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2001

– på godt og vondt

V

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.

AntirasisteN nr 1 – 2002
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 annerkjenner 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.

Bli aktiv!

Vi har gått gjennom et år
med mange store hendelser, på godt og vondt, både
nasjonalt og internasjonalt. Organisering er viktig
I dette nummeret av Antira- Store bevegelser og organisasjoner
er drivkraften i grunnleggende forsisteN har vi prøvd å gi et andringer. Når vi hører om Martin
King som drev fram borgersammendrag av de viktigste nyhetene fra Luther
rettighetsbevegelsen i USA, så er det
2001 som har med rasisme og antirasisme King som symbolsk frontfigur for en
tilsvarende enorm folkebevegelse vi
å gjøre.
snakker om. Uten de store massene
ryggen kunne aldri King nådd så
Det har vært et år preget av tragiske hendel- igodt
fram med sine standpunkter.
ser. Det er bare så alt for trist at menneskeliv
Ikke alt har forandret seg
må til for å la oss få øynene opp for hva som Verden har selvsagt forandret seg
skjer. Alle de tragiske hendelsene som har siden disse sakene var aktuelle.
skjedd har en forhistorie, det er dette vi må
erkjenne for å bekjempe ondskapen.
Jeg vil anbefale alle ihuga antirasister å
besøke SOS Rasismes hjemmeside som
7.–15. februar arrandaglig oppdateres med nyheter, og ikke minst:
gerer StudentersamOppretthold beredskapen mot alle former for
funnet Bislet sin
rasisme og nazisme!
tradisjonelle Uka på
Regionskonferanse for Oslo, Høgskolen i Oslo.
Dette året valgte
Akershus og Østfold
studentene
SOS
Helgen 1.–3. februar arrangerer SOS Rasisme
regionskonferanse i Ytre Enebakk.
Rasisme som sin
Av temaer for konferansen blir “Pressen og de
fremmede” og antirasistisk kultur. Det blir seminarer
samarbeidspartner.

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!
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

Ta kontakt!
Ta kontakt for mer informasjon om
lokallagsaktivitet der du bor!

Antirasistisk Uka 2002

om pressearbeid, økonomiarbeid i lokallagene,
aksjonsverksteder, antirasistisk teater og organisatorisk
om SOS Rasisme - veldig bra for nye aktivister, eller
de som føler de ikke kan nok.
Arrangørene legger vekt på et godt sosialt opplegg
og konferansen er selvsagt rusfri.
Konferansen blir på Spigerverksarbeidernes Feriehjem i Enebakk
Oslo/Akershus dekker reiseutgifter for alle aktivister
som vil delta. Buss 501 går fra Oslo, og stopper like
ved konferansestedet. De som melder seg på vil få
informasjon om felles avreisetidspunkt fra Oslo.
Deltakeravgift er 120 kr som dekker reise, mat og
opphold.
Oslo/Akershus Fylkeslag håper på mange deltakere,
for påmelding ring kontoret i Oslo, eller fyll ut ut
skjema på http://www.sos-rasisme.no/rk/

Menneskerettighetshuset i
Trondheim
SOS Rasisme Rådgivningsgruppa i Trondheim og
de andre SOS-gruppene i Trondheimsområdet flytter
på seg i løpet av våren.
De nye lokalene ligger i Menneskerettighetshuset
i Fjordgata, et hus som SOS Rasisme kommer til å
dele med blant andre Landsforeningen for lesbisk og
homofil frigjøring og Amnesty International.
I tillegg til kontor for det omfattende arbeidet som
skjer i regi av Rådgivningsgruppa, er det også et
kontorlokale for de andre gruppene og et stort møterom
som deles med de andre organisasjonene på huset.

AV OLA MELBYE PETTERSEN OG
CHRISTIANE MURIBØ
Joachim Fredrik von Hirsxh og Christiane Muribø.

Uka
Uka 2002 er, ifølge bookingsjef
Joachim Fredrik von Hirsch, et viktig
sosialt tiltak som skal samle alle
avdelingene ved Høgskolen i Oslo.
– Arrangementet vårt er yngre og
mindre enn Uka ved for eksempel
Høgskolen i Trondheim og Ås, men
vi vokser og kan i år levere et mye
større og bredere program enn tidligere.
I tillegg til å være en ukes fest
med musikk og hygge for studentene
skal det gjennom Ukas program
settes søkelys på viktige politiske og
samfunnsrelaterte temaer.
Det er ellers viktig å påpeke at Uka
er åpen for alle, både studenter og
andre interesserte.

Samfunnet
– Studentersamfunnet eller Samfunnet er møteplassen for studentene
utenom studietida. Vi har et styre på
åtte personer som jobber daglig med
å organisere et variert fritidstilbud. I
tillegg til Uka arrangerer vi konserter
hver andre eller tredje uke og har
fulle hus torsdager på krokveldene
våre. Samfunnet skal ivareta studen-

tenes både sosiale, kulturelle og
politiske behov gjennom organisering.
Antirasisme
– Noen av oss i styret satt og snakket om World Trade Center og ringvirkningene av terrorhandlingene.
Vi følte at det var viktig å ta avstand
fra den generaliseringa og hetsen av
muslimer og arabere som fulgte i
kjølvannet av 11. september.
Vi tok det opp på et styremøte
i november og vedtok der at Uka
2002 skal sette fokus på kampen mot
rasisme og at 50% av overskuddet
skal gå til SOS Rasisme.
SOS Rasisme var rett og slett de
første vi tenkte på, vi vurderte egentlig aldri noen andre. Navnet har nok
innarbeidet seg i bevisstheten opp
gjennom årene.
Spark i baken
Det er mange foreninger ved høyskolen, men ingen reine antirasistiske. Allikevel tror Joachim
studentene lar seg engasjere av
rasismespørsmål.

– En del trenger kanskje et lite
spark i rompa, noe årets Uka helt
sikkert vil bidra til.
Uka 2002
• torsdag 7. februar
Offisiell åpning av Uka
• fredag 8. februar
Standup med Jon Schau
• lørdag 9. februar
StudRock
• søndag 10. februar
Filmmaraton
• mandag 11. februar
Åpent møte: innvandrere og kriminalitet
v/ Elisabeth Myhre Lie
• mandag 11. februar
Jazzarrangement på fyrhuset
Vinsmaking, ost og musikk
• tirsdag 12. februar
Horrorshow med Carl de Rome
• onsdag 13. februar
Kjendisparty
• torsdag 14. februar
Grand Prix
• fredag 15. februar
3. etg fest
Konsert med Vibeke Saugestad
Pilate
Dj Rune
Dj og kro i kjeller'n
Studentersamfunnet på Bislett
Pilestredet 52, Høyskolesenteret
stud.hio.no/samfunnet
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Hva skjedde med Victor Lopez?
Victor Lopez var en livsglad og
engasjert gutt på 15 år, bosatt på
Holmlia i Oslo. Etter drapet på
Benjamin Hermansen var han en
av Benjamins venner som stod
offentlig fram og fordømte nazismen. Onsdag 19. september ble
han funnet død, hengende i en
hundelenke.
Omstendighetene rundt drapet er svært
mistenkelige, likevel har politiet avvist
dødsfallet som selvmord. Denne teorien
avfeier alle som kjente Victor, og frykten har
nok en gang spredd seg på Holmlia.
Politiet avviser drapsteori
Til tross for de svært mistenkelige omstendighetene rundt dødsfallet, har politiet
kategorisk avvist påstandene om at dødsfallet
skyldes drap. Politiet har ikke avhørt vitner
med relevante opplysninger, ikke avhørt
familie og venner, åstedet var kun avsperret
i en time etter funnet av liket og arbeidet
har fra politiets side gitt et inntrykk av å
være svært mangelfull. Riksadvokaten har
også vært inne i bildet og krevd en forklaring
fra Oslo politi, i tillegg har Victors foreldre
overlevert justisminister Odd Einar Dørum
et brev der de ber saken tatt opp igjen med
full etterforskning.
Trusler fra nazimiljøet
Victor Lopez ble landskjent da han mante til
kamp mot rasisme etter drapet på vennen sin,
Benjamin. Sammen med andre ungdommer
fra Benjamins vennekrets fikk også han
i tiden etter drapet på Holmlia trusler fra
nazister via telefon og tekstmelding. Disse
truslene skapte frykt og uro i ungdomsmiljøet,
spesielt siden nazistene ikke sluttet å komme
til Holmlia for å trakassere miljøet der.
Av meldinger som ungdommene fikk var
“Vi skal ta dere en etter en” blant de mest
hyppige.
Luftet hunden
Onsdag 19. september hadde Victor vært på
trening. Kort tid før hadde han betalt kontin-

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.
Benjamin og Victor sammen på juleball i 2000. Trekvart år senere var begge to døde.

genten på treningsstudioet av egne penger.
Han hadde også nettopp begynt på media og
kommunikasjonslinja på Sogn Videregående
i Oslo. Den fatale onsdagskvelden var Victor
bare en kort tur hjemom før han skulle treffe
noen venner på en ungdomsklubb. Han tok
med seg hunden sin, Yango, for å lufte den
på veien. Victor kom aldri frem til vennene
sine, 15 minutter etter at han forlot hjemmet
ble han funnet død.
Mistenkelig
Da Victor ble funnet, hengende i et spinkelt
lite tre, hadde han knærne på bakken. Han
hang i hundelenka, mens Yango satt ved
siden av, bjeffende. Åstedet, en gangsti
på Holmlia, lå i stikk motsatt retning av
ungdomsklubben som Victor skulle til. Ingen
kunne forstå hva som hadde skjedd, aller
minst de som kjente Victor. I vennekretsen
og i familien var han kjent som en gutt
som ville noe. Han ble beskrevet som en
rolig, voksen gutt som var glad og aktiv.
Victor og kjæresten hadde sammen skrevet
en kjæresteavtale, der de også planla å
forlove seg, til tross for den unge alderen.
Dødsfallet ble derfor mottatt som et sjokk i
vennekretsen hans.
Rask konklusjon
Politiets konklusjon kom allerede fredagen
etter dødsfallet. De mente at Victor Lopez
hadde tatt sitt eget liv, fordi, i følge politiet,
kjæresten hans hadde gjort det slutt tidligere

samme dag. Dette stemmer ikke overens
med hva Victor hadde sagt til foreldrene sine
da han var hjemme og hentet hunden, eller
hva kjæresten har fortalt senere. Etter denne
konklusjonen anså politiet saken som ferdig
etterforsket. Vitner med viktige opplysninger
ble ikke hørt. Et vitne kan fortelle om tre
mystiske biler som kjørte inn på gangstien
i tidspunktet rett etter at Victor gikk hjemmefra. Og politiet har ikke snakket med
Victors foreldre. Videre har åstedsgranskerne
fra politiet oversett viktige spor i området
rundt åstedet. Der ble det etter drapet funnet
et tau med en renneløkke, som hadde blitt
oversett av politiet.
Hva skjedde?
Så hva skjedde med Victor Lopez? Tok
den 15 år gamle livsglade gutten livet av
seg i en hundelenke i en tynn kvist mens
hunden stod ved siden av og bjeffet? Eller
er etterforskningen uforsvarlig gjennomført,
med manglende utspørring av vitner og
overfladisk åstedsgranskning? Og hvorfor
er ikke foreldrene til Victor avhørt? Hva
med vitnet som så de mystiske bilene?
Drapstruslene fra nazimiljøet i Oslo? Og
hvorfor offentliggjøres ikke obduksjonsrapporten før i mars 2002, et halvt år etter at
liket ble funnet?
Vi krever svar! Vi krever full etterforskning
av hva som skjedde med Victor Lopez! Og vi
krever at de som bor på Holmlia skal få leve
i trygghet, uten frykt for nazister!

Hverdagsrasisme anno 2001
Hverdagsrasismen er på ingen måte forsvunnet i
løpet av året som gikk. Etniske minoriteter opplever
stadig diskriminering og utestengelse fra det norske
samfunnet. Vi hører om mennesker som
har søkt over 500 jobber og ikke har
blitt innkalt til ett eneste jobbintervju
utesteder driver systematisk utsiling
av mennesker med mørk hudfarge, og
kvinner med hodeplagg blir spyttet etter
på gata.
Noe positivt har imidlertid skjedd i 2001
Politikerne skrev under på en erklæring
om å avstå fra å spille på fremmedfrykt
i valgkampen.
Arbeidsmiljøloven § 55 er endret for å gi
et bedre vern mot etnisk diskriminering i
arbeidslivet.
Politi- og lensmannsetaten satte ned en arbeids-

gruppe for å motarbeide rasisme og diskriminering
i politiet.
Utestedsdiskrimineringen har blitt tatt på alvor, to
utesteder i Oslo ble tiltalt for etnisk diskriminering,
den ene er dømt i byretten.
SOS Rasisme håper at politikere og folk flest
fortsetter med å ta hverdagsrasismen på alvor!

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”.

Men rasismen var ikke død
• 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

kommentarer
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Nazismen – fremdeles en trussel
Fjoråret vil gå inn i historien som året da
Norge mistet uskylden. Allerede i januar kom
sjokket, en ung gutt på bare 15 år måtte
bøte med livet. Grunnen var hudfargen hans.
Benjamin Hermansens drapsmenn tilhørte
den nazistiske organisasjonen Boot Boys
Oslo, kjent for å fyll, notorisk voldskriminalitet
og spredning av nazihat. Hva har skjedd blant
nazistene i Norge i løpet av 2001?
I august 2000 markerte 15 000 mennesker
sin avsky mot nazismen på Youngstorget i
Oslo. Anledningen var at norske nazister hadde
invitert til en ulovlig minnemarsj for nazi- og
krigsforbryteren Rudolf Hess.

Vold og kriminalitet
Drapet på Benjamin Hermansen kom etter en økning i
volden fra nazister i Norge. Våren 2000 ble to innvandrere
knivstukket i Stavanger, i Bergen ble en bokkafé forsøkt
påtent. I Kristiansand ble innvandrerungdommer flere
ganger angrepet av nazigjenger. Nyttårsaften 2000 banket
en nazigjeng opp en somalisk gutt slik at han mistet
hukommelsen i over 9 måneder. Så blir jo spørsmålet om
Benjamin ville vært i live i dag om norske myndigheter
hadde tatt faresignalene mer alvorlig.
Nazister fjernet av Brannsupportere
Etter drapet på Benjamin har nazister i Norge gjennomført mindre profilerte forbrytelser. Bank- og
butikkran, våpentyverier og mindre
voldsepisoder har forekommet. De har
også prøvd å infiltrere fotballsupportermiljøer. Her har Brannsupporterne vist
hvordan man skal komme problemet til
livs ved å nekte nazister medlemskap,
fått de fjernet fra fotballkamper og i
tillegg sørget for at fotballpuben ikke er
åpen for nazister. Nazister i Norge har
merket at de jobber i motbakke.

Etter drapet på Benjamin Hermansen 26.
januar 2001 demonstrerte nærmere 100 000
mennesker rundt om i hele landet mot nazismens grusomheter og brutalitet. Den kollektive
Samlingssted
fordømmelsen av nazismen var total. Nazistene
gikk under jorden, men de forsvant ikke. Kilder
Fyllenazistene i Boot Boys har i løpet
innenfor miljøet har sagt at voldshandlingene
av året skaffet lokaler til paraplyorgaJoe Erling Jahr er ikke på popugjennom 2000 og 2001 har hardnet miljøet; de laritetstoppen i Norge...
nisasjonen sin, Club 22. Dette huset på
som ikke tør å være med på voldelige aksjoner
Eidsvoll har allerede blitt, og kommer
har forsvunnet ut, og igjen sitter en svært voldelig i enda større grad til å bli, et samlingssted for kriminell
kjerne.
aktivitet. Trenger virkelig Norge flere nazidrap for å
forstå hvor farlig nazister er?

