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Vi har viet store deler av
Antirasisten 2–2003 til de
kurdiske flyktningenes situasjon. Kurdiske flyktninger fra
Nord-Irak har lenge levd i en
utrygg situasjon i Norge.
Norske myndigheter har
ikke villet anerkjenne kurdernes beskyttelsesbehov. På tross av dette
henviser de til Saddam Husseins forfølgelse av
nettopp kurderne når de leker med tanken på å
gå til krig mot Irak.
Kurderne opplever nå igjen at deres asylsøknader legges på is, mens spørsmålet om krig blir
avklart. Praksisen med å nekte barna samvær med
sine foreldre, og holde en stor gruppe mennesker i
en slik usikker tilværelse er forkastelig. Samtidig
ser vi at innstrammingene av norsk flyktningpolitikk kommer på løpende bånd, ureturnerbare
flyktninger skal bli presset til å forlate Norge ved
at myndighetene stopper de fleste rettigheter de
har hatt. Vi synes det er på sin plass å henvise til
FNs menneskerettighetserklæring som sier: «alle
har rett til liv, frihet og personlig trygghet».
Antallet mennesker og miljøer som vil revurdere sitt syn på norsk EU-medlemskap øker for
hver dag. SOS Rasisme har på sin side gått ut
og sagt at vi tenker hele tiden. Et dårlig prosjekt
som gjøres større, blir ikke automatisk et mindre
dårlig prosjekt.
LO meldte nylig om en eksplosiv økning i antall
henvendelser fra fortvilte som føler seg diskriminert, og forteller at de i løpet av de siste fire
månedene har mottatt like mange henvendelser
som de siste fire årene. Det er tydelig at diskriminering i arbeidslivet ikke har forsvunnet.
Vi håper dere setter pris på dette nummeret av
Antirasisten, og at dere alle blir med og intensiverer kampen mot alle former for rasisme, enten
det dreier seg om flyktningpolitikken, nazisme
eller diskriminering på arbeidsmarkedet. Kamp
mot all rasisme!
Med antirasistisk hilsen
Anne Elisabeth Hansen
Leder, SOS Rasisme i Norge

Bål for Benjamin

Bål for Benjamin i Lørenskog

26. januar var det to år
siden Benjamin Hermansen ble drept av nazister
på Holmlia, mandag 27.
januar var den internasjonale Holocaustdagen.
OLA MELBYE PETTERSEN
For andre året på rad tok SOS
Rasisme initiativet til «Bål for
Benjamin», markeringer til
minne om Benjamin Hermansen
og for fortsatt motstand og arbeid
mot nazisme.
«Bål for Benjamin» ble startet
opp i 2001, den gang markert
26. januar. I år ble markeringene
lagt til 27. januar, etter ønske
fra Marit Hermansen og for å
samkjøre med Holocaustdagen.
Lokallag tente bål, holdt stand
og på flere skoler holdt folk fra
SOS Rasisme appeller til minne
om nazismens ofre.
Sjølie-dommen
Høyesteretts frifinnelse av
nazisten Terje Sjølie preget
årets markeringer, og gikk
igjen i appeller og uttalelser i
forbindelse med dagen. – Et år
etter at Kvisler og Jahr ble dømt
for drapet på Benjamin ser vi at
Høyesterett frifinner nazisten
Terje Sjølie for sterke rasistiske
påstander. For SOS Rasisme er
frifinnelsen en formidabel skuffelse. Vi lurer nå på hva som
faktisk kan dømmes etter straffelovens §135a, og om folk i det
hele tatt har noen beskyttelse
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mot rasistiske overgrep? Dette sa
politisk nestleder i SOS Rasisme,
Ketil Wendelbo Aanensen, i forkant av markeringsdagen.
Lørenskog
I Lørenskog ble det for andre
året på rad tent bål langs Skårersletta, sentralt i kommunen.
Et 30-talls mennesker møtte opp
for å minnes Benjamin og vise
avsky mot nazisme og rasisme.
Med fakler, bål og ett minutts
stillhet ble det en stemningsfull
markering.
Forarbeid
Arbeidet med Lørenskog-markeringen startet tre uker i forkant.
Mye materiell, som plakater og
løpesedler, var allerede utarbeidet av sentralt og bidro til å lette
arbeidet for lokallaget.
De viktigste arbeidsområdene
var lokal mobilisering, presse,
og arbeid med etterarrangementet. Erfaringene fra fjorårets
markering var gode å ha med seg,
og mange oppgaver kunne denne
gangen løses på rein rutine.
Den store oppturen for lokallaget var all oppmerksomheten
arrangementet fikk i media.
Aftenposten, P4 Klassekampen,
Romerikes Blad og Avisa Nordland (!) ga alle forhåndsomtale.
Dagen etter ble hele side tre i
Romerikes Blad fylt med bilder
og reportasjestoff fra markeringen.
– Pressedekningen var overveldende bra, sa en fornøyd Andreas
Harding fra lokallaget.

Appell
Leder for Lørenskog SOS
Rasisme holdt kveldens appell.
Appellen fokuserte sterkt på
Sjølie-dommen i høyesterett.
– I 30-åra sto verdenssamfunnet og så på mens Hitler mante
til rasekrig mot jødene. I dag
må vi altså være passive vitner
til at kjente nazister sprer den
samme gamle hatpropagandaen
på Askim torg.
Etterarrangement
Etter appellen ble det holdt ett
minutts stillhet for Benjamin og
Holocaustofrene, før de oppmøtte
beveget seg inn på Ungdommens
Hus.
I år hadde lokallaget forberedt et
etterarrangement, med musikalsk
støtte fra visesanger og lørenskoging Trond Granlund. Lokallaget
spanderte kaffe og karameller på
publikum, som svarte med tilløp
til allsang. På mange måter en
lun og hyggelig aften, som ga
en fin ramme til en alvorstung
og viktig dag.
Fakkelstand i Oslo
Med
fakkelstand
på
Egertorget 27. januar markerte lokallagene i Oslo
Holocaustdagen og dødsdagen til Benjamin. Det var
en stemningsfull og rolig
markering.
Aktivistene
vervet medlemmer, delte
ut løpesedler og solgte
AntirasisteN. Mange forbipasserende stoppet opp
ved lysstanden og mintes
Benjamin.

Gave til SOS Rasisme
– og få mindre skatt
SOS Rasisme er godkjent som en organisasjon etter skattelovens § 6–50. Dette medfører at
hvis noen ønsker å gi en gave til SOS Rasisme så vil denne gaven kunne trekkes fra på inntekten
og dermed gi mindre skatt.
Hvis du ønsker å gi en slik støtte så kan denne settes inn på konto: 7874 05 34709.
Merk gaven med navn og adresse.
Gaven må være på minst kr 500 og maksimalt kr 6000 for å få skattefradrag.
Vi sender oppgave til skatteetaten slik at dette blir lagt inn på den enkeltes ligning.

Gateteater
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Belgisk Grand Prix-deltager stoppet

• Liten kontroll på barnesoldater
Asylsøkere som var barnesoldater i hjemlandene sine får ikke den hjelpen som er nødvendig
her i landet. Det uttalte psykolog Atle Dyregrov ved Senter for krisepsykologi i Bergen til P4
Nyhetene.
Han sa at det ikke er noe system for å fange opp og samle opplysninger om noen har vært
barnesoldater. – Siden det kommer så mange hit må vi for eksempel utvikle gode spørreskjemaer som kan avdekke hvilke opplevelser de har hatt, sa Dyregrov til P4.
Senter for krisepsykologi arbeider nå på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet og UDI
for å lage et slikt system. Dyregrov tror det arbeidet vil være ferdig i løpet av året.

Vokalist Soetkin Collier (25) i bandet Urban Trad fra Belgia fikk ikke delta i den internasjonale Melodi Grand Prixfinalen etter at det ble kjent at hun hadde en høyreekstrem fortid.
Det var ifølge The Guardian Belgias sikkerhetshetstjeneste, Sûreté de l›Etat, som advarte TV-selskapet RTBF
– arrangøren av den nasjonale finalen i Belgia – om Colliers fortid. Belgias statsminister, Guy Verhofstadt, ble
også informert.
I arkivet til sikkerhetstjenesten står det blant annet at Soetkin Collier var aktiv i den flamske nazibevegelsen og at
hun deltok under en minnehøytidelighet for nazi-lederen Rudolf Hess i Antwerpen i 1996.
Collier beskrives av sikkerhetstjenesten som en «militant høyreekstremist og en flamsk nasjonalist», skrev The
Guardian.

Ankene til Jahr og Kvisler avvist
Høyesterett avviste ankene fra Joe
Erling Jahr og Ole Nicolai Kvisler, som i
desember i fjor ble dømt til henholdsvis
18 og 17 års fengsel for drapet på 15 år
gamle Benjamin Hermansen.
Både Joe Erling Jahr og Ole Nicolai
Kvisler anket på stedet da de i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor
ble dømt for rasistisk motivert drap på
Benjamin Hermansen. Dommene på
18 og 17 års fengsel, ble betegnet som
historisk strenge. Etter et Høyesteretts
kjæremålsutvalg bestemte at ankene
ikke tillates fremmet for Høyesterett,
ble begge dommene stående.

Blir syke av mottak

Saksbehandlerne Pål og Åsa stemplet seg til ny avslagsrekord

Foto: Beate Pettersen

Gateteater mot Festning Europa
OLA MELBYE PETTERSEN
Festing Egertorget
I to timer ble Egertorget omgjort til scene
for et noe spesielt gateteater. En massiv burinnstallasjon, med piggtråd og «Adgang forbudt»-bannere fungerte som kulisser, sammen
med plakater som var festet over hele torget.
Inne i buret satt ivrige «saksbehandlere» og
avslo asylsøknader i et imponerende tempo.
Sigarer, dyrt brennevin og eurosedler fløt
rundt de pent antrukne skuespillerne.
«Disse er jo åååpenbart grunnløse» erklærte
Pål A. Solfjeld, en av skuespillerne, før han
smalt stempelet og lot enda en bunke falle ned
i esken for avviste søkere.
Provoserende
Egertorget var som vanlig fullt av mennesker, og mange stoppet opp for å se hva som
foregikk inne i buret. En del forbipasserende
ble provosert av de tilsynelatende flyktningfiendtlige kulissene. De ble imidlertid desto
mer positive da de fikk løpeseddel og en forklaring fra arrangørene. Mange ble stående og
snakke med aktivistene fra SOS Rasisme, og
ga uttrykk for at de syntes aksjonen var bra og
viktig. – Vi ville lage en markering som vakte
oppsikt, som skulle få folk til å stoppe opp og
tenke gjennom hvilket budskap vi ønsket å
formidle, forklarte Stian Erichsen Bryde fra
gateteatergruppa.
Planleggingen
Utgangspunktet for aksjonen var et aktivistmøte for lokallagene i Oslo, Akershus og
Buskerud, høsten 2002. Her ble ideen om en
«buraksjon» første gang lansert.
Det var innledningen fra tidligere buraksjonist Eli Sol Valersnes som tente gnisten hos
møtedeltakerne, og det ble raskt bestemt at
dette skulle være satsningsområde fram mot
nyttår. I løpet av de første vintermånedene ble

Lørdag 18. januar ble det satt utendørsrekord i asylavslag, midt på Karl
Johan i Oslo sentrum. Initiativtakerne var lokallag av SOS Rasisme.

det arbeidet intensivt med praktisk
planlegging,
pressearbeid og
politisk plattform
for aksjonen. Et
20-talls aktivister fra Østlandet
deltok før og
under aksjonen,
i de forskjellige
arbeidsgruppene.
Suksessfaktor
Mange hundre
forbipasserende
fikk med seg
Foto: Beate Pettersen
aksjonen, både ved Hildegunn var en av mange som vervet nye medlemmer
synet av gateteateret
og i møte med aktivister og diskusjoner rundt
«For de som virkelig trenger det har det
flyktningpolitikken.
blitt stadig vanskeligere å komme gjennom
I tillegg til gateteateret ble det også vervet nåløyet for å få anerkjent flyktningstatus, oppflere medlemmer til SOS Rasisme, delt ut hold eller arbeid i Norge. Bare 2 prosent av
løpesedler for aksjonen og samlet inn mange alle som søker om asyl i Norge blir anerkjent
underskrifter mot norsk flyktningpolitikk.
som flyktninger, det holder ikke.»
NTB og Scanpix publiserte bilder og
Hun kunne også fortelle at FNs høykomreportasjer, som blant annet stod på trykk i misjonær for flyktninger har kritisert Norge
Aftenposten og Vårt Land. Christiane Muribø for den strenge praksisen. « Det er millioner
fra pressarbeidsgruppa var godt fornøyd med av mennesker i verden på flukt fra krig, foraksjonen, både innsatsen fra SOS-aktivistene følgelse og naturkatastrofer, samtidig bygger
og tilbakemeldingene fra publikum: – Jeg tror Norge og Europa en mur for å beskytte seg og
dette vil bli stående som et eksempel og en sine interesser. Flere må få komme hit», frammotivasjonsfaktor for framtidige aktiviteter holdt Bergstrøm og siterte et av slagordene for
i Oslo-området.
aksjonen: – Legaliser flyktningene!
Legaliser flyktningene
«Vi ønsker med dette å vise hvor vanskelig det er å komme inn i «Festning Europa».
Uttalte aksjonsleder Åsa Bergstrøm til AntirasisteN.

