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Forhåndsdømt?
Hvor dypt stikker egentlig prinsipper om rettssikkerhet, personvern og likhet for loven?
Hvis du er asylsøker eller flyktning bosatt i Norge er du et potensielt overvåkningsobjekt. Eller rettere sagt – du er allerede overvåket.
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Likhet for loven?
I Norge omtales prinsipper
om rettssikkerhet, personvern
og likhet for loven ofte som
en selvfølge, men hvor dypt
stikker egentlig disse idealene
i dagens norske og europeiske
lovgivning? Gjennom den
norske utlendingsloven og det
europeiske grensesamarbeidet blir innvandrere og
flyktninger som gruppe systematisk overvåket og
mistenkeliggjort.
I dette nummeret av AntirasisteN kan du lese om
dette, og hvordan regjeringen foreslår å lovfeste
myten om innvandrere og kriminalitet.
Den engelske gruppa Asian Dub Foundation gjestet
nylig Norge. Gruppa har markert seg sterkt i kampen
mot rasisme, og er blant annet aktuelle med singelen
«Fortress Europe» (siste side). AntirasisteN var tilstede under konserten og var så heldige å få et intervju
med DJ Pandit G. Les mer på kultursidene
Det er mye spennende som skjer i organisasjonen
for tiden. Mange lokallag har blitt startet i vår. Er det
ennå ikke lokallag på ditt hjemsted? Oppskriften for
å starte lokallag står på side 14.
Våren er her og 17. mai nærmer seg med stormskritt. Som alltid feirer SOS Rasisme nasjonaldagen
på antirasistisk vis, med «17. mai for alle».
Vi skulle gjerne hatt «17. mai for alle» festivaler i
alle byer og tettsteder i Norge, og vi jobber for å nå
dette målet. Foreløpig arrangerer vi Norges største
antirasistiske kulturarrangement med festivalen i
Oslo, som vi har gjort de siste 20 årene.
Temaet denne gangen er integrering, og vi sier det
kort og godt med Samsaya:
«Fremmedfrykt» er rasisme. BLI KJENT!»
Ha en god 17. mai feiring, og en riktig god
sommer!
Med antirasistisk hilsen
Anne Elisabeth Hansen
Leder, SOS Rasisme i Norge

Taj Mahal på scenen under blues mot rasisme.
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Blues mot rasisme

Onsdag 30. april og torsdag 1. mai avholdt Østkanten Bluesklubb festival mot rasisme, på Det Åpne Teater i Oslo. På
scenen sto blant annet Mikael Wiehe og verdensstjernen
Taj Mahal
AV: PÅL AUSTAD SOLFJELD
Jon Jørgen Støa, leder i Oslo Bluesklubb forteller stolt om klubbens
flerårige arbeid og engasjement mot
rasisme. – Vi er en bluesklubb, og
vi er bevisste på at bluesens opphav
kommer fra de afrikanske slavene i
det rasistiske USA. Vi går tilbake
til røttene, og også i dag mener vi
at blues representerer kamp mot
rasisme.
Han forteller om Østkanten
Bluesklubbs engasjement i dagsaktuelle saker. De har arrangert
festival mot rasisme de fem siste
åra, adopterer hvert år en samvittighetsfange gjennom Amnesty
International og er medarrangør
i den faste Internasjonal dag på
Grønland Torg (23. august).
Bluesklubben inngikk i år en
avtale med Vålerenga fotball og
Klanen suporterklubb om felles
front mot rasisme. Klanen bidro
til arrangementet med to signerte
trøyer til loddsalget, som går til
antirasistiske formål.
I år var også Norsk folkehjelp
å finne på Det Åpne Teater. De
har en fast årlig innsamling som
finner sted hver 1. mai. Inntektene

gikk i år til kurdiske flyktninger i
Nord-Irak.
Norsk og Amerikansk blues
Festivalen åpna på onsdagen med
noe av det beste fra to generasjoner
med bluesmusikere. Før konsertene
holdt Arid Rønsen appell der han
tok et oppgjør med rasisme og innvandrerfiendtlighet, til stor applaus
fra publikum.
Først ut på scenen var Amund
Maarud Band, med frontmann
og gitarhåpet Amund Maarud på
vokal, Henrik Maarud på trommer,
Bill Troiani på bass og Håkon Høye
på gitar. Amund Maarud Band har
spilt på alle de store bluesfestivalene i Norden, og høstet glimrende
kritikker for sine liveopptredener.
De levde opp til forventningene, og
leverte et forrykende sett med både
nye og gamle låter.
Etter en og en halv time var det
duket for den erfarne og dyktige
bluesguruen Taj Mahal.
Han hadde spilt i 10 år da han
starta sitt første band med Ry
Cooder i 1966, siden den gang har
han bygd seg opp en solid solokarriere. Taj Mahal har gitt ut over 40

plater, og har spilt med mange av
de største artistene i musikkverdenen (på den siste plata hadde
han med seg Rolling Stones). Han
har spilt på det som er av store
festivaler, inkludert den originale
Woodstock. Forventningene var
derfor store i det han entret scenen
med sine to musikere. I løpet av to
timer tok amerikanerne publikum
med storm. Vi fikk høre bunnsolid blues og folk-rock, med både
de rolige og mer dansbare låtene.
Den røde tråden var energien, og
en samspilthet som bare 40 år i
musikkens tjeneste kan gi.
1. mai
Arbeidernes internasjonale kampdag blei på Det Åpne Teater gjestet
av den svenske visesangeren Michael Wiehe og det norske bandet
Respatexans. Begge har markert
seg mot rasisme, og spesielt kjent
er Mikael Wiehes antirasistiske
engasjement.
– Dette er alle grupper som
har markert seg i arbeidet mot
rasisme, spesielt Wiehe. Han er
den ultimate å ha på scenen 1.
mai, mener Støa.
AntirasisteN var dessverre ikke
tilstede under festivalens andre
dag, men ryktene skal ha det til
at også dette ble en minneverdig
kveld. Vi gleder oss allerede til
neste år.

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.

Signerte artikler står for artikkelforfatterens eget syn,
og samsvarer ikke nødvendigvis med SOS Rasisme sitt syn.

Vi sender oppgave til skatteetaten slik at dette blir lagt inn på den enkeltes ligning.

1. mai
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• Flyktninger druknet Minst 27 mennesker
druknet da to somaliske båter med mer enn
200 mennesker om bord sank i Adenbukten
utenfor Jemen, melder P4. De fleste av passasjerene skal ha vært flyktninger. Båtene
kantret da den ene av dem tok inn vann.
Panikkslagne passasjerer i denne båten forsøkte så å ta seg over i den andre, og i kaoset
som oppsto gikk begge båtene rundt.
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Danske asylsaker kan behandles i leirer

• Australia stenger flyktingleir Flyktingleiren
Woomera i Australia er stengt. Det har vært voldsomme
demonstrasjoner ved leiren siden den åpnet i 1999
(bildet), i protest mot regjeringens flyktningpolitikk som
har basert seg på å låse inn asylsøkere. Inne i flyktingleiren har selv asylsøkerne protestert mot innesperringen gjennom sultestreik.
Les mer om Woomera og australske forvaringsleire i
Antirasisten nr 3 – 2002

Den danske regjeringen har gått aktivt inn i et prøveprosjekt der
flyktninger får behandlet asylsøknader i leirer nær hjemlandet, og
ikke i Danmark, skriver Aftenposten.
Dersom prosjektet blir realisert betyr det at flyktninger som likevel
kommer til Danmark vil bli sendt med første fly til en leir nær landet
de har flyktet fra, skriver Berlingske Tidende. Den danske regjeringen
har, sammen med Dansk Folkeparti, allerede flertall for å kunne
realisere det kontroversielle forslaget. Den britiske regjeringen spiller
en sentral rolle i utarbeidelsen av modellen.