Tore W. Tvedt og Vigrid
Naziorganisasjonen Vigrid, ledet av den kriminelle
Tore Wilhelm Tvedt, har også vært aktiv i løpet 2001.
Tore W. Tvedt, som flere ganger har hevdet at han er et
sendebud fra de norrøne gudene for å frelse “den ariske
rasen”, har gjentatte ganger blitt anmeldt og stevnet
for brudd på våpenlover og rasisme. Gjennom Vigrids
nettsider har han forsøkt å rekruttere barn og ungdom
til sin organisasjon, og en av de tiltalte for drapet på
Benjamin, Veronica Andreassen, har en fortid som
medlem av Vigrid.
Hatspredning i Oslo-bydeler
I områder rundt Oslo, i bydeler som Kolbotn, Bøler og
Holmlia sprer nazister fremdeles frykt. De har spredd
hat og trusler mot antirasister og personer med mørk
hudfarge. Andre steder i landet har også merket av
nazistene eksisterer, og at de er kriminelle uromomenter.
På internett florerer hatet, nazistene holder seg ikke
for god til å oppfordre små barn til å hate innvandrere,
og de maner også til voldshandlinger mot meningsmotstandere.
Stopp nazistene!
SOS Rasisme har i alle år kjempet mot rasisme og
nazisme. Vi har kjempet for et likeverdig samfunn,
der folk kan leve i trygghet uansett hudfarge, religion,
politisk ståsted eller seksuell legning. Vi mener at
nazismen er en av de ondene som må bekjempes for å nå
disse målene. Og vi mener at nazistene ikke skal ha rett
til å organisere seg, eller til å spre sitt hatefulle budskap.
Vi krever derfor forbud mot nazistiske organisasjoner,
nazisymboler og nazistiske arrangement!

Utlendingsmyndighetene i 2001 – et tilbakeblikk
Året 2001 skulle være et meget
spennende år for alle som er
involvert i norsk flyktningpolitikk
og utlendingers rett til asyl.
Det første og største endringen var
at det nyopprettede Utlendingsnemnda
(UNE) skulle overta som klageinstans for
Justisdepartementet. De fleste frivillige
organisasjonene som jobber på feltet var
positiv til omleggingen. Nå har UNE
eksistert i 1 år og erfaringene med UNE
er dessverre ikke så positive som vi hadde
håpet på.
Møte i Utlendingsnemnda
Den 26. september var de frivillige
organisasjonene som er oppnevnt til å
foreslå medlemmer til Utlendingsnemnda
invitert til møte i Nemnda. På møtet
gjennomgikk leder for UNE, Terje Skjeggestad virksomheten hittil og her er en del
å legge merke til.
Kun 10% i nemnd
Per 31.08.01 var kun 289 saker av hele
2 544 saker behandlet i nemnd – dette
tilsvarer kun 10% av sakene. Resten
behandles av nemndleder alene eller av
sekretariatet. Når det gjelder personlig
fremmøte er det kun 151 saker hvor dette
har skjedd. At kun 6 % har fått denne
muligheten er sørgelig. I utlendingsloven
§ 38 b som regulerer hvem som har rett
til fremmøte står følgende:

” § 38b. Behandlingsformer m.v. i Utlendingsnemnda.
I den enkelte sak deltar en nemndleder
og to medlemmer, jf. likevel annet
ledd. Det ene medlemmet trekkes ut
blant dem som er oppnevnt etter forslag
fra Kommunal- og regionaldepartementet, Utenriksdepartementet og Norges
Juristforbund. Det andre medlemmet
trekkes ut blant dem som er oppnevnt
etter forslag fra humanitære organisasjoner. Den enkelte nemnd kan behandle
flere saker.
Saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål, kan avgjøres av en leder alene.
I slike saker kan nemnda også delegere
vedtaksmyndighet til sekretariatet.
Saker som kan avgjøres av en leder
alene, er bl.a. klager der vilkårene
for å omgjøre Utlendingsdirektoratets
vedtak åpenbart må anses å foreligge,
og klager som må anses grunnløse. Det
samme gjelder anmodning om omgjøring av vedtak truffet av Utlendingsnemnda når det ikke er grunn til å anta
at nemnda vil endre vedtaket. På samme
vilkår kan en leder under behandlingen
av slik anmodning beslutte at det ikke
skal tas hensyn til opplysninger, dokumenter eller andre bevismidler som
kunne ha vært gitt eller fremlagt under
den tidligere behandlingen av saken.
Nemnda bestemmer selv behandlingsformen. Saker som behandles etter første
ledd, avgjøres ved flertallsvedtak.
Klager kan gis adgang til å møte personlig og uttale seg i sak som behandles

etter første ledd. I asylsaker skal slik
adgang som hovedregel gis. Klagerens
advokat eller en annen representant
for klageren kan møte sammen med
klageren. Også andre kan gis adgang til
å møte og avgi uttalelse.
Forvaltningsloven kapittel IV til VI
om saksforberedelse, vedtak og klage
gjelder ikke for beslutninger om behandlingsform og personlig fremmøte.
Kongen kan gi regler om nemndas
arbeidsform og om den nærmere
behandlingen av sakene.
Tilføyd ved lov 30 april 1999 nr. 22 (i
kraft 1 jan 2001 iflg. res. 21 des 2000
nr. 1346), endret ved lov 21 des 2000
nr. 122 (i kraft 1 jan 2001). ”
(Våre uthevninger).
Altså mener UNE at nesten 90 % av
klagene er grunnløse og dette er meget
bekymringsfullt.
Samme praksis
Når det gjelder innvilgelse av tillatelser
registrerer vi muligens en ørliten økning
av positive vedtak, dette gjelder da særlig
sakene som er behandlet i nemnd, men
foreløpig har UNE lagt seg på samme
list som forhenværende klageinstans,
Justisdepartementet. Kurdere fra NordIrak sin situasjon er fortsatt like fastlåst,
det er kun noen veldig få enkeltpersoner
som får beskyttelse i Norge. De mister
nå rettighetene i Norge, samtidig som
det ikke praktisk er mulig for Norge å
tvangsreturnere de til Nord-Irak. Dette er
en sak som må få en snarlig løsning.

Kritikk av UDI
Når det gjelder førsteinstans, UDI, så
har det skjedd en del i løpet av 2001. Ikke
minst fikk de meget berettiget knallhard
kritikk for sin lange saksbehandlingstid,
sommeren 2001, og en gjennomgang av
virksomhet, endte med at direktør Petter
Drevflin gikk av.
Land ventetid
Fortsatt er ventetid meget, meget lang,
ikke minst gjelder det familiegjenforeninger, som ofte venter opptil og noen
ganger lenger enn 15 måneder for å få
svar. Dette gjelder også saker hvor barn
er involvert.
Lettere å snakke med UDI
UDI skal dog også ha ros, vi merker stor
forskjell på å henvende oss til UDI etter
sommeren enn før.
Etter en omlegging av hvordan man tar
i mot telefonhenvendelser, har det nå blitt
mye enklere å komme gjennom til UDI og
få snakke med saksbehandler, foreløpig
gjelder dette først og fremst for oss som
jobber med enkeltsaker og representerer
søkeren, og ikke søkeren selv, men det
er en forbedring fra før sommeren 2001,
hvor det nærmest var umulig å komme
igjennom til UDI.
Store omlegninger – liten betydning
2001 ble et år med store omlegninger,
dessverre uten noen stor betydning for
praksis.
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• Handlingsprogram mot

1. " Tre asylsøkere
nazistene i Kristiansand.
fra Afghanistan ble
skutt og drept i en leilig- • Utlendingsnemda begynhet i den tyske hoved- ner sitt arbeid.
staden Berlin. • Et skip • Benjamin blir knivstukket
forliste utenfor den tyr- og drept på Holmlia.
kiske middelhavskysten, mer enn 50 iranske og pakistanske flyktninger
døde.
3. Mette Gundersen (Ap) ville knekke satsingen til
nynazistene i Kristiansand. Hun la fram et tipunkts
handlingsprogram for bystyret. " Internettportalen
Yahoo sa at de ville bannlyse alle effekter som kan
relateres til nazisme eller annen høyreekstremisme
fra sine auksjonssider. • Hjemmesider med rasistisk
og annet høyreekstremistisk, hatefullt innhold økte i
Tyskland, fra 330 i januar i 2000 til over 500 høsten
samme år. Justisminister Herta Däubler-Gmelin ville ha
strafferettslige regler for nettet.
4. " Den amerikanske software-giganten Microsoft
ble saksøkt for 40 milliarder kroner av tidligere og
nåværende ansatte, som følte seg utsatt for diskriminering
og rasisme.
5. Fem til ti kvinnelige høyreekstremister var organisert
i en egen gruppe i Kristiansand. De ble beskyldt for
å ha sparket en 19 år gammel etiopier i hodet mens
han var bevisstløs nyttårsaften. • Allerede før den nye
Utlendingsnemnda hadde gjennomgått sin første sak, lå
mellom 2.000 og 3.000 klager i asyl- og andre utlendingsspørsmål og ventet på behandling. " Generaldirektør
Greg Dyke i BBC mente det var avskyelig at BBC var
helt dominert av hvite mennesker med hvite menneskers
syn på verden.
6. Fri Musikkens Venner Nå!!! arrangerte konsert mot
nazisme på Vaskeriet i Kristiansand.
8. Ap-politikeren Mette Gundersen politianmeldte
de tre lederfigurene i Boot Boys i Kristiansand for
oppfordring til grov vold og drapstrusler.
9. NHO ville at Stortinget skulle åpne for fri arbeidsinnvandring fra EUs søkerland i Sentral- og Øst-Europa.
10. Issifou Koanda, muslim og kommunestyrerepresentant for SV, ville ha slutt på at kommunestyremøtene
i Grimstad ble åpnet med salmesang. " En offentlig
ansatt i Tyskland ble suspendert etter at han sendte
julekort med nazi-hilsen.
12. 15 medlemmer av den nye Utlendingsnemnda
framstilte krav om at regjeringen måtte stoppe alle
utsendelser av asylsøkere som ikke hadde fått innvilget
oppholdstillatelse i Norge.
13. Antivoldsdemonstrasjon i Oslo.
16. De 500 medlemmene i utlendingsnemndene, som
fra nyttår 2000 avgjorde klagesaker fra asylsøkere som
får avslag, hadde ennå ikke fått regler å holde seg til.
17. Lederen for naziorganisasjonen Vigrid, Tore
Wilhelm Tvedt (57) fra Asker, ble pågrepet av lensmannen i Lillesand for besittelse av ulovlig våpen 2. januar.
" Østerrike gikk 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.
20. Aftenposten testet syv utesteder i Oslo. På tre
av stedene kom mørke ungdommer ikke inn. Ett av
stedene var allerede bøtelagt for rasisme, men fortsatte
diskrimineringen i døren.
21. Det ble kjent at bare 20 prosent av ungdom med
innvandrerbakgrunn tok høyere utdannelse på 1980og 90-tallet. For annen ungdom i Norge var tallet 32
prosent.
22. Over 200 mennesker i alle aldre trosset surt
vintervær og fylte gatene med en sterk markering mot
rasisme og nazisme i Lillesand.
23. Erling Johansen, styreleder i Harstad Vikings,
støttet basketballtilhengerne og var rystet over et
rasistinnslag på TV2. " En gruppe franske overlevende
fra konsentrasjonsleiren Auschwitz saksøkte Yahoo!
for litt over én krone. De krevde full oppreisning i
nyhetsmedier over hele verden.

Fra minnemarkeringen utenfor Holmlia senter etter det brutale drapet på Benjamin Hermansen der Victor Lopez holdt tale. Under åtte måneder senere
ble Victor selv funnet død på Holmlia under mistenkelige omstendigheter.

24. Norge og Pakistan skulle
undertegne en avtale hvor
landene sammen skulle jobbe
mot tvangsekteskap. "
Yahoo møtte nye søksmål for
salg av nazi-relaterte artikler
på selskapets auksjonssider.
Nå var det selskapets direktør
som ble anmeldt.
25. " Buford Furrow,
medlem av nazigruppen
Aryan Nations, ble fengslet på
livstid for å ha drept en asiatisk-amerikansk postmann.
26. Benjamin Hermansen
ble drept av nazister. Drapet
utløste massive markeringer
mot rasisme og nazisme.
28. Minnemarkering for
Benjamin
ved
Holmlia
senter.
31. Over tre tusen bergensere samlet seg til fakkeltog.

Holmliadrapet
Sent på kvelden fredag 26. januar
2001 ble Benjamin Hermansen drept
av nazister i nærheten av sitt hjem på
Holmlia i Oslo. Benjamin ble knivstukket av nazistene Joe Erling Jahr og
Ole Nicolai Kvisler. Drapet sjokkerte
Norge, og det ble arrangert minnemarkeringer over hele landet. I Oslo gikk 40
000 mennesker i fakkeltog 1. februar.
Ringvirkningene av drapet ble en
sterkere fokus på kampen mot rasisme
og nazisme i samfunnet.
Gjennom politiets etterforskning ble
det klart at Benjamin Hermansen var et
tilfeldig offer for nazistene. Tidligere på
drapskvelden hadde de vært samlet for
å drikke øl og hisse hverandre opp med
hatmusikk og nazistisk propaganda.
Utover kvelden ble nazistene enige

om å gå ut og ta en mørkhudet person.
Bare tilfeldigheter gjorde at det ble
Benjamin, selv om nazistene var ute
for å drepe.
Mandag 3. desember 2001 begynte
rettsaken i Oslo Byrett mot Joe Erling
Jahr, Ole Nicolai Kvisler og Veronica
Andreassen. I straffesaken mot de tre
nazistene karakteriserte aktor Berit
Sagfossen drapet som “gruoppvekkende”. Hun la ned påstand om fengsel
i 21 år for Jahr, 19 år og 4 måneder
for Kvisler og 2 år og 6 måneder for
Andressen.
Domsavsigelse skjer etter at AntirasisteN har gått i trykken.
Følg med
rasisme.no

på

internett:

