor fikk han en del støtte.
Denne mannen bor i en by som er
kjent for å ekskludere folk, ikke
bare utlendinger, men også folk
fra andre deler av landet. Men
mannen fikk kontakt med de rette
menneskene i byen. Selvfølgelig
eksisterer rasisme i Norge, men
en finner også utallige mennesker
som tar avstand fra dette. De
fleste nordmenn er sjenerte og
tilbakeholdne, men dette betyr
ikke at de er rasister. Slik er de
bare. Forsøk å bli kjent med dem
før du dømmer dem!!!

Forsker med muslimhets

Jarle Synnevåg, ekspert på elektronisk krigføring ved
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), vil bli etterforsket
for rasistiske uttalelser. Det er statsadvokat Per
Reehorst som bekrefter dette overfor Dagsavisen.
Synnevåg har i flere måneder drevet grov hets mot muslimer
gjennom åpne nyhetsgrupper på internett. Synnevåg har bl.a.
uttalt at muslimer ikke er til å stole på ”før de ligger seks fot
under jorden” og at ”bare det å være muslim er en av de verste
forbrytelser mot menneskeheten en person kan være skyldig i”.
Han skal også ha beklaget at satanister ikke hadde såpass vett
”at de satte fyr på kirker hvor det oppholder seg kirkeasylanter,
da kunne man på sett og vis si at det ene faenskapet røket ut det
andre - bokstavelig talt”.
Som en følge av avsløringene har Synnevåg sagt opp sin stilling
ved FFI.
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"muslimsk fare"

Islam og terror
Mange har etter terrorangrepet på USA 11. september stemplet muslimer
som terrorister. Flere har
fremstilt islam som en
religion som oppfordrer
til terror mot alle kristne,
vestlige land. Samtidig
glemmer man i farten at
terrorister kommer fra alle
religioner, folkeslag og
grupperinger i samfunnet. Man glemmer også
at denne kollektive stigmatiseringen av muslimer
rammer over 1,2 milliarder
mennesker.

Likheter mellom
islam og kristendom:

• Begge religioner har kun én gud
• Begge har begrepet paradis som
belønning for et liv levd etter religionens regler.
• Begge religionene opererer med
en ond makt (”Satan” og ”Helvete”)
som et motvekt til det gode ( ”Gud”
og ”paradis”) ...
• Begge er forkynnende religioner;
dvs. at de man skal omvende
”vantro” og ikke-religiøse.
• Skapelsesberetningene i de to religionene er tilnærmet identiske; forskjellene er stort sett ulike stavemåter av navn.

føderale bygningen i Oklahoma
City, ble ikke kristne i midtvesten
stemplet som terrorister, og ingen
amerikanske politiker foreslo
å bombe midtvesten som hevn.
Man kan stille seg spørsmålet
om hvorfor alt blir så forskjellig
med en gang en forskrudd gruppe
mennesker begår terror "i Allahs
navn".
Ingen plass
Terror har ingen plass i noen
religioner, men fra tid til annen
er det likevel enkelte grupper
som velger å markere sitt syn
gjennom voldshandlinger. At
disse gjemmer seg bak et religiøst
kall, er ikke ensbetydende med
at tilhengere av denne religionen
er terrorister. Dette er viktig å
ha i bakhodet, spesielt nå når
frykten for terrorangrep har nådd
et paranoid nivå.
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For å motbevise at muslimer
automatisk er terrorister, behøver
man ikke å gå lengre enn til muslimenes hellige bok, Koranen.
I Koranen står det: ”Kjemp for
Guds sak [i Guds vei] mot dem
som bekjemper dere, men gjør
dere ikke skyldige i aggresjon.
Gud liker ikke aggressive. (2:190
[2:186] (Surat Al-baqarah)). Den
vanlige fortolkning på dette er
tatt fra Ibn Kathir som døde
ca. 1380 og som er godt kjent
lærd: ”Å ikke gjøre seg skyldig i
aggresjon betyr å ikke begå noe
som Gud har forbudt som for
eksempel å drepe kvinner, barn,
gamle mennesker, munker og
dyr og å brenne trær”.
Det er jo åpenbart at et slikt
vers i Koranen forbyr terrorisme,
og dermed er det ikke hold i
påstandene om at islam er det
samme som terror.
Likheter
Islam har, i likhet med jødedommen og kristendommen, et
utgangspunkt i det gamle testamentet. Blant likhetstrekkene
som finnes er den såkalte ”gyldne
regel”. I vår kultur uttales denne
regelen: ”Gjør mot andre som du
vil at de skal gjøre mot deg”. En
annen likhet er at både islam og
kristendom har en oppfordring
om å omvende de ”vantro”.
Terrorstater
USA har i tilnærmet 20 år sett
på land som Iran, Libya, Syria og
Somalia som ”terrorstater”. Spesielt Iran har vært stemplet som
et senter for terror mot vesten,
mye på grunn av det oppgjøret
som prestestyret i Iran hadde