1. mai – kampdag mot rasisme

Kort om rasisme
• Rasisme er et relativt nytt fenomen, og ble første gang systematisk framsatt under framveksten av
imperialismen på 1700-tallet.

Raseteori

Fra 1. mai-toget i Oslo.

Foto: Ola Melbye Pettersen

Gjennom flere hundre år har arbeiderbevegelsen kjempet for rettferdighet. Kampen for rettferdighet er også en
kamp mot rasisme. Derfor er 1. mai en av SOS Rasismes
markeringsdager.
AV: CHRISTIANE MURIBØ
Rasisme og dens despotiske forbundsfelle, nazisme, er det stikk
motsatte av arbeiderbevegelsens
interesser. Rasisme og nazisme
står for krig, ufrihet og undertrykkelse. Arbeiderbevegelsen og
alle motstandere av undertrykking
må reise parolen om å bekjempe
rasisme.
Denne parolen må også inneholde et krav om forbud mot
nazisme.
SOS Rasisme har i lang tid krevet
av norske myndigheter at de tar
konsekvensene av internasjonale
erklæringer de har skrevet under
på, og forbyr nazismen. All nazistisk aktivitet har ofre. Mennesker
med mørk hudfarge, antirasister,
aktive fagforeningsfolk, homofile,
jøder og romanifolk blir utsatt for
trusler om undertrykking, vold og
drap i det de blir utsatt for nazistiske markeringer, ytringer, organisering og uniformering.
FNs Menneskerettighetserklæring gir ikke frihet til nazistisk

undertrykking, og andre erklæringer fra FN og Potsdam-erklæringen krever et forbud mot den
kriminelle ideologien.
Her er rapport fra noen av de
stedene der SOS Rasisme feiret
1. mai:
Elverum
Leder av Elverum SOS Rasisme
satt i komiteen for 1. mai-feiring.
Han bidro til at en av hovedparolene for dagen var «Asylsøkere ut
av mottak – inn i samfunnet».
Oslo
På kontoret til SOS Rasisme i
Oslo var det frokost for aktivister
på Østlandet, arrangert av Oslo
og Akershus fylkeslag og Oslo
Øst lokallag.
Frokosten var lang og deilig,
og mange antirasister hadde møtt
opp. Mette og fornøyde gikk aktivistene til Youngstorget og stilte
opp parolen «Knus rasismen – Riv
festning Europa». Appellene der
var mange og lange, så ventetiden

Fra 1. mai-toget i Oslo

Foto: Beate Pettersen

ble kortet ned med sang og
vaiing av SOS -flagg med
påskriften «Ikke mobb
kameraten min». SOS
Rasisme gikk i togseksjon
med andre innvandrerorganisasjoner.
Slagordene som ble ropt Fra 1. mai-toget i Fredrikstad.
Ingunn Fjellang Sæther, leder
var kreative og morsomme:
«Vi går rett på, samma hva vi av Asker SOS Rasisme, holdt en
støter på, støter vi på Schengen, antirasistisk hilsen appell og ble
skal vi ta og deng`n!», «Kamp mot møtt med stormende applaus.
SOS Rasismes gule håndplakaall rasisme, for – den internasjonale solidaritet!» og «Hva skal vi ter med påskriften «Riv festning
gjøre? Knuse rasismen! Hva skal Europa» lyste opp mange steder i
vi gjøre? Knuse nazismen! Når? toget. Etter toget dro folk til Oslo
Nå! Når? Nå! Når? Når? Når? Nå! og tilsluttet seg toget der.
Nå! Nå!»
Slagordene ljomet og gjorde det Fredrikstad
Dagen begynte på St. Croix
klart at ingen rasister var velkomkulturhus med frokost, der
men i Oslos gater.
Fredrikstad SOS Rasisme var
medarrangør. Stemningen var
Asker
SOS Rasisme i Asker startet med lun og koselig, mellom 40 og
frokost på Rosenlund frokost med 50 antirasister hadde møtt opp.
sang og god mat, før turen gikk Irja Therese Pedersen, sekretær i
til Asker sentrum der 200 men- Fredrikstad SOS Rasisme, holdt
nesker gikk i tog gjennom Askers en fabelaktig flammende appell
regnfylte gater. SOS Rasisme i mot rasisme for de frammøtte.
Asker var blant organisasjonene Så var det tog. Fredrikstad SOS
som i 1998 tok initiativet til å Rasismes parole var klar og tydegjeninnføre 1.mai-toget og som lig med en stor SOS-hånd og tekvanlig var en av hovedparolene sten: Kamp mot all rasisme! Alle
«Aldri mer nazisme – kamp mot var strålende fornøyd og var enige
om at de hadde hatt en bra dag.
all rasisme».

Gi noen venner en utfordring!
Vi trenger flere medlemmer. Kjenner du noen som du mener bør bli utfordret til å melde seg inn i SOS
Rasisme? Fyll inn nedenfor og send inn, så sender vi personen en innmeldingsblankett!
Adresse: ______________________________________

Kan sendes
ufrankert i Norge.

Postnr: _________ Telefon: ______________________
vil betale portoen

Jeg vil utfordre:
Navn:_________________________ Adresse: _________________________ Postnr. ________
Navn:_________________________ Adresse: _________________________ Postnr. ________

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347

Navn:_________________________ Adresse: _________________________ Postnr. ________
Navn:_________________________ Adresse: _________________________ Postnr. ________
Navn:_________________________ Adresse: _________________________ Postnr. ________

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

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

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

Bekjemp rasismen!

AN 3–03

Verver: _______________________________________

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

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

• Fremdeles nektes tidligere undertrykte kolonier å fungere økonomisk
og sosialt. Fremdeles er vestens
ledere mer opptatt av å innkassere renter og avdrag enn å bistå
landene vesten har pint, plyndret og
undertrykt gjennom mange hundre
år. Vesten har blod på hendene og
rasisme i hodet.
• Rasisme er fremdeles skapt av
mennesker og kan knuses av mennesker. Bekjemp rasismen!
For mer informasjon, se internett:
www.sos-rasisme.no/sos/

Overvåking

side 4
• «Belønnet» med opphold Da avhopperne fra Afghanistan nektet å snakke med
Politiets sikkerhetstjeneste (PST), medvirket hysj-politiet til gunstige oppholdsvedtak for
en rekke familiemedlemmer i Norge, skriver VG.
I begge sakene engasjerte PSTs aller øverste ledelse seg aktivt i forhold til Utlendingsdirektoratet (UDI) for å oppnå bestemte vedtak for personene det gjaldt. Praksisen var
klarert av Justisdepartementet. Men i ettertid er det blitt nedsatt et hittil ukjent utvalg
som har fått i oppgave å utarbeide retningslinjer for PSTs arbeid på utlendingssektoren.
I begge saker er det i forlengelsen av PSTs engasjement fattet vedtak som juridiske
eksperter mener kan være i strid med norsk lov.
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Vil sende hjem flere tusen irakere
Uttransportering av kurdere og andre irakere uten
oppholdstillatelse i Norge kan skje forholdsvis raskt,
sier kommunalminister Erna Solberg til Aftenposten.
Ifølge tall fra UDI utgjør denne gruppen ca. 3500
personer. – Nå som krigen er forbi i Irak, forutsetter
jeg at alle irakere uten oppholdstillatelse i Norge drar
ut av landet forholdsvis raskt. Hvis ikke, vil norske
myndigheter sette i gang med uttransportering, sier
Erna Solberg.