sos-
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1. Rundt 40.000 mennesredte rettssak mot portaler
ker møtte opp på Youngsog søkemotorer som gav
torget i Oslo for å vise
adgang til nynazistiske og
sin avsky mot rasisme,
rasistiske hjemmesider.
vold og nynazisme. Også
20. Biskop Olav Skjei flere andre byer var det
vesland i Agder bispedemonstrasjoner. • Den tiddømme ba Frp luke bort
ligere landskjente innvangrumsete holdninger, og
dringsmotstanderen Arne
nevnte Vidar Kleppe som
J. Myrdal utalte at han ikke
eksempel. • Nazimiljøene
angret på den aktivitet han
har ikke blitt mindre etter
hadde stått bak. • Statsaddrapet på Benjamin Hervokat Jan Hoel beordret
mansen, mente politiet i
ny etterforskning i Beheim
Oslo og Kristiansand. •
Karlsen-saken.
Ordfører Leif Johan Sev2. Joe Erling Jahr ble
land i Kristiansand ville
pågrepet for drapet på Benha konkrete tiltak mot
jamin Hermansen. • Overrasisme. Men han ba også
våkingssjef Per Sefland
hver og en ta et oppgjør
bekreftet at det rasistiske
med egne holdninger. "
og høyreekstreme miljøet
Tysk politi stanset en buss
på Sørlandet varr et av de Etter drapet på Holmlia opplevde Norge en mobilisering uten sidestykke i nyere historie. Her fra markeringen i Skien.
med 22 ulovlige innvanfarligste i Norge.
drere, sannsynligvis ira3. Med fakler, plakater og appeller sa et par hundre kommunen skulle sette i gang strakstiltak mot nazistisk kere, på en motorvei nær grensen til Østerrike.
personer lørdag et rungende nei til rasisme med en og rasistisk ideologi blant ungdom i kommunen.
21. Kosovoalbanske flyktninger fra flere asylmottak
samling på torget i Levanger. • I 2000 henla politiet en
9. I Heggedal i Asker åpnet lokallagskonferansen i Norge ba om at hjemsendelsen til Kosovo skjer på
anmeldelse fra SOS Rasisme på rasistiske løpesedler til SOS Rasisme. " I Australia ble aborigineres frivillig grunnlag.
gitt ut av Vigrid. Politiet vurderte nå saken på ny. • havrettigheter stadfestet.
22. Byrådets forslag om å forvandle Aetat til en
Regjeringsadvokaten forsøkte å hindre at en klage på
12. I Tønsberg deltok rundt 7.500 mennesker i en arbeidsformidling for innvandrere og svake grupper møtte
norsk rasediskriminering ble behandlet av en FN-komité. markering mot rasisme.
sterk motbør. " Franske myndigheter tillot de kurdiske
Saken gjalt en innvandrer som ble nektet å leie en bolig.
13. Antirasistisk konsert på Holmlia med over 3000 båtflyktningene som strandet på middelhavskysten, å
• – Fakkeltog mot rasisme er ikke nok. Inviter heller tilskuere. • Den antirasistiske markeringa på Stord samlet søke politisk asyl.
en nynazist hjem og gi Abdulla en jobb, sa professor nærmere 2000 mennesker i Leirvik sentrum. • Lederen
23. " Skandinavias største avis ble tiltalt for rasisme.
Thomas Hylland Eriksen.
av det regjeringsoppnevnte Aftonbladet, som hadde gått i front mot nynazisme og
• Sørlendinger og rogalenutvalget som gransket tiltak rasister, skulle selv ha spredd rasistiske ytringer.
dinger er mer skeptiske til
mot nynazisme, ville trolig
24. Kun 100 av 4.000 kvoteflyktninger fra Kosovo
innvandrere enn nordmenn
gå inn for å forby nynazis- hadde takket ja til tilbakevendingsstøtte.
flest, viste undersøkelser de
tiske grupperinger.
25. Det ble arrangert antirasistisk konsert i Odda.
siste åtte årene. • Frps eneste
14. – Internett er den viktig27. To studenter fra NTNU møtte denne uken to fra
bystyrerepresentant i Vardø
ste arenaen for å bekjempe NHH og to fra BI i økonomisk kappestrid. NTNUs
forlot partiet. Han ville ikke risikere • Nærmere hundre tusen
rasisme her i landet. Det sa forsker Kristin innsamlede midler gikk i sin helhet til SOS Rasisme.
å bli stemplet som rasist.
Hestflått. • Sogndal kommune ville at
28. Human-etisk Forbund fulgte SOS Rasisme og
markerte sin avsky mot
4. Det ble arrangert fakkeltog
flyktninger skulle få en lokal fadderfamilie. anmeldte Vigrid-leder Tore W. Tvedt for antisemittiske
mot rasisme på Roa. " Tusener nazistene etter drapet på
• 1300 gikk i fakkeltog mot rasisme og utsagn og rasisme. " Den tyske familieministeren
av mennesker marsjerte gjennom Holmlia.
nazisme i Lillehammer.
Christine Bergmann høstet storm etter å ha tatt til orde
Barcelona i protest mot en tøffere • SOS Rasismes lokal15. Norsk Forum for Ytringsfrihet uttalte for å forby bruk av naziplagg på tyske skoler. – Det er
immigrasjonslov.
at Norge ikke fulgte opp retningslinjene nynazistenes hoder som må endres, ikke deres klesvaner,
lagskonferanse åpnes av
5. Fakkeltog mot rasisme og til
fra 1998; forfulgte og kjønnsdiskriminerte sa kritikerne.
Koigi Wa Wamwere
minne om Benjamin på Fjell i Dramkvinner skal få asyl i Norge. Hittil hadde
men. • Ordningen med norsk verge • Aboriginere får stadfestet
ingen kvinner fått oppholdstilfor enslige, mindreårige asylsøkere havrettigheter.
latelse.
fungerer svært dårlig, viste en rap- • Trond Giske positiv til nazi16. “Eg bryr meg” ble arrangert
port. Mange barn som kommer alene forbud
i Grieghallen, 3000 elever var
som flyktninger til Norge, vokser
• Jahr arrestert i København tilstede og fikk høre appell fra
opp under konfliktfylte forhold
blant annet SOS Rasisme.
hos slektninger. • Sentralstyret
17. " Et skip med 1500 illei Arbeiderpartiet vurderte å foreslå et forbud mot gale immigranter strandet på den franske
nynazistiske organisasjoner. Statsråd Trond Giske var rivieraen. Hundrevis av barn om bord ble funnet
positiv til forslaget. " Ti nordafrikanske flyktninger ble dehydrerte.
funnet druknet utenfor den spanske sørkysten.
18. Det ble arrangert fakkeltog mot rasisme
6. Mens Benjamin Hermansen ble begravet i Oslo, gikk i Steinkjer, et hundretalls personer hadde møtt
over 2.000 Tromsø-elever i protestmarsj mot rasisme. fram til arrangementet, deriblant ordførereren
• 15 fakler ble tent utenfor den norske ambassaden i og fylkesordfører. • Biskop Gunnar Stålsett
København: En for hvert år Benjamin rakk å bli før kritiserte bestemorrasisme og kirkelig passivitet
han ble drept. • Politiet ville etterforske ideologen Tore overfor rasisme. " Arnold Schwarzenegger mente den
Wilhelm Tvedt for psykisk medvirkning til drapet på ytterliggående østerrikske politikeren Jörg Haider bygget
Benjamin Hermansen på Holmlia. • Med tente lys samlet opp under fremmedhat.
Det er allerede nesten ett år siden SOS Rasismes
elevene ved Kopperud skole seg til minnesamvær for å
19. Dagsavisens leder mente at Riksadvokatens ønske
Lokallagskonferanse i Heggedal i Asker.
hedre Benjamin Hermansen. " Lederen av en gruppe om et forbud mot hakekors og andre nazistiske symboler
på fem menn fra Texas, ble dømt til ti års fengsel for er et helt riktig inngrep, og at ønsket at det ble fulgt
Koigi Wa Wamwere gav oss på fredagen en veldig
å ha brent et kors foran hjemmet til en afroamerikansk opp av de lovgivende organer. • Regjeringen mente 47
god peptalk, hvor han spesielt tok opp hverdagsfamilie.
mindreårige enslige asylsøkere var savnet ved norske
rasisme. Håkon Flemmen fra Nei til EU gav for7. I Florø markerte rundt 1000 mennesker sin avsky mottak, ikke 88 som tidligere antatt. • Høyre fikk ikke
samlingen en innføring i Schengen-systemet, og
mot rasisme. • Justisminister Hanne Harlem ville til stortingsflertall for å åpne for arbeidsinnvandring.
da spesielt om hvordan Festung Europa rammer
Tyskland for å lære å stoppe nynazismen. " Erik Økonomer hevdet det ville være en betydelig uutnyttet
flyktninger. Deltakerne fikk velge blant en lang
Blcher tok imot da nynazister fra hele Norden samlet hjemlig ressurs. " Spansk politi arresterte 198 ulovlige
rekke seminarer, om innvandrere og kriminalitet,
seg i en kirke utenfor Helsingborg for å begrave nazisten innvandrere idet de var i ferd med å ta seg i land i fire
§135a - Rasismeparagrafen, norsk flyktningepolitikk,
Marcel Schilf. • Voldshandlinger mot innvandrere økte båter. • Frankrikes utenriksminister sa at de 910 kurderne
økonomiarbeidet i lokallag, og grunnleggende
kraftig i Tyskland. Fra januar til november 2000 økte som ble dumpet utenfor den franske Middelhavskysten
opplæring og tips om hvordan lokallag kan jobbe.
tilfeller av denne type vold med 40 prosent.
ikke ville bli sendt hjem. • Geoff Clark, formann i
Det sosiale aspektet rommet leker, folkedans- og
8. Drøyt to tusen ungdomsskoleelever demonstrerte ATSIC advarte mot den australske rasismen. • Tysklands
dramaseminarer.
mot rasisme og nazisme i Kristiansand sentrum. • Det innenriksminister O. Schily lanserte et program som
SOS Rasisme ønsker igjen å rette en stor takk til
ble arrangert fakkeltoget mot rasisme i Namsos, hvor skal få folk bort fra høyreekstreme grupper og tilbake til
vertskapet, Asker SOS Rasisme, for å ha gjort vårens
rundt 1500 deltok. • Leikanger Arbeiderparti krevde at samfunnet. • Det jødiske sentralrådet i Tyskland forbeLokallagskonferanse mulig.
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Bernt Hauge overleverer økseskaftet til statsråd Sylvia Brustad

1. Utvalget som skulle legge fram en
anbefaling i forhold til naziforbud trengte
mer tid. • Bare 180 kosovoalbanere meldte
seg for hjemreise til Kosovo, før fristen
gikk ut for de fleste. • Kosovoalbanerne
ved Åkershagan asylmottak avsluttet
sultestreiken som hadde pågått i en uke i
protest mot at de skulle sendes tilbake til
Kosovo. " Kim Kjær viste i en doktoravhandling at kravet til flyselskapene om
å sjekke pass og visum tvinger flyktninger
i armene på regimene de vil flykte fra.
2. " En av de siste stornazistene
på frifot, SS-Hauptsturmführer Alois
Brunner, ble dømt in absentia til livsvarig
fengsel. • Det tyske innenriksdepartementet meldte at høyreekstrem vold i Tyskland
økte med 60 prosent i fjor i forhold til
året før.
3. " Nelson Mandela anklaget
den Afrikanske Nasjonale Kongress for
rasisme og korrupsjon.
4. " Medborgerhuset i Fruering utenfor
Skanderborg på Jylland ble utsatt for
omfattende skade i forbindelse med en
fest der mellom 200 svenske, danske og
tyske nazister deltok.
5. Likhetene mellom norske ungdomsgjenger og innvandrergjenger er mye
mer iøynefallende enn forskjellene. Det
hevdet kriminolog Elisabeth Næss ved
Kriminalpolitisentralen (Kripos). • Rettssaken mot nazisten Terje Sjølie startet i
Halden byrett. Han ble tiltalt for rasisme
etter nazimarsjen i Askim august 2000.
" Den radikale danske kirkeminister
Johannes Lebech anklaget Dansk Folkeparti for å drive hets mot muslimer og
innvandrere. • Danmark er et av Europas
hurtigste land når det gjelder behandling
av asylsøknader.
7. Modellmamma Eivor Øvrebø i Team
uttalte at norske reklamefolk bevisst styrer
unna modeller som er mørke i huden.
" Nynazistorganisasjonen Blood and
Honour fikk ny leder i Skandinavia, en
tyskættet rikmannssønn.
8. 800 mennesker deltok i fakketoget
mot rasisme på Lofoten. " Det jødiske
samfunnet i Østerrike saksøkte Jörg
Haider for jødisk-fiendtlige uttalelser.
10. Høgskolestudentene på Notodden
arrangerte rock mot rasisme og ga overskuddet til SOS Rasisme.
12. Carl I. Hagen ville stenge russiske
asylsøkere inne i lukkede mottak til
søknaden var behandlet. • Stavanger byrett
manglet 27.500 kroner til å gjennomføre
rettssaken mot de åtte nynazistene som

var tiltalt for knivstikking av to afrikanere
utenfor nattklubben Berlin 2000. Departementet nektet å bevilge mer penger. "
Den sør-afrikanske høyreekstremisten
Eugene TerreBlanche ble dømt til seks års
fengsel for å ha banket opp en svart mann
så kraftig at han fikk hjerneskade.
13. " Danmark vil opprette et lovforslag for at innvandrere skal få godkjent
utdannelse fra hjemlandet sitt.
14. Stortingsrepresentant Ågot Valle
(SV) syntes det var like viktig å få en
gransking av Utlendingsdirektoratet som
det var å få av Lund-kommisjonen. " –
Jeg synes det er helt all right å være i et
brunt parti, og jeg har ingen problemer
med rasisme, sa Peter Schumann i det
østerriske frihetspartiet. Østerrikske
politikere raste etter uttalelsen.
15. Sosialminister Guri Ingebrigtsen.
mente at skjenkesteder som dømmes for
brudd på rasismeparagrafen, skulle miste
skjenkebevillingen. • Det ble kjent at
saken mot Sophia Baidoo (22) hadde vært
henlagt siden 8. juni 2000, men Riksadvokaten glemte å informere henne.
16. Stadig flere minoritetsungdommer
slet på boligmarkedet. For første gang
utgjorde denne gruppen flertallet av
de unge som hadde
fått bolig gjennom
Ungbo.
17. Folk i Bø
demonsterte
mot
rasisme og viste sin
avsky ved å gå i
fakkeltog. " En
gruppe tyske nynazister gikk til angrep
på en ung afrikaner
for å ha snakket med
en tysk jente utenfor
jernbanestasjonen i
den vesttyske byen
Wuppertal.
18. Boot Boysleder Terje Sjølie
oppfordret til ”kamp
mot
innvandrere
som voldtar” og
”jøder som suger
vårt land tomt for
rikdom”, men ble ikke dømt etter rasismeparagrafen. Riksadvokat Tor-Aksel
Busch ville at politiet skulle skjerpe
kampen mot rasistiske ytringer framsatt
på internett.
19. En sju år gammel kosovoalbansk
jente som var alvorlig syk, måtte reise