Kilder:
• islam.no
• AN nr 2-97
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Likestillingssenteret i Oslo
foreslår å gi innvandrere opplæring i ”norske seksualnormer”.
Dette rapporterer Dagbladet.
Både tidligere justisminister
Odd Einar Dørum og SVs kvinnepolitiske leder Inga Marte
Thorkildsen støtter opp om forslaget. Thorkildsen er imidlertid
overrasket over overrepresentasjonen av ikke-vestlige voldtektsmenn. Hun mener at store
mørketall skjuler mange norske
voldtektsmenn.
Likestillingssenteret har, etter
det AntirasisteN kjenner til, i
ettertid gått ut og sagt at det ikke
var fullt så enkelt.
Det finnes flere sider av også
denne saken, og du kan finne mer
om innvandrere, kriminalitet og
voldtekt på sos-rasisme.no

Identifiserte
nazister
Fotballklubben Branns supportere la i september ut navn
og bilde av kjente nazister i
Boot Boys på internett. Flere
kjente nazister fra Kristiansand,
Stavanger og Oslo har i løpet
av sommeren flyttet til Bergen.
Nazistene har i tiden etter sommeren prøvd å infiltrere supportermiljøet for å bygge et nazimiljø i Bergen. ”Ingen nazister på
våre tribuner” er Brann-supporternes kontante svar på nazistenes
infiltrasjonsforsøk.
Forsøkene på å infiltrere miljøet
er ikke spesielt velkomne, siden
mange av nazistene tidligere
har angrepet Brann-supportere
i andre byer. Nazistene er også
utestengt fra Fotballpuben på
livstid. Dette melder bst.no.

verv fire om
dagen!
Innvandrere uønsket i borettslag

med USA etter den islamske
revolusjonen i landet i 1978.
Etter terrorangrepet mot USA i
september har disse landene gått
raskt ut og fordømt terroren. At
såkalte terrorstater fordømmer
terror mot en gammel fiende er
vel ganske urimelig, om det ikke
var for at terroren som nå har
rammet USA ikke har noen støtte
i selv noen av de "mest islamske"
land i verden.

Flere borettslag i Oslo nekter å la innvandrerfamilier flytte inn,
melder Aftenposten Interaktiv. Siden mai er 10 familier blitt nektet
leiekontrakt bare i bydelene Stovner og Vestli.
Borettslag som nekter å leie ut til innvandrere handler i strid
med straffelovens § 349a, som forbyr diskriminering pga. religion,
etnisk opprinnelse, seksuell legning osv.
Kristne terrorister
I alt oppstyret etter angrepet
på USA var det mange, både i
media, blant politikere og vanlige folk, som glemte at også
kristne terrorister eksisterer. Den
mest kjente er kanskje Timothy
McVeigh, som ble henrettet i
USA tidligere i år. Han var en
amerikansk høyreekstremist,
og kristen. Men selv om han
stod bak terrorangrepet på den

Flere rasismeanmeldelser

Antallet anmeldte brudd på rasismeparagrafen (straffelovens
§135a) har økt kraftig det siste året.
Per 2. august hadde politiet mottatt mer enn 41 anmeldelser
mot kun 32 i hele fjor. Det er NRK som skriver dette på sine
nettsider. Imidlertid blir så få av anmeldelsene straffeforfulgt at
Riksadvokaten har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal granske
politiets etterforskning.
Justisdepartementet har tilleggsbevilget 100 000 kroner til arbeidet
med utredningen som skal være klar innen 1. november 2002.

lokallagsrunden
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Lokallagsrunden

Fra 17. mai-toget i Levanger. SOS Rasisme var godt synlige. Kanskje noe å tenke på for andre lag?