Den politiske plattformen for aksjonen:
sos-rasisme.no/lorenskog/aktiviteter/tema/
januaraksjon.php

Asylsøkere og flyktninger blir psykisk
syke av å bo på norske asylmottak,
mener forsker Birgit Lie. Hun sa at
oppholdet i seg selv kan oppleves som
like dramatisk som tortur og krigsdeltagelse i hjemlandet. – Dette betyr at
det er viktig med en tett oppfølging av
asylsøkerne når de bor på mottakene,
sa hun til VG. Lie er leder for Psykososialt team sør, og leverer i år en egen
doktorgradsavhandling om flyktninger
og psykiske problemer.
– Både ventetiden, trangboddheten,
usikkerheten og mangelen på aktivitet
er i seg selv nok til at det kan utløse
sterke psykiske reaksjoner, sa Lie til
VG.

Rasismefrie soner i Telemark
Telemark fylkeskommune vil ha alle
etater erklært som rasismefrie soner.
Alt fra tannlegekontorer til Nordagutu
opptreningssenter har inngått kontrakter, skrev NRK Telemark.
Dette er en følge av at Telemark
Fylkeskommune erklærte seg som
rasismefri sone for halvannet år siden.
Saksbehandler Heidi Hamadi i fylkeskommunen sa at målet er å hindre
diskriminering.
– Vi ønsker å synliggjøre holdninger og
ønsker å være ikke-diskriminerende.
Dette gjør vi ved å inngå avtaler med
etatene der tre krav må oppfylles. Det
skal gjøres kjent at vi har et politisk
vedtak på å ha en ikke-diskriminerende
holdning. Det skal bygges opp kompetanse på feltet, og det skal være klart
hvordan avvik skal håndteres dersom
uønska atferd oppstår, sa Hamadi.

Stanser asylbehandling av
irakere
Krigsfrykt og en spent og uavklart situasjon i Irak har gjort at UDI stanser all
behandling av asylsaker fra Irak, skriver
Tidens Krav . – Dette innebærer at UDI
ikke vil fatte nye vedtak til asylsøkere
fra Irak som befinner seg i Norge, sa
Paula Tolonen, direktør for asylavdelingen i UDI.
For irakere i Norge vil den midlertidige
stansen i behandling av asylsaker bety
at ingen nye asylvedtak vil bli fattet
inntil videre. Unntakene er saker som
omfattes av Dublin-konvensjonen eller
første asyllandregelen, det vil si saker
der asylsøkere kan sendes til andre
EU-land for behandling av søknad.
UDI vil løpende vurdere situasjonen i
Irak, men kan foreløpig ikke si noe om
når den midlertidige behandlingsstansen vil revurderes.

EU
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• Vil provosere for å hjelpe Marie Goretti Uwimana vil hjelpe flyktninger med psykiske problemer til å få innsikt
i disse og søke hjelp i tide. Hun er selv flyktning fra Rwanda og har bodd i Sandnessjøen de siste fem årene, hvor
hun nå jobber som hjelpepleier. Hun har tidligere gitt ut heftet «Flyktninger og nervøs depresjon». Nå har hun
kommet ut med et nytt hefte, «Flyktningen i sin private verden», som er utarbeidet med støtte fra Helse- og Sosialdepartementet. Heftet skal distribueres over hele landet, gjennom helsevesenet, skoler, kommuner og flyktningmottak. Psykososialt Team for flyktninger i Nord-Norge har bistått i arbeidet og skriver i forordet at de ser «heftet som
et nyttig bidrag til å gjøre kjent og å normalisere psykososiale problemer etter traumatiske opplevelser». Flyktningene blir gjerne ikke tatt alvorlig før symptomene blir så ille at de blir tatt som gale folk, sa Marie Goretti Uwimana
til Helgeland Arbeiderblad.
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• Afghanske barn nektet skytetrening Inderøy skytterlag inviterte barn og unge
til gratis skyting for å øke rekruttering til skyttermiljøet. 13 afghanske barn ble fristet av
fritidstilbudet, men ble utestengt fra skytetreningen. Skyttervedtekter fra 1893 er årsaken
til at skytterlaget nektet å la ungene delta i skytteraktivitetene, skrev avisen Inderøyningen. Inderøy skytterlag er medlem av Det Frivillige Skyttervesenet (DFS), som er
underlagt både Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet. DFS regnes som en del
av Forsvaret og dermed må medlemmer i lokale skytterlag være norske statsborgere.
Utestengelsen førte til reaksjoner i den nordtrønderske kommunen.

UDI vil presse asylsøkere ut
Utlendingsdirektoratet vil presse 2 000
asylsøkere som har fått avslag på sine
søknader ut av landet. UDI mener de
trygt kan reise hjem, men internasjonale avtaler gjør at de ikke kan utvises.
Asylsøkerne mister personnummeret,
lommepenger, norskundervisning og
muligheten til å få innvilget midlertidig
arbeidstillatelse, melder TV 2.

Dansk Frp-stifter dømt for
rasisme
Stifteren av det danske populistiske
Fremskrittspartiet, den selverklærte
rasisten Mogens Glistrup, er dømt til 20
dagers fengsel for rasisme. 76 år gamle
Mogens Glistrup er tidligere medlem av
det danske Folketinget og ble opprinnelig ilagt fengselsstraffen for rasistiske
uttalelser i september 2000. Glistrup
slo fast at muslimer hadde immigrert
til Danmark for å overta kontrollen av
landet.
Glistrup anket dommen, men en høyere
domstol avgjorde at dommen var riktig,
ikke minst siden Glistrup en rekke
ganger har gjentatt uttalelsen både på
dansk fjernsyn og radio.

Tampa-kaptein truet med fengsel
Det norske lasteskipet Tampa reddet
438 båtflyktninger i havsnød, men
kaptein Rinnan ble nektet av australske myndigheter å sette dem i land på
australske Christmas Island.
To australske journalister dokumenterte
i boken «Dark Victory» flere detaljer
rundt de kraftige virkemidlene australske myndigheter tok i bruk for å hindre
Rinnan i å sette de 438 skipbrudne
afghanske flyktningene i land i Australia, melder VG Nett. Arne Rinnan ble
truet med fengsel og store pengebøter
dersom han satte flyktningene i land i
Australia. Minst tre ganger under det
ni dager lange Tampa-dramaet høsten
2001, ble kaptein Arne Rinnan truet
med fengsel, blant annet for menneskesmugling.

Dublinkonvensjonen

Schengenavtalen

• Også kjent som Asylkonvensjonen.
• Ble inngått i 1990, men ratifiseringen i de enkelte land tok tid,
og erstattet Schengenavtalens
kapittel 7 i 1997.
• Regulerer hvilket land som er
ansvarlig for behandling av en
asylsøknad.
• «Første-asyllands-prinsippet»:
Skal motvirke at asylsøkere blir
henvist frem og tilbake mellom
stater uten å få asylsøknaden
behandlet, og såkalt «asylshopping».

• Opprinnelig en avtale mellom
Tyskland, Belgia, Nederland,
Luxembourg og Frankrike inngått i
1985
• Grensekontrollen innenfor
Schengen-området legges ned,
mens yttergrensene kontrolleres
sterkere
• Medlemslandene har fremdeles
en formell adgang til å utforme
sin egen flyktningpolitikk, men vil
i praksis bli sterkt påvirket av de
andre landene, da disse vil ha en
felles utformet politikk.
• For å gjøre hele kontrollprosessen enda mer effektiv, bruker
Schengen-landene et dataprogram
som heter Schengen Information
System (SIS). Dette er et system
som politiet benytter seg av til å
registrere kriminelle og mistenkelige personer, dette hindrer
«mistenkelige» personer å komme
inn i Schengenområdet.
• Norge ble med i samarbeidet 25.
mars 2001.

Les mer:
• AntirasisteN nr 1–2003, side 6-7
(kan leses på internett:
sos-rasisme.no/propaganda/
antirasisten/an01-2003.pdf
• Antirasisten nr 3–2000
• www.neitileu.no
• www.united.non-profit.nl
Fra demonstrasjonene i København, desember 2002.
Foto: Ola Melbye Pettersen

SOS Rasismes Landsstyre, januar 2003:

– SOS Rasisme tenker hele tiden
I en tid da de fleste politikere
mener at det er på tide å «tenke på
nytt» om EU sier SOS Rasisme
klart fra sitt standpunkt. – SOS
Rasisme har vurdert EUs forhold
til asylsøkere og flyktninger hele
tiden, vi har ikke lagt ned vår tankevirksomhet de siste 11 årene,
sier organisatorisk nestleder
Trond Thorbjørnsen.
Bakgrunnen for den massive
nytenkningen blant norske politikere har sin bakgrunn i at unionen utvides, og at EU har endret
seg. Dette ser Thorbjørnsen, men
mener på ingen måte at utfallet
av tenkningen bør bli annerledes

som følge av dette. – At et dårlig
prosjekt gjøres større og mer
omfattende, gjør ikke prosjektet
mindre dårlig, sier han.
Selvråderett over flyktningpolitikken
Det er selvbestemmelsen over
norsk flyktningpolitikk som
er det utslagsgivende for SOS
Rasisme, en rett som allerede er
sterkt begrenset av Dublinkonvensjonen og Schengenavtalen.
«Festung Europa» kaller motstanderne det, og UNITED, et
europeisk antirasistisk nettverk,
melder om 2000 dødsfall i perioden 1993 – 2000 som et direkte

resultat av Europas strenge flyktningpolitikk. – SOS Rasisme
mener at Norge må si opp sitt
forhold til Schengenavtalen og
Dublinkonvensjonen, sier Thorbjørnsen. – Disse avtalene bryter
med den fundamentale retten til å
søke og ta imot asyl når man er på
flukt, nedfelt i menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen.
Selvråderetten enda mindre
– Når man tydelig ser at unionen går mer og mer i retning av
en statsdannelse, vil den siste
rest av selvråderett vi har over
vår flyktningpolitikk bli trampet ned, fastslår Thorbjørnsen,

og peker på at diskusjonen og
utformingen av vår flyktningpolitikk vil bli flyttet langt bort fra
Stortinget.
Inn for å påvirke
Argumentet med å gå inn i EU
for å påvirke EU i positiv retning
høres stadig. – Er det virkelig
noen som innbiller seg at EUs
flyktningpolitikk blir bedre av
at Europas versting går inn i
unionen? På den måten kan man
jo faktisk si at Norge bør holde
seg utenfor av hensyn til de andre
EU-landene, avslutter han.

Sortering av asylsøkere

startside&
infobank
mot
rasisme
nyheter
temasider
ressurssider
pekere
aktuelt
+ mye mer
sos-rasisme.no

Har du familiemedlemmer under 26 år?
Er du medlem i SOS Rasisme og har personer i familien under 26 år? Vi
kan få økonomisk støtte for dem, hvis du sender inn skjemaet under. Dette
betyr mye for oss i kampen mot rasisme og nazisme.
Hovedmedlem: _________________________________

AN 2–03

UDI vil dele inn asylsøkere etter nasjonalitet og sende visse grupper raskt ut
av landet uten advokathjelp, sa direktør
i Utlendingsdirektoratet (UDI) Trygve
Nordby til Dagsavisen. Han vil ha egne
transittmottak for spesielle nasjonsgrupper som plutselig kommer i store
grupper, en type for dem man antar
er grunnløse, egne mottak for dem
med saker som skal behandles i andre
Schengen-land og en fjerde type transittmottak for dem som har fått avslag på
første søknad om opphold. Fremdeles
har alle asylsøkere rett til støtte fra
advokat. Det vil også Nordby endre på.
Han vil at «antatt grunnløse søkere»
ikke skal få individuell rettshjelp fra en
advokat, men fra en organisasjon som
kan gjøre det hurtigere og billigere. Han
mener advokathjelpen i mange tilfeller
er et «unødvendig pliktløp».
Med utgangspunkt i forslagene fra UDI
skal regjeringen ha et nytt regelverk
klart i løpet av få måneder.

Kan sendes
ufrankert i Norge.

Adresse: ______________________________________
Postnr. / Sted: _________________________________

vil betale portoen

Familiemedlemmer:
Navn:_________________________ Fødselsår:_______
Navn:_________________________ Fødselsår:_______
Navn:_________________________ Fødselsår:_______
Navn:_________________________ Fødselsår:_______
Navn:_________________________ Fødselsår:_______
Navn:_________________________ Fødselsår:_______

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347
SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

AntirasisteN nr 2 – 2003

kampanje

• Danmark vil straffe ulydige asylsøkere Integrasjonsminister Bertel Haarder (V) i den danske regjeringen
har sendt ut et nytt forslag om endringer av utlendingsloven til høring, melder Jyllandsposten. Ifølge lovforslaget
skal asylsøkere i fremtiden skrive under på en forpliktende kontrakt om hvordan de skal oppføre seg på mottaket
de kommer til i Danmark. Dersom asylsøkeren ikke retter seg etter kravene i kontrakten kan lommepengene på opp
til 23 kroner dagen, bli inndratt. Han eller hun kan også bli tvangsflyttet til et annet mottak. Motsetter personen seg
dette, vil det utløse straff i form av bøter eller fengsel opp til fire måneder, dersom regjeringen får det som den vil.
Overfor Jyllandsposten bekreftet Bertel Haarder lovforslagets intensjoner om mulighet til å straffe asylsøkere. Han
sammenlignet situasjonen med spesielt vanskelige fengselsfanger, som blir plassert i spesielle fengselsavdelinger
Haarder vil legge lovforslaget frem for Folketinget, og håper loven vil tre i kraft i sommer.

side 5
Fortsatt nazister fra krigen
Mange nordmenn som støttet Tyskland under andre verdenskrig er
fortsatt nazister. Det viser forskning rundt medlemmer av Nasjonal
Samling på Agder, meldte Agderposten. Forskningen er utført av
Johnny Haugen, som studerer ved Universitetet i Bergen. Etter fire
års arbeid har han kommet til at flere av nazistene holder fast på
ideologien fra Adolf Hitlers tid. – Det er en ideologisk kjerne som
fremdeles ville ha støttet et liknende parti eller ideologi. Flere er
misfornøyd med demokratiet, sa Haugen til P4.