25. ”Med stjerner i
tilbake til Kosovo
blikket kjører EU-bilen
ble det bestemt.
mot de fire friheter.
" Fire Manchester City-fans var tiltalt for å
De dumpe klaskene mot
ha sunget rasistiske sanger • Norge blir innlemmet i frontruta er flyktninger
som vil inn.” Norge gikk
under lørdagenes kamp mot Schengen.
Bradford. • Et medlem av det • Tvangsdeportasjon av inn i Schengen, og med
det ble et alvorlig angrep
danske nazipartiet er tiltalt
kosovoalbanere.
rettet mot flyktningers
for brudd på den danske rasismeparagrafen da han ropte • Tore W. Tvedt og Ole sikkerhet og retten til
å søke asyl. • Visumfriukvemsord mot Sør-Afrikas Krogstad arrestert.
president Thabo Mbeki.
• Økseskaftprisen delt ut. hetsavtalen med Zim20. Myndighetene behandler • Rettsaken mot nazisten babwe ble avsluttet fordi
Norge ble Schengensaker om hjemsendelse av
Terje Sjølie startet.
medlem. Innbyggere i
kosovoalbanere alt for raskt
og slurvete, mente Sentrumspartiene og det siste store mottakerlandet av norsk
SV. • Listen over kosovoalbanere som bistand mistet retten til å besøke Norge
skal bli sendt hjem med tvang var så uten visum. • Milorg-veteraner, politi og
lang at det sprenger budsjettet. Nå ville pressefolk reagerte kraftig på at NRK
politiet sette opp egne charterfly for å sendte et intervju med nazisten Johnny
Olsen. Det var ikke første gang NRK fikk
kutte utgifter.
21. FNs internasjonale dag mot rasistisk kritikk for sin dekning av nazimiljøet.
diskriminering. SOS Rasismes Økseskaf- " En gruppe som hadde satt seg som
tprisen ble tildelt statsråd Sylvia Brustad mål å fornekte nazistenes folkemord mot
og hennes departement. • Benjamins jødene, fikk beskjed om at den ikke ville
Minnefond lansert av Marit Hermansen få holde noen internasjonal kongress i
og Antirasistisk Senter. • På en skolede- Libanon.
26. Vigrid-leder Tore Wilhelm Tvedt
batt om rasisme hevdet Terje Søviknes
at Norge kunne ende opp som et nytt og Ole Krogstad, en annen høyt profilert
nazist fra Hokksund ble pågrepet. • KomJugoslavia.
22. Antirasistisk Ungdom i Kristiansand munene tok fortsatt imot for få flyktninger,
mente kommunen måtte fjerne forskeren til tross for at tilskuddene fra staten hadde
Tore Bjørgo og hans kolleger som kartla økt kraftig, viste tall fra Utlendingsdivoldelige ungdomsgjenger. Ungdoms- rektoratet. • Politiet fant flere hundre
politikerne Mette Gundersen (Ap) og tusen kroner i kontanter hjemme hos Ole
Torbjørn Urfjell (SV) forstod at Antira- Krogstad (36) i Hokksund. Nå ble han
sistisk Ungdom har mistet tillit til Exit- siktet for økonomisk utroskap og rasisme
forskerne. • Påtalemyndigheten ville reise etter salg gjennom Boot Boys Records.
sak mot 91 personer som er mistenkt for
27. En ansatt i Human-Etisk Forbund
menneskesmugling.
ble drapstruet. Politiets overvåkingstje23. Utlendingsdirektoratet ga fredag neste (POT) mente trusselen kom fra
oppholdstillatelse til familien Selmani på nynazister.
28. " Hovedkvarteret til den svenske
Birkeland, grunnet datteren Faziles (7)
nynazistiske organisasjonen Nasjonalsoalvorlige blodsykdom.
24. Jevnaker Ungdomsklubb arrangerte sialistisk front (NSF) i Sverige brant
rusfri konsert mot vold og rasisme, rundt ned.
29. NRK-veteran Jahn Otto Johansen
300 møtte opp. " Svenske samer benyttet anledningen under EU-toppmøtet i var flau over at nynazisten Johnny Olsen
Stockholm til å beskylde Göran Perssons fikk slippe til i Dagsrevyen. Nå krevde
regjering for rasisme, blant annet fordi han oppvask.
30. Politiet gjorde funn blant de beslagsvenske myndigheter har nektet å ratifisere en FN-konven- lagte gjenstandene fra Ole Krogstad og
sjon fra 1957 som Wilhelm Tvedt som de mente styrket
anerkjenner samene rasismesiktelsen mot de to nynazistene.
som urbefolkning i Siktelsen mot Krogstad ble nå utvidet.
Sverige.

En trist dag for flyktninger
Søndag 25. mars
ble Norge med i
EUs justis- og politisamarbeid Schengen.
Samme dag ble
den siste mursteinen i Festning
Europa lagt på
plass; festningen
som skal holde uønskede vekk fra
Europa. Blant de uønskede er flyktninger og personer fra fattige land.
– EU har bygd opp et avansert og svært
moderne system som blant annet hindrer
mennesker på flukt å søke om beskyttelse
i Europa, sier Trond Thorbjørnsen.

Han sitter i SOS Rasismes Arbeidsutvalg, og har jobbet mye med Schengen.
– Dette systemet innebefatter en omfattende overvåkning og registrering av
opplysninger. Disse opplysningene
samkjører EU i et sentralt register, slik at
grensene til Europa er hermetisk lukket
for alle uønskede personer.
Mellom 1993 og 2000 mistet mer enn
2 000 personer livet mens de forsøkte
å ta seg inn i Schengen-området. Hvor
mange som i framtiden kommer til å dø
på Festning Europas murer, vet ingen.
Oversikt over Festning Europas ofre
mellom 1993 og 2000:
http://www.united.nonprofit.nl/pages/
list.htm
Se også AntirasisteN 3–00
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2. Carl I. Hagen foreslo å sperre
• Rettsak mot knivstikkere i
asylsøkere inne på mottak.
3. En 17 år gammel nynazist fra Stavanger begynner.
Kristiansand som i desember 2000 • Svekket rekruttering til nazitruet med å drepe en 12 år gammel miljøet i Rogaland.
The Retardos avslutter 17. mai for alle på Kuba i Oslo.
gutt fra Somalia, ble dømt til 30
• Kirkeasylant i Tromsø får
dagers betinget fengsel. • Tromsø
formannskap trosset norsk lov sosialstønad.
og ga kirkeasylant i Elverhøy
90 prosent av viste at Benjamin Hermansen ble stukket
kirke, Vetti Rasapoobalasamy (25), 2000 de kosovoalbanske flyktningene i Norge med to våpen. • Selskapet som driver
kroner i måneden av kommunekassa. " ville bli nødt til å forlate landet.
utestedet Valentinos i Oslo ble dømt til å
Europarådet anklaget Danmark for å ha
11. Gulating lagmannsrett mente soren- betale 30 000 kroner i bot for rasisme etter
et anti-muslimsk klima, intoleranse og skriver Steinar Velle ikke var inhabil som å ha nektet en mann fra Ghana adgang.
fordommer over for fremmede. • Albania, dommer i Beheim Karlsen-saken. • Kom- • To av åtte menn tiltalt for knivstikking
Østerrike, Danmark, Makedonia og Stor- munalminister Sylvia Brustad vurderte og vold mot to innvandrere, innrømmet i
britannia fikk gjennomgå i ”Europarådet å gå dramatisk til verks overfor mer enn retten at de hadde tilhørt en høyreekstrem
mot rasisme og intoleranse” sine nye rap- 2000 kurdiske asylsøkere i Norge. " gruppe. • En 16 år gammel kosovoalbansk
porter. • En IKEA-ansatt i Frankrike fikk Minst 40 mennesker ble arrestert i den gutt satt i varetekt på Hamar politi37 000 kroner i bot for sin rasistiske hold- amerikanske byen Cincinnati etter store stasjon. Ingen var oppnevnt til å være
ning i forbindelse med et salgsframstøt. opptøyer, etter at en hvit politimann drepte hans hjelpeverge. • Ap og Sv mente
SOS Racisme var saksøker i saken.
en 19 år gammel svart mann.
at fylkeskommunen burde arbeide mer
4. " Europarådet uttrykte sterk bekym12. Sogndal-russen tok fri fra skolen aktivt mot fremmedfrykt, organisert
ring for den utbredte bruken av rasistisk å gi et dagsarbeid til SOS Rasisme sitt rasisme og splittelse mellom folkeslag. •
språk i østerriksk politikk og trakas- arbeid. " Töreboda Migrationsverket Sivilombudsmann Arne Fliflet beskyldte
sering av svarte, sigøynere og jøder. • En hadde lurt flere flyktninger til møter der Utlendingsdirektoratet for å bryte forvaltundersøkelse på svenske skoler viste at politiet ventet for å avvise dem. • En 11 ningsloven og menneskerettighetskon55% mente at innvandrere har beriket det år gammel engelsk gutt som dyttet en vensjonen. " Tyske myndigheter la ned
svenske samfunnet.
medelev og kalte ham ”Paki bastard” ble forbud mot en planlagt nazi-demonstrasjon
5. Den nynazistiske organisasjonen tiltalt for rasistisk motivert overfall, etter i Berlin 1. mai.
Vigrid rettet seg nå mot barn på Internett. at forsvarerene prøvde å få høyesterett
20. Kari Beheim Karlsen orket ikke
Vigrid-leder Tore Wilhelm Tvedt var blitt til å stoppe rettsaken. • En afghaner, som tanken på at rettssaken mot de som var
siktet for brudd på rasismeparagrafen. " trolig forsøkte å komme seg ulovlig inn tiltalt for vald, rasisme og trakassering
Det ble planlagt gatefest mot nazimarsj i Storbritannia, døde da han forsøkte å av Arve skulle bli utsatt nok en gang.
hoppe på et tog i tunnelen som forbinder I et brev til Høyesterett ba hun om at
i Tyskland.
6. Det ble innvilget 9.500 norske stats- øyriket med fastlands-Europa.
rettsaken skulle gå som planlagt. "
17. Rettssaken mot åtte menn som stod Den nazistiske organisasjonen NSF fikk
borgerskap i 2000, vel 1.500 flere enn
året før. " Britisk politi og sikkerhets- tiltalt for å ha medvirket til mishandling og ikke demonstrere i Ludvika på 1. mai,
tjeneste arresterte rundt 15 personer knivstikking av to innvandrere i Stavanger politiet mente risikoen for bråk var for
i en landsomfattende aksjon mot den i fjor startet. Flere av de tiltalte var aktive stor.• Den britiske politikeren Michael
nynazistiske gruppen Combat 18. • Ni og profilerte nynazister. Ingen av de Portillo fra det konservative partiet nektet
spillere på et sør-afrikansk rugbylag ble åtte var tiltalt for rasisme. " Det er å undertegne en ed som lovet å ikke bruke
varetektsfengslet etter et bestialsk drap på mistanke om at rasistiske motiver kan rasistiske utsagn i valgkampen.
ligge bak voldelige opptøyer i Bradford,
en svart 19-åring.
21. Kari Beheim Karlsen gikk ut med
7. " Svensk politi fant nesten syv der en flokk hvite gikk til angrep på et hard kritikk av høysterettsadvokat Tor
hundre navn i en kryptert fil på datamas- hinduistisk bryllup.
Erling Staff. Mor til Arve Beheim Karlsen
18. 21 år gamle Ole Nicolai Kvisler, en mente Staff utnyttet systemet, og tråkket
kinen til nazisten Robert Vesterlund som
hadde tilknytning til drapet på Björn av de seks siktede for drapet på Benjamin på den døde sønnen hennes. • Nordmenn
Hermansen (15), ble varetektsfengslet og asylsøkere braste sammen i et masSöderberg.
8. Regjeringen klarte å forhindre at FN- i fire nye uker. • En 22-åring fra nazi- seslagsmål i Møsjøen. " Politiet fant
komitéen mot rasediskriminering tok opp miljøet i Kristiansand innrømte at det var 31 barn ombord på et skip i Benin. Kun
en sak om rasisme i Norge.• Flertallet i ham som knivstakk en algirer under et et av barna ble hentet av foreldrene, noe
kommunalkomiteen på Stortinget mente slagsmål, men erkjente ikke straffskyld. som forsterket politiets mistanke om
at regjeringen burde gjennomgå saksbe- • Den historiske rettssaken mot utestedet slavehandel av barn. • Evertons ghanesiske
handlingen av kvinner som søker asyl på Valentinos åpnet i Oslo byrett i formid- midtbanespiller Alex Nyarko annonserte
grunnlag av kjønnsrelatert forfølgelse. dag. Utestedet var det første i Norge at han sluttet som fotballspiller etter
" Myndighetene i den tyske delstaten som stod tiltalt for rasediskriminering. gjentatte rasistiske utfall.
Sachsen forbød tre nazistiske organisa- • Sorenskriver Steinar Velle fryktet at
23. Det nynazistiske miljøet i Rogaland
sjoner i den høyreekstreme bastionen Beheim Karlsen-saka måtte utsettes nok ble kraftig svekket de siste årene. Både
sørøst i landet. De militante og voldelige en gang. • Utlendingsdirektoratet ville i Stavanger og Haugesund slet høyregruppene har hatt nær kontakt til det sende ut en syk kosovo-albansk jente, ekstreme grupper med å rekruttere nye
”nasjonaldemokratiske” partiet NPD, som til tross for at jenta trengte oppfølging . medlemmer. • Etter masseslagsmålet i
Mississippi var USAs eneste stat som Mosjøen mellom asylsøkere og nordmenn,
også ble ønsket forbudt.
9. Joe Erling Jahr ble varetektsfengslet valgte å beholde flagget som for mange var det forsøk på flere aksjoner mot
for fire nye uker for drapet på Benjemin stod for slaveri og undertrykking.
asylsøkerne. " President Vladimir Putin
19. Den foreløpige obduksjonsrapporten ga politiet ordre om å slå ned på rasistisk
Hermansen. • Det kom fram at nærmere

Foto: Gry Rønnevik

motiverte angrep, etter en helg preget av
nettopp nazistiske voldshandlinger som
førte til et dødsfall og ti skadde.
24. Politiet økte patruljeringen rundt
asylmottaket i Mosjøen for å hindre nye
tilfeller av rasistisk hærverk. • Servitøren
Muhammed Arif ble tilkjent 300.000
kroner fra sin tidligere arbeidsgiver
Rica Sjølyst AS for rasistisk mobbing
på jobben. " Den østerrikske høyreekstreme politikeren Jörg Haider ble av en
domstol i Wien dømt for ærekrenkelse av
en død asylsøker. • Øverstkommanderende
for Metropolitan Police Authority oppfordret myndighetene til å forby nazipartiet
National Front. Forbudsforkjemperne var
forberedt på argumenter om ytrings- og
demonstrasjonsfrihet og refererte til frihet
fra frykt.
25. Innvandrere i Bergen ble forespeilet
å få egne gudstjenestetilbud på flere språk.
Fire statskirkemenigheter i Årstad bydel
viste positiv interesse og ga prosjektet
lokal tilhørighet. " Kun fire tilbakevendende Kosovoflyktinger dukket opp på
Sturups flyplass utenfor Malmö. De andre
flyktningene hadde gått i skjul.
26. Medlemmer av Europarådet krevde
forbud mot rasisme på Internett. En traktat
mot nettkrim var under arbeid. • Norske
flagg med påtrykt hakekors ble solgt
fra hjemmesiden til det amerikanske
nazipartiet. Det hadde de faktisk lov til,
men nestlederen i justiskomiteen ville
forby dette. • Aktor la ned påstand om
14 måneders ubetinget fengsel for den
hovedtiltalte nynazisten fra Kristiansand.
Han ville også ha strenge straffer for de
andre tiltalte. • Riksadvokaten hadde ikke
bestemt hvem som skulle være aktor i
Baidoo-saken. Derfor ble den heller ennå
ikke berammet for Trondheim byrett.
" Irans øverste leder, Ayatollah Ali
Khamenei uttalte at sionistene overdrev
holocausts omfang så de kunne rettferdiggjøre forbrytelsene mot palestinerne, da
han oppfordret til kamp mot Israel under
en konferanse i Teheran. • Det tyske høyreekstreme partiet, "Det nasjonale demokratiske parti", som sammenlignes med
Hitlers naziparti fra 1930- og 1940-tallet,
fikk tillatelse til marsjere gjennom Berlin
1. mai.
28. " Hakekors og trusler ble malt
på gravsteiner på en jødisk gravlund
utenfor småbyen Dorst sør i Nederland.
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I Levanger var kampen mot rasisme sentral i 17. mai-toget. Kanskje noe å tenke på andre steder i landet?