Det er en god stund siden
siste ordinære nummer
av AntirasisteN, så denne
utgaven av Lokallagsrunden tar derfor for seg et
utsnitt av aktivitet som
strekker seg en god stund
bakover i tid. Det har
skjedd veldig mye rundt
i våre lokallag det siste
halve året!
Tromsø SOS Rasisme:
Laget har hatt en periode med
en del aktivitet. De delte ut AntirasisteN i valginnspurten. 15.
september holdt de stor konsert
på Tromsøs Stortorg. Temaet på
konserten var terroren mot USA.
Tromsø SOS Rasismes leder,
Jostein Jerkø holdt appell, og

publikum fikk høre fem forskjellige band. Tromsø-folk flest, og
da spesielt ungdom var fornøyde,
og Tromsø gjentar suksessen til
neste år.
Lokallaget har hatt løpeseddelutdeling mot hets og diskriminering av muslimer.
Tromsø SOS Rasisme hviler
ikke, og mens dette skrives,
planlegges markering på Krystallnatten, Regionskonferanse for
Nord-Norge og aksjoner rettet
mot diskriminering av russere.
Lørenskog SOS Rasisme:
Laget arrangerer konsert 2.
november kl 1830 på Ungdommens Hus. I tillegg har de drevet
utstrakt verving, og deltatt sterkt
bl.a. på Oslos 17. mai for alle, og
støttet opp under dugnader for
sentralt. De har også deltatt på
fylkeslagets studiemøter.
Elverum SOS Rasisme:
Laget er rimelig ferskt, men har
allerede rukket å være aktive på

flere fronter. De hadde konsert 6.
oktober med et hundretalls publikummere, og har fått æren av å
være vertskap for SOS Rasismes
høstlige Lokallagskonferanse.
Oslo og Akershus fylkeslag av
SOS Rasisme:
Lagene i Oslo har vært svært
aktive siden sist. Du kan i dette
nummeret se mer av 17. mai
for alle i Kuba-parken på Grünerløkka. Det har vært drevet
utstrakt standvirksomhet, verving og deltakelse i forskjellige
markeringer. For første gang
på mange år var det egen SOS
Rasisme-seksjon i 1. maitoget.
Gjennom hele våren 2001 har det
blitt avholdt åpne studiemøter
om aktuelle temaer på kontoret i
Oslo i regi av fylkeslaget. Disse
tiltakene holder fortsatt fram.
Krystallnatten markeres som
vanlig i Oslo med fylkeslaget
som hoveddrivkraft. Det blir
fakkeltog som starter på Jernbanetorget kl 1900 og avsluttes

på Youngstorget. Appeller og
kulturinnslag.

Asker SOS Rasisme:
Asker SOS Rasisme har hatt
flere åpne møter og løpeseddelutdelinger siden sist. De har
vært aktive i forhold til ting
som har skjedd i Oslo, og skal,
tradisjon tro, arrangere konsert
3. november på Club3.
Trondheim SOS Rasisme:
Etter noe tid uten et aktivt ordinært lokallag i Trondheim har
det nå startet opp igjen med en
ny kjerne av folk. I løpet av
sine første uker har de bl.a. stått
på stand og vervet mer enn 80
medlemmer på en dag! Sånn skal
det være!
Levanger SOS Rasisme:
Har vært aktive i forhold til
markeringer på 1. og 17. mai,
sjakkturnering, standvirksomhet
og mye annet.