Ikke mobb kameraten min!
Kampanje mot nazisme
KETIL W. AANENSEN
På SOS Rasismes lokallagskonferanse vinteren 2003
var hovedtema «Ingen talerstol
til nazistene!» Deltakerne fikk
med seg innledning fra Gunnar
M. Karlsen fra Den norske Helsingforskomité, og det ble en
livlig debatt rundt nazisme og
menneskerettigheter.
SOS Rasisme har gjennom
mange år kjempet for et forbud
mot nazistisk organisering. I
2002 leverte organisasjonen 10
000 underskrifter med krav om
forbud mot nazisme til Justisminister Odd Einar Dørum.
Er et forbud nødvendig?
– Nazismen er ikke en hvilken
som helst politisk retning. Ved
nazismens røtter hviler trusler om
vold, apartheid og folkemord.
– Nazisymboler er symboler så
nært knyttet til vold at det blir
naivt å snakke om symbolenes
gammel–historiske betydning
ved en «hverdagslig» bruk av
slike. Et hakekors betyr nazisme,
nazisme betyr folkemord.
– Nazimusikk og andre effekter
er det som selges for å finansiere
voldsbruken.
– Nazikonserter og andre arrangementer samt internett er vurdert
som nazistenes viktigste rekrutteringsområder.
Hva med ytrings- og organisasjonsfriheten?
– Norge har forpliktet seg til
å følge Menneskerettighetskonvensjonen og de andre konvensjonene. FN går inn for et forbud
mot nazisme.
– Nazisters frihet til å ytre seg,
blir andres plikt til å la seg forhåne. Nazismens fiender (dvs. de
aller fleste vanlige mennesker)
har krav på et vern mot trusler

om vold og drap. Friheten fra slike trusler henger
høyere enn at 150 norske
nazister skal få rett til true og
mobilisere til «rasekrig».
– Nazistene påberoper seg selv
ytringsfrihet, men ler samtidig
av et naivt samfunn som gir
dem det.
– En håndheving av samtlige
tenkelige individuelle friheter
medfører frihet til å undertrykke.
Frihet til å undertrykke medfører
en begrensning av andres friheter.
Det sier seg selv at vi ikke kan
akseptere slike «friheter».
Vil ikke nazistene gå under
jorden?
– Jo, det vil de. De vil bli tvunget til å rekruttere i skjul, de vil
ikke få arrangere hat–konserter,
og de vil ikke ha lov til å uniformere seg. Dette er ikke farlig, det
er nødvendig hvis vi skal klare
å knuse hver minste spore til
nazisme.
– Alle forbud innebærer at
gjerningspersonene driver kriminalitet i skjul. Sannsynligvis
ville det som nå er kriminelt blitt
mer synlig dersom det ble tillatt,
men hvorfor skulle det være
ønskelig?
Forbud ikke nok
Et forbud mot nazisme er ikke
nok til å knekke voldsideologien.
Det eneste som kan stoppe nazismen fullt og helt er helt vanlige
menneskers engasjement. SOS
Rasisme ønsker, med sin kampanje, at alle våre lokallag
mobiliserer mennesker rundt
seg i kampen mot nazisme. Bruk
argumentene dere nå har lest, og
gå til fortsatt kamp mot nazismen.
Vi er væpnet med de mektigste
våpen: rettferdighet og engasjement!

Spar med hjertet
www.bancofonds.no

For mer informasjon kontakt oss på tlf. 800 34 035 eller www.bancofonds.no

i samarbeid med SOS Rasisme
Historien har vist at sparing i aksjefond over tid har vært mer lønnsomt enn vanlig banksparing.
Du må regne med at fortjenesten varierer og at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig
fortjeneste. Ønsker du mer informasjon? Ring 800 34 035, eller spar via www.bancofonds.no

Vil fly asylsøkere til Albania
Den britiske regjeringen foreslår å fly
asylsøkere til mottak i Albania for å
skremme dem fra å komme til Storbritannia, skrev Sunday Telegraph. Asylsøkerne vil bli fraktet til mottak i Albania
hvor søknadene deres vil bli behandlet.
– Vi vil avskrekke asylsøkere fra å
komme til Storbritannia, og vi ønsker
å sette opp saksbehandlings-sentere
i Albania for lettere å oppnå dette. Vi
ville foretrekke om dette ble gjort av
alle EU-land, men vi er forberedt på å
gjøre det alene, sa en regjeringskilde
til avisen. Sunday Telegraph skriver
videre at Albania er Europas fattigste
land, og at de ønsker pengestøtte
velkommen mot å huse asylsøkerne.

Kvinner er krigens glemte ofre

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering, artikkel 4:
(…) Med sikte på dette og under tilbørlig hensyntagen til de prinsipper som er
kommet til uttrykk i Menneskerettighetserklæringen og de rettigheter som er
uttrykkelig oppregnet i artikkel 5 l denne konvensjon, skal konvensjonspartene
blant annet:
a) erklære som straffbar handling all spredning av idéer om raseoverlegenhet
eller rasehat, all tilskyndelse til rasediskriminering, alle voldshandlinger eller
tilskyndelse til slike handlinger mot en rase eller gruppe av personer av annen
hudfarge eller etnisk opprinnelse, og også enhver form for støtte, herunder
økonomisk støtte, til raseaktivister;
b) erklære ulovlig og forby organisasjoner og organisert og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til rasediskriminering og erklære som
straffbar handling deltakelse i slik virksomhet eller slike organisasjoner; (…)

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 20:
1. Enhver form for krigspropaganda skal forbys ved lov.
2. Enhver tilskyndelse til nasjonalhat, rasehat eller religiøst hat som innebærer
oppfordring til diskriminering, fiendskap og vold, skal forbys ved lov.

FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene, artikkel 30:
Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person
rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å
ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, art 10.
Freedom of expression
(…) 2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and
responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or
penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society,
in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the
prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the
protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure
of information received in confidence, or for maintaining the authority and
impartiality of the judiciary.

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven), § 135a
Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller annen meddelelse, herunder ved bruk av symboler, som framsettes offentlig eller på annen
måte spres blant allmennheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse
eller ringeakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Tilsvarende
gjelder slike krenkelser overfor en person eller en gruppe på grunn av deres
homofile legning, leveform eller orientering.
På samme måte straffes den som tilskynder eller på annen måte medvirker til en
handling som nevnt i første ledd

Verken FN eller verdens regjeringer tar
kvinners behov for hjelp i en krigssituasjon alvorlig nok, fastslår en ny FN-rapport. I nyere tid har den sivile befolkningen, som domineres av kvinner og
barn, utgjort nærmere 90 prosent av
ofrene i krig. De utgjør også omkring
80 prosent av verdens flyktninger og
internt fordrevne.
FN-rapporten «Women, War and
Peace» kom i anledning kvinnedagen
8. mars. Den er skrevet av tidligere forsvarsminister i Finland, Elisabeth Rehn,
og Ellen Johnson Sirleaf, Liberias
tidligere finansminister.
Den uavhengige evalueringen dekker
14 krigsområder i Afrika, Midtøsten,
Sør-Amerika og Øst-Europa og er
utarbeidet for UNIFEM, FNs kvinnefond
med støtte fra UNDP, FNs utviklingsprogram.

Stadig flere unge på flukt
I fjor hjalp organisasjonen Selvhjelp
for innvandrere og flyktninger (SEIF)
45 unge med å få hemmelig adresse.
Det er en tredobling sammenlignet
med året før, ifølge organisasjonen. De
fleste av disse rømmer fra familien på
grunn av tvangsekteskap. – De fleste
av disse får også ny identitet og lever
med ulike sikkerhetstiltak, sa leder
Gerd Fleischer til NRK. Hun understreker at det er en stor påkjenning for de
unge å flytte til en ny landsdel, og et
nytt miljø: – Dette er ekstreme tilfeller.
De lever i redsel og har opplevd mye
vold, drapstrusler og flykter fra tvangsekteskap, sa Fleischer.
Etter at den svensk-kurdiske kvinnen
Fadime Sahindal ble drept i januar i
fjor, har Selvhjelp for innvandrere og
flyktninger opplevd en økt pågang.
Fadimes far ble dømt til livsvarig
fengsel:
– Drapet fikk mye oppmerksomhet i
mediene, og de unge fikk vite at det
var hjelp å få, sa Fleischer. Også
Røde Kors merker at flere tar kontakt.
I fjor fikk informasjonstelefonen om
tvangsekteskap, som drives av Røde
Kors, 354 henvendelser. Året før var
tallet 193.

nazisme

side 6
FMI sprer propaganda i Hønefoss
Folkebevegelsen Mot Innvandring sprer løpesedler i postkasser i Hønefoss. Ifølge Folkebevegelsen Mot Innvandring «informerer» løpesedlene om islam og den faren religionen representerer for det norske samfunnet. FMI går hardt ut mot masseinnvandring,
og sammenlikner innvandrere med Tysklands okkupasjon under 2. verdenskrig.
«I 1940 ble Norge invadert av blant annet stridsvogner. Okkupasjonen varte i bare
fem år takket være støtte av mektige allierte, og de fremmede trakk seg ut av landet.
I dag står vi overfor en langt større trussel: Alene overfor en fredelig invasjon av fremmede som ikke akter å trekke seg tilbake. De vil kunne erobre vårt land ved hjelp av
barnevogner!»

Opptøyer i Belgia
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• Kjølig velkomst for rasistspiller Lee Bowyers debut for West Ham mot Newcastle
på Upton Park var preget av antirasistiske demonstrasjoner. Allerede fra start møtte Bowyer
motstand i London. Bowyer slapp straff etter at han skal ha vært med på å mishandle en
asiatisk student i Leeds for to år siden, «Ut med Bowyer» og «West Ham mot rasisme» var
noen av slagordene.
– Bowyer vil splitte klubben vår i to, sa Elaine Heffernan, som har vært «Hammers»-tilhenger i 20 år.
– Dette er å gå 10-20 år tilbake i tid. Det er forferdelig at klubben kjøper en spiller med en
slik historie. Hvilken signaleffekt gir dette til lokalmiljøet, spurte hun oppgitt.

Beskyttelse mot rasisme er en menneskerett

20 demonstranter ble arrestert etter
voldsomme opptøyer i den belgiske
universitetsbyen Leuven. Opptøyene
oppsto etter at høyreekstremister fikk
marsjere gjennom byen. Politiet eskorterte de rundt 300 ytterliggående nazistene på marsjen i gatene i sentrum av
Leuven, som ligger øst for hovedstaden
Brussel. Studenter og andre antinazister forsøkte å blokkere for marsjen ved
å sperre gatene med stoler, sofaer og
gamle sykler, ifølge NTB-DPA.
De nederlandsktalende flamske nazistene protesterte mot nye regler, som
etter deres mening favoriserer fransktalende studenter. Motdemonstrantene
sa at marsjen egentlig var en rasistisk
støtteerklæring til det fremmedfiendtlige
partiet Vlaams Blok.

Det er ingen motsetning mellom det å forby rasistisk
propaganda og ytringsfriheten. Det er ikke i strid med
menneskerettighetene å beskytte folk mot rasisme,
mener Gunnar M. Karlsen, Assisterende Generalsekretær i Den norske Helsingforskomiteen. Når Antirasistens utsendte møter han på lokallagskonferansen
vår i Kristiansand, er det først og fremst dette vi lurer
på: Hvilket syn har Den norske Helsingforskomitee på
nazisme og ytringsfrihet?

Bannlyser rasistsupportere

CHRISTIANE W. MURIBØ

Den engelske førstedivisjonsklubben
Burnley bannlyste 12 supportere på
livstid fra hjemmebanen Turf Moor
melder Nettavisen. Supporterne straffes etter å ha kommet med rasistiske
ytringer og vold. – Klubben tolererer
ikke slik oppførsel. Vi jobber for at familier og tilskuere kan nyte kampene uten
å bekymre seg for bråk, sa en talsmann
for klubben.

Skal undersøke situasjonen for
mindreårige asylsøkere
Redd Barna skal utvikle en modell for
individuelt tilsyn med enslige mindreårige asylsøkere, skrev Aftenposten
Nett. Organisasjonen vant Utlendingsdirektoratets (UDI) anbudskonkurranse
om et nytt utviklingsprosjekt. Hensikten
med prosjektet er å utvikle metoder
for å undersøke situasjonen for den
enkelte enslige mindreårige.
Over 400 enslige asylsøkere i alderen
4 til 17 år befinner seg i norske statlige
mottak, og det er Stortinget som har
bestemt at det skal innføres tilsyn
med hver enkelt enslige mindreårige
asylsøker i mottakene.
Redd Barnas utviklingsprosjektet skal
pågå i ett år på Østlandet og Vestlandet, og vil omfatte et utvalg på 100
barn. Prosjektet skal munne ut i et
forslag til en permanent tilsynsordning.

Benjamin-prisen utdelt
Den første Benjamin-prisen til minne
om Benjamin Hermansen, som ble
drept av nazister på Holmlia for to år
siden, ble tildelt Sunndal videregående skole på Sunndalsøra i Møre og
Romsdal. Prisen er en del av Regjeringens plan for å bekjempe rasisme og
diskriminering, som ble lansert for ett
år siden. Ett av tiltakene skolen har fått
prisen for, er at elever og lærere har
opptrådt som veiledere og ressurspersoner for flyktninger og asylsøkere som
er kommet til kommunen.