mai
mai

1. Godt over
Torstein Dales minnepris av
300 gikk i årets
Norges Røde Kors. Han fikk
1. mai-tog i
prisen for sitt arbeid mot vold
Mosjøen. Og vel
og rasisme. • Biskop Gunnar
200 av dem
Stålsett fryktet at vi ville få et
under parolen “Felles • Rådgivningsgruppa i Festung Europa der flyktninkamp mot rasisme”. •
ger og asylsøkere i økende
Arendal arrangerer
Yngve Hågensen tok opp
grad ville bli utestengt og
rasisme i sin 1. mai-tale. høring om ureturnerkriminalisert.
" Den svenske nyna- bare asylsøkere.
8. På eget initiativ toget de
zisten Pierre Ljunggren • UDI vedtok å utvise
430 elevene på Ytrebygda
(21) tok sitt eget liv natt en kvinne og hennes to skole gjennom bydelen for
til 1. mai. Ljunggren var
sønner til Iran etter fem å markere sin motstand mot
tidligere dømt for drap på
rasisme .• Statsviter og valgen asylsøker. • En britisk år i Trondheim.
forsker Bernt Aardal mente
hjemmeside som argu- • Arve Beheim Karlsen- at kristne er generelt mindre
menterte for repatriering saken begynte
skeptiske til innvandring
av millioner av mennesker • Rasistiske opptøyer i enn andre. " 170 afrikanmed afrikansk og asiatisk
ske ulovlige innvandrere ble
England.
bakgrunn, og hyllet den
pågrepet av politi i Sør-Spakonservative Gerald Howarths taler i nia. • Innenriksministeren i Flandern i
parlamentet ble stengt av den amerikanske Belgia måtte regne med å bli oppsagt etter
web-tilbyderen Yahoo!
at han deltok på en gjenforeningsfest for
2. Lensmann Kurt Nilsen ved Brønnøy SS-veteraner fra 2. verdenskrig. • Tyske
og Vevelstad lensmannskontor fortalte myndigheter tok nye og utradisjonelle
at mannen som er siktet for å ha slått virkemidler i bruk for å bekjempe det
ned Shamsudin Mahamed Abdille vil bli stadig voksende høyreekstreme miljøet:
etterforsket for rasistisk motivert vold. • Nynazister fikk en “sluttpakke” verdt opp
Ironi nådde et høydepunkt: Nazisten og mot 400.000 kroner hvis de gikk med på
Vigrid-lederen Tore W. Tvedt mente at å forlate de ekstreme undergrunnsgrupblondinevitser var ekstremt rasistiske og pene.
anmeldte fenomenet til Riksadvokaten.
9. Sju menn ble dømt til fengsel for å ha
Tvedt var selv anmeldt av flere organisa- knivstukket og mishandlet to innvandrere
sjoner for rasisme. " 22 fattige land i Kristiansand. Hovedmannen måtte også
har så langt blitt tatt opp på IMFs og betale erstatning. " Majoriteten i
Verdensbankens gjeldssletteprogram. Riksdagen ville ikke gi kosovoalbanerne
Altfor få, mente organisasjoner fra hele som holdt seg skjult i Sverige, oppholdstilverden.
latelse.
3. " Syrias president Bashar al-Assad
10. " En amerikansk studie viste
mente Ariel Sharons regjering var mer at svarte pasienter får dårligere hjerteberasistisk enn Hitlers naziregime. • Scandi- handling enn hvite, også de som blir
navia Onlines svenske nettportal Passagen behandlet av svarte leger.
ble ikke tiltalt for å ha formidlet rasistiske
11. Regjeringen ville styrke norskoppog nazistiske ytringer. Påtalemyndigheten læringen for innvandrere med 283 milmente nettstedet var kjapt ute med å fjerne lioner kroner. Det fremgår av revidert
meldingene.
nasjonalbudsjett. " Erstatning til
4. Regjeringen bestemte seg for å sende mennesker som arbeidet som slaver for
hjem de 2019 kurderne fra Nord-Irak som nazistene under 2. verdenskrig, kan bli
i februar 2000 fikk ett års midlertidig utbetalt i løpet av sommeren, meldte tyske
oppholdstillatelse. " Nitten politifolk myndigheter.
i Washington DC mistet våpnene og
14. " Dansker sier nesten aldri nei til
skiltene sine, etter å ha skrevet rasistiske å hjelpe asylsøkere selv om de oppholder
e-post.
seg ulovlig i landet. Minst 5000 dansker
5. LO-leder Yngve Hågensen ga Frem- har de siste tre årene gitt nesten 4 millioner
skrittspartiet hovedansvaret for rasistiske danske kroner i hjelp til asylsøkere, skrev
holdninger da han åpnet LO-kongressen. avisen Politiken.
" Et skip med 500 ulovlige innvandrere
15. To ungdommer ble siktet for rasistisk
om bord ble stoppet utenfor Istanbul.
motivert vold. Natt til lørdag skal de
7. Den drapssiktede nynazisten Joe ha angrepet og skadet en ungdom på
Erling Jahr ble varetektsfengslet i fire Ringshaugstranda. • Det ble opprettet en
nye uker i Oslo forhørsrett. Han nekter å Same- og minoritetspolitisk avdeling i
forklare seg. • Elyas Mohammed ble tildelt Kommunal- og regionaldepartementet.

17. 17. mai for alle gikk av stabelen i
Kubaparken i Oslo. De som spilte var
blant annet Big Bang, The Retardos og
Mr. Milo, Danny & friends.
18. 21 år gamle Ole Nicolai Kvisler, en
av de seks siktede for drapet på Benjamin
Hermansen (15), ble i Oslo forhørsrett
varetektsfengslet i fire nye uker.
19. SOS Rasisme Rådgivningsgruppa
i Arendal arrangerte flyktningepolitisk
høring om ureturnerbare asylsøkere.
21. De to tiltalte ungdommene fra Naustdal sa seg ikke skyldige da Beheim Karlsen-saken startet i Indre Sogn Herredsrett i
Sogndal. Den ene 19-åringen som er tiltalt
innrømmet at han mislikte jevnaldringen,
og at han løp etter han den kvelden han
forsvant. • UDI vedtok å utvise en kvinne
og hennes to sønner til Iran etter fem
år i Trondheim. Dette fordi ektemannen
hennes giftet seg på nytt. • Politiet i
Tønsberg kunne arrestert to kirkeasylanter
da Teie kirke brant, men de lot nåde gå
for rett. " En undersøkelse viste at 80
prosent av velgerene til det østerrikske
Frihetspartiet FPØ ville ha et jødefritt
Østerrike. • Tre immigranter ble funnet
drept og en fjerde alvorlig skadd etter
å ha gått på en mine i grenseområdet
mellom Hellas og Tyrkia. • Statsadvokaten
for København og politiet i Hvidovre
siktet samtlige fem medlemmer av Dansk
Folkepartis Ungdoms hovedstyre for
spredning av rasistisk propaganda.
22. Den andre tiltalte i Beheim Karlsensaken fortalte at han så at Arve løp under
bilbroen og ned mot Sogndalselva kvelden
han forsvant. Både han og den andre
tiltalte løp etter.
23. Aktoratets to mest sentrale vitner
forklarte at de to tiltalte skal ha ropt “drep
ham” og “drep den lille negeren” da de
løp etter Arve Beheim Karlsen 23. april
1999. • Carl I. Hagen skrev under på at
Frp ikke skulle spille på fremmedfrykt i
valgkampen. • Stavanger Taxi opprettet
samtalegrupper for drosjesjåfører som
opplever rasistisk trakassering fra passasjerer.
24. Benjamins Minnefond fikk et kraftig
løft etter at Eva Records bestemte seg
for å gi deler av overskuddet av den siste
Absolute Music-platen til fondet. "
Det europeiske fotballforbundet (UEFA)
ga 5,2 millioner kroner til antirasistisk
arbeid.
25. Stand up-komikeren Shabana
Rehman ble tildelt Lions’ Tulipanpris
på 50.000 kroner for sitt antirasistiske
arbeid. " Spanske myndigheter stoppet
47 ulovlige innvandrere på vei inn i landet
fra Nord-Afrika. Innvandrerne forsøkte

å krysse det farlige Gibraltar-stredet i
gummibåt, men ble plukket opp på veien
av spansk politi.
26. Rådgivningsgruppa i Trondheim
arrangerte faglige høringer om tortur. "
111 motdemonstranter ble arrestert da
de prøvde å forhindre nynazister fra å
marsjere i den tyske byen Oldenburg.
27. " Hvite fotballtilhengere sloss
mot ungdommer med asiatisk bakgrunn
i Oldham i det nordvestlige England.
Politiet måtte gripe inn og få slutt på
masseslagsmålet, der opptil 500 personer
var innblandet.
28. Et eldre ektepar fra Kosovo ble kastet
ut av Teie kirke i Tønsberg etter tre måneders kirkeasyl. Biskopen støttet avgjørelsen. • Rasistmobbeofferet Muhammed
Arif anket til Høyesterett. LO mente servitørens arbeidsuførhet skyldtes mobbingen
han ble utsatt for på arbeidsstedet Rica
Sjølyst. • Forsvarerne Tor Erling Staff
og Knut Storberget i Beheim Karlsensaken kritiserte politiet for manglende
etterforskning. • I Namsos gikk politiet til
straffesak mot de lokale og utenlandske
ungdommene som havnet i slåsskamp på
utestedet “After Eight” lørdagsnatta. Også
forrige helg ble utlendinger trakassert av
lokale ungdommer på “After Eight”. "
Opprøret i Oldham ble provosert fram
av rasistgrupper utenfra ifølge politiet.
Både politi og politiske ledere i Oldham
ba om fred og forsoning etter to netter
med raseopptøyer i den nord-engelske
byen Oldham.
29. Et vitne fortalte at Arve Beheim
Karlsen noen uker før han døde var redd
for at en gjeng fra Naustdal skulle komme
til Sogndal en spesiell helg. Hovedtiltalte
skulle, like etter jakten på Arve, ha uttalte
at han ikke hadde fått tak i ham. En
tidligere venninne av den hovedtiltalte
i Beheim Karlsen-saken sa i retten at
han fortalte henne at han mislikte Arve
Beheim Karlsen rett og slett fordi han
var “neger”. • Foreldre som har barn med
tilhørighet i Boot Boys-miljøet på Bøler
dannet en støtteforening.
31. Flere vitner fortalte at en av de tiltalte
i Beheim Karlsen kom med trusler og
rasistiske utsagn ved flere anledninger.
Aktor i saken mente det var en klar sammenheng mellom Arve Beheim Karlsens
død og den jagingen han ble utsatt for
kort tid før han druknet. Aktor la ned
påstand om fengsel i henholdsvis tre og to
år for de to tiltalte 19-åringene i Beheim
Karlsen-saken. Begge var tiltalt etter
rasismeparagrafen. • Nazipartiet “Norsk
Folkeparti” ble godkjent av valgstyret
Telemark. Partiet var resultatet av nazi-
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Demonstrasjon mot rasisme både innenfor og utenfor murene til Oslo kretsfengsel

1. Forsvarer for hovedtiltalte i • Timothy McVeigh
200 000 ulovlige innBeheim Karlsen-saken, Tor Erling henrettet.
vandrere i Spania
Staff, la ned påstand om full frifin- • Fascist inn i Italias kunne få lovlig oppnelse på alle sentrale punkter i tiltalen regjering.
hold, etter at mynmot sin klient. • Kari Beheim Karlsen • Jødisk minnesdighetene ville endre
mente at hun ikke hadde påvirket
reglene.
rettsforhandlingene i straffesaken merke i Akershus
7. Regjeringen påla
mot de to 19-åringene som var tiltalt vandalisert.
alle statlige etater å
for rasistiske ytringer og trusler
ansette flere persomot hennes sønn Arve. • - Vi har ingen ner med innvandrerbakgrunn. • Exitproblemer med rasisme, slo Forsvaret fast programmet ble presentert og håndboken
i en rapport. Konklusjonen baserte seg på for hvordan nazistene skulle bli dratt ut av
samtaler med 46 personer. • En tamilsk nazimiljøene ble tilgjengelig på internett.
kvinne som giftet seg i Narvik to uker • Statsminister Jens Stoltenberg og Sylvia
tidligere, ble sendt ut av Norge. Da hun Brustad presenterte regjeringens nye tiltak
landet på Sri Lanka ble hun øyeblikkelig mot rasisme og diskriminering.
arrestert.
8. " Det fremmedfiendtlige britiske
3. " Britiske høyreekstremister planla “nasjonalistpartiet” (BNP) gjorde et svært
samlinger i Oldham og Bradford i England godt valg i Oldham, som like før var
for å provosere det asiatiske miljøet og skueplass for omfattende rasistisk uro.
utløse en “hatsommer”.
11. Stortinget sa med klart flertall nei
4. " De føderale anklagerne i saken til et forslag om obligatorisk hiv- eller
mot Timothy McVeigh motsatte seg aidstest av alle som søker oppholdstilytterligere utsettelse av henrettelsen av latelse i Norge. " Den høyreekstreme
den drapsdømte høyrekstremisten.
Timothy McVeigh ble henrettet med
6. " Hundrevis av asiatiske ungdom- giftsprøyte i Indiana, USA.
mer braket sammen med opprørspoliti i
12. Den hovedtiltalte i Beheim Karlsenden nordengelske byen Leeds, og satte saken ble dømt til tre års fengsel for
fyr på biler og butikker. • En domstol trusler og vold. Dette var i samsvar med
i Colorado i USA bestemte at henret- påstanden fra aktor Jan Hoel. Den andre
telsen av den høyreekstreme Oklahoma- 19-åringen fikk ett års fengsel. Retten
bomberen Timothy McVeigh ikke skulle slo fast at overgrepene var rasistisk motiutsettes. • Det ble varslet at rundt verte, men gav det ingen konsekvenser,

og skyldte på alkohol og gruppepress.
Dommen ble anket av begge parter.
13. " Maurizio Gasparri fra Alleanza
Nazionale ble utpekt som telekommunikasjonsminister i statsminister Silvio
Berlusconis nye regjering. Gasparri hadde
forsvinnende liten medieerfaring, men
bakgrunn fra høyreekstreme kretser.
14. " Tre menn ble slått ned og
knivstukket av nynazister i den tyske
storbyen Dusseldorf.
19. Frp krevde, i likhet med Vigrid,
respekt for blondiner. De mente at innvandrere ikke respekterte norsk husdyrhold og
norske blondiner, og møtte sterk motbør.
• En ny undersøkelse viste at hver femte
norske bedrift sa klart nei til at ansatte får
bære religiøse hodeplagg.
20. " Amerikanerne raste over krav
om erstatning til etterkommere etter
afrikanske slaver og vurderte å boikotte
FNs rasismekonferanse i august.
22. " Australias statsminister John
Howard sa at han var personlig lei seg
for den dårlige behandlingen landets
aboriginere har fått, men gikk mot en
formell nasjonal unnskyldning fordi den
kunne utløse kompensasjonskrav.
23. Rundt 30 nazister fra Bootboys
feiret St. Hansaften ved Skraperudtjernet
i Østmarka ved Oslo. Med dundrende
hatmusikk og fylleskrål satte de sitt preg
på det ellers idylliske skogsområdet. De

fordrukne unge mennene, fem kvinner og
flere pitbull-terriere, fikk feste uforstyrret
av myndigheter og fortvilte beboere. "
Asiatisk ungdom bombarderte politiet og
biler med steiner i den nord-engelske byen
Burnley etter at en asiatisk drosjesjåfør
ble overfalt av hvite gjerningsmenn.
Politiet opplyste at de regnet motivet som
rasistisk.
27. Det jødiske minnesmerket ved Akershus ble vandalisert. Det jødiske samfunn
i Oslo reagerte sterkt.
28. Den drapssiktede nazisten Joe Erling
Jahr hevdet drapet på Benjamin Hermansen den 26. januar var et uhell. • - Retten
må si klart fra om at vi ikke godtar
angrep fra slike nynazister. Samfunnet
må beskyttes mot slike, sa statsadvokat
Gunnar Fløystad da han la ned påstand
om to års fengsel og fem års sikring av en
21 år gammel nynazist.
30. " 18 mennesker ble arrestert av
politiet under en fest i Örebro i Sverige.
Festdeltakerne skal ha viftet med naziflagg
og gjort nazihilsener, samt kastet flasker
mot politiet.
31. Helt umotivert skulle polititjenestemenn ha slått, sparket og arrestert kameratene Magid Mustafa og Abdul Mahmoud.
Guttenes hudfarge var tilsynelatende
eneste bakgrunn for pågripelsen.