Verdal SOS Rasisme:
Laget er rimelig ferskt, men har
allerede fått mye oppmerksomhet. De har bl.a. hatt markering i
forhold til å erklære Verdal som
antirasistisk sone.
Grimstad SOS Rasisme:
9. november arrangerer laget
i samarbeid med Human-Etisk
Forbund fakkeltog til minne
om Krystallnatten. Dagen etter
arrangerer laget antirasistisk
konsert for 5. år på rad. Konserten begynner kl 1900.
Bergen SOS Rasisme:
Lokallaget har drevet verving
og solgt materiell siden sist. De
får mange invitasjoner til å delta
på forskjellige arrangementer og
tiltakt, og er på jakt etter flere
aktivister. Folk som ønsker å bli
aktive oppfordres til å ta kontakt
med kontoret vårt i Haugesund
eller Oslo.
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Tragisk valg for
ekstremistene
Nazipartiene i Norge fikk ikke
mange stemmer ved årets Stortingsvalg. ”Norsk Folkeparti”
(tidligere ”Nazionalalliansen”)
fikk totalt 1 615 stemmer og
”Fedrelandspartiet” fikk 2 355
stemmer. De norske etablerte
nazipartiene har med dette vist
at de ikke har noen som helst
form for folkelig støtte. ”Norsk
Folkeparti” skrøt før valget over
at de hadde ”flere tusen” medlemmer, men valgresultatet viser
nok at dette tallet er et stykke fra
virkelighetens verden…
I tillegg oppnådde Kristent
Samlingsparti 6 714 stemmer.
Kristent Samlingsparti har bl.a. i
sin fundamentalistiske kamp mot
muslimske bønnerop frivillig
havnet i allianse med voldsdømte
nazister og andre fra det ekstreme
høyre. Til sammenligning fikk
moropartiet Det Politiske Parti
19 428 på landsbasis.

Krystallnatten
– 63 år siden starten på den organiserte
jødeforfølgelsen i Nazi-Tyskland

Natten mellom 9. og 10.
november 1938 i Tyskland
– en historie om uvirkelig
bestialitet.
Navnet stammer fra natten
mellom 9. og 10. november 1938.
Krystallnatten markerte startskuddet på jødeutryddelsene i
Nazi-Tyskland. Natten bærer sitt
navn etter at samtlige glassruter i
de jødiske forretninger og privathjem var knust så ettertrykkelig
at folk formelig vadet i glass i
dagevis etterpå. Dette var natten
da marerittet virkelig begynte i
Tyskland. Nazi-Tysklands organiserte voldshandlinger i samtlige tyske byer og landsbyer
mot jødene og deres eiendommer og gudshus. Natten da Goebbels for første gang i historien
trykte på den knapp som, via alle
Tysklands fjernskrivere, ga ordre
om hensynsløs forfølgelse av de
medborgere som allerede var blitt
fratatt alle rettigheter som mennesker – og som senere skulle
ende livet i gasskamrene eller
foran eksekusjonspelotongene.
Goebbels fikk, på ordre fra
Hitler, beskjed om slippe SS
og SA løs. Han ga ordre om at
politiet ikke skulle gripe inn
ovenfor ”befolkningens sanne

vrede”. SS og SA fikk ordre om
å hisse mobben og det tyske folk
opp. De fikk derfor ordre om å
opptre som sivile oppviglere,
noe som ikke ble fulgt i særlig
stor grad. Brannvesenet skulle
ikke gripe inn når synagogene
ble svidd av, kun unntatt dersom
”ariske” eiendommer sto i fare.
Eksempler på noen voldshandlinger:
Ingen steder i Riket kom det
til slike redselsfulle scener som
i Leipzig. De antisemittiske grusomhetene slo her alle rekorder.
Et barnehjem ble satt i brann
klokka tre om natta, og 73 jødiske
barn under ti år ble drevet ut
i nattemørket mot en skruppelløs mobb som begynte å pine
og plage de stakkars barna. To
foreldreløse jødiske barn på 8
år ble slått i hjel utenfor dette
barnehjemmet, som de hadde
vært plassert på siden foreldrene ble myrdet under liknende
omstendigheter noen måneder
etter Hitlers maktovertagelse.
En fransk generalkonsul stasjonert i Leipzig meldte til Frankrikes ambassadør i Paris om at
noen kvinner og to barn omkom
under en serie fysiske voldshandlinger ”som ikke kan beskrives”.
I München ble hundrevis av
jøder lesset på lasteplan og krøt-