• Frp vil sende kurdere hjem
Irakiske kurdere som sitter i norske
asylmottak bør nå sendes ut av landet,
melder P4.
Det mener Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Per Sandberg
(bildet). Han mener hjemsendingen bør
starte så snart de nordlige områdene i
Irak er stabilisert.

Dømt på forhånd?
Overvåking av asylsøkere og flyktninger
Hvis du er asylsøker eller flyktning bosatt i Norge er du
et potensielt overvåkningsobjekt. Eller rettere sagt – du
er allerede overvåket.
OLA MELBYE PETTERSEN
I den norske utlendingslovens
§ 37, som ble tilføyd i 1992 og
revidert både i 1999 og 2001, står
det i dag:
«Det kan tas fotografi og fingeravtrykk av utlending som
a. ikke kan dokumentere sin identitet
eller det er grunn til å anta at utlendingen oppgir falsk identitet,
b. søker asyl eller en tillatelse etter
loven,
c. har fått avslag på søknad om asyl
eller en tillatelse etter loven, eller
d. er bortvist eller utvist eller som
antas å oppholde seg ulovlig i riket.»

Videre står det:
«Fingeravtrykk tatt i medhold av
fjerde ledd kan registreres i et
EDB-basert fingeravtrykksregister.
Kongen kan ved forskrift gi nærmere
regler for føring og bruk av registeret.»

Det er med hjemmel i denne
loven at UDI i dag registrerer
utfyllende personopplysninger om
alle utlendinger som søker om for
eksempel asyl, bosettingstillatelse
eller arbeidstillatelse i Norge.
Dette utlendingsregisteret, som
i dag går under navnet «Fremkon», vil snart bli lagt om til en
ny og «effektivisert» database
kalt «DUF».
Håndheving av registeret
Etter konsesjonen UDI har fra
Datatilsynet skal opplysninger
som ikke lenger har betydning
slettes fra registeret. UDI kan
imidlertid opplyse at personopplysninger om innvandrere i dag
lagres i svært lang tid.
For få år siden ble det gjort
forsøk med å slette opplysninger
om personer med norsk statsborgerskap og utenlandsk bakgrunn,
dette ble et kortvarig forsøk.
Det førte til en overveldende
mengde henvendelser fra brukere
av Fremkon (utlendingsregisteret)
i politiet og UDI som savnet opplysninger om personer med utenlandsk bakgrunn… – Dette førte
til at de slettede opplysningene ble

lagt tilbake i registeret» forteller
underdirektør i UDI, Hans-Henrik
Hartmann.
Politet har presset hardt på for
å få tilgang til utlendingsregistre
til bruk i etterforskningen sin.
Det er i dag mye usikkerhet om
hvorvidt politiet kan bruke utskrift
(foto osv.) fra UDI sitt utlendingsregister i kriminalsaker.
I følge Hartmann hos UDI kan
det imidlertid gå mot både økt
tilgang for politiet og sammenkobling av forskjellige registre i
fremtiden; – Etter den siste tids
hendelser er det klart at det er et
press på politikerne for å koble
vårt utlendingsregister opp imot
Kripos sitt fingeravtrykkregister.
Mitt inntrykk er at Odd Einar
Dørum ønsker en strengere linje
overfor kriminelle utlendinger.
Utlendingsregisteret hos Kripos
I 1992 ble et nytt utlendingsregister opprettet, denne gangen
hos politiet.
Registeret er en separat fil i Kriminalpolitisentralen (Kripos) sitt
fingeravtrykkregister, også dette
ble kalt utlendingsregisteret.
Registeret ble opprettet for å
kartlegge utlendingers identitet, og hindre såkalte «ulovlige
innvandrere» i å få adgang til
Norge. Registeret baserer seg på
Kripos sitt opprinnelige fingeravtrykkregister for kriminelle, og
inneholder fingeravtrykk av alle
over 14 år som søker asyl eller
opphold på humanitært grunnlag.
Fingeravtrykkene blir lagret i en
elektronisk database hos Kripos
i 10 år.
Datatilsynet uttrykte bekymring
for at opplysningene skulle bli
brukt til andre formål enn de var
tiltenkt, og i utlendingsforskriften
(forskrift til utlendingsloven) ble
det nedfelt: «…Søk i utlendingsregisteret skal ikke finne sted i
forbindelse med etterforskning

av straffbare handlinger begått i
Norge». (§ 131)
Denne hindringen prøver regjeringen nå å fjerne, gjennom et
forslag til endring i utlendingsloven.
(I skrivende stund er Datatilsynets konsesjon fra 1992 utgått,
og Kripos venter på svar om
fornyelse)
Schengen Informasjon System
Fra og med 1999 ble Norge
innlemmet i Schengen, det europeiske grensesamarbeidet.
Som Schengen-medlem er
Norge pålagt å delta i Schengen Informasjon System (SIS).
SIS er et sentralt register i det
europeiske grensesamarbeidet,
som blant annet skal hindre grenseoverskridende kriminalitet inn
i EU. I praksis blir hovedsaklig
asylsøkere og andre ikke-europeere registrert, ettersom «ulovlig
innvandring» anses å være et av
de store trusselbildene for EU.
Registeret består av en felles
sentral del og en del for hver
medlemsstat.
Den norske delen av registeret (SIRENE) administreres av
Kripos, og er knyttet opp imot
den felles SIS-sentralen.
I SIS registreres utfyllende personopplysninger, og registrering
av personer kan bl.a. bygge på
«en samlet vurdering av vedkommende person» ved mistanke om
alvorlige lovbrudd i fremtiden.
Politiet har tilgang til SIS ved
grensekontroll, og UDI har tilgang
ved behandling av oppholdstillatelser.
Eurodac
Fra og med 20. januar i år er
Norge tilknyttet Eurodac.
Eurodac er det mest omfattende registeret over utlendinger
i Europa, hvor alle asylsøkere
over 14 år blir registrert med
fingeravtrykk.
Den norske koblingen til Eurodac skjer gjennom Kripos sitt
utlendingsregister.
En av hensiktene med Eurodac

er å kunne håndheve den såkalte
«første søkerland» ordningen, der
et asylavslag i et av Schengen-landene kan gjøres gjeldende i alle de
andre medlemslandene.
Europol
28. juni 2001 inngikk regjeringen en avtale med Europol, det
europeiske unionspolitiet.
Europols eget datasystem består
av flere registre som til sammen
utgjør et formidabelt overvåkningsapparat. I det sentrale registeret kan det lagres persondata og
standardiserte data, om personer
dømt eller mistenkt for å ha begått
lovbrudd, samt mulige fremtidige
(!) lovovertredere innen Europols
arbeidsområde.
I et annet register er det mulig
å lagre omfattende, midlertidige
data. Det kan her lagres data om
mulige vitner, ofre eller personer
som det er grunn til å tro kan bli
ofre, kontakter og forbindelser,
samt personer som kan gi informasjon om kriminalsakene som
er aktuelle. Europol har også
mulighet til å registrere intime
personopplysninger som etnisk
bakgrunn og arvemessig opprinnelse, religiøs eller annen tro,
seksualliv og politisk ståsted.
Politifolk som jobber i Europol
har diplomatisk imunnitet, og kan
derfor drive arbeid på tvers av
europeiske grenser uten å kunne
bli stilt ansvarlige for handlinger
«i utførelsen av deres offisielle
funksjoner»
Norge er ikke medlem i Europol men skal delta i utvekslingen
av informasjon, dessuten kan
samarbeidet omfatte alle andre
oppgaver Europol utfører. Norge
og Europol har også gjensidig rett
til å utplassere tjenestemenn hos
hverandre.
«Ikke-vestlig» = mistenkt
Det har de siste årene blitt bygd
opp et omfattende overvåkingsapparat i EU- og Schengen-landene.
Dette apparatet rettes i stor grad
inn mot asylsøkere og flyktninger,
og gjør det mulig for land som