2001 – året for rasistiske opptøyer i England
Gateopptøyene i 2001 vil gå inn i historien
som noen av de verste i Englands historie.
Fra mai til juli toppet de rasistisk motiverte
opptøyene seg.
I midten av mai var Oldham åsted for alvorlige
opptøyer. Disse spredte seg senere til andre byer som
Burnley og Bradford. Første helgen i juli ble Bradford
i Nord England rammet av opptøyer.
I Oldham og Bradford ble flere enn 100 personer
skadet. Natt til søndag 7. juli ble, 164 politifolk skadet.
De materielle skadene var også store, stedene for
opptøyene så ut som slagmarker med utbrente biler
og foretninger.
Opptøyene var provosert fram av rasisme. Hvite
rasister, til dels med utspring i fotballmiljøene, var

til stede og aktive deltagere i alle opptøyene. I følge
parlamentsmedlemmet for Oldham, Michael Meacher,
var bråket i Oldham iscenesatt av episoder der hvite
rasister provoserte gjennom steinkasting mot asiatiske
butikker. Disse ble besvart av antirasistisk ungdom med
både engelsk og annen kulturell opprinnelse.
De rasistiske opptøyene kom i kjølvannet av parlamentsvalget. I valget fikk nasjonalistpartiet BNP hele
17% av stemmene i Nord England. Partiet ønsker blant
annet å sende innvandrere ut av England.
De siste 10 årene har det i følge Institutt for raserelasjoner vært 25 rasistisk motiverte drap i England.
Befolkningsgrupper med annen kulturbakgrunn enn
engelsk har liten tillit til politiet og offentligheten. Og
det med god grunn, ser man på Macpherson-rapporten,
som avdekket mye stilltiende rasisme i institusjonene.
I følge Morgenbladet tok regjeringen liten lærdom av
Macpherson-rapporten, men den fikk betydning for

en rekke institusjoner og private bedrifter, som BBC
og The Guardian, som fullstendig reviderte rutiner
og holdninger.
Så lenge den engelske regjeringen overser en slik
rapport kan man ikke vente at engelskmenn griper tak
i problemene som rapporten melder fra om. En kan
derfor dessverre forvente nye opptøyer i England, uten
å bli betraktet som pessimist.

verv fire om
dagen!
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Gjennom fredlige demonstrasjoner og aksjoner ble rasisme i politiet satt på dagsorden. Her fra demonstrasjonen utenfor Sentrum politistasjon i Oslo.

juli
juli

hindre National Front i
2. Drapsaken mot de
å demonstrere.
tre nynazistene som er
8. 230 asylsøkere fra
siktet for å ha tatt livet
Bulgaria ankom Norge,
av Benjamin Hermansen
UDI gikk inn for å sende
ble bestemt satt til Oslo
de fleste ut i løpet av to
byrett den første uken i
• Nite Rocket fikk uker.
desember.
9. Bootboys’ tidligere
3. " En domstol vedtok at en ny konsesjon.
borgermester fra Pennsylvania og • Demonstrasjon leder i Kristiansand,
Mikkel Vetvik, flyttet til
fem andre menn skal tiltales for mot politivold i
hjembyen Bergen. Den
drapet på en mørk kvinne under Oslo.
tidligere nestlederen var
rasistiske opptøyer i 1969.
• David Irving
også med på flyttelasset.
4. En kraftig økning i antall asylsø• Visepolitimesteren i
kere spesielt fra Bulgaria og Russ- tapte rettsak
land gjorde at UDI droppet planene • Nite Rocket fikk Oslo gikk ut og støttet
en anbefaling om forbud
om å legge ned flere asylmottak. • ny konsesjon.
Sagene MC-klubb fikk igjen konsemot nazistiske og rasissjon til å drive nærradio, klubben sto bak tiske symboler. " I Slovakia ble to
den nazi-orienterte radio Nite Rocket politimenn og en borgermester siktet etter
tidlig på 90-tallet. " Flyktninger og drapet på en sigøyner.
innvandrere har dårligere levevilkår enn
10. " Polens president Aleksander
etniske dansker, viste ny, omfattende Kwasniewski ba om unnskyldning for
undersøkelse. • Nok en engelsk by innførte massakren av 1600 jøder i landsbyen
midlertidig forbud mot marsjer, for å Jedwabne i 1942.

11. Flere organisasjoner, deriblandt
SOS Rasisme, demonstrerte mot politiets
rasisme utenfor Sentrum Politistasjon •
Antirasistisk Senter anmeldte Vigrid-leder
Tore W. Tvedt for brudd på rasismeparagrafen. • Også Politiets Fellesforbund
ga sin støtte til forslaget om forbud mot
nazistiske og rasistiske symboler
16. SOS Rasisme og innsatte ved Oslo
kretsfengsel gjennomførte en demonstrasjon mot statlig rasisme og diskriminering
i norske fengsler og rettsvesen.
20. " Holocaust-fornekteren David
Irving tapte en ankesak mot historikeren
Deborah Lipstadt som i en bok kritiserte
Irving for historieforfalskning. • Moss
Basketballklubb arrangerte turnering
mot rasisme, inntektene gikk til tiltak
mot rasisme og Benjamin Hermansens
minnefond
22. Arbeidsdirektør Lars Wilhelmsen
uttalte at Norge trenger 40 000 nye
arbeidstakere, og at disse hovedsakelig
må hentes fra utlandet.

23. Politiet pågrep en svart familiefar
under en hasjrazzia i Sofienbergparken,
mannen satt et godt stykke unna hasjen
og hadde ingenting med det ulovlige
stoffet å gjøre. Flere hvite personer som
satt nærmere hasjen ble ikke undersøkt,
episoden var nær ved å utløse opptøyer
i Oslo.
27. Flyktningkonsulent Terje Røtnes i
Salangen anklager kommuner i Troms
for å holde flyktninger med oppholdstillatelse i mottak lenger enn nødvendig av
økonomiske grunner.
29. Den kurdiske asylsøkeren Lukman
Janger Hawar fra Nord-Irak tok livet sitt
på grunn av frykt for avslag fra UDI om
opphold i Norge.
31. " En dansk gårdseier ble idømt
en bot på 1000 kroner etter å ha nektet en
person med etiopisk opprinnelse å leie en
av eiendommene hans.

Trakassering og diskriminering
Sommeren 2001 kunne
fort ha endt som en
sommer med voldelige
sammenstøt mellom politiet og mørkhudede.
Tidlig på sommeren opplevde
to unge gutter en voldelig, ubehagelig og unødvendig arrestasjon. Denne episoden førte til
en økt fokusering på politiets
påståtte trakassering av personer
med flyktninge- og innvandrerbakgrunn.
Flyktninger og innvandrere

blir i Oslo kontrollert langt flere
ganger enn personer som ser
vestlige ut. Flere påpeker at
denne forskjellsbehandlingen i
mange tilfeller kan grense opp
mot ren trakassering. Når enkelte
polititjenestemenns holdninger i
tillegg kan oppfattes som rasistiske, og det utøves unødvendig
vold ved ransakning og eventuell
arrestasjon, er veien kort til
uroligheter.
Demonstrasjon 1
Under den første større demonstrasjonen mot politiets fremgangsmåter møtte mange orga-

nisasjoner opp for å vise sin
støtte til de to som hadde blitt
banket opp. SOS Rasisme var
også til stede, og fylkesleder
i Oslo og Akershus fylkeslag,
Trond Thorbjørnsen holdt appell
foran Sentrum politistasjon.
Demonstrasjon 2
Bare et par dager senere var det
duket for en ny demonstrasjon,
denne gangen foran Oslo kretsfengsel. Denne demonstrasjonen
ble arrangert av Oslo/Akershus
SOS Rasisme, i samarbeid med
innsatte i fengselet som følte seg
utsatt for rasisme bak murene.

Den siste dråpen?
Senere på sommeren ble en
mørkhudet mann lagt i jern i
Sofienbergparken på Grunerløkka under en narkotikarazzia
i området. Bakgrunnen for dette
var at det ble funnet en hasjklump et stykke fra mannen.
Norske ungdommer, som var
nærmere narkotikaen, ble ikke
arrestert.
Denne hendelsen var for mange
dråpen som fikk begeret til å
flyte over, og det ble snakket
høyt om opptøyer og voldelige
aksjoner.

Hevder de vil rydde opp
Det var også disse truslene som
til slutt førte politietaten i dialog
med innvandrernes interesseorganisasjoner, noe som i sin tur
igjen førte til at gemyttene roet
seg.
– 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, uttalte
Trond Thorbjørnsen til AntirasisteN nr. 5/2001 i forbindelse
med denne saken.
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Tampa
I slutten av august 2001 plukket det norske fraktskipet M/S
Tampa opp 438 flyktninger fra
et synkende skip i havet mellom
Indonesia og Australia.

august
august

Kaptein Arne Rinnan om bord
på skipet seilte M/S Tampa til
Christmas Island, en australsk
øy, der han ønsket å sette av
de skipbrudne flyktningene.
Australske myndigheter nektet
å ta i mot flyktningene, som i
hovedsak kom fra Midtøsten.
Siden M/S Tampa ikke er sertifisert for å seile med mer enn
40 mennesker om bord, nektet
kaptein Rinnan å seile videre før
flyktningene var satt i land.
Den australske reaksjonen ble
fordømt av så vel internasjonale
flyktninge- og menneskerettighetsorganisasjoner, samt FNs
høykommissær for flyktninger. I
tillegg var Australias handlemåte
i strid med internasjonale sjøtraktater, som plikter nærmeste havn
å ta i mot skipbrudne fra skip
som har deltatt i berging.
Etter langvarige internasjonale
diskusjoner ble flyktningene i
september overført til et australsk
militærskip, som fraktet de til
Nauru, og en del av flyktningene
ble senere sendt derfra til New
Zealand. Kaptein Rinnan har i
ettertid blitt hyllet både i Norge
og internasjonalt for sitt svært
dyktige sjømannskap.

2. NOAS anklaget
16. De to ungdommene som krig i Finnmark hvis samene der skulle få
UDI for å godta umenble dømt i saken om Arve styringsrett over landområder.
neskelige boforhold • M/S Tampa plukker opp
Beheim Karlsen brøt seg inn på
29. Utlendingsdirektoratet gikk inn for å
for bulgarske asyl- 438 skipbrudne flyktninger
en privatfest, raserte huset og gjøre det mindre attraktivt for asylsøkere
søkere på Hellerudå komme til Norge. Dårligere boforhold
• Valgkampstart foran Stor- slo ned en person.
sletta. • En 39-årig
19. Tre Herøy-ungdommer og mindre kontantutbetalinger var noen
tamil ble slått ned på tingsvalget.
raserte raserte huset til en av virkemidlene som ble presentert. "
åpen gate i Stavan- • FN-konferansen mot
tamilsk familie, ungdommene FNs generalsekretær Kofi Annan kritiserte
ger, helt uprovosert og rasisme åpner Durban i Sør- innrømmet at hærverket var USAs utenriksminister Colin Powell, som
ledsaget av rasistiske Afrika
rasistisk motivert. " En tysk nektet å delta på rasismekonferansen i
tilrop fra gjerningsdomstol ga klarsignalet som Sør-Afrika.
mannens kamerater.
gjorde at 600 tyske nazister
30. " En uavhengig kommisjon avslørte
3. " To innvandrere fra Eritrea ble kunne marsjere i Rudolf Hess’ hjemby Wun- at sveitsisk industri samarbeidet tett med
knivstukket og banket opp av menn som siede i anledning nazi-lederens dødsdag. 150 nazi-Tyskland under 2. verdenskrig.
ropte rasistiske fornærmelser i den tyske antirasister arrangerte motdemonstrasjon
31. Det antifascistiske bladet Monitor
hovedstaden Berlin.
og syv nazister ble arrestert. • En gruppe anmeldte nettportalen Scandinavian Online
4. Det var planlagt en nazikonsert på tyske nynazister angrep to flyktninger fra for overtredelse av rasismeparagrafen. •
Kløfta i Akershus. SOS Rasisme holdt i Midtøsten med kniv ved Cham i Bayern.
Historieprofessor Hans Fredrik Dahl kjøpte
den forbindelse en punktmarkering utenfor
20. " De seks hvite politimennene som 40 prosent av aksjene i Historisk Forlag,
Stortinget for å markere motstand mot mishandlet tre svarte menn i Sør-Afrika i forlaget som tidligere ga ut naziavisa “Folk
nazistene. " 100 nazister gjennomførte en -98 ble stilt for retten i Johannesburg.
og Land” " FN-konferansen mot rasisme
marsj i byen Hillerød i Danmark.
21. " Den libanesiske regjeringen ble åpnet i Durban. • Den sørafrikanske,
5. " En gjeng nynazister gikk løs på bestemte at de 360 000 palestinske flykt- tidligere antiapartheid-lederen, Govan
andre ungdommer med kniver og jernstenger ningene som er bosatte der
i Huddinge utenfor Stockholm, minst åtte ikke skal ha rett til å eie eget
ble alvorlig skadd
land.
6. Microsoft ble tvunget til å fjerne logoer
24. Antirasistisk Senter
med hakekors til mobilkunder fra sine a n m e l d e r
nettsider. Logoene ble først fjernet da AUF Norsk FolNesten 10 000
De resterende landene vedtok en mer enn
truet med å politianmelde forholdet. • Norsk keparti ved
delegater fra mer 100 sider lang handlingsplan. Sluttdokumentet
Kurdisk Forening og NOAS arrangerte f o r m a n n
enn 160 land inneholder kompromisser på en lang rekke
minnemarkering for den avdøde asylsøkeren O d d b j ø r n
deltok på FNs punkter.
Lukman Janger Hawar. " Rasister startet Jonstad for
konferanse om
I forholdet til Midtøsten fordømmer ikke
nye opptøyer i byen Bradford i Nord- rasisme.•Sandrasisme i Durban landene Israel, men FN-konferansen anerkjenEngland, to menn ble knivstukket og 18 nes
i
Sør-Afrika. ner palestinernes rett til en egen selvstendig
SOS
arrestert.
K o n f e r a n s e n stat.
rasismearran7. Byrådet i Oslo vedtok å nekte utestedet gerte
fant sted fra 31.
I forhold til de afrikanske landene ble det
tre
august til 7. sep- ikke gitt noen unnskyldning og dermed ikke
Sparks fortsatt skjenkebevilling. Bakgrun- dagersmusikktember 2001.
gitt rom for eventuelle rettssaker eller noen
nen er gjentatte tilfeller av rasisme og festival.
forpliktelse til å betale erstatning.
vold.
27.
Det
Delegatene
8. Kommunalminister Sylvia Brustad gikk norske lasskulle prøve å
Konferansen beklager “dypt den massive
ut med løfte om at UDIs arkiver skal være t e s k i p e t
bli enige om en lidelsen som slaveriet forårsaket” og uttaler at
tomme for ubehandlede saker etter 1. juli “ T a m p a ”
prinsipperklæ- dette var en forbrytelse mot menneskeheten
2002. " Et statlig byrå i Pennsylvania plukket opp
ring
og
en
De vestlige land forplikter seg til å øke
påla en av støtteorganisasjonene for Mumia 438
skiphandlingsplan bistanden, fremme investeringer og arbeide
Abu-Jamal å stanse all pengeinnsamling.
bruddne
for å bekjempe for å lette gjeldsbyrden for de afrikanske
12. " Den finske spydkasteren Juha flyktinger i
rasisme og dis- landene.
Laukkanen gjorde en Hitler-hilsen til sin A u s t r a l s k
høykommisær for Menneskerettigheter, Mary Robkriminering. På
tyske konkurrent Boris Henry.
f a r v a n n , FNs
inson, var en av 10 000 deltakere på FN-konferansen.
Foruten de 160 landene som vedtok Durban13. Siv Jensen advarer norske kvinner som a u s t r a l s k e Hun uttalte seg samtidig krast mot Australias håndtering forhånd ble en
rekke land kriti- dokumentet, var Israel fornøyd med resultatet.
vurderer å gifte seg med menn som kommer myndigheter av Tampa-saken.
sert for ikke å USA uttalte at de var misfornøyd. - I FN
fra andre kulturer.
nektet umidprioritere konferansen ved kun å sende krever USA som kjent innflytelse for den
14. Carl I. Hagen uttalte under et valg- delbart ethvert ansvar for det
diplomater på lavere nivå og ikke toppnivå.
tredelen landet bidrar med til FN. Dette sier
kampshow at Norge burde etablere mottak de omtalte som “illegale innChristiane Muribø i SOS Rasisme. - Det er
i utlandet for å skremme bort potensielle vandrere”.
Konferansen led også under at Israel og USA derfor ødeleggende for FNs antirasistiske
asylsøkere • Telenor aksepterte en konse28. Den tiltalte politimannen
trakk seg fra konferansen midtveis. Dette som arbeid at USA som er dominerende i dette
sjonsavtale med etniske begrensninger for i Baidoo-saken ble frifunnet av
en protest mot araberlandenes fremlegg om organet ikke kan støtte det videre arbeidet.
å sikre seg kontrollen over Malaysias tredje Trondheim byrett. Politimanfordømmelse av Israel knyttet til forholdet
største mobiltelefonselskap.
nen var tiltalt for rasisme ved
til palestinerne. USA trakk seg på grunn av
At de 160 landene er kommet frem til et
15. SOS Rasismes Rådgivningsgruppe i en ubegrunnet pågripelse av
kravet om unnskyldning og erstatning til dokument de kunne enes om er svært viktig.
Arendal overleverte et brev til blant annet rengjøringsarbeideren for to
Afrika for lidelsene slavehandelen påførte Spesielt hvis det viser seg at de enkelte land
Jens Stoltenberg med kritiske kommentarer år siden. • FrP-politiker Hans
Afrika.
nå vil følge opp det som er vedtatt.
og spørsmål om norskflyktingepolitikk.
A. Karlsen spådde væpnet