Landsstyremøte i januar
I januar hadde SOS Rasisme landsstyremøte. Vi var som vanlig samlet i
Eventyrhagen på Karmøy for å diskutere organisasjonenes videre arbeid.
Det ble blant annet snakket om 17.
mai for alle i Oslo, LLK i Kristansand
og plan for markeringsdagene i 2003.
– Jeg har blitt utrolig inspirert av denne
helgen, sa medlem av Landsstyret,
Ingrid Østerhaug ved møtets slutt.

Menneskerettighetskonvensjonene en del av norsk rett
– Man kan si at menneskerettighetene er en fødselsgave. Du
fødes inn i denne verden med
en rekke rettigheter og plikter.
Nazismen er uforenelig med
disse rettighetene, fremhever
Karlsen.
– Norge har vært en pådriver for
å utvikle og fremme internasjonale menneskerettigheter, og vi
har ratifisert alle grunnleggende
menneskerettighetskonvensjoner.
Grunnlovens paragraf 110 C forplikter myndighetene til å fremme
og sikre disse rettighetene. Vi
fikk også en egen menneskerettslov 21. mai 1999. Den gjør FNs to
grunnleggende konvensjoner om
menneskerettigheter fra 1966 og
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen til en del av
norsk rett, sier Karlsen.
Ytringsfriheten må vike
– Menneskerettighetene er
en trinnlov over andre lover. I
menneskerettighetene er det et
absolutt forbud mot nazistisk
propaganda. Her må ytringsfrihet vike for andre hensyn, mener
Karlsen. Men menneskerettighetene gir myndighetene et visst
handlingsrom. Når det gjelder
rasistiske ytringer plikter myndighetene å forby eller på annen
måte reagere mot slike ytringer,
og respektere ytringsfrihetens
begrensninger når det gjelder
å reagere mot slike ytringer.
Karlsen ser at disse grensene er
ikke sammenfallende. – Myndighetene vil ha et område hvor de
selv kan velge om det er ønskelig å reagere. Særlig gjelder dette
ytringer som ikke oppfordrer til
vold eller diskriminering.
Norge får kritikk av FN
Karlsen forteller at FNs rasediskrimineringskomité kritiserer
Norge for at konvensjonen om å

avskaffe rasistisk diskriminering
ikke er en del av norsk rett. De
påpeker at Norge har liten fremgang når det gjelder å overvåke
rasistisk diskriminering. – Vi har
også manglende gjennomføring
av artikkel 4 i konvensjonen:
Norge har ikke nedlagt lovforbud
mot rasistiske organisasjoner.
I tillegg har Norge manglende
beskyttelse mot rasistisk diskriminering på boligmarkedet
og på utesteder, og manglende
oppfølgning av brudd på straffeloven 135a, sier Karlsen. FNs
rasediskrimineringskomité mener
at staten har plikt til å forby ytringer som på krenkende vis gir
uttryk for ideer om rasehat, som
oppfordrer til diskriminering,
eller ytringer som oppfordrer til
vold mot etniske grupper.
Sjølie- dommen ikke positiv
Terje Sjølie ble frifunnet av
Høyesterett for ytringer fremsatt
under en nazistisk demonstrasjon
i Askim 19 august 2000. Sjølie
hadde uttrykt krenkende utsagn
om jøder og innvandrere.
Han hadde blitt dømt for
utsagnene om jødene i Borgarting
lagmannsrett. Begrunnelsen for
frifinnelsen i Høyesterett var at
uttalelsen ikke kunne ses på som
tilslutning til jødeforfølgelse og
godkjenning av masseutryddelse
av jødene. Utsagnene ble regnet
som krenkende overfor jøder og
innvandrere, men ikke så kvalifisert krenkende at 135 a kom til
anvendelse. Høyesterett mente
at utsagn som skal straffelegges
må tolkes med utgangspunkt i hva
som faktisk er uttalt. De mente
at man av rettssikkerhetsgrunner måtte være forsiktig med
utvidende tolkning ut fra sammenhengen. Karlsen mener at
denne dommen ikke var en klok
dom. – Den kan sette oss i en
situasjon der nazister kalkulerer
med hvor langt de kan gå i sine
handlinger og uttalelser uten å
bli straffet. Dommen reverserer

Gunnar M. Karlsen, Assisterende Generalsekretær i Den norske Helsingforskomiteen
under foredraget han holdt under lokallagskonferansen i Kristiansand.

ikke utviklingen, men den er ikke
gunstig for arbeidet mot rasisme,
mener Karlsen.
Skuffet over norsk rettspraksis
– Å mene at Høyesterett sin dom
var feil har ingenting å gjøre med
at vi ikke liker det Sjølie uttalte.
Nazistiske ytringer virker truende og nedverdigende ovenfor
enkelte grupper. Ytringsfrihetsabsolutister overvurderer hvor
mye godt det kan komme ut av
diskusjoner, sier Karlsen. Han

er skuffet over rettspraksisen i
Norge. – Når det skal være et
nazistarrangement finner politiet
alltid andre grunner for å nekte
nazistene å for eksempel demonstrere. Politiet burde ha stoppet
marsjen i Askim. De kan nå fryde
seg over Sjølie-dommen.
Ytringsfriheten skal sikre fri
offentlig debatt og kunstnerisk
frihet. Men den verner ikke hatefulle ytringer mot enkeltindivider
eller grupper, avslutter Karlsen.

Har du innspill til Stortingsmelding
om det flerkulturelle Norge?
Regjeringen vil i 2004 legge frem en stortingsmelding som skal
omhandle utfordringer knyttet til det flerkulturelle norske samfunn.
Arbeidet ble påbegynt i januar 2003.
Regjeringen ønsker at interesserte skal komme med innspill og
kommentarer. Det kan være forslag til saksområder og problemstillinger, eller gode erfaringer og løsningsforslag på vanskelige
spørsmål om dilemmaer.
Noen av spørsmålene som regjeringen har stilt på en rekke idéseminarer er:
• Hvilke utfordringer står Norge overfor som et flerkulturelt
samfunn, og hvordan bør vi løse disse utfordringene?
• På hvilke områder er ulikhet ønskelig og uproblematisk, og på
hvilke områder bør vi etterstrebe likhet?
• I hvor stor grad skal man stille krav om at nyere etniske majoriteter og innvandrere skal tilpasse seg rådende normer, skikker
og regler?
• Hva bør man kreve av majoritetsbefolkningen i møte med
minoriteter?
Regjeringen ønsker dine kommentarer og synspunkter på ovennevnte spørsmål. Du er også velkommen til å gi innspill og kommentere andre forhold du er spesielt opptatt av og som du mener
regjeringen bør ta med seg i sitt videre arbeid med stortingsmeldingen.
Send inn dine kommentarer på e-post til: flerkultur@krd.dep.no
(Du trenger ikke skrive på norsk.)
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I eksil

Mer enn en millioner kurdere lever som flyktninger i eksil, og i
mange vestlige land har de politiske og kulturelle organisasjoner.
Mange fortsetter den politiske kampen og forsøker å påvirke de
internasjonale opinionen.
Men selv i utlendighet utsettelse de kurdiske flyktningene for
overgrep.
Asylsøkere fra Kurdistan i Norge
Vi som er kurdere, særlig fra Sør – Kurdistan, som heter Kurdistan
Irak, har mange problemer. Vi trenger din hjelp. Det nærmeste og
største problemet vårt er at norske myndigheter fører en urettferdig
politikk mot Irakiske kurdere, nemlig å ikke gi dem asylrett. UDI
bruker argumenter som at Kurdistan er trygt, og at kurdere ikke har
behov for beskyttelse i Norge.
I februar 2000 kom Justisdepartementet og Justisministeren med
en beslutning som innebar ett år midlertidig arbeidstillatelse uten
rett til familieforening og uten rett til fornyelse, uten å ta hensyn til
menneskerettigheter og asylrettigheter.
Men det er ikke nok for norsk myndigheter. I tillegg prøver de å redusere antallet kurdiske asylsøkere med et vedtak som kan betegnes som
innhumanitært og urettferdig. Det nye vedtaket innebærer at kurdere
med midlertidig arbeidertillatelse skal få avslag på sine søknader om
asyl i Norge. Vedtaket strider mot den internasjonale deklarasjonen
for asylrettigheter og mot menneskerettighetene.
( Art –13 –2 ) sier at:
Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt
eget og til å vende tilbake til sitt land.
( Art – 14-1 ) sier at:
Enhver har rett til i andre land å søke og ta i mot asyl mot forfølgelse.
Kjære brødre og søstre
Vi viser vår uenighet med denne beslutningen. Det Kurdiske selvstyret er ikke et anerkjent, stabilt, parlamentarisk styre med vilje og
evne til å gi alle sine borgere varig beskyttelse.
Dette kan bli et stort problem. Saddam Hussein kan benytte seg av
dette til å ta kontroll over hele Kurdistan Irak. Sannsynligvis finnes
det planer om at Tyrkia på vegne av USA, rykker inn i Irak med kamp
mot terrorisme som fane, men med strategisk kontroll som det reelle
målet, inklusive kontrollen over Karkuk .
Det er nødvendig å se Kurdistan Irak som en del av det storpolitiske
spillet og i det storpolitiske bildet. Det gjelder ikke minst den menneskerettslige situasjonen. For å beskytte våre rettigheter og å stanse
UDIs beslutning må vi vise vår uenighet med beslutningen og fremme
et samlet krav med felles stemme.
Vi er forbauset over at det demokratiske Norge gjør vedtak som har
tilbakeslående kraft og som har det formål å ta bort menneskelige
rettigheter.
Vi er under et fryktelig press. Noen av oss ødelegges. Vi blir neppe
bedre mennesker. Noen forlater Norge, ikke for å returnere til Kurdistan, men for å forsøke andre steder i verden.
Våre krav :
1 – Oppholdstillatelse til Kurdere
2 – Rett til familiegjenforening
3 – Rett til arbeid uten vilkår
4 – Bosetningsrett i norsk kommuner
Med antirasistisk hilsen
Hassan Al Barzinji
Leder av Kurdiske grupper i SOS Rasisme
Fadder for kurdiske barn
• Alle barn har rett til å gå på skole, leke, hvile og fritid. Barn skal beskyttes dersom
det er krig FNs konvensjons barne rettigheter artikkel:28, 29, 31 og 39
• Komak er en (politisk-religion) uavhengig organisajon, som forholder seg til FNs
konvensjon barnerettigheter som sin arbeidsplan. Komak aktivitetsområde er de
kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Irak. Komak består av frivillige personer i
Kurdistan og flere europeiske land som Sverige,Tyskland, Nederland og Norge.
• Komak hjelper og prøver å finne fadder til de tusenvis av foreldreløse barna i Kurdistan. Det er en mennesklig tragedie i Kurdistan på grunn av irakiske okupasjoner,
økonomiske sanksjoner og krigs virksomhet mot kurdere og deres områder i flere
år. Da Komak startet sitt arbeid i 1997 i Sverige var det bare 8 barn som fikk komaks
støtte. Nå i dag har Komak 1335 barn. Komak arangerer mange forskjellige aktiviteter til «sine» barn, som allmenn musikk og data, kunst og sportelige aktiviteter ved
siden av skolegangen.
• Vi trenger din hjelp for å bedre Komaks arbeid til å støtte så mange barn som
trenger det. Med kun 75,- NOK i månden kan man bli fadder til et barn.
Gi barna en bedre og lysere fremtid!
Mer info: www.komak.nu
org.nr. 948309821
Adresse: Sven Bruns gt. 5, 0166 Oslo, Norge

Er kurdisk samling
– Heretter skal ingen i heile verda kunne seie at kurdarane ikkje har eit språk og ein litteratur og at ein ikkje
kan skrive poesi på kurdisk, sa forfattaren Ehmedê Xanî
for drygt 300 år sia.
Han braut den tids skikk og bruk og skreiv på kurdisk
da han i 1695 laga diktverket Mem û Zîn. Ytre sett er
det ei gjendikting av ei kjærleikshistorie som hadde levd
på folkemunne sia Mem og Zîn døydde i 1450. I dei tre
første kapitla formulerte Xanî den kurdiske nasjonale
ideen. Han seier at det kurdiske folket må frigjere seg og
skape sin eigen stat, Kurdistan. Derfor har Mem Ü Zîn
vorti kurdarane sitt nasjonalepos.
På Xanî si tid var Kurdistan delt i mange småstatar. Dei
største hadde eigen hær og eigen mynt, og dei fleste var
innafor Det osmanske riket, mens nokre få låg aust for
Zagrosfjella, i Det persiske riket. Xanî samanlikna denne
todelinga med den ulykkelege kjærleiken mellom Mem
og Zïn.
Småstatane vart knust på 1850-talet og det skulle gå
nesten 150 år til før ideen om kurdisk samling fekk brei
tilslutning blant folk flest i Kurdistan.
1920: Eit sjølvstendig Kurdistan – på papiret.
Under den første verdskrigen gjorde England, Frankrike
og Tsar-Russland i mai 1916 ein hemmeleg avtale seg
i mellom om korleis dei skulle dele opp Midtausten så
snart dei hadde vunni krigen mot Det osmanske riket.
Dei europeiske sigerherrane skulle ha kvar sine delar av
krigsbyttet.