tervogner og kjørt til konsentrasjonsleire. Emil Kraemer og hele
hans familie begikk selvmord
ved å kaste seg ned på asfalten
fra fjerde etasje.
I Nürnberg ble flere eldre
jødiske kvinner myrdet etter først
å være slept ut fra leilighetene
sine. En gammel jødisk skredder, Jacop Spaeth, ble pint i
hjel av pøbelen som først knuste
fingerknokene på mannen. Paul
Lebrecht blir kastet ut av øverste etasje i et hus, og får knust
hodet mot ett rekkverk på en av
verandaene nedenfor og faller
død på bakken. 15 mennesker
begår selvmord i den samme
timen som nazistene myrder et
liknende antall. Av de femten er
syv kvinner.
I Fürt og Bismarck Platz i
Frankfurt am Main blir samtlige
jøder, selv spedbarn, dødssyke
og gravide kvinner jaget ut av
sengene sine og drevet opp på
byens teater, opp på scenen,
hvor de blir stående på utstilling
mens den overfylte teatersalen
spotter og håner de livredde
menneskene. Klærne blir revet
av dem.
I Berlin moret en mengde seg
med å pryle en gammel krokrygget mann av jødisk slekt. Hver
gang han kom seg opp fra gateskitten løp de på ham. Til slutt
orket han ikke reise seg. Et par

unge gutter trampet ham så i
hjel. En ”raseren” tysker som
tillot seg å kritisere det bestialske
drapet, ble slått ned og deretter
arrestert, mens mengden skrek
”jødevenn!” etter ham.
Aldri mer nazisme?
Natten mellom 9-10 november
1938 i Tyskland er en historie
om uvirkelig bestialitet. En grusomhet det er vanskelig å forestille seg. En lærdom om det
grusomme potensialet som ligger
i de fleste vanlige – kanskje alle
– mennesker. Et skrekkscenario
som det er vanskelig å forestille
seg. Men åpner for et fryktelig
spørsmål – kan det skje igjen?
De siste års hendelser har vist
oss at dette kan skje. Men samtidig er det mennesket som skaper
historien. Årsaken til at nazismen
kom til makta i Tyskland, var
at folk ble villedet. Massesuggesjon og en voldsom propaganda,
kombinert med svak motstand,
gjorde det mulig for nazismen
å komme til makta. Skal dagens
nazibevegelse stoppes, må den
bekjempes. SOS Rasisme arrangerer derfor årlige demonstrasjoner mot nazisme for å minnes
krystallnatten. Jo flere som er
aktive antirasister og antinazister, jo vanskeligere blir det for
nazismen å på nytt komme til
makta.

Nazister stiller
til valg
Den svenske naziorganisasjonen Nationalsocialistisk Front
(NSF) vil stille liste ved neste
års kommunevalg, melder Aftenposten.
I første omgang stiller nazistene
til valg i den svenske kystkommunen Karlskrona, men det forventes at organisasjonen vil forsøke å stille også andre steder.
Den aktive antirasisten Björn
Fries antar at NSF trenger 3-400
av de avgitte stemmene i Karlskrona for å få en representant
inn i kommunestyret. Han er
imidlertid overbevist om at de
ikke vil lykkes.
Det vil bli første gang nazister
stiller liste ved et svensk valg.

Nazist dømt for
rasisme
Den kjente nazisten Terje Sjølie
ble i Borgarting Lagmannsrett
dømt for blant annet rasisme
etter straffelovens § 135a fredag
21. september. Dommen kom
på grunnlag av rasistiske utsagn
Sjølie kom med i forbindelse
med den ulovlige Hess-marsjen
i august 2000. Han ble også
dømt for grovt bankran, promillekjøring, kjøring uten førekort,
hærverk på politibiler og for å
arrangert den ulovlige marsjen
i august 2000. Straffen, som
ble anket til Høyesterett, var på
to år og åtte måneder. Det er
Aftenposten som melder dette. .
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AntirasisteN nr 5 – 2001