FN konferansen mot rasisme

2001 – på godt og vondt

1. Elever fra Aspervika skole demonstrerte mot rasisme
i Sandnes. • Den fremtredende israelske forfatteren Amos
Oz, som representerte Israel under litteraturkonferansen
Ordkalotten i Tromsø, nektet å ta i mot medlemsskap i
Hamsun-selskapet. • Vigrid-leder Tore W. Tvedt vigslet
et par som giftet seg i Fosskollen bygdeborg i Lier. "
USA og Israel fikk kritikk under FN-konferansen for
deres holdning i Israel-konflikten.
3. " Serie A-klubben Lazio arrangerte en antirasistisk fotballturnering for å markere avstand fra

september
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de brune elementene blant
fansen. Turneringen gikk for
nesten tommer tribuner.
5. Historieprofessor Hans Fredrik Dahl
muslimer ble utsatt i USA. Domstolene
bestemte seg for å trekke seg fra det omstridte
fryktet at et gryende muslimhat skulle
naziforlaget Historisk Forlag han kjøpte • Stortingsvalg 2001. ende i justismord. Samtidig krevde
uken før. " Det “nasjonalistiske” partiet • Terroraksjonen på president George W. Bush at klappjakten
Sverigedemokratarna ville kuppe den svenske WTC 11. september. på muslimer skulle opphøre.
kirken og gjøre den flyktningefiendtlig.
18. Brannsupporterne la ut navn og
• Nazisten Terje
6. " FN-konferansen mot rasisme slet tungt
bilder av fem nynazister på sine nettsider.
for å komme til enighet før det var Sjølie dømt for
- Vi ønsker ikke at disse personene skal
rasisme
for sent.
infiltrere vårt miljø, sa webredaktør Per
7. " Etterkommere av danskeArne Flatberg.
nes slaver på de vestindiske øyene krevde
20. Ytterligere to personer ble siktet etter at den 19 år
unnskyldning og betaling for tort og svie. gammel etioperen, som ble overfalt utenfor SV-huset
• Sør-Afrikas forsøk på å redde FNs rasis- nyttårsaften, gjenvant hukommelsen. • Nazistene som
mekonferansen så ut til å ha strandet da var avbildet på Brann Supporter Team sine nettsider ble
konferansen gikk inn i sluttfasen.
nektet adgang på Fotballpuben for livstid. " To personer
8. Mens Carl I. Hagen talte på Torgallmen- ble arrestert i Sverige, mistenkt for et bombeattentat mot
ningen, gikk tre kjente nynazister rundt og et journalistektepar to år tidligere
fotograferte ungdommene som demonstrerte
21. Boot Boys-leder Terje Sjølie ble i Borgarting
mot Frp-formannen. " Bitre ord og dårlig lagmannsrett dømt for brudd på den såkalte rasismepastemning helt til siste slutt i Durban, da ragrafen.
FN-konferansen mot rasisme ble avsluttet
24. Etter å ha spredd grov muslimhets på Internett ble
med enighet om et sluttdokument. Europa den betrodde forskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt
beklagde slaveri og slavehandel og det var (FFI), Jarle Synnevåg, bedt om å gå. Han ble også
enighet om palestinernes rett til en egen stat. politianmeldt av Ressurssenteret for Pakistanske Barn.
Jagland var tilfreds.
27. Utbryterne fra Fremskrittspartiet, som ville overta
10. Stortingsvalg: “Norsk Folkeparti” Det Liberale Folkepartiet DLF, ville danne et nytt parti
(tidligere “Nazionalalliansen”) fikk totalt som skulle få navnet Frihetspartiet
1615 stemmer og “Fedrelandspartiet” fikk
2355 stemmer. Samlet fikk de to partiene
altså 3970 stemmer.
11. " Terrorangrep: To passasjerfly
fløy inn i World Trade Center. Ett fly traff
Pentagon. Et siste fly styrtet før det nådde
sitt planlagte mål. De tragiske angrepene
innledet en rekke angrep mot uskyldige
arabisk utseende mennesker i store deler av
verden. • En australsk domstol bestemte at
Australia måtte ta imot de 433 flyktningene
som ble reddet av det norske fraktskipet
“Tampa”. Regjeringen ville anke avgjørelsen.
13. " Australske myndigheter brukte
terroraksjonene i USA som argument for ikke
å ta imot de 433 flyktningene som ble reddet
av lasteskipet “Tampa” 26. august. • En rekke
angrep ble rettet mot muslimske skolebarn
og moskeer i Australia.
14. En 22 år gammel mann fra Sola ble
dømt til 70 dager i fengsel for rasistisk
motivert vold og trusler. Dette var åttende
gang noen dømmes etter rasismeparagrafen
i Norge. • “Norsk Folkeparti” gav ut andre
nummer av sitt blad “Fremtid”. Bladet bestod
hovedsakelig av informasjon om hva som
foregår i deler av den brune gjørmen i Norge.
De hadde nå fusjonert med det rene nazibladet
“Fritt Forum”. " Moskeer og andre islamske
sentre ble angrepet i blant annet Danmark,
Nederland og Polen.
15. 12-15 nazister fra Kristiansand, Stavanger og Oslo var samlet til nazitreff i Bergen.
Ved midnatt kvelden før smalt det utenfor
RV-kafeen i Vestre Torggate. En 21 år
gammel nynazist fra Sotra utøvde vold mot
to unge jenter " Dansk Folkeparti erklærte
krig mot islam ved å blant annet uttale: Alle
vestens land er infiltrert av muslimene. Noen
av dem snakker pent til oss mens de venter på
å bli mange nok til å slå oss i hjel.
17. Brann Supporter Team truet med full
boikott av Fotballpuben dersom ikke nazister
Terrorangrepet 11. september førte med seg overgrep mot muslimer
over hele verden.
ble nektet adgang. " En rekke rettssaker mot
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4. En 18 år gammel mann ble i
Søre Sunnmøre heradsrett dømt
for blant annet rasistisk motiverte
handlinger.
5. Riksadvokaten var forundret
over hvorfor så få anmeldelser av
rasisme endte med straffeforfølgelse. En arbeidsgruppe ble satt
ned for å granske politiets etterforskning. • Økokrim foretok razzia
mot somaliere under mistanke om
at de finansierte terrornettverk når
de sendte penger til slektninger i sitt
hjemland. " Emilie Schindler, en
gang gift med Oskar Schindler som
reddet jøder fra Auschwitz under
krigen, døde på et sykehus utenfor
Berlin. Hun ble 93 år gammel.
7. " Det ble kjent at nazistene
for første gang stiller liste ved et
svensk valg. Ved kommunevalget
i Karlskrona i 2002 vil naziorganisasjonen NSF lansere egne
kandidater.
8. Utlendingsdirektoratet gav
ekstraordinære midler til et teaterprosjekt mot rasisme og diskriminering i Bergen.
12. " Urbefolkningen i Australia vant en stor seier. Etter syv
års kamp for rettigheter til bruk av
havområdet rundt Crooker Island,
anerkjente Australias høyesterett
dette kravet.
14. Politiet satte i gang full etterforskning av sjikaneposten familien
til Arve Beheim Karlsen hadde
vært utsatt for siden januar. De
anonyme brevene og kortene familien Beheim Karlsen hadde mottatt, var poststemplet i Førde og
Bergen.
16. Det ble skrevet at Kripos
skulle spore opp rasistiske ytringer

• Lokallagskonferansen på
Elverumt ble åpnet av Kari
Beheim Karlsen.
• Nazister gikk amok i
Moskva.

på internett. Det var første gang
politiet etablerte organisert kontroll og etterforskning av denne
typen materiale. • Den 32 år gamle
trebarnsfaren som ble dømt som
mannen bak brannen på Rosenlund
Aktivisthus (Asker SOS Rasismes
kontor) i 1999, måtte svare for
flere forhold, da han sto for retten
i Sandvika.
18. En av de sju somalierne som
var siktet for å overføre penger
til terrornettverket ble varetektsfengslet for to nye uker.
23. Teatersjef Cathrine Telle ved
Trøndelag Teater trosset protestene, og nektet å stoppe teatrets
planlagte oppsetning “Lola” om
nazisten og torturisten Henry
Oliver Rinnan. • Oslo byrett rettet
sterk kritikk mot politiet etter at
to mindreårige kosovoalbanere ble
siktet og varetektsfengslet. " 356
båtflyktninger druknet i et forlis
utenfor Java i Indonesia. Flere
av de overlevende hevdet at indonesiske politimenn hjalp menneskesmuglerne. • Serie A-klubbene
Verona og Lazio ble ilagt bøter på
til sammen 243.000 kroner etter
at supporterne deres hadde vist
rasistisk oppførsel. • Superstjernen
Michael Jackson (43) dediserte sitt
nye album “Invincible” til norske
Benjamin Hermansen, 15-åringen
som ble knivstukket og drept på
Holmlia i Oslo 26. januar i år.

24. Samtlige 1500 skoleelever i
Konnerud samlet seg til markering
mot rasisme og for fred på FNdagen. " Det ble kjent at det
danske nazipartiet DNSB skulle
stille til valg i Roskilde Amt. • TVprofilen Alice Bah lot være å stille
opp i et svensk TV-program etter
at hun ble truet av nazister.
25. Veronica Andreassen ble
tiltalt for medvirkning til drapet på
Benjamin Hermansen.
28. SOS Rasisme avholdt høstens Lokallagskonferanse på Elverum. Tidenes beste, oppsummerte
Arbeidsutvalgets Trond Thorbjørnsen.
30. Det ble kjent at Jack Erik
Kjuus ikke fikk gjenopptatt saken
der han ble dømt til 60 dagers
betinget fengsel for rasistiske
ytringer i partiprogrammet til Hvit
Valgallianse. • Det ble avslørt
at Politiets Overvåkingstjeneste
(POT) i mer enn 30 år trodde at
samer skulle danne sin egen stat
på Nordkalotten. De overvåket
omtrent alt og alle som arbeidet
med samisk språk og kultur. "
300 nazister gikk amok i Moskva,
og drepte to mørkhudete gateselgere.
31. Antirasistisk Senter sparket
i gang sin antirasistiske reklamekampanje med støtte fra blant annet
Human Touch og Clear Channel.

Elverum 26.–28. oktober 2001
– De mange positive deltakerene og spekteret av interessante innledere og talere, kombinert med et flott lokallag som
vertskap, satte rammen for tidenes beste lokallagskonferanse.
Slik oppsummerte Trond Thorbjørnsen høstens Lokallagskonferanse på Elverum.
Beheim Karlsen
Lokallagskonferansen på Elverum ble innledet fredag
av Kari Beheim Karlsen, moren til Arve som døde i
Sogndalselva i 1999. Kari engasjerte forsamlingen tydelig,
da hun fortalte om hennes og familiens tanker etter Arves
død.
Aksjon på byen
Lørdagen var de fleste konferansedeltakerne på aksjon
på byen hvor rundt 80 medlemmer ble vervet, og mange
hundre løpesedler delt ut, noe Elverum SOS Rasisme var
veldig glade for.
Raser og Taliban
Første fellesinnledningen på lørdagen var Morten Falck om
raseteori. Han tok oss med til Grev Henri de Boulainvilliers’
introduksjon av det politiske rasebegrepet, og forsynte
en lydhør forsamling med grunnleggende kunnskap om
biologi, og igjen ble vi forklart at myten om menneskeraser
er nettopp det – en myte.
Senere på dagen fikk deltakerne to innledninger relatert
til islam, Ahmed Ismael tok opp islam generelt, og Kristian
Berg Harpviken gav en innføring i Afghanistans historie,
spesielt tok han opp Taliban og Osama Bin Laden.
Takk!
SOS Rasisme ønsker igjen å rette en stor takk til Elverum
SOS Rasisme som gjorde høstens lokallagskonferanse til
kanskje tidenes beste!

november
nov.