Armenarane og kurdarane var blant dei nasjonane som
kravde å få opprette eigne statar da verdskrigen var slutt i
1918. Og i den første fredsavtalen i 1920 – Sèvres-traktaten – vart grensene trekt opp for både eit sjølvstendig
Kurdistan og eit sjølvstendig Armenia. Men dette var ein
papiravtale som aldri vart gjennomført. Den endelege
fredsavtalen – Lausanne-traktaten – frå 1923 nemner ikkje
Kurdistan med eitt einaste ord. Tvert i mot vart landet til
kurdarane delt i fire delar. Det vart starten på foreløpig
80 år med ein firedelt okkupasjon.
To hovudproblem
Det er to hovudgrunnar til at kurdarane sin frigjeringskamp ikkje har lyktest.
For det eine er Kurdistan så vanvittig rikt på naturressusar og slik plassert geografisk, at det er viktig både for
dei fire okkupantane og for imperialistiske stormakter å
sikre seg kontroll.
For det andre er det kurdiske samfunnet tradisjonelt eit
klansamfunn, der klanen blir sett på som høgaste forma for
samfunnsorganisering. I tidlegare tider hadde klanleiaren
(aghaen) all makt. Mange klanleiarar har, mot betaling,
ført krig mot sine kurdiske landsmenn.
Da det radikale partiet Komele i iransk del av Kurdistan,
ga ut første nummer av avisa si i 1943, retta dei skarp
kritikk mot klanleiarane:
«Dere, aghaer og ledere av de kurdiske klanene! Tenk
sjøl etter og gjør dere opp ei meining om hvorfor fienden
gir dere så mye penger (…) Fienden gir dere penger fordi

Kurdistan og kurdere
Hvem er kurderne?
• Kurderne er et Indoeuropeisk gammelt kulturfolk som holder til i et landområde
i det vestlige Asia som i dag er delt mellom Iran, Irak, Tyrkia, Syria og den vestlige delen av Armenia. Landet som kurderne drømmer om heter Kurdistan, og
består av de to ordene «kurd» og «istan» som sammen betyr kurdernes land,
som Pakistan, Turkmenistan, Afghanistan osv.

Antall kurdere
• Det er vanskelig å angi det riktige antallet kurdere, fordi landene som styrer
Kurdistan ikke vil oppgi tallet. Kurderne har ikke selv makt til å legge frem riktig
statistikk. Forfatter og kurdernes venn, Erling Folkvord sier i boka «Kurdistan
– om fortid, folk og framtid» at antall kurdere var 36,4 millioner i 2000. Halvparten av dem bor i Kurdistan, mange bor i metropoler som Istanbul, Ankara,
Bagdad, Damaskus og Jerevan og ca. tre millioner bor i Vest-Europa.

Kurdernes frihet og kjærlighet til Kurdistan
Med fjell og daler, juv og sletter
med fossende elver og krystallklare vann
med åker, sivgress og mektige trær
så rik og vakker du er!

- Et utmerka treningsfelt for flyvåpenet!
Kolonominister Leopold S. Amery kom
opprømt tilbake til London etter å ha vært
i Irak i 1925 og studert hvor effektiv den
britiske terrorbombinga var. – Irak er et
utmerka treningsfelt for flyvåpenet, sa han til
imperiebevisste lyttere i Sentralasiatisk selskap.
Dette og mye annet av bakgrunnen for dagens krig i Irak
finner du i Kurdistan – om fortid, folk og framtid. Boka
som først og fremst beskriver den kurdiske nasjonens
historie og frigjøringskamp, er laga av Veronica Melå
(foto) og Erling Folkvord (tekst). 380 sider, hvorav 80
med fargebilder. 12 kart.
Pris: 395 kr. i bokhandelen.

Foto: Veronica Melå

g muleg?
de veit at det vil være ei investering som utsetter kurdernes
frigjøring. De håper at denne investeringa på noen få år
skal skape ødeleggende intriger og konflikter blant oss
kurdere».
Medya-TV
Denne problemstillinga er framleis aktuell. USA har
gjort liknande investeringar i irakisk del av Kurdistan dei
siste åra, for å kjøpe kurdiske allierte.
Det som er nytt i løpet av siste tiåret, er at ideen om allkurdisk samling har fått brei tilslutning blant folk flest i
alle dei fire delane av okkupert Kurdistan. Piggtråd og
minelagte grenser kan ikkje stanse nasjonalkringkastaren
Medya-TV som kvar einaste dag sia 1995 har nådd fram
til alle delar av landet med sendingar på kurdisk. – MedyaTV er ein statsbyggjande institusjon, sa ein
forfattar eg møtte i irakisk del av Kurdistan i
1999. Og med opprettinga av Den kurdiske
nasjonalkongressen (KNK) i 1999, har den
Kolonominister Leopold S. Amery kom opprømt tilbake til London
kurdiske nasjonen og fått ei representativ etter å ha vært i Irak i 1925 og studert hvor effektiv den britiske terforsamling.
rorbombinga var. – Irak er et utmerka treningsfelt for flyvåpenet, sa
han til imperiebevisste lyttere i Sentralasiatisk selskap.
Medya-TV og KNK er nye verkty som auker
sjansane for at kurdarane skal lykkast med å
Dette og mye annet av bakgrunnen for dagens krig i Irak finner du
samle kreftene slik at dei kan løyse innbyrdes i Kurdistan – om fortid, folk og framtid. Boka som først og fremst
konfliktar og stå saman, både mot dei fire beskriver den kurdiske nasjonens historie og frigjøringskamp, er
okkupantane og mot stadig nye forsøk på stor- laga av Veronica Melå (foto) og Erling Folkvord (tekst). 380 sider,
maktsinnblanding.
hvorav 80 med fargebilder. 12 kart.
Pris: 395 kr i bokhandelen,
ERLING FOLKVORD
Tapir Akademisk forlag, Trondheim.

– Et utmerka treningsfelt for flyvåpenet!

Med arbeidsløse arbeidere
Med menneskene nakne og uten hus
Rikmenn uten eiendom
Så fattig og forlatt du er.
Brystet er fullt av sorg og sår
Verk, og blod vil sprenge seg vei
Men ennå er det ikke kommet noen lege
Så alene og vennesløs du er.
Kniven skal åpne byllene
Slik at blod og verk får renne vekk
Og sårene gro
Så nedtynget og uten håp du er.
Av Hemres Reso
• Kurderne er et sterkt fjellfolk som gjennom deres 4000 år gamle historie, aldri
har ønsket å bøye seg for et fremmed herredømme, og de har alltid kjempet
for å opprettholde sitt eget levesett og sin egen tradisjon og kultur. Etter første
verdenskrig da Kurdistan ble fordelt mellom de ulike landene, har kurderne gjort
opprør ca. 30 ganger mot statenes maktmisbruk og forsøk på assimilering.

Språk og litteratur
• Kurdisk er en del av den indoeuropeiske språkfamilien som også norsk, engelsk, tysk osv. tilhører,
og derfor finner man mange felles ord.
• Det finnes flere dialekter i det kurdiske språket,
sånn som på norsk, og dialektene er ikke veldig
forskjellige fra hverandre. Men fordi kurderne ikke
har hatt kontakt med hverandre, og lever i forskjellige stater, har det kurdiske språket blitt blandet
med andre språk. Slik har det blitt vanskeligere å
forstå hverandre.

Kurdisk

Norsk

Ja
Ne
Nav/ name
Ster
Nuh
Va
Bra
Ma

Ja
Nei
Navn
Stjerne
Ny
Vei
Bror
Mor

• Kurdere som bor i Tyrkia, Armenia og Vest-Europa skriver med det latinske
alfabetet, men de som bor i de iranske og irakiske delene av Kurdistan bruker
arabiske bokstaver.
• På grunn av totalforbud mot bruk av det kurdiske språk i Tyrkia og Syria frem til
i dag, og i Irak og Iran frem til henholdsvis 1973 og 1985, finnes det ikke mange
bøker på kurdisk. Den første kurdiske avisa, «Kurdistan», ble utgitt i 1897 i
Kairo, Egypt. Det finnes fra gammelt av svært god litteratur på kurdisk, som for
eksempel den store diktsamlingen «Men u Zin» (1650), av den kurdiske filosofen
Ahmedé Xhané. Shakespeare bygget på historien fra denne boka da han skrev
«Romeo og Julie».

Religion
• Zarathustra er kurdernes opprinnelige religion. Zarathustra var en religionsfilosof, og noen forskere påstår at han var en profet som levde omkring 600 f. Kr.
Han kom fra den kurdiske delen av den iranske befolkningen og han reformerte
den gamle iranske religionen. Tankene hans dreide seg mye om todelingen han
fant over alt, mann – kvinne, dag – natt, lys – mørke.
• I de første hundreårene etter Kristus bredte religionen seg utover store deler
av Kurdistan. På 700-tallet kom araberne og innførte islam, og i dag er det islam
som er den mest utbredde religionen blant kurderne. Religionen zarathustra
lever fremdeles gjennom noen kurdere, og noen har også holdt fast på den
gamle iranske religionen, jezididom. De har sitt eget presteskap og sterk indre
samhørighet. Solen og ilden er hellige. Det onde og det gode er likestilte krefter
som kjemper om makten , også i mennesket. (Mennesket kan velge om de vil
stille solen på den gode eller den onde siden). Et lite mindretall av kurderne er
kristne.

Næringsliv og naturressurser
• Forfatteren Erling Folkvord som har vært i Kurdistan flere ganger sier «paradis
må være her», i høyfjellet 5000 moh., dekket av skog. I det berømte Ararat løper
bibelens Eufrat som en slange gjennom hele Kurdistan. Om dagen renner den
stille og rolig og gir vann til alle som er tørre og tørste, og om kvelden som
et orkester som spiller musikk for friheten. Man hører bruset fra Eufrat flere
kilometer unna. (På andre siden renner elva Tigris som deler byer oksidental og
oriental).
• Fra oldtiden har Kurdistan hatt overskudd av jordbruksvarer, særlig husdyrprodukter. Fortsatt eksporterer Kurdistan store mengder livsnødvendige matvarer
til arabiske land og til tyrkiske Lilleasia. I de mange dalene i Kurdistan er jorda
svært rik, og store mengder grønnsaker, frukt, tobakk, korn og mer blir dyrket
her. 8% av verdens olje finnes i Kurdistan, stort sett i den irakiske delen.
• Likevel er det stor fattigdom. Årsaken til det er at mange land har okkupert
Kurdistan helt eller delvis i mange hundre år, og at kurdernes land har blitt, og
fremdeles blir utnyttet av okkupasjonsmaktene.

FUAT CICEKLI DIYARBAKIR

Kjærlighet til landet av Hemres Reso
Jeg roper om hjelp, dag og natt
Men ingen hjelp kommer, ikke en lyd.
Alle tankene mine er borte
Men ett har jeg: min kjærlighet til deg.

Jeg skynder meg til deg
Hvorfor kan du ikke ta imot meg?
Skriket er fra hjertet, ikke bare fra munnen
Men ett har jeg: Min kjærlighet til deg
Foto: Veronica Melå

Av Hemres Reso
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Flere utenlandske ektefeller
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• Illinois: Systemet med dødsstraff rasistisk Avtroppende guvernør
George Ryan i Illinois tok et kraftig oppgjør med dødsstraff da han omgjorde
157 dødsdommer til livsvarig fengsel. Han løslot også fire afroamerikanere som
hadde sittet på dødscelle i 12 år, uskyldig dømt, skrev NTB. De fire som ble
frikjent, ble under avhør slått og torturert til å erkjenne seg skyldig i forbrytelser
de ikke hadde begått. Politiløytnanten som sto bak disse «forhørene», ble fjernet
fra sin stilling i 1993. – Systemet med dødsstraff har vist til fulle at det ikke virker
rettferdig. Det er vilkårlig og ikke minst rasistisk, sa Ryan, som understreket at
dødsstraff ikke har noe med rettferdighetssans å gjøre.

I fjor kom 15 000 personer til Norge gjennom familiegjenforening. Nesten
halvparten kom i forbindelse med ekteskap med norske statsborgere,
viser UDI-tall. – Den norske debatten bærer preg av en forestilling om at
det er flyktninger som sørger for den store innvandringen. I realiteten er
halvparten av alle familiegjenforeninger knyttet til norske statsborgere.
Blant disse er det stadig flere norske kvinner og menn som henter seg
utenlandske ektefeller. Her skiller Thailand, Russland og Filippinene seg
merkbart ut, sa direktør Trygve G. Nordby i UDI til Dagsavisen. Han la til
at økt globalisering også spiller en vesentlig rolle.

Crewet). «Ekte Dritt» kjente artister, og
vi i styret ble kjent med snille mennesker
i kommune, stat og det private næringsliv
som synes en antirasistisk hip hop jam for
alle var en super ide og ga oss penger. Alle
artistene stilte opp gratis, for å vise seg
fram og fordi det var en god sak.

Ekte Dritt med mer volum – hip-hop-jam med høy suksessfaktor.