Norge å gjennomføre en stadig
strengere flyktningpolitikk.
Asylsøkere og flyktninger blir
systematisk forskjellsbehandlet
og fratatt personvern og rettssikkerhet. Ved å bruke begreper som
«ulovlige innvandrere» mistenkeliggjør og kriminaliserer man store
grupper av mennesker, og legitimerer byggingen av «Festning
Europa». Er du «ikke-vestlig»
og søker opphold i EU er du ikke
uskyldig til det motsatte er bevist
– du er ofte dømt på forhånd.
Dublinkonvensjonen
• 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».

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

Schengenavtalen
• 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.

overvåking
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Jern-Erna vil overstyre UDI

Kommunalminister Erna Solberg vil legge om forvaltningen av asyl- og innvandringspolitikken, slik at prinsipielle
avgjørelser ikke lenger blir tatt av UDI, melder Nettavisen. I stedet vil Solberg flytte slike spørsmål opp på politisk nivå.
– Arbeidet med en omlegging av styringen av utlendingsfeltet begynner nå. Til høsten eller vinteren håper vi å komme til
Stortinget med konkrete forslag, sier kommunalminister Erna Solberg til Aftenposten. Vurderingen av den enkelte asylsøker eller innvandrer vil fortsatt ligge under Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Politikerne skal
fortsatt ikke ha anledning til å avgjøre enkeltsaker. Solberg mener tolkningen av lovverket må løftes fra embetsmennene
og over til politikerne. Når det gjelder norsk flyktningpolitikk generelt, slår Erna Solberg nå fast at det er grenser for hvor
mange Norge kan ta imot. – For meg er det et problem at vi har 17.000 asylsøkere og 8000 personer som skal bosettes
hvert år. For kommunene medfører dette alvorlige problemer, sier Solberg.
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• PST skjerper kontrollen Politiets sikkerhetstjeneste
(PST) har skjerpet sin kontroll overfor enkelte grupperinger og personer fra Midtøsten. PST-sjef Per Sefland sier
de gjør dette på grunn av Irak-krigen, melder P4. Han
presiserer at oppmerksomheten omfatter flere nasjonaliteter og ikke utelukkende er konsentrert rundt irakere i
Norge. Også i Danmark har det danske sikkerhetspolitiet
skjerpet overvåkingen av irakiske flyktninger som antas å
sympatisere med Saddam Husseins regime.

Utlendingsregister til bruk
i kriminalsaker

Stortinget behandler i disse dager et forslag som vil gi
politiet adgang til fingeravtrykk registrert i utlendingsregisteret hos Kripos. Utfallet av behandlingen vil kunne
få alvorlige konsekvenser for flyktninger og asylsøkeres
rettsikkerhet i Norge.
OLA MELBYE PETTERSEN

forhåndsdømme utlendinger som
mer kriminelle enn andre, i og
med at myndighetene mener det
er nødvendig å ta i bruk utlendingsregisteret i etterforskningsøyemed»

Politiets ønske
I desember 2001 uttalte Kripossjef Arne Huuse, at politiet
ønsket adgang til utlendingsregisteret i norske kriminalsaker.
Begrunnelsen var at deres eget
fingeravtrykkregister er «mangelfullt» fordi det «stort sett bare
inneholder tidligere kriminelle».
Med tilgang til utlendingsregisteret mente politiet at de vil kunne
løse flere saker der asylsøkere er
involvert.
Forslag ut på høring
6. mai 2002 sendte Kommunal- og regionalminister Erna
Solberg ut et forslag til høring,
om endringer i utlendingsloven.
Dette forslaget innebærer blant
annet at utlendingsregisteret skal
åpnes for søk ved etterforskning
av straffbare handlinger begått i
Norge.
Kritiske tilbakemeldinger
I høringsuttalelsene som ble
sendt tilbake til Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD),
ble det framsatt flere prinsipielle
innvendinger mot det nye lovforslaget. Datatilsynet var kritiske
til forslaget, som de mente ville

MiRa- senteret (ressurssenter for
innvandrer- og flyktningkvinner),
Oslo Biskop og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) var
også blant høringsinnstansene
som uttrykte bekymring ved det å
koble innvandrere og kriminalitet
i lovverket.
Erna ser deg!

etablere et særskilt middel for å
etterforske kriminalitet som kun
gjelder en kategori mennesker og
ikke alle andre.
Datatilsynet stilte spørsmål
ved om en slik bruk av fingeravtrykkregisteret ville oppfylle
et viktig prinsipp – nemlig likhet
for loven.
– Fremmer rasistisk klima
Den frivillige juristtjenesten
Juss- Buss mente forslaget var
med på å fremme et rasistisk
klima og svekke utlendingers
rettssikkerhet. De uttalte at «det
får en uheldig signaleffekt å

Rask saksbehandling
KRD opprettholdt allikevel forslaget, og fremmet det for Kommunalkomiteen på Stortinget 28.
mars i år. Etter det AntirasisteN
kjenner til, skal Kommunalkomiteen allerede ha behandlet forslaget, og vil levere innstilling til
Odelstinget i løpet av våren.
Hvis Odelstinget godkjenner
innstillingen, blir den oversendt
Lagtinget for endelig behandling
og vedtak. Kilder i KRD antyder
at hele behandlingen for å få
innarbeidet lovforslaget vil være
ferdig før sommeren.
Videreutvikling av Schengen
Sammen med lovforslaget om

les mer på:
sos-rasisme.no/
annonser

at denne saken gikk videre i det
politiske systemet. Men dette er
altså et av lovforslagene som nå
skal behandles på Stortinget. Alle
disse forslagene skal behandles i
en bolk, kalt Odelstingsproposisjon nr. 49.

Et av lovforslagene innebærer
at Norge kan utvise en utlending,
eller «tredjelandsborger» (EUterm) utelukkende på bakgrunn
av en annen Schengen-stats
utvisningsvedtak. Et slikt vedtak
skal være gjort av administrative
myndigheter i det aktuelle landet,
altså uten rettsbehandling, og det
skal være nok med skjellig grunn
til mistanke for å utvise en person.
Dette og flere andre lovforslag blir
pålagt Norge av EU, på grunn av
vår tilknytning til Schengen.