1. Familien til den nazistiske krigsforbryteren Henry Rinnan varslet at
de, om nødvendig, ville gå rettens
vei for å få stanset en forestilling
om ham.
2. Lørenskog SOS Rasisme arrangerte
Rock mot rasisme i Lørenskog. • Arrangementet “Hulen mot rasisme” gikk av
stabelen. • En mann i 40-årene fra Tønsberg ble ilagt et forelegg på 10.000 kroner
etter at han kom med rasistiske ytringer
i Tønsberg sentrum. " Høyesterett i
Virginia avviste et lovforslag som skulle
forby korsbrenning med ytringsfriheten
som argument.
5. Det ble kjent at Frimurerlosjens årlige
fellesgave skulle gå til Antirasistisk
Senter. " Den danske politikeren
Mogens Lykketoft ville holde “Dansk
Folkeparti” ute av nasjonalt kompromiss
om utlendingspolitikken.
6. Kommunalminister Erna Solberg
lovet at situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere skulle bli bedre.
Fem departementer ble satt på saken. •
Regjeringen varslet tiltak for å hindre
at norske muslimer ble mobbet etter
terroraksjonene i USA 11. september. "
Overlevende etter jødeforfølgelsen under
Den annen verdenskrig i ni europeiske
land gikk sammen og dannet en organisa-

" Europarådet presset på for å
sjon for å forsvare
kriminalisere hat-taler over
sine interesser.
• Nazihus avslørt på Eidsvoll. internett.
7. " Jonni Han14. Justisdepartementet
• Krystallnatta markert over
sens naziradio ble
sendte ut på høring en tiltaksstengt av danske hele landet.
plan mot rasisme og diskrimyndigheter.
minering i politiet.
8. Det ble kjent at Vigrid-leder Tore
15. Det ble avslørt at den nazistiske Club
W. Tvedt nylig hadde døpt et guttebarn. 22 (Club Boot Boys) forsøkte å opprette
" Amerikanske myndigheter slo fast at en base i Eidsvoll på Romerike.
Yahoo! ikke trengte å bry seg med franske
17. En undersøkelse i regi av Norsk
myndigheter, og kunne fortsette å selge Sykepleierforbund viste at utenlandske
nazieffekter.
sykepleiere som arbeider i Norge stadig
9. Krystallnatten ble markert mange opplever fremmedhat og diskriminering. •
steder i landet, og Europa for øvrig. Oslo, Det ble kjent at en nynazist fra Ringerike
Haugesund, Mandal, Grimstad, Stavanger, var varetektsfengslet etter at politiet fant
Tønsberg, og mange flere steder var det ett kilo sprengstoff, to pistoler og to
fakkeltog. • En gammel NS-mann ble politiuniformer hjemme hos ham.
ekskludert fra gamlekarforeningen til
19. Både Norges Fotballforbund og
Nordnæs Bataillon, et buekorps i Bergen. kretsene meldte om færre tilfeller av
" Amerikansk etterretning uttalte at de rasisme under fotballkampene.
trodde at hvite høyreekstreme stod bak
21. Frps Øystein Hedstrøm bad landmiltbrann-spredningen.
bruksminister Lars Sponheim skjerpe
13. Statsadvokaten i Agder tok ut tiltale kampen mot ulovlig halal-slakting. Hedmot Boot Boys-lederne Mikkel Vetvik strøms engasjement for dyrevern var
(21), Kim Hugo Hansen (21) og tre andre kanskje ikke så kjent. • TV2s Rikets
nynazister etter slagsmålet utenfor SV- Tilstand tok opp kirkeasyl. Programmet
huset i Kristiansand 31. desember 2000. medførte blant annet drapstrusler mot

pastoren i kirkesamfunnet.
22. Den lokale KrF-toppen Egil Straume
i Volda mente at motsetningene mellom
kristne og muslimer i Norge er så stor at
det kan bli borgerkrig. Hans utsagn møtte
delte reaksjoner.
23. " Oxford-manager Mark Wright
ble suspendert av det engelske fotballforbundet (FA). Wright ble beskyldt for å ha
brukt rasistiske ordelag da han skjelte ut
en svart dommer.
29. Senter Mot Etnisk Diskriminering
skrev i sin årsrapport at fokus på utestedsdiskriminering hadde økt, og at kvinner
som bærer religiøst hodeplagg nå er
beskyttet av loven. De så klare tegn på
bedring. " Fire hvite, sørafrikanske
politimenn ble dømt til flere års fengsel
for å ha sendt hundene sine etter tre svarte
menn fra Mosambik. Handlingen ble
filmet, og videoen viste de fire politimennene som lo og spøkte mens de ville
hundene gikk løs på de tre forsvarsløse
mennene.
31. " Beskyttet av 4000 politifolk
marsjerte 3000 NPD-tilhengere, i den
største nazimønstringen i Berlin siden
krigen. Marsjen var en høyreekstrem
provokasjon som opprørte mange i innog utland. Politiets vannkanoner ble rettet
mot motstanderne av marsjen.
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Vellykket aksjon på byen under lokallagskonferansen i oktober, takket være blant andre Ahmed, Gada og Abbas.

Nazihuset på Eidsvoll
• Nazihuset på Eidsvoll
ble i løpet av sommeren
2001 pusset opp av nazister
• Etter åpningen høsten
2001 klarte nazistene å
holde husets eksistens
hemmelig en kort periode,
før lokal presse og antirasister grep tak i saken
• Huset benyttes av Club
22, en paraplyorganisasjon for nazimiljøet på
Østlandsområdet. Club 22
er et underbruk av Boot
Boys Oslo, som er kjent
for vold og annen kriminalitet
• Miljøet rundt Club
22/Boot Boys Oslo er
kjent for å ha tilgang på
våpen, blant annet uzi
maskinpistoler og AG-3
automatrifler
• Det var medlemmer av
Club 22/Boot Boys Oslo
som drepte Benjamin Hermansen
• Lokale politikere på
Eidsvoll ønsker å stenge
nazihuset i frykt for økt
kriminell aktivitet fra
nazistene i området
• Allerede etter noen
måneders drift har flere
nazister begått vinningsforbrytelser i Eidsvollområdet
• SOS Rasisme mener det
finnes tilstrekkelig med
lovhjemler til å få huset
stengt

1. Bistandsadvokat Gunnar Solbraa bad Riksadvokaten om å
kreve ny drapsetterforsking av
Arve Beheim Karlsens død, på
grunn av nye opplysninger i
saken.
2. To brannbomber ble kastet
mot et bolighus i Verdal. Politiet
utelukket ikke at det lå rasistiske
motiver bak.
3. Rettsaken mot de tiltalte i
Holmlia-drapet startet. De tiltalte
erklærte delvis straffeskyld.
4. Den 19 år gamle Andreas
Bang Langeid fra Kristiansand ble
dømt for fire tilfeller av vold, alle
under skjerpende omstendigheter.
Langeid benektet å være tilknyttet
et nazi-miljø, og dommen lød på
ett år og tre måneders fengsel.
5. Politikerne i Rogaland satte
av 100 000 kroner til kamp mot
fremmedfrykt og rasisme i skolen.
• SOS Rasisme mottok 50 000
kroner i støtte fra Storebrand.
6. Skogn ungdomsskole tok et
felles løft mot rasisme. Samtlige
elever og ansatte ved skolen skrev
under en kontrakt som gjør skolen
til et rasismefritt område. • Pressen
skrev at rasismeanmeldelser mot
politiet var nytteløst. I løpet av
15 måneder ble det levert inn 25
klager og anmeldelser på rasisme
mot politiet. Bare én av kom opp

Mumias dødsdom tilsidesatt
En føderal dommer satte 18. desember dødsdommen mot den svarte aktivisten og journalisten
Mumia Abu-Jamal til side.
Dommeren beordret samtidig en ny høring fordi han mener
det er begått feil i straffeutmålingen. Saken kommer imidlertid
ikke opp til ny behandling slik den drapsdømte har bedt om,
og drapsdommen blir dermed stående. Påtalemyndigheten har
nå 180 dager på seg til å holde en ny høring.
Abu-Jamal er dømt til døden for drapet på en politimann
for 20 år siden. Han var tidligere med i den svarte borgerrettsgruppen Black Panthers, og mange anser ham som en
politisk fange.
Politidrapet skjedde da Abu-Jamals bror ble stoppet av
politiets i Philadelphia etter å ha kjørt mot enveiskjøring.
Abu-Jamal ble selv skutt i brystet, og har hele tiden holdt
fast ved at han er uskyldig.
En mann ved navn Arnold Beverly sa i 1999 at han stod
bak drapet, som et resultat av at politibetjenten hadde
blandet seg inn i mafiasaker. Beverlys forklaring ble aldri
tatt med i retten.

desember
des.

i retten - den endte i frifinnelse av
politimannen som sto tiltalt.
Menneskerettighetsgruppene
som saksøkte Yahoo i Frankrike
for salg av nazi-relaterte gjenstander, anket dommen. Yahoo fikk
støtte for at ytringsfriheten også
gjeldt salg av varer over nettet til
kunder i andre land.
7. Aamir Sheikh og andre innvandrerpolitikere i Oslo uttalte
at spredt bosetting var best for
integrering selv om en ny rapport
viste fordeler ved getto. • Elevorganisasjonen foreslo at de 100.000
kronene politikerne i Rogaland
planla å bruke til å bekjempe
fremmedfrykt og rasisme, skulle
brukes gjennom en kampanje hvor
elever kurset sine medelever. •
UDI bestemte at det skulle plasseres 120 asylsøkere i Skibotn.
På tross av underskriftskampanjer
valgte UDI å opprettholde avtalen
med Skibotn Turisthotell. Lensmann Ola Løkstad bad lokalbefolkningen om å besinne seg og å
ta vel imot asylsøkerne. • Det ble
kjent at nazisekten Vigrid hadde
begynt å “konfirmere” 15-åringer.
• Radio Nite Rocket, som tidligere
sendte Hitler-taler og rasistisk
innhold over Oslo-eteren, fikk ny
konsesjon.
8. " Åtte innvandrere, blant
dem to barn, ble funnet døde i
en container i det sørlige Irland.
Fem andre ble kjørt til sykehus.
• 600-700 nazister samlet seg i
Salem utenfor Stockholm.
9. Politikerne mente at Radio
Nite Rocket burde få lov til å
“prøve seg”. " Storbritannias
innenriksminister David Blunkett
sa at innvandrerne måtte “kvitte
seg med seder og skikker som
briter flest finner avskyelige”
for at rasismen skulle forsvinne.
Han la dermed ansvaret for rasismen på ofrene, og bar bensin
til det rasistiske bålet ved å gi
innvandrere kollektivt ansvar for
enkeltpersoners verk.
10. Flere stortingsrepresentanter
bad statsminister Kjell Magne Bondevik stanse hjemsendelsen av en
kurder til Syria. Det skjedde etter

og andre arabiske mål
i byen
13. Det ble kjent
at “Folkebevegelsen
at Amnesty
Mot
Innvandring”
I n t e r n a t i - • Rettsaken etter drapet på
(FMI) hadde startet
onal hadde
vervekampanje i SkiBenjamin begynte
satt i gang
botn. • En spesialmeen protestdarbeider ved politiet
aksjon mot Norge. • Vigrid-leder fortalte i retten at Jahr og Kvisler
Tore W. Tvedt hevdet at Odin var godt kjent av politiet, og at de
sørget for ham, og varslet at han var villige til å bruke kniv. • Fire
i nær framtid skulle til Rogaland dørvakter ved utestedet Smuget
for å verve nye medlemmer og for i Oslo ble anmeldt for rasistisk
å døpe en ung mann i Haugesund motivert vold. " Det britiske
i nazismens navn.
parlamentet vedtok nye antiter11. En rapport om nazi-proble- rorlover, som medførte at det ble
matikken i Kristiansand ble offent- mulig å fengsle utlendinger uten
liggjort. Forskerne gav honnør til dom. Forslaget om å gjøre det
uniformsforbudet på Oddemarka ulovlig å oppmuntre til religiøst
skole, og skrev at mange blant hat ble trukket.
lokalbefolkningen i Kristiansand
14. Det ble kjent at Benjamin
utviste tarvelig folkeskikk overfor Hermansen ble stukket med to
innvandrere. • En tidligere klas- kniver da han ble drept. " Leedssekamerat av Ole Nicolai Kvisler spilleren Jonathan Woodgate ble
uttalte at Kvisler hadde advart dømt til hundre dagers samfunnshenne om drapet på forhånd. • tjeneste for slåssing. Lee Bowyer
Politiet i Oslo varslet at de ville gikk fri. Familien til mørbankede
sende 700 medarbeidere på kurs Sarfraz Najieb varslet sivilt søksfor å motarbeide rasistiske hold- mål.
ninger. • Det ble kjent at “Norsk
17. Nazisten Erik Lauritsen vitnet
Folkeparti” ønsket Jan Simonsen i Holmlia-saken. • Joe Erling Jahr
som ny leder. Simonsen takket innrømmet at han knivstakk en
nei etter et døgns betenkningstid. mann av utenlandsk opprinnelse
• Dagsavisen hevdet at NRK kon- halvannen måned før Holmliastruerte gjengmedlemmer fra A- drapet.
og B-gjengen i en dokumentar om
18. Riksadvokaten støttet advogjengkriminalitet. NRK benektet kat Gunnar Solbraa i kravet om
påstanden. " Politiet, sentrale endring av rasismeparagrafen og
myndigheter, lokalpresse og innad- bad statsadvokat Jan Hoel om å
vendte asiatiske miljøer ble angre- vurdere ny etterforskning i Beheim
pet i en rapport om opptøyene i Karlsen-saken. • Rettspsykiatriske
Nord-England i sommer. • Fire sakkyndige konkluderte med at
innvandrere ble funnet omkommet nazisten Joe Erling Jahr hadde
i en container i den italienske mangelfullt utviklede, men ikke
havna Livorno. • Everton-ledelsen varig svekkede sjelsevner. " En
truet sine tilhengere med å stoppe føderal dommer opphevet dødssalget av billetter til bortekampene dommen til Mumia Abu-Jamal.
på grunn av rasistisk oppførsel.
Det skulle gjøres en ny straf12. Terje Sjølie som ble dømt feutmåling i saken. Dommeren
for rasisme av Lagmannsretten avviste kravet om en ny rettssak,
anket saken sin til Høyesterett. • til tross for at en annen person har
Rundt 50 personer demonstrerte tilstått at han sto bak mordet.
utenfor Oslo Tinghus for å kreve
19. Regjeringen ville trekke
full etterforskning i forhold til NOAS, Norsk organisasjon for
Victor Lopez som ble funnet død asylsøkere, inn i behandlingen av
19. september. Victor var venn asylsaker der det gis avslag. • Erik
av Benjamin Hermansen. " To “Mikro” Solheim vitnet i Holmliamilitante jøder ble pågrepet og saken. Solheim var angivelig ute
siktet i Los Angeles for å ha plan- av nazi-miljøet.
lagt bombeattentater mot en moské

Men hate each other because they fear each other
They fear each other because they don’t know each other
They don’t know each other
because they don’t communicate with each other
They don’t communicate with each other
because they are separated from each other
– Dr. Martin Luther King, Jr.

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.

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___stk «Knus Nazismen» (jakkemerke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___stk «Ikke mobb kameraten min» (jakkemerke) . . . . . . . . . . .
___stk T-skjorte «Knus nazismen» (hvit m. s trykk) (str XL) . . .
herav ___ S/M ___ M/L ___ L/XL ___ XL/XXL
___stk T-skjorte «SOS Rasisme T-Skjorte (svart m. gul trykk)» .
herav ___ S/M ___ M/L ___ L/XL ___ XL/XXL

kr
kr
kr

10,10,90,-

kr

90,-

75,60,-

___stk Penner «SOS Rasisme» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
___stk Lightere «SOS Rasisme» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
herav ___gul ___svart ___rød
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...», bilmerke (gult) 15

10,10,4,-

Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.

vil betale portoen

SOS Rasismes medlemsavis
besøk oss på internett:
http://sos-rasisme.no

issn:
1501-6048
e-post:
antirasisten@sos-rasisme.no
giro:
7874.05.34725

Sendes: SOS Rasisme, boks 297, 5501 Haugesund
Tlf: 52 71 73 30 / 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

Kan sendes
ufrankert i Norge.

__ Jeg vil bli medlem!
__ Jeg vil ha mer info

AntirasisteN

Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___stk «Slaveskipet Fredensborg» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
___stk «Utrydd hver eneste jævel», Sven Lindquist . . . . . . . . . . kr

Navn: ______________________________
Adresse: ___________________________
Postnr. / Sted: _______________________
Telefon: ____________________________

Postnr/ sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347
SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund
Arbeidsutvalget AU
pb 4720, Sofienberg
0506 OSLO
epost: . . . .au@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .22 35 00 56
faks: . . . . .22 35 00 57

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, sos-rasisme.no
Økonomiutvalget ØU
pb 297
5501 Haugesund
epost: . . . .ou@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .52 71 21 75
faks: . . . . .52 71 21 62
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