Molde SOS rasisme
MARIT LETNES
Molde SOS rasisme liker å arrangere hiphop-jammer. Etter et særdeles vellykket
samarbeid med Moldejazz sommeren 2002
hvor lokale G – String Allience varmet opp
for sværinger som Warlocks, Diaz, Son Of
Light, Tommy Tee og Gatas Parlament,

foto: SOS Rasisme i Molde

fant vi ut at tiden var moden for å stå på
egne bein og lage vår helt egen hip hop
jam. Nesten i hvertfall. Alle som har vært
i Molde, vet at det er en liten by, og alle
kjenner alle, så vi gikk sammen med noen
venner og medlemmer av SOS rasisme som
kaller seg «Ekte dritt» (forøvrig de samme
folkene som er med i G – String Allience

De som fikk æren av å pryde plakatene
som ble bombet over hele byen var:
Jaa9, Destruktiv og Akjeft fra Dirty
Oppland
Tog mot Øst fra Molde / Oslo
Ill Association fra Molde
Bad Spit fra Trondheim
Sirævva vikinga fra Kristiansund
og sist, men slett ikke minst, de lokale
heltene fra Molde: G-String Alliance
Pluss diverse venner og bekjente.
Inviterte asylsøkere
Vi er fremdeles i harnisk for at Erna
Solberg fjernet norskundervisningen for
asylsøkerne og kontaktet derfor Svanviken, asylmottaket i nabokommunen Eide,

og ga alle derfra som ville komme gratis
inn.
Så kom dagen, datoen vi hadde jobbet oss
fram mot i mange uker, 28. februar 2003.
Kulturhuset var blitt rigget opp med scene,
lyd og lys – av medlemmer som ble lokket
med gratis pizza mot hardt arbeid.
Køa utafor var lang, folk som liker hip
hop og i tillegg er under 18 har ikke så
mange steder å gå til i byen. Jammen
var selvsagt antirasistisk, rusfri og uten
aldersgrense.
Imponerende mange hadde møtt opp, ca.
250 folk var innom, og vi fikk 140 nye
medlemmer!
Mange var fra andre byer, to jenter hadde
faktisk reist hele veien fra Kristiansund
kun for å se de fra Dirty Oppland opptre!
Arrangementet ble kjempetøft, med stor
frivilliginnsats og mange nye medlemmer.
Neste gang blir det vel Rock mot
Rasisme, på oppfordring.

Lokallagsrunden
gi oss tips@sos-rasisme.no
Oslo Øst SOS Rasisme
I løpet av vinteren har
Oslo Øst lokallag markert
Bål for Benjamin, de har
jobbet mye med gateteateraksjonen mot norsk flyktninpolitikk og de deltok med mange
aktivister på lokallagskonferansen i Kristiansand.
Oslo Øst hadde årsmøte i
begynnelsen
av
mars,
der ble et helt nytt styre
valgt. Planene framover er
å arbeide aktivt med både
planlegging og gjennomføring av 17. mai for alle
på Kuba, delta på studiemøter på Oslo-kontoret,
markere 1.mai med å ha
frokost og gå i tog med egen
parole.
Oslo
Øst
skal
også
ha
sommerpiknikk
i
parkene i Oslo for å markere SOS Rasisme. Det
er også planer om å starte
oppe en jentegruppe.
Oslo Vest SOS Rasisme
Oslo Vest lokallag har
sammarbeidet mye med Oslo
Øst lokallag i vinter. De
markerte Bål for Benjamin, de var med på gateteateraksjonen
mot
norsk
flyktninpolitikk
og
de

deltok med aktivister på
lokallagskonferansen
i
Kristiansand. Planen framover er å
ha årsmøte, der vil antagelig et nytt
styre bli valgt. Ellers vil Oslo
Vest samarbeide med Oslo Øst
lokallag.
Kurdisk SOS Rasisme i Oslo
Lederen for Kurdergruppene i Norge, Hassan
Al Berzinji, har i vinter
arbeidet på kontoret til SOS
Rasisme i Oslo.
Han blåste liv i Kurdisk SOS
Rasisme i Oslo, som i vinter
har vervet mange medlemmer,
arrangert
flere
kurs i menneskerettigheter, deltatt på studiemøter på Oslo-kontoret, og
deltatt på lokallagskonferansen i Kristiansand. Kurdisk SOS Rasisme i Oslo
vil framover delta på 17.
mai for alle på Kuba,
besøke studiemøtene på
Oslo-kontoret, og arbeide for å
organisere flere kurdere.
Goransk SOS Rasisme
Gruppen bruker kontoret i
Oslo hver søndag til morsmålsundervisning. De har
vervet
mange
medlemmer i vinter og kommer til

å være med på 17. mai for
alle i Oslo.
Holmlia SOS Rasisme
På Holmlia har det vært
liten pause i aktiviteten.
Om du bor på Homlia
eller i nærheten er du hjertelig
velkommen til å ta kontakt med
regionsansvarlig
Christiane W. Muribø på e-post:
christiane@sos-rasisme.no
Holmlia trenger fortsatt et aktivt
lokallag!
Fredrikstad SOS Rasisme
Fredrikstad SOS Rasisme var
medarrangør på 8.mars markeringa i Fredrikstad. Mangeårige
aktivist og forfatter Eli Sol Vallersnes hadde høytlesning av
diverse kvinnelitteratur.
De skal ut mot sommeren arrangere blant annet en stor 17 mai for
alle festival i Fredrikstad, holde
1 mai appell på 1.maifrokost og
holde årsmøte.
Kristiansand SOS Rasisme
Kristiansand har vært en by
uten SOS-aktivitet en stund. Nå
har et par entusiastiske jenter
dratt i gang aktiviteten igjen, og
fått startet opp laget på nytt. Velkommen skal dere være! De har
den siste tiden tatt kontakt med

potensielle aktivister og har nå
fått en kjerne med folk som kan
jobbe mot alle former for rasisme.
Kristiansand SOS Rasisme planlegger blant annet å ha aktiviteter
på 17. mai.
Grimstad SOS Rasisme
Grimstad SOS Rasisme var
vertskap for vinterens lokallagskonferanse, og har nylig hatt
årsmøte og valgt ny leder. De
har kontakt med organisasjoner
i distriktet og skal være en slags
flyktningguider, og bl.a. ta med
flyktninger på fritidssysler som
kinobesøk.
Aktivitet i Tromsø:
Mohamad Keyse og Jon-Arne
Jørstad har tatt på seg oppgåva å
få SOS Rasisme-gruppa i Tromsø
i gjenge igjen. Jørstad har vore
med i kirkeasylarbeidet i Tromsø
heilt frå starten, er tillitsvalt i
kommuneforbundet, lokalpolitiker og samisk representant i
landsstyret i Raud Vallallianse.
Mohamad Keyse født i Djiboti,
har bodd i noreg i mange år og
arbeider no blant anna med eit
prosjekt leia av FN-sambandet
i Tromsø. begge vil gjerne vere
med å hjelpe til å skape eit styre
for lokalaget i Tromsø. i slutten
av april blir det møte for å starte

opp igjen. gamle og nye medlemma vil få innkalling i posten.
Lørenskog SOS Rasisme
Lokallaget i Lørenskog startet
det nye året med deltakelse i
gateteateraksjonen mot norsk
flyktningpolitikk på Egertorget
i Oslo.
27. januar arrangerte de for
andre året på rad «Bål for Benjamin», en markering til minne
om Benjamin Hermansen og alle
ofrene for Holocaust.
Onsdag 26. januar holdes det
årsmøte for lokallaget på Lørenskog kultursenter. Alle medlemmer er velkomne til møtet som
starter 18.00. På møtet vil det
bl.a. bli valgt nytt styre for lokallaget og lagt planer for aktiviteten
i året som kommer.
Ås SOS Rasisme
I Ås ble Holocaustdagen 27.
januar markert med plakathenging, løpeseddelutdeling
og appell på den videregående
skolen. På kvinnedagen, 8. mars,
var lokallaget medarrangør for
kvinnedagsarrangementet. Senterpartiets Åslaug Haga var blant
innlederne på arrangementet som
var svært vellykket. I forkant
markerte lokallaget kraftig bl.a.
på skolene, noe som resulterte i til
dels heftige debatter rundt kvinners situasjon. Ås SOS Rasisme
sitt salsakurs holdes fortsatt
annen hver uke, og alle danseglade mennesker i lokalmiljøet
ønskes velkommen.
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80 omkom i båtulykke i Somalia

• Slovakia må stenge portene UEFAs ankeutvalg besluttet at Slovakia må spille sin neste EM-kvalifi-

Minst 80 mennesker omkom da en båt på vei fra Somalia til Jemen kom i brann. Båten
kantret og drev rundt i Adenbukta i åtte dager før hjelpen kom. Fartøyet var fylt til trengsel
av somaliere og etiopiere, på vei fra Bossasso i Somalia til Jemen eller Saudi-Arabia.
De fleste av de omkomne er somaliere, meldte BBC. Ingen av barna som var om bord
skal ha overlevd. Ulykken, som skjedde den 4. januar, skal være den verste båttragedien
noensinne i Adenbukta, som ligger mellom Somalia og Jemen. Ifølge James Alemi fra FNs
flyktningeorganisasjon UNHCR ble 23 av passasjerene reddet av et passerende fartøy.

seringskamp i fotball for stengte porter på grunn av tilskuernes rasisthets under kampen mot
England i fjor.
Både Slovakias fotballforbund og UEFAs generalsekretær anket disiplinærkomiteens avgjørelse før jul om å ilegge forbundet en bot på 300 000 kroner.
Ankeutvalget besluttet å redusere boten til 100 000 kroner, men Slovakia får ikke slippe inn
tilskuere på neste hjemmekamp i kvalifiseringen. Den er mot Liechtenstein 2. april.
Slovakias forbund straffes både for tilskuernes uakseptable oppførsel og for manglende vakthold på stadion i Bratislava.

En glad gjeng.

Foto: Trond Thorbjørnsen

Tidenes beste lokallagskonferanse

«Beste konferansen noen gang», var en
av de mest gjentagende tilbakemeldingen
etter «vårens» LLK i Kristiansand 21 – 23
februar.
Innledninger
Plenumsdelen av programmet tok denne gangen for seg
forbud mot nazistisk ytring og organisering.
Mamadou Ba fra Portugisisk SOS Rasisme holdt et
opplysende innlegg om rasismesituasjonen i Portugal og
Gunnar M. Karlsen fra Helsingforskomiteen holdt innlegg
om diverse lover, regler og internasjonale avtaler rundt
nazistisk organisering.

Etter Gunnars plenumsinnlegg var det duket for gruppearbeid og deretter en konstruktiv plenumsdebatt om
emnet.
Suksess på byen
En stappfull dobbeldekker frakta et hundretalls ivrige
«vervesoldater» ned i Kristiansand sentrum for å i løpet
av 45 minutter verve så mange medlemmer som mulig.
Resultat: 294 nye medlemmer, det blir ca 6,5 nye medlemmer i minuttet.
Sosial gjeng
Det sosiale opplegget på denne konferansen var prega
skuespillerspirer og lykkelige mennesker. Sofadiskusjoner, teatersport og brettspill langt utover kvelden ga

konferansen en status som tidenes morsomste helgetur.
Etegilde
Denne konferansen har også fått mye skryt for all den
gode maten, dette skyldes den flotte innsatsen fra proffkokker og «kjernegruppa» fra Lørenskog.
Bedre og bedre
Denne lokallagskonferansen viser at vi bare blir flinkere
og flinkere til å organisere for hver gang, så pump opp
forventningene og gled dere til neste gang.
Neste gang i Sandefjord
– 26.–28. september er’e på’n igjen, da står Sandefjord
for tur, uttaler Sivilarbeider Pål Austad Solfjeld.

Sigrun Larsen (19)
Husnes lokallag
Sigrun var førstegangsreisende til lokallagskonferansen, og er meget fornøyd
med helgen.
CHRISTIANE MURIBØ
Utrolig bra, er Sigruns umiddelbare svar på spørsmål
om hva hun synes om konferansen. – Aksjon på byen
var veldig kjekt, vi vervet mange folk. Det sosiale var
veldig bra, med mye morsomt opplegg.
Hovedtema for konferansen var ytringsfrihet for
nazister, og vi spurte Sigrun om hva hun syntes om
valg av tema. – Temaet er aktuelt og interessant. Det
er et tema som det er viktig å lære mye om.
– Verkstedene var noe av det beste. Det om 17. mai
for alle var inspirerende, men det beste var foredraget
om hverdagrasisme. Kjøkkenet gjorde også en kjempejobb, lappene vi fikk var fantastiske!
Sannsynligheten for å møte Sigrun igjen på neste
LLK er stor: – Jeg kommer til tilbake, gleder meg
kjempemasse!

Nina Hamidi (16) (til høyre), her sammen med søsteren Hasti. Begge
er aktive i Oslo Øst lokallag
Foto: Ola Melbye Pettersen

–Jeg kommer på neste LLK
CHRISTIANE MURIBØ
Helgen har vært veldig bra, svarer Nina på spørsmålet
om hvordan hun hadde det på LLK.
– Jeg møtte mange nye, hyggelige mennesker og
lærte mye. Det var veldig fint at vi kunne velge mellom
forskjellige verksteder. På spørsmål om hva hun likte
best på konferansen svarer hun at det var verkstedet
om hverdagsrasisme.
– Aksjon på byen var gøy, men flere folk burde ha
stanset opp og snakket med oss. Men det var selvfølgelig ikke forgjeves allikevel! Jeg kommer selvfølgelig
tilbake på neste LLK!

Åsa Bergstrøm fra Fredrikstad danser kurdisk folkedans sammen med Sigrun
Larsen fra Kvinnherad.
Foto: Ola Melbye Pettersen

Sett av neste LLK:
26.–28. september
Sandefjord

Sport
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Fengsel for rasisme

• Kostelic sjokkerer med nazi-ros

En 21 år gammel mann fra Sandnes ble dømt til til 10
måneders fengsel for rasistiske utsagn og for å ha angrepet
to mørkhudete personer. Det var i Langgata i Sandnes at
mannen løp etter og begynte å slå mennene. 21 åringen
ropte «sieg heil» og «ren rase» til de to, og gjorde nazihilsen. Sandnes Tingrett la vekt på at truslene og angrepet
skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter, og at
han er med i et nazistisk miljø. 21 åringen er også straffedømt tidligere, skriver Sandnesposten.