"Kamp mot all rasisme, der du jobber, der du bor og der du sitter inne!" Demonstrasjonen på utsiden og innsiden av Oslo
kretsfengsel fikk mye oppmerksomhet i pressen, og omtrent 25 personer hadde funnet veien til demonstrasjonen til tross
for svært kort varsel.
Politiet tok ingen sjanse når parolene var rettet mot Sentrum politistasjon og tilfeller av vold og rasisme blant politifolk.

nyheter
informasjon
pekere
arkiv
sos-rasisme.no
antirasistisk startside

AntirasisteN nr 5 – 2001

politirasisme

side 11

Politiets diskriminering

Denne sommeren ble rasisme i politiet satt på dagsorden i Oslo. Gjennom demonstrasjoner, markeringer og
debatter ble diskrimineringen som mange mørkhuda i
Oslo har blitt utsatt for av politiet, synliggjort.
TEKST/FOTO: ULRIK MOTZFELDT GJØLSTAD

Det hele begynte med politiets
trakassering av en palestiner og
en sudaner på forsommeren. I
de følgende ukene engasjerte
flere miljøer seg til kamp mot
den offentlige diskrimineringen,
blant annet Oslo og Akershus
SOS Rasisme. – Vi mener det
er viktig å støtte alle som blir
utsatt for rasisme og diskriminering, sier fylkesleder i Oslo og
Akershus SOS Rasisme, Trond
Thorbjørnsen.
Ikke nytt
- Vi vet om flere tilfeller der
politiets handlemåte ikke bare er
kritikkverdig, men også direkte
kriminell, fortsetter han. Som
leder av fylkeslaget har han stått i
spissen for SOS Rasismes engasjement i denne saken. Han påpeker at det som har blitt avslørt
i sommer ikke er noe nytt. – I
praksis har det i mange år blitt
drevet en kampanje der tvilsom
statistikk misbrukes, og framstiller personer med flyktning- og
innvandrerbakgrunn som kriminelle.
Statistikken lyver
Statistikken som politiet presenterer blir ofte feiltolket av
media. Politiets statistikk forteller
om hvor mange personer som er
anmeldt, hvor mange saker som
er etterforsket og hvor mange
personer som er straffedømt. I tillegg ønsker politiet å vise hvilke

nasjonaliteter som er representert i statistikken. Det er flere
problemer knyttet til medias og
politiets presentasjon av kriminalstatistikk. Alt for ofte blir
”anmeldte” og ”straffedømte”
blandet sammen. I andre tilfeller
blir forskjellen på disse presentert
som en mindre detalj. I tillegg er
det slik at kriminalstatistikken
ofte kan fortelle mer om hvilke
personer som blir kontrollert
mest, enn hvilke som er mest
kriminelle. AntirasisteN har
flere ganger fortalt en annerledes
sannhet om innvandrere og kriminalitet enn den tabloidavisene
presenterer i krigstyper. (Les mer
på sos-rasisme.no)
Voldelig arrestasjon
I sommer ble altså en sudaner
og en palestiner stoppet og
avkrevd legitimasjon av politiet
i Oslo sentrum. Dette skal ha
skjedd uten noen grunn, og da
palestineren ikke kunne framvise
legitimasjon, skal politiet ha
reagert med å banke opp de to.
De to har fortalt at de ble utsatt
for slag og spark av politiet, og
at politifolkene tok kvelertak på
dem. Mens dette skjedde, ankom
palestinerens forlovede med
både legitimasjon og oppholdstillatelsen. Politiet hevdet da at de
to hadde oppgitt falsk navn til
dem før forloveden var ankommet med papirene. Dermed ble
de to arrestert, og på kjøreturen til
Grønland Politikammer skal de