SOS Rasisme går imot
SOS Rasisme går sterkt ut imot
lovforslagene fra KRD og Erna
Solberg.
Politisk nestleder i SOS Rasisme,
Ketil Wendelbo Aanensen, mener
disse endringene vil være et alvorlig tilbakeslag for arbeidet mot
rasisme og for like rettigheter
for alle som bor i Norge. – Hvis
lovforslagene blir vedtatt, vil
det bety en alvorlig svekking av
rettsikkerheten for flyktninger
og asylsøkere i Norge. Aanensen
kaller forslaget for statlig rasisme.
– Myten om at innvandrere er mer
kriminelle enn alle andre blir her
foreslått lovfestet. Dette, sammen
med forslaget om å utvise asylsøkere uten rettssak ved mistanke,
medfører en grov og systematisk
forskjellsbehandling av grupper av
mennesker. Det er statlig rasisme
som er uforenelig med idealer om
demokrati og likeverd.

Utvisning ved mistanke
Et annet forslag som ikke pålegges oss, men som allikevel foreslås
inn i utlendingsloven, har allerede
fått mye oppmerksomhet.
Erna Solberg høstet mye kritikk i fjor høst da hun foreslo at
norske myndigheter skulle kunne
utvise asylsøkere ved mistanke
om lovbrudd, uten å behandle
saken i rettssystemet. Det kom
ikke like klart fram i alle medier

Rasistparti fram

annonser!
helside:
9000,–
halvside:
5000,–
kvartside:
3000,–
åttedel:
1500,–

å gjøre utlendingsregisteret tilgjengelig for politiet, har KRD
foreslått en rekke andre endringer i utlendingsloven. Endringene
foreslås for å imøtekomme EUs
vedtak om å videreutvikle Schengen-regelverket.

Det høyreekstreme partiet BNP fikk økt oppslutning
under det engelske lokalvalget 1. mai.
I den nord-engelske byen Burnley fikk partiet så mange stemmer
at de nå er byens nest største, etter Labour (arbeiderpartiet). Ved
fjorårets kommunevalg hadde partiet stor framgang og fikk partiet
tre plasser i kommunestyret, noe som sjokkerte mange. Nå har altså
partiet virkelig befestet sin rolle i Burnley.

Nazi-Cola
Hvis du kjøpte seks flasker Coca-Cola i Storbritannia fikk du inntil nylig nazisymboler med på
kjøpet. Brusgiganten hadde nemlig lansert en
lekerobotfigur, med to hakekors på brystet. Etter
sterke reaksjoner trakk Coca-Cola figuren fra
markedet. I beklagelsen forklarte selskapet seg
med at hakekorsene opprinnelig var buddhistsymboler som hadde blitt speilvendt…

På landsbasis er BNP fortsatt langt fra de største partiene, men de
fikk allikevel oppunder 15% av stemmene i en by som Sunderland.
BNP er kjent for å spre rasistiske fordommer, og var blant annet
delaktige i å organisere de rasistiske opptøyene sommeren 2001.
Det har tidligere blitt avslørt at BNP har økonomiske og ideologiske
støttespillere på ytterste høyre i USA. Blant disse finner vi tidligere
Ku Klux Klan-leder David Duke og nazisten og den nå avdøde William Pierce.
Valgdeltagelsen var på rundt 30% i hele Storbritannia.

Nyheter
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• Danske asylsøkere
Avviste flyktninger fra Afghanistan, Irak og andre land skal om
nødvendig tvinges hjem med
makt, skriver TV 2 Danmark. Fra
1. mai vil politiet i kraft av et lovforslag, som Folketinget ventes
å vedta, lettere kunne presse
flyktninger til å forlate Danmark.

Minoritetsjentene tar oftere høy utdanning
Unge minoritetsjenter er ikke bare flinkere til å studere enn gutter. I flere
asiatiske innvandrergrupper har kvinner også mer utdanning enn etnisk
norske kvinner, skriver Dagsavisen. I aldersgruppen 30-44 år har kvinner fra
Filippinene, Russland, Kina, India og Polen, i gjennomsnitt høyere utdanning enn kvinner i den norske befolkningen. Unge minoritetsjenter fra Pakistan, Tyrkia, Irak, Iran, Somalia, Jugoslavia, Bosnia-Hercegovina og Vietnam
har nå passert sine jevnaldrende gutter i utdanning på høyere nivå. Disse
tallene står i sterk kontrast til den voksne generasjonen i disse innvandrergruppene, der det tradisjonelt er menn som har mest høyere utdanning.

AntirasisteN nr 2 – 2003
• UDI kritiserer Erna Solberg Regjeringen vil at asylsøkere som har fått opphold på humanitært grunnlag selv skal måtte forsørge nye familiemedlemmer. De som får innvilget asyl, kan
slippe. Utlendingsdirektoratet (UDI) er sterkt kritisk til kommunalminister Erna Solbergs forslag,
melder NRK. – 60 prosent av de som får det som kalles opphold på humanitært grunnlag, får
det fordi de har et behov for beskyttelse, altså at de ikke kan returneres til hjemlandet, sier
avdelingsdirektør Frode Forfang i UDI. – Da mener vi det er urimelig å stille krav om at disse
skal kunne forsørge familien i Norge, sier han. Også FNs høykommisær for flyktninger er
skeptisk til den norske regjeringens forslag. – Vi er noe bekymret over at Norge velger å gå inn
på denne veien, sier informasjonssjef Mons Nyberg.

Beckham mot rasisme Liten nytte av asyladvokater

David Beckham skal fronte en
kampanje mot rasisme og vold
blant engelske fotballfans.
Kampanjen, som er i regi av
det engelske fotballforbundet
(FA), lanseres som en følge av
de rasistiske opptøyene under en
av landslagets hjemmekamper
mot Tyrkia.
FA ble kraftig bøtelagt av UEFA
etter kampen. Beckham vil blant
annet bringe det antirasistiske
budskapet ut til fansen før de to
neste hjemmekampene.

Åtte års fengsel for jødedrap
Polens høyeste domstol har bestemt
at en i dag 80 år gammel polsk mann
skal fengsles i åtte å, fordi han under
andre verdenskrig hjalp de tyske nazistene å myrde jøder, skriver Svenska
Dagbladet.

Takk
for støtten
til minne om
Solveig M. Sejrup

Bankkonto 7874 05 34709

Fronter kampanje mot rasisme.

En evalueringsrapport av advokatbistanden til asylsøkere påpeker flere svakheter med den nåværende ordningen,
skriver Aftenposten.

fremgår det av evalueringsrapporten. I forbindelse
med arbeidet med rapporten har man spurt asylsøkerne hvordan de ser på asyladvokatenes arbeid.
Mange asylsøkere føler seg dårlig ivaretatt, og
samlet gir intervjumaterialet grunn til alvorlig
bekymring, heter det.

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) viser det seg at det arbeidet
advokatene gjør bare sjelden influerer på utfallet
av asylsakene.
I 70 prosent av tilfellene vurderes advokatenes
arbeid som tilfredsstillende. Men i hele 25 prosent
av tilfellene karakteriseres asyladvokatens arbeid
som mindre bra eller enda verre; nemlig som slett,

– I stedet for en generell ordning der alle asylsøkere får det samme antall timer advokatbistand,
kan jeg tenke meg en ordning der man setter inn
bistanden der den er nødvendig, sier Erna Solberg
til Aftenposten. – Det er først og fremst de asylsakene der det foreligger tvil at det er behov for
advokatbistand, sier hun.

Danske flyktninghjelpere skal straffes
Danmarks innvandringsminister Bertel Haarder truer med store bøter
og andre erstatningskrav til dem som gjemmer flyktninger, skriver Jyllandsposten. Vi aksepterer ikke at noen dansker forsøker å være klokere
en de dommerne som har bedømt asylsaker, sa Haarder till avisen.
Det mest kjente eksemplet på regjeringens politikk er sognepresten i
Lyngby, Leif Bork Hansen. Han ble i 2000 dømt til 9 200 kroner i bøter
for å ha gjemt flyktinger fra Balkan, etter å først ha fått en vilkårlig
fengselsstraff for en liknende hendelse.