«Jeg er absolutt
ikke rasist»

side 13

Verdens beste slalåmkjører, Ivica Kostelic fra Kroatia, sjokkerte idrettsverden med å rose nazismen.
– Nazismen var et sunt system for ambisiøse mennesker. Demokratiet tiltaler bare fordi det gir illusjon
av at folket har makt, er Kostelic sitert på i det kroatiske ukebladet Nacional.
23-åringen benektet at han skal ha kommet med de svært kontroversielle uttalelsene.
– Det er dumt om han har sagt dette. Men vi kan ikke gjøre annet enn å forholde oss til ham som en
konkurrent. Hva han måtte si eller mene, er hans egen sak, sa den norske landslagssjefen Atle Skårdal
til VG.
Også Kostelics far og trener Ante skal ha uttrykt nazivennlige holdninger, skrev avisen.

Nei til rasisme på og
utenfor idrettsbanen

(20.februar – 15. juni)
Internasjonalt Kultursenter
I lengre tid har det vært debatt om det finnes rasisme
og Museum
INGRID ØSTERHAUG
blant idrettsutøvere og på idrettsarenaer. Det finnes nok
Internasjonalt kultursenter og
museum (IKM) viser for tiden rasisme innenfor de fleste idretter i dag, men probleutstillingen «Jeg er absolutt
mene har vært klarest innenfor fotball. I idretten skal det
ikke rasist» som omhandler den
antirasistiske kampen i Norge fra ikke være forskjell om du er mørk eller lys, eller heter
1930-årene frem til i dag.
Ajangle eller Robert.
Utstillingen tar for seg tiårene
etter 1930 og viser til hendelser
som har påvirket arbeidet for et
inkluderende samfunn. Fremveksten av antirasistiske bevegelser
og organisasjoner, politiske
vedtak, talspersoner for ulike
grupper, debatter, rettskjennelser, og hendelser som rasistiske
drap og 11. september er viktige
begivenheter i den forbindelse. I
tillegg stilles man som antirasist
ovenfor spørsmål som mange sikkert anser som avklart, men som
krever ny gjennomtenkning. For
eksempel: «Hvem kan si at de
absolutt ikke er rasist?», «Hva er
rasisme?» og «Kan innvandrere
være rasistiske?».
Antirasismens historie i Norge
er fremstilt som tekst på plakater, og selv om innholdet er
interessant og lærerikt, synes jeg
uttrykksformen er lite original.
De som ønsker den store kulturelle opplevelsen vil bli skuffet
over utstillingen. Dersom formålet derimot er å lære mer om
temaene ovenfor, anbefaler jeg
et besøk.
Ved å se tilbake på, og lære
av den antirasistiske kampen
de siste 30 årene og å reflektere
over vanskelige spørsmål, stiller
vi sterkere ovenfor nye utfordringer i kampen mot rasisme
og nazisme.

AV TOM-VIGGO VIGMOSTAD.
Berlin OL 36 – et tidlig tilfelle
av rasisme i idretten kom under
sommer-OL i Berlin i 1936.
Adolf Hitler var despotisk leder
av Tyskland på denne tiden. Han
så på lekene som en glimrende
måte å spre sin rasistiske propaganda. På idrettsbanen gikk
det ikke som Hitler ønsket. De
tyske idrettsutøverne gjorde det
dårligere enn planlagt.
Disse lekene vil alltid bli forbundet med en spesiell person,
nemlig Jesse Owens. Denne
mørkhudede sprinteren fra
Amerika tok flere gull under disse
lekene. Jesse var en person som
var det store motstykke til Hitlers
idealperson. Hitler sin drømmemann var høy, lys, blond og med
blå øyne. Men Jesse slo alle de
«ariske» utøverne. Hitler gikk i
sinne under en av medaljeseremoniene Owens deltok i .
Det var ikke bare Hitler og hans
menn som var sjokkerte over å
se en mørkhudet idrettsstjerne,
men også det tyske publikum. I
Europa var det ikke vanlig med
mørkhudede og de synes det
absolutt ikke var artig at deres
egne ble slått av en «neger».
Et dikt av Nordahl Grieg
beskriver situasjonen under
disse olympiske leker meget
bra: «Niggeren Owens sprinter,
germanerne stuper sprengt. Det
blonde stadion undres og føreren
mørkner strengt. Men tenk da

med trøst på alle jødiske kvinner
og menn som sprang for livet i
gaten – dem nådde dere igjen «.
Rekdal-saken
I Februar måned kom Vålerengas spillende trener, Kjetil
Rekdal, med en uttalelse under
en treningskamp mellom Vålerenga og Tromsø som skapte
mye oppmerksomhet i det norske
media. Han sa «jævla same» til en
Tromsø-spiller. Bemerkningen
var nok ikke i utgangspunktet
rasistisk motivert. Men en slik
ordbruk kan lett oppfattes som
en nedverdigende kommentar
mot en nasjonal minoritetsgruppe
her i landet. Det er klanderverdig
at en så profilert person kommer
med slike diskriminerende kommentarer. Profilerte fotballspillere
bør tenke på hva de sier før, under
og etter kamper fordi mange unge
har dem som forbilder.

AN 2–03

Jeg vil abonnere på Håndslag.

ou@sos-rasisme.no

Navn: ______________________

Vi ber alle medlemmer med e-postadresse om å sende den
inn til økonomiutvalget:

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

SOS Rasisme arbeider med å legge inn e-postadresser i
medlemsregisteret vårt.

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

Postnr: _____________________

@

Send oss din
e-postadresse

Tilskuere
Rasisme finnes også blant tilskuere på idrettsarrangementer.
Jeg har allerede nevnt publikum
sin reaksjon til Jesse Owens under
de olympiske lekene i 1936.
På dette punktet har Norge og
England kommet meget langt i
bekjempelse av rasistiske kommentarer fra publikum. I denne
sammenheng er det verdt å nevne
den antirasistiske kampanjen «gi
rasisme rødt kort». Denne kampanjen er styrt av norsk folkehjelp
og NISO (norske idrettsutøveres
sentralorganisasjon). Den kom i
gang som et resultat av til dels
mye rasisme blant norske fotballsupportere.
Blant annet Apeberget (supporterklubben til Vålerenga før
Klanen) ble kritisert for enkelte
rasistiske handlinger. For
eksempel ble det kastet bananer
etter mørkhudede spillere. Det
er verdt å nevne at Vålerenga og
spesielt Klanen er meget bra på
antirasistisk arbeid. Norsk supporterallianse har blant annet
laget en «god supporterskikk
plakat». I de aller fleste tilfeller
oppfører norske fotballsupportere seg bra. Jeg føler at dette er
som en bombe som krever og er
avhengig av sterk oppfølgning.
Saken med Kjetil Rekdal er
kanskje ikke av de mest alvorlige, men den er dagsaktuell og
gir oss samtidig en påminnelse
om at forbilder må tenke over
det de sier.

Kan sendes
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347
SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

Registrerer fingeravtrykkene til
asylsøkere
EU innførte 20. januar et system
for elektronisk fingeravtrykk for alle
asylsøkere.
En sentralisert database skal gjøre
arbeidet med å kontrollere asylsøknader enklere og forhindre at enkelte
misbruker systemet, opplyste EU. Det
vil heretter bli tatt fingeravtrykk av alle
asylsøkere ved ankomst til et EU-land.
Fingeravtrykkene skal så digitaliseres
og arkiveres i datasystemet, og vil deretter bli tilgjengelig for myndighetene i
alle EU-landene.
Formålet med databasen er å hindre
asylsøkere i å dra fra land til land for
å søke opphold. Ifølge regelverket
skal søknaden behandles i det første
ankomstlandet. – Vi innfører dette for
å strømlinjeforme asylpolitikken i hele
EU-området, sa EUs justiskommissær
Antonnio Vitorino. – Dette er et viktig
steg framover. Samarbeid mellom de
europeiske landene vil bidra til å gjøre
asylprosessen raskere, sa Beverly
Hughes ved det britiske innenriksdepartementet.

Asylsøkere uten norskundervisning
Etter 1.januar er det bare asylsøkere
som innvilges opphold i Norge, og de
under 18 år, som får gratis norskopplæring. Asylsøkere som fikk norskundervisning, hadde også rett på busskort
slik at de kom seg til og fra undervisningen. De mistet begge tilbudene fra
nyttår. Leif Solberg er leder for Heimdal
statlige asylmottak i Sør Trøndelag, og
sier han merker kuttene godt på beboerne, skrev Adresseavisen. – Dette var
det beste tilbudet vi hadde på mottaket.
Når dette ble borte ser vi at de blir
deprimerte, de sover om dagen og er
våkne om natta og de blir sittende inne
på mottaket med tankene sine.
Flyktninglege Harald Sundby er ansvarlig lege ved de to mottakene Fossestua
og Sandmoen. Han er svært bekymret
for over 50 av sine pasienter, og mener
denne formen for sparing er uklok,
uverdig og feig.
– Et liv i passivitet på asylmottak vil
garantert føre til betydelig økning av
helseproblemene. Dette er mennesker
som allerede er hardt belastet. De lever
midt iblant oss, men nesten uten noen
av de betingelsen for et verdig liv som
de fleste av oss tar som en selvfølge.
Totalt sett tror jeg det ville vært større
helsegevinst i å kutte ut oss flyktningleger og heller gjeninnføre norskopplæringen og busskortet, tordnet Sundby
overfor Adresseavisen.

Vil forby privat rasisme
Holgersen-utvalget foreslo en vesentlig
utvidelse av paragraf 135a i straffeloven, den såkalte rasismeparagrafen.
Utvalget ønsket at den skal kunne
ramme uttalelser som har kommet i
privat sammenheng, ikke bare offentlig.
– Det må være nok at rasistiske
ytringer fremsettes i andres nærvær,
sa utvalgets leder, professor Gudrun
Holgersen, under overleveringen av
innstillingen i Kommunaldepartementet.

kultur
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• Nazister må betale 550 000 Nazisten Kim Hugo Hansen måtte betale 550 000 kroner etter
vold mot en 19 år gammel etiopier nyttårsaften for to år siden. Selv om Hansen ble dømt til stor
økonomisk erstatning, led politiadvokat Per Moseid ved Agder politidistrikt et sviende nederlag
da han førte saken for Agder lagmannsrett. Lagrettsdommer Erik Holth i Agder lagmannsrett
styrte unna alle rasismebegreper, og endret alle dommene fra Kristiansand tingrett fra mars i fjor.
Av de fem som ble dømt i mars, anket fire sakene sine. Alle fire ble frikjent for rasistisk motivert
vold. Kim Hugo Hansen fikk redusert dommen på to år for rasistisk motivert vold under særdeles
skjerpende omstendigheter til 10 måneders fengsel. Han ble likevel kjent skyldig og dømt for
legemsbeskadigelse med flaske, som anses som skjerpende.

Den engelske menneskerettighetsgruppen Liberty anklaget regjeringen for
å frata arresterte terrormistenkte muligheten for en rettferdig behandling. De
mener at mediene bidrar til å stemple alle muslimer som mulige terrorister.
Regjeringen blander bevisst terrortrusselen inn i saker som ikke har noe med
terror å gjøre, og avisene følger lydig etter, mener kritikerne.
Libertygruppen er spesielt kritiske til tabloidavisene på høyresiden, blant
annet The Express og The Daily Mail. Flere steder, til og med i The Times,
har det stått at terrorister sendes inn som agenter via asylsystemet.

Pinlig dårlige på innvandringsspørsmål
Dagsavisen ville vite hva sju innvandringspolitiske talskvinner og -menn på
Stortinget satt inne med av kunnskap
og antakelser om innvandrerne i ulike
sammenhenger.
Dette var resultatet: Ingen av dem
kunne si den totale størrelsen på
innvandrerbefolkningen.
Bare én visste at norskpakistanere er
største nasjonalgruppe av samtlige
innvandrere.
Halvparten av politikerne mangedoblet
antallet personer som får asyl.
Bare én visste navnet på lederen for
Antirasistisk Senter, Nadeem Butt.
Spørsmålet om antall muslimer i Norge
ble gjenstand for rene tippekonkurransen. Tre meldte pass!
Bare to visste at den norskpakistanske
befolkningen hadde høyere valgdeltakelse enn den etnisk norske, og over
halvparten hadde vanskelig for å tro at
pakistanske kvinner var mest aktive.
Innvandrernes høye arbeidsledighet
ble mye diskutert, men bare to av de
spurte hadde registrert at tamilene fra
Sri Lanka har høyere yrkesaktivitet enn
etnisk norske.
Få hadde fått med seg at minoritetskvinner som blir mishandlet av sine
norske menn er et økende problem på
krisesentrene.
Navnet eid på den muslimske festen
etter Ramadan-fasten ble for vanskelig
for de fleste politikerne å huske.

For treg norskopplæring
Norskopplæringen for innvandrere går
altfor tregt i de fleste kommuner, uttalte
Utlendingsdirektoratet. En undersøkelse direktoratet har gjort, viste at
de fleste kommunene gir elevene så
få norsktimer i uken at det tar minst
tre år å fullføre kurset. Underdirektør
Sissel Rønning i UDI mener at dette er
uholdbart, og sa at norskopplæringen
er nøkkelen til integrering av flyktninger
i det norske samfunnet, melder NRK.
Rektor Per Lund på Rosenhoff voksenopplæringssenter i Oslo bekreftet at
norskopplæringen for fremmedspråklige kan ta lang tid. Med 20 undervisningstimer i uken kan det ta opptil fire
år å komme igjennom det opplegget
mange har krav på. Han sa at i praksis
er det altfor lang tid, og at mange av de
svakeste ikke står løpet ut.