Trond Thorbjørnsen, leder for Oslo og Akershus fylkeslag og medlem
av Arbeidsutvalget / Landsstyret, holdt appell under markeringen
utenfor Sentrum politistasjon.
to ha blitt utsatt for både rasistisk
hets og mer vold fra politifolkene. På Grønland Politikammer
ble de to satt på glattcelle over
natten, før de fikk oppsøke lege.
Da de fikk gå dagen etter, ble de
verken bøtelagt eller siktet for
noe straffbart.
Demonstrasjon
På bakgrunn av denne saken
ble det organisert en demonstrasjon utenfor Sentrum Politikammer i Oslo onsdag 11. juli. SOS
Rasisme deltok med håndpla-

kater, appell og flagg. – Vi i
fylkeslaget ønsker å vise at politiets trakassering av mørkhudede
er rasisme i praksis, sier Thorbjørnsen.
Politiet møtte mannsterke opp
under demonstrasjonen. – Det er
jo litt ironisk at politiet møter
med skjold, køller og hjelmer
for å overvåke en demonstrasjon mot nettopp politivold, sier
fylkeslederen. For øvrig kan
det nevnes at demonstrasjonen
foregikk rolig og uten antydning
til voldsomheter.

Utenfor fengselet
Allerede fem dager etter den
første demonstrasjonen ble SOS
Rasisme kontaktet av fanger ved
Oslo kretsfengsel. De mente seg
utsatt for rasisme og diskriminering i fengselet. – Det er få
i Norge som egentlig vet hva
som skjer bak murene, men det
eksisterer selvsagt rasisme der,
som andre steder i samfunnet. De
innsatte forteller at de utsettes
for rasisme både fra medfanger
og vokterne, og dette kommer
i tillegg til den straffen de er
idømt. SOS Rasisme i Oslo og
Akershus bestemte oss derfor
for å arrangere en demonstrasjon
utenfor Oslo kretsfengsel.
Flere av de innsatte deltok i
demonstrasjonen fra innsiden.
På utsiden ropte demonstranter
det nye slagordet ”Kamp mot all
rasisme, der du jobber, der du bor
og der du sitter inne”. Innenfor
hengte innsatte opp banner med
slagord fra cellevinduene sine.
– Vi er svært godt fornøyd med
denne demonstrasjonen, ikke
bare fikk vi en del oppmerksomhet fra media rundt den, men
vi fikk også satt søkelys på at
rasisme og diskriminering faktisk eksisterer i fengslene, sier
Thorbjørnsen.
I ettertid av disse aksjonene
begynte politiet i Oslo med en
del intern opprydning. Hvor mye
som kom ut av denne opprydningen vet man ennå ikke, men
at rasisme og diskriminering
også fra politiets side fremdeles
eksisterer, er det liten tvil om.
– Jeg tviler ikke på at ledelsen
i politiet gjerne vil rydde opp i
egne rekker, men så lenge det
finnes rasisme i samfunnet vil
dette også finnes i politiet.

Deportees (Woody Guthrie)
The crops are all in and the peaches are rott’ning,
the oranges piled in their creosote dumps;
they’re flying ‘em back to the Mexican border
to pay all their money to wade back again.

We died in your hills, we died in your deserts,
we died in your valleys and died on your plains.
We died ‘neath your trees and we died in your bushes,
both sides of the river, we died just the same.

My father’s own father, he waded that river,
they took all the money he made in his life;
my brothers and sisters come working the fruit trees,
and they rode the truck till they took down and died.

The sky plane caught fire over Los Gatos Canyon,
a fireball of lightning, and shook all our hills,
who are all these friends, all scattered like dry leaves?
The radio says, “They are just deportees”.

Some of us are illegal, and some are not wanted,
our work contract’s out and we have to move on;
six hundred miles to that Mexican border,
they chase us like outlaws, like rustlers, like thieves.

Is this the best way we can grow our big orchards?
Is this the best way we can grow our good fruit?
To fall like dry leaves to rot on my topsoil
and be called by no name except “deportees”?

Goodbye to my Juan, goodbye, Rosalita,
adios mis amigos, Jesus y Maria;
you won’t have your names when you ride the big airplane;
all they will call you will be “deportees”.

materiell / bli medlem:

NB! Dette er et lite utvalg av det materiellet som finnes. Gå på internettsiden vår,
www.sos-rasisme.no for større utvalg eller spør oss om en materielliste.
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___stk Lightere «SOS Rasisme» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
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