Forbudsprosess mot tyske NDP stoppet
Forsøket på å forby det nazistiske partiet NPD endte i fiasko. Uten
å ta stilling til om partiet var nazistisk og en trussel mot grunnloven,
besluttet den tyske domstolen å legge ned prosessen.
Beslutningen om å
NPD
forsøke å forby NPD
• Grunnlagt 1964 som ett parti av gamle nazister.
ble tatt høsten 2001
Årene etter det hadde de sin hittills største
etter en rad forbrytelframgang. Mellom 1966 og 1968 kom de over
ser begått av nazister.
femprosentssperren og kom inn i sju delstatsparlamenter.
Nå frykter både politiet
• Uttalar sig åpent rasistisk og er sterkt antisemitog sikkerhetsansvarlige
tistisk og fremmedfiendtlig.
politikere at det skal
• Siden 1997 har NPD blitt mer aktivt, med marsjer
bli lettere for nazister
og andre aktiviteter i det gamle Østtyskland. De
satser på å fanga opp yngre nazister. Medlemsog høyrekstremister å
tallet skal være over 6 000. De har representanter
trappe opp sin virki flere kommuner. I forbundsdagsvalget i 2002
somhet.
fikk de noen tiendels prosent.

Har du familiemedlemmer under 26 år?

Hovedmedlem: _________________________________

AN 3–03

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.
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

Rapport refser Utlendingsnemnda
Utlendingsnemnda (UNE) må gi asylsøkere bedre innsyn
og uttalerett i egne klagesaker, fastslår ekspertgruppe i
en rapport til Kommunal- og regionaldepartementet.
Rapporten er laget av konsulentselskapet RHKnoff AS i samarbeid
med Agenda Utredning & Utvikling og dr. juris Jan Fridthjof Bernt
ved Universitetet i Bergen. Ekspertene advarer blant annet mot at klagesakene etter dagens praksis i ankeorganet UNE kan bli behandlet i
strid med forvaltningsloven.
Et stort antall av sakene var såkalt åpenbare saker, der et eget sekretariat med to personer gjorde vedtak uten at Utlendingsnemndas medlemmer ble hørt. Dette er ekspertgruppen «prinsipielt betenkt over»,
og anbefaler at avgjørelser alltid skal treffes av nemndleder eller i
nemndmøtene. Helt siden starten for over to år siden har det haglet med
kritikk mot UNE, med påstander om at klagesakene blir behandlet på
en måte som setter klagernes rettssikkerhet i fare.

Norge vil sikre båtflyktninger i havsnød
Norge vil forplikte kyststater til å ta i mot skibbrudne
båtflyktninger. Forslaget blir lagt frem for FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, i mai og er en direkte konsekvens
av Tampa-dramaet utenfor Australia.
Dramaet avslørte et hull i internasjonale avtaler. Ingen internasjonale
konvensjoner slo klart og tydelig fast at det var kyststatens plikt å ta i
mot slike flyktninger.
Men forslaget møter motstand. Flere land er redde for flyktninger
og asylsøkere. Redselen bunner i at disse utløser andre problemstillinger og forpliktelser enn sjømenn som blir reddet etter et havari,
sier seniorrådgiver Trygve Scheel i Sjøfartsdirektoratet. Kaptein Arne
F. Rinnans eget rederi og Norsk Sjøoffisersforbund gir det norske
forslaget støtte. Det samme gjør Norges Rederiforbund og Amnesty
International Norge.

Frp: Stans all ikkevestlig innvandring
Fremskrittpartiet krever full stans i all ikke-vestlig innvandring til
Norge, melder Dagsavisen. Det betyr at de vil ha slutt på familiegjenforening og innvandring etter giftemål med ektefeller i opprinnelseslandet. Reidun Berrami fra Hedmark Frp advarte landsmøtet mot å vedta
forslaget. – Skal vi virkelig nektes å gifte oss med den vi vil, spurte
Berrami. Forslaget ble vedtatt..
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17. mai for alle 2003 – program
Det bor nå mennesker fra mer enn 200 forskjellige nasjoner i Norge. Hurra!
S T Ø T T E S

A V

:

hold deg oppdatert om rasisme:

www.sos-rasisme.no
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17. mai for alle
historie og mål
1983 – 1993 – 2003
17. mai for alle så dagens lys i 1983. Bare
noen dager tidligere hadde det blitt ringt inn
en bombetrussel mot 17. mai toget i Oslo.
Trusselen kom fra det nazistiske miljøet som
mente barnetoget var blitt for fargerikt. 17 mai
for alle kom som en reaksjon og protest mot
de som ønsket å misbruke nasjonaldagen og
påtvinge den et nasjonalsjåvinistisk og rasistisk innhold. Arrangementet ble de første ti
årene avholdt i Spikersuppa, i 1993 ble det
flyttet til Kubaparken på Grünerløkka.

17. mai for alle barna
– et avgrenset familieområde med aktiviteter for barna
• Det vil i år bli et eget område for småbarnsfamilier
med aktiviteter og lekeapparater beregnet for barn
fra 0 til 5 år. Området vil holde åpent fra 13.00 til
17.00 og ha god barnevogntilgang.

Et område tilpasset barn
• Det blir en egen inngang til området (fra Maridalsveien) for å sikre at trengsel ikke hindrer trilling
inn/ut med barnevogner. Det forutsettes at barna er
i følge med voksne, dette er ikke et sted for barnepass. Det vil bli fellesgriller til fri benyttelse og salg
av vafler, boller og brus på området. Området har
også egen do og stellebord.

Aktiviteter for barna
• Det vil bli lekeapparater på området. Et stort
tegnebord der barna kan tegne fritt. To ansiktsmalere sminker de barna som vil. Det blir et eget telt
med samling hver halvtime. En historieforteller
(med skuespillerbakgrunn) og to musikkterapeuter veksler på å samle barna til sang, musikk og
eventyr. For de større barna vil det bli lagt opp en
natursti som de kan følge alene eller sammen med
en medbragt voksen.

Målet har hele tiden vært å samle et stort
mangfold av mennesker til en positiv nasjonaldagsfeiring, med mangfoldig musikk og
kultur som ramme.
Det har for oss vært viktig å vise at alle,
uavhengig av nasjonal og etnisk opprinnelse,
språk, tro og seksuell legning, kan feire 17.
mai sammen. Arrangementet har hatt stor
framgang de siste årene, med økt oppslutning fra både publikum og artister. Mange
av Norges mest kjente artister har stilt opp
gratis for å støtte saken, og i fjor var hele 15
000 publikummere med på å feire 17. mai for
alle.
Samtidig har det vært episoder som tydelig
har vist behovet for et antirasistisk fokus på
17. mai. For fire år siden mottok Rubina Rana,
pakistansk innvandrerkvinne, draptrusler da
hun ble valgt til leder av 17. mai-komiteen
i Oslo. De voldelige, rasistiske miljøene er
heldigvis små, men de utgjør like fullt en
trussel mot mennesker og demokratiet. Disse
ekstreme miljøene bidrar til å senke lista for
hva som tillates av rasistiske ytringer og
handlinger. Vi vil kjempe mot dette, 17. mai
skal aldri bli en dag for ytringsterror, vold og
rasisme.
Vi jobber hele tiden for å gjøre arrangementet bedre, bredere og med et enda tydeligere
budskap. Vi vil at 17. mai for alle skal være
en meningsfull og viktig del av nasjonaldagsfeiringen, et sted der alle er velkommen!
SOS Rasisme