Rasistanmeldt pastor gikk fri
Anmeldelsen av pastor Enevald Flåten
i Bergen ble henlagt. Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
hadde anmeldt pastoren for brudd på
rasismeparagrafen. Bakgrunnen for
anmeldelsen var Flåtens uttalelser i et
intervju med den kristne avisen Magazinet. Her sa han blant annet at «homofili
er synd mot Gud og skaperverket. Det
er en pervers livsstil og en besmittelse
av landet vårt». Det kan se ut som det
kreves oppfordring til legemskrenkelser for å bli tiltalt etter straffelovens §
135a – rasismeparagrafen, bemerket
Landsforeningen for lesbiske og
homofile (LLH) til henleggelsen, melder
NRK. Landsforeningen ville påklage
henleggelsen.

Bowling for Columbine
Michael Moore, kjent fra TV-serien “The awful truth» empatisk fiber i kroppen. Han
som gikk på kanalen Metropol her i Norge, har tyde- blir konfrontert med svært så
direkte spørsmål, og hans virkeligvis lenge forstått at noe er galt i USA. Nå har han
lige holdninger
Produksjonsår:
2002
kommer klart
laget helaftens dokumentar om det.
Produksjonsland:
Canada
til
uttrykk.
Filmens bakgrunn er skytetragedien på Columbine High hvor
et par skoleelever åpnet ild mot
klassekameratene sine. Moore
stiller mange spørsmål knyttet
til amerikaneres forkjærlighet
for våpen. Hvorfor skyter de
flere mennesker i «fredstid» enn
alle andre samfunn i verden?
Hvorfor fikk Marilyn Manson
av mange skylden for Columbine-massakren? Skyldes USAs
voldskultur en voldelig historie?
Skyldes den fattigdom?
Stor interesse
Til å være en dokumentarfilm
har interessen rundt Bowling for
Columbine vært svært stor, og
prisnominasjonene har kommet
på rekke og rad. Engasjementet
er lett å forstå. Intervjuer med
folk fra Michigan Militia, en
paramilitær og høyreekstrem
gjeng galninger som har brakt
verden mennesker som Timothy
McVeigh er absurd skremmende,
og det er litt spesielt å konstatere

at Marilyn
Manson er
det intervjuobjektet som
fremstår som
mest rasjonell
og reflektert.

Spilletid: 1 t 59 min
Sensur: 11 år
Manus: Michael Moore
Regi:
Michael Moore
Med: Michael Moore, Charlton
Heston, Marilyn Manson

Lykkelandet
Frykt avler vold er konklusjonen Moore tenderer til å ende
opp med. Han drar en interessant parallell til Canada, som
fremstår som et kriminalitetsløst
lykkeland sammenlignet med
deres nabo i sør. Bildet er at det
i Canada er flere våpen pr innbygger enn USA, men at antallet
drap i Canada er mikroskopisk i
forhold til USA.
«Moses with a gun»
Charlton Heston, tidligere
skuespiller kjent som den filmatiserte Moses, nå kjent som
leder for National Rifle Association fremstår i filmen som
en usympatisk drittsekk uten et

Etter at han har
sagt at det flerkulturelle USA
har skylden for
drapene, og
nekter å kommentere at andelen ikke-hvite i
Canada ligger tett opp mot den
amerikanske, får han nok, og
kaster Moore ut.
Urovekkende film
Bowling for Columbine er en
urovekkende film. Det er flere
grunner til dette. Min mistanke
om at mitt fødeland USA ikke er
helt som det skal være har blitt
grundig bekreftet. I tillegg sitter
jeg med en litt skummel følelse
i kroppen: USA er jo på en måte
standarden for veldig mye av den
vestlige verdens kulturutvikling.
Spørsmålet blir da hvordan vi
her skal hindre den syke utviklingen amerikanerne har gått og
fortsatt går gjennom.

KETIL WENDELBO AANENSEN

Herrefolket
En historisk gjennomgang av
nazismen i Tyskland fram til
1936. Dokumenttaren er informativ og tar for seg en del av det som
skjedde i Tyskland i forkant av
andre verdenskrig. Blant annet får
vi se hvordan nasjonalsosialistene
(nazistene) brukte propaganda for
å vinne oppslutning hos massene.
Dokumenttaren tar utgangspunkt
i de Olympiske Leker i Berlin i
1936 og viser med dette propagandaverdien den hadde for
Hitler og hans sympatisører. Vi
får også kort fortalt historiene
om nazistenes jødeforfølgelse
og Hitlers liv.
Filmen mangler en rød tråd eller
en problemstilling, noe som gjør
at den blir lite sammenhengende.
Den mangler et standpunkt, men
er fylt av fakta og gir en grei innføring i nazismens historie. Den
er i tillegg en påminning om
nazistenes grusomme ideologi
som førte til så mye forferdelse
under andre verdenskrig.

CHRISTIANE W. MURIBØ
INGRID ØSTERHAUG.
Regi: Julia Spark
Spilletid: 20 min.
Produksjonsland: Storbritannia
Produksjonsår: 1986

En hyllest til Jerna
AV PÅL SANDBERG, INNVANDRINGSPOLITISK
KOMMENTATOR FOR FRA AVGRUNNEN
I en verden hvor alt handler om
makt, penger og sex, hvor islamterrorister står på hvert gatehjørne
og gifter bort sine 6 år gamle
døtre, hvor tusener på tusener av
åpenbart grunnløse asyl-snikere
flommer inn i landet vårt, sitter
det ei mektig karaktersterk kvinne
og jobber for noe hun virkelig trur
på, en sann idealist.
Hennes ansikt pryder nesten alle
fornuftige integreringsdebatter på
Tabloid.
Til tross for dette verdsetter få
hennes innsats, selv om hun med
sine kraftfulle fingre navigerer
moder Norge vekk fra snillismens
frie fall.
Daglig blir hun møtt av totalt
virkelighetsfjerne, spydige angrep
fra alle mulige kanter. I alle landets medier kommer de til orde;
halal-hippiene, trygdesnylterne,
rødstrømpene, Araber-rettighetsforkjemperne, generelt alt annet
som kryper og går av snillister.
Dette er en hyllest til Norges
aller sterkeste kvinne, og hennes
fabelaktige arbeid.
Vi tar et lite dykk i det stjernespekkede Jerna-arkivet, for å se
hvordan denne stålkvinnen gang
på gang, trass all motbør, smeller
igjennom sine fornuftige og nødvendige tiltak.
48-timers hurtigmottak
Til vårt stolte fedreland strømmer det på med sjokkerende 13
000 asyl-innvandrere årlig. Disse
asyl-surferne har en ting til felles:
de er lutfattige alle sammen.
Derfor skal det ikke mye til for
å sette sammen to og to og forstå
at det er penger som er motivet
deres; de kommer i hopetall med
sine griske sugerør som de stikker
ned i vår fattige statskasse, skattebetalernes penger, MANNEN I
GATA!!!
Ja, Jerna skjønte’re hu, hun slo til
med hurtigmottaka: Lukka mottak
som skal avslå åpenbart grunnløse
asylsøknader på under 48 timer.
Dermed får man fortgang i
det slitsomme, men nødvendige
arbeidet det er å feie dem ut av
vikinglandet.
Men snillistene blei selvfølgelig
ikke fornøyde med dette: Selv etter
mange års klaging på at asylsøkere
må vente for lenge på svar, så var

ikke dette godt nok heller.
Denne tøvete kritikken prella
naturligvis rett av Jerna, akkurat
som blykuler gjør på Supermanns
bryst.
Fjerning av norskundervisninga
Ved nyttår ble norskundervisninga til asyl-snylterne fjerna.
Jernas jernneve hadde selvfølgelig en viktig rolle her også, hun og
alle de andre i førerhuset forsto at
det er et totalt sløs med skattebetalernes penger å forsøke og skolere
disse muslimistene som antagelig
skal hives ut igjen uansett.
Og atter en gang skreik snillistene
sine klagerop: «Klynk, klynk, men
da har de jo ingenting å ta seg til,
dette er skadelig for integreringsprosessen». Haaah, si det til
pensjonistene som daglig kjenner
buskmennenes kniv-kultur på
kroppen, og til de ærlige og rederlige politimennene som aldri får
et sekunds hvile når de er ute og
patruljerer i Grønnlandsgettoen,
jeg gremmes over deres blåøyde
tankegang.
Når hobby-asylantene røver,
voldtar og omskjærer vilt om seg,
så er det ikke fordi de har for lite
å gjøre, det er nettopp fordi de har
for mye handlefrihet.

taleren i gata må betale for.
MEN NEI DA!! Det fant dem
seg ikke i, sånn er dem. Snillistene
myldra til alle aviser, radioprogrammer og TV-kanaler, de vifta
med internasjonale snillist-rettighetskonvenjoner og spydde ut alt
som fantes av snillist-sprøyt. Deres
rop og jammer vant dessverre dette
slaget.

Snillist-pakkets klynking tar
overhånd
Hva har vi lært av flere tiår med
masseinnvandring, populært kalt Ikke gi deg Jerna
Jerna kjære Jerna, selv om
«flukt»?
Jo kriminalitet, de klarer åpenbart halalhippiene, blitzerne, radikalerne og resten av snillist-anarikke å holde seg i skinnet.
Her til lands hadde vi endelig kistene kontinuerlig forsøker å
klart å riste av oss knivstikker- sabotere det hederlige arbeidet den
kulturen, men så kom de og gjen- norske stat har satt deg til å gjøre,
så må du ikke miste motet.
innførte den for fullt.
Husk at det fortsatt finnes skikOg da Stål-Jerna endelig tok et
godt nevetak rundt selve asylpro- kelige folk i vårt norske samfunn
blematikkens grasrot, og akkurat som støtter din iherdige innsats for
skulle til å trekke den opp av en terrorfri tilværelse.
Du må heller ikke glemme at du
møkka, da blei det ramaskrik da.
Overalt strømma det til med i fjor blei nominert til årets fjes av
halalhippier og snillister som Dagbladet, for alltid å ha stritta
skreik og bar seg over Jernas imot og aldri bøyd deg for noen.
forsøk på å rydde opp i problemene
en gang for alle.
Stå på Jerna, stå på!
Hennes glimrende
forslag gikk ut på at
Sangen om Jerna
de asyl-innvandrerne
(mel: «Berta kjære Berta», fra Barne-TV)
som mistenkes for å
kanskje planlegge
Jerna, kjære Jerna, du er en deilig maskin!
kriminelle handlinOg når du gir asylavslag,
ger, skulle pælmes
så går det i en fei,
rett ut igjen – uten
du sier alltid nei,
dyre, byråkratiske
vi vet vi kan stole på deg.
rettssaker skattebe-

Illustrasjon: Andreas Harding

AG-lista
Fra AvgrunneN presenterer her
den offisielle salgslista over de
mest gjennomtenkte og velbegrunna uttalelser siden forrige
utgave av AG.
Trykt-ord-prisen denne gang går
til Cappelen for årets kampskrift:
«Gode formål – gale følger».
1. Hege Storhaug (medforfatter av
boka «Gode formål – gale følger»)
– Vi vil da ikke ha et flerkulturelt
samfunn.
2. Olaf B. Halvorsen (medforfatter av boka «Gode formål – gale
følger»)
– Vi har sammen med Danmark
og Sverige det beste opplæringssystem i verden. Det er urimelig å
hevde at integreringsproblemene
skyldes dårlig norskopplæring.
3. Per Sandberg (til Nettavisen)
– Det ser ut til at kommunalministeren legger seg på rygg og
aksepterer den ulovlige innvandringen.
4. Nadeem Butt (til Aftenposten)
(Om Erna Solberg, på spørsmål
om mest imponerende statsråd)
– Jeg er dypt uenig med henne,
men hun er handlekraftig.

5. Odd Einar Dørum (på et venstremøte i Lørenskog)
– Som norsk borger godtar jeg
ikke at vi importerer familiestrukturer som synes det er kjekt å herje
med damer.
6. Odd Roger Enoksen (til VG)
– Kriminelle innvandrere med
norsk statsborgerskap bør fratas
norsk statsborgerskap om de har
det, og kastes ut av landet.
7. Per Sandberg (til Nettavisen)
– I lys av problemene vi har
sett med manglende integrering
av innvandrere i Norge, vil jeg
foreslå stopp i all innvandring fra
ikke-vestlige land.
8. Per Sandberg (til Fremskritt)
– Klan-krigene i Nord-Irak blir
flyttet til Oslos gater hvis mullah
Krekar får oppholdstillatelse.
9. Per Sandberg (til Nettavisen)
– Vi har lagt oss på en så naiv
linje så lenge, at vi må gjennomføre strenge tiltak for å stoppe masseinnvandringen av økonomiske
flyktinger, som åpenbart kommer
med grunnløse asylsøknader.
10. Per Sandberg (til Fremskritt)
– Etniske nordmenn kan komme
i mindretall i Norge fortere enn
de aner.

NØKKELRASISMETALL: Hovedindeks:167,2 (154,1) Statlig:678,3 Nazi:0,03 Hverdag:334,2

A Habur, Haburd av Cigerxun
Du er så lang og dyp som mitt håp

Likevel skjønner jeg ikke

Hva er det du kjemper for, frådende, flommende?

hvorfor du ikke er større

Kjenner du ikke til søvn og hvile?

Tross all din velde bare forsvinner du

Du ynker deg alltid, sukker og skriker

i det kjærlighetløse havet

Men ingen vet hva du ønsker

Men jeg skulle ønske jeg var som deg

Uten jeg: du vil bli mektig, lengre

uten sorg og sår

Ditt leie er for smalt

Du lever med glede, uten hjerte og hjerne

omgitt av bratte klipper

Om du var kurder som jeg

som kaster dine bølger tilbake med brøl og skrik

ville du se all din glede

Som jeg, tørster du for sterkt etter frihet

forvandles til sorg og sår.

og river opp jordens bryst med møye
(Habur er en elv i Kurdistan)
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