Foto: Ola Melbye Pettersen /
SOS Rasisme

Tema: Integrerin
Altfor ofte blir integrering omtalt som noe bare
«de andre», innvandrerne og minoritetene, skal
gjøre for å «fornorske seg». Av og til kan man
lure på om en del politikere vet forskjellen på
integrering og assimilering.
Assimilering = Å tvinge minoriteter til å gi avkall på egen
kultur, krav om ensidig tilpassing.
Integrering = Å innlemme flere kulturer i en helhet
Et integrert samfunn = Et mangfoldig fellesskap
Å integrere seg betyr å leve side om side i samfunnet, med
gjensidig respekt for hverandre. Ofte er de som «misforstår»

betydningen av integrering, de samme som forkaster tankene
om et flerkulturelt samfunn.
I dag HAR vi et flerkulturelt samfunn, og i et flerkulturelt
samfunn er integrering grunnleggende viktig. Integrering
handler om å bryte ned sperrer mellom grupper. Det handler
om å kunne møtes i samfunnet på likt grunnlag, med samme
rettigheter og muligheter.
For SOS Rasisme er integrering det samme som kamp mot
rasisme. Der rasisme står for diskriminering og utestenging,
står antirasisme for likeverd og integrering.
I Norge fokuseres det på innvandringspolitikk i de fleste
debatter der innvandrere er et tema. Innvandringspolitikken
har blitt verktøyet som skal «løse» sosiale problemer blant
innvandrere og minoritetsgrupper.

Når ein møter eit anna
menneske, bør kvar og ein
syte for at ein møter nett dette
mennesket, og ikkje sine eigne
fordommar.
Eit kvart menneske er unikt. Det
vert også eit kvart nytt møte,
og likeins det byggverk som
reiser seg på denne ønskjelege
grunnmuren av toleranse.
Forma på byggverket bør
vere prega av mennesket, og
ikkje av t.d. hudfargen. Ei slik
grunnhaldning må haldast ved
like, takast oppatt og pussast
med jamne mellomrom. Om
ikkje kan ho rotne i kvardagens
likegyldige surr. Og hus med
rotne grunnmurar er ingen tent
med.
Blåmann Blåmann

«

Hele crewet vårt er som en
etnisk regnbue så det er
naturlig for oss å støtte SOS
Rasisme sitt antirasistiske
arbeid.
Equicez

«

Nei til rasisme!

«

Sgt. Petter

«Fremmedfrykt» er rasisme.
BLI KJENT!
Samsaya

«

Salsumba er et flerkulturelt
felleskap i miniatyr med
musikere fra Peru, Equador,
Mexico og Norge. Vi syns det
er viktig å ha respekt for den
latinamerikanske kulturen vi
formidler. For oss er problemstillingen for en gangs skyld
snudd på hodet (men prinsippet bak er det samme): Det
er dine personlige & musikalske kvaliteter du blir bedømt
eller berømt for - ikke hvilken
hudfarge eller hvilket pass du
har... Så, ikke mere svada - la
oss danse lambada (og salsa
og cumbia)!
Salsumba

«

Program
17. mai for alle
2003
15.00 Salsumba
15.45 Sgt. Petter
16.30 Blåmann blåmann
17.15 Equicez
17.45 Pause
18.15 Sissy Wish
19.00 Samsaya
19.45 The Jessica Fletchers
20.30 El Caco

• NB! Det tas forbehold om endringer i programmet. Følg med på
beskjeder fra scenen!

El Caco er glade for å
kunne støtte arbeidet til
SOS Rasisme ved å spille på
arrangementet 17 mai for alle.
Vi vet at organisasjonen gjør
en verdifull og god jobb, og ved
å stille opp på dette føler vi at
vi også er med i kampen mot
rasismen. Selv om vi ikke er
noe politisk band med rykte for
å ha meninger om alt og alle,
er det viktig at vi får vist at vi
også har meninger om saker
og temaer som opptar oss. Det
håper vi at vi gjør med å stille
opp på dette arrangemente
El Caco

«

Det er viktig å ikke være
passiv, selv om det til tider
er tendenser til å overse at det
eksisterer en økende rasisme,
organisert eller hverdagslig.
Med samlinger som dette, viser
vi sammen vår avsky mot den
økende rasismen, og jobber
sammen for et fellesskap uten
diskriminering. Det er en stor
glede å ta del i et arrangement
som dette; å være med på å
påvirke en riktig utvikling av
samfunnet.
Sissy Wish

«

ng
Det vi trenger er ikke
enda en innvandringsdebatt, vi trenger en
integreringsdebatt og
en god integreringspolitikk. Vi trenger
ikke enda strengere
grenser der flyktninger
ikke gis beskyttelse, vi trenger like vilkår og respekt for alle
som lever i Norge.
I dag er det dessverre ikke sånn:
• Arbeidsledigheten blant «ikke-vestlige» innvandrere er
nær tre ganger høyere enn hos andre nordmenn. Ofte får ikke
innvandrere jobb, selv om de er overkvalifiserte.
• Blant «ikke-vestlige» innvandrere i arbeid er gjennom-

snittsinntekten ca. 20%
lavere enn hos
Vi er mot rasisme fordi det
resten av befolkbremser utviklingen av et
ningen.
flerkulturelt samfunn.Vi støtter
• Innvandrere
SOS Rasismes arbeid fordi
sliter på boligmarvi har absolutt bruk for flere
kedet, og per i dag
kulturer i en helhet for å få et
finnes det ikke noe
mer spennende og pulserende
rettsvern mot dissamfunn.
kriminering ved
The Jessica Fletchers
boligsalg.
• Innvandrere
nektes adgang til utesteder og andre sosiale arenaer.

«

Disse skillene mellom innvandrere og andre nordmenn må
brytes ned!

Vi vil ikke ha et samfunn som bygger på undertrykking og
utestenging av minoriteter.
Norge skal være et land der alle er like mye verdt, uansett
nasjonal- og etnisk opprinnelse. I Norge skal man respekteres
for den man er, ikke hvordan man ser ut.
Mennesker er individer, uansett hudfarge!
Vi må anerkjenne at norsk kultur verken er homogen eller
statisk, den har aldri vært det og vil heller aldri bli det.
For å få et integrert og flerkulturelt samfunn trenger vi steder
å møtes, der alle kan delta på likt grunnlag. Vi trenger steder
der vi kan samles og feire at vi har et mangfold, og at vi er
glade for det.
Det er det 17. mai for alle handler om!

Takk til:

Qvisten Animation
Knut Kleppe

Geir Bremer
Stig & Stein
IT Grafisk
Paperwork

Juvente
Kirkens Nødhjelp
Kristelig Folkepartis Ungdom
Lille Asia Café og Restaurant
Lørenskog SOS Rasisme
Mucho Mas A/S
Norges Kommunistiske Parti
Noregs Mållag
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Kommuneforbund Oslo
Norsk Sykepleierforbund
Oslo Sosialistisk Venstreparti

Adopsjonsforum
Asker SOS Rasisme
Bondeungdomslaget
Den Norske Lægeforening
Det Mosaiske Trossamfunn
Det norske Hedningesamfunn
Europeisk Ungdom
FO Oslo (Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere)
Forum for utvikling og miljø
Heismontørenes fagforening
IOGT - Oslo og Akershus

Ramona Skosalon A/S
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Telecom System as
Transportarbeiderklubben
ved Nor-Cargo Bedriftspakke
Tjen folket – ei marxist-leninistisk gruppe
Utdanningsforbundet
Vålerenga mot rasisme

Er du snill og ansvarlig?
Kast søpla di!

Spar fylla til en annen gang

Fattigdom er kjipt!

Aktivistene på 17. mai for alle jobber gratis for at du
skal ha kunne nyte et bra arrangement. Hvis du hjelper
dem med å kaste søppelet ditt i en søppelsekk slipper de å
rydde til to på natta.

SOS Rasisme er en rusfri organisasjon. Vi vil ha et bra
arrangement med minst mulig innslag av fyll, og ber deg
spare det store alkoholkonsumet til etter kl 21.00. Dersom
noen i nærheten selger alkohol er det ikke i vår regi.

Å drive festival så å si uten offentlig støtte er et underskuddsforetak. (Minus 80 000 kroner i 2002…)
Du kan hjelpe oss med å gjøre utgiftene lavere og inntektene høyere. Dette kan du gjøre ved å støtte oss økonomisk,
behandle alt i parken som om det var Ming-vaser, og melde
deg inn i SOS Rasisme. Vi vil helst slippe plakat med
påskriften «Coca-Cola presenterer…»

Grill og rydd forsvarlig!

Ikke drit i hagen!

Bruk gjerne engangsgrillen din, men ikke kast den
sammen med søppel som kan brenne! Vi vil helst slippe
å ha branner i Oslo på 17. mai. Sett grillen din i forsvarlig avstand fra resten av søppelet, gjerne ved resten av
grillene.

Vi har satt ut en god del toaletter. Disse ber vi deg om
å bruke. Vi er smertelig klar over at det burde vært flere,
hvis du også syns det kan du kanskje si til Oslo kommune
at de bør støtte oss økonomisk.
Er du snill med oss, blir det fest neste år også!
Gratulerer med dagen!
Med hilsen fra 17. mai for alle-styret,
Oslo og Akershus Fylkeslag av SOS Rasisme

__ Jeg vil bli medlem!
__ Jeg vil bli aktiv
__ Jeg vil ha mer info
Navn: ______________________________
Adresse: ___________________________
Postnr. / Sted: _______________________
Telefon: ____________________________

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

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

AN 3–03

bli medlem:
Kan sendes
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

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

Medlemskap koster:
– for ungdom under 26 år kroner 25,– personer over 26 år kroner 50,– familiemedlemskap kroner 100,-

Meld deg inn i dag!
Send inn eller faks: 52 71 21 62
Du kan også ringe, tlf: 52 71 21 75
eller gå på internett, sos-rasisme.no

Økonomiutvalget ØU
pb 297
5501 Haugesund
epost: . . . .ou@sos-rasisme.no
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faks: . . . . .52 71 21 62
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USAs høyesterett forbyr Ku-Klux-Klan-korsbrenning
Amerikansk høyesterett har lagt ned forbud mot at den rasistiske organisasjonen Ku Klux Klan brenner kors for å skremme
andre. Den anser korsbrenning for å være en grov forbrytelse.
Seks mot ni dommere stemte for at det er en grov forbrytelse
å brenne kors på «andres eiendom, på en motorvei eller andre
offentlige steder...med den hensikt å skremme personer eller
grupper». Dommer Sandra Day O›Connor, som stemte for
forbudet, sier at ytringsfriheten, som er beskyttet av grunnloven,
har sine begrensninger.

• Svensk nazileder dømt til fengsel
En svensk nazileder, som hadde skrevet rasistisk om jøder i forordet til en bok, ble dømt til fire
måneders fengsel, skriver Svenska Dagbladet.
Mannen brukte sitater fra Adolf Hitler.
Han er en av lederne for Nationsocialistisk
front og kaller seg på partiets hjemmeside for
propagandasjef. I 2002 stilte han opp i kommunevalget i Karlskrona.
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Nekter Sverigedemokraterna konto
Til tross for at bankene vet at de vil få
kritikk av Finansinspektionen har SEB og
Handelsbanken nektet det innvandrerfiendtlige partiet Sverigedemokraterna å
åpne konto hos dem.
SEBs informasjonssjef Sten Törnsten
sa til Sydsvenska Dagbladet at SD står
for et menneskesyn som banken ikke vil
forbindes med.

• Svensk nazist slo ned kvinne
En 25-årig mann, som i forhør har sagt att
han sympatiserer med nazismen, er mistenkt for å ha misshandlet en ung kvinna fra
Ung Vänster i Halmstad, skriver Aftonbladet.
Hendelsen inntraff når hun delte ut løpesedler i mannens bostedsområde. 25-åringen
slo henne med ett balltre, rapporterte TV4
Halland.

Vatikanet i pakt med
Nazi-Tyskland
Studier av nylig frigjorte dokumenter
tyder på at Vatikanet inngikk en stilltiende ikke-angrepspakt med Adolf Hitlers Nazi-Tyskland, skriver VG. I mars
1933 skal Vatikanets utenriksminister
Eugenio Pacelli, som senere ble pave
Pius XII, ha begynt å oppmuntre tyske
biskoper til ikke å kritisere Hitler og hans
regime, skriver det tyske ukemagasinet
Der Spiegel. I 1935 spår Vatikanets
ambassadør i Tyskland Cesario
Orsenigo at «jødene er forutbestemt til å
forsvinne fra dette landet». Trass i dette
kritiserte ikke Vatikanet offentlig det
nazistene gjorde. Vatikanet innrømmet
for første gang i fjor at Pius XII hadde
gjort lite for å hjelpe jødene. Dokumentene Der Spiegel referer til stammer fra
et tidligere hemmeligholdt arkiv som ble
åpnet for uavhengige historikere i januar
2003.

Danske nazister
hetser politiker

30. april samlet russen i Hordaland inn penger til SOS Rasisme og Røde Kors. Samme dag sto SOS-aktivister fra Stavanger, Karmøy, Åsane og Haugesund på stand i Bergen sentrum
og delte ut Antirasisten og vervet medlemmer. De oppnådde det de ville: 100 nye medlemmer og masse oppmerksomhet. Det eneste Bergen savner nå er noen ildsjeler som kan drive
laget videre til høsten når en del drar fra byen.

Grenland SOS Rasisme
Grenland lokallag har fått nytt
styre. De vil arbeide med å skaffe
seg et kontor i Skien, der de vil
prøve å få sving på antirasistiske
aktiviteter i Skien og Porsgrunn.
De kommer til å samarbeide med
Kragerø SOS Rasisme. Grenland
SOS Rasisme var med på Lokallagskonferansen (LLK), og det var
en vitamininnsprøyting for laget!
Kragerø SOS Rasisme
I Kragerø skal lokallaget arrangere konsert sammen med Ungdomsrådet. Kragerø SOS Rasisme
var på LLK i Kristiansand i
februar, og gleder seg til neste
LLK i Sandefjord i september.
Sør-Trøndelag SOS Rasisme
SOS Rasisme i Sør-Trøndelag
har den glede å formidle at de har
åpnet kontorlokaler.
Besøkadressen er Prinsensgate
44 ved ISAK-senteret. Alle antirasister er hjertelig velkommen!
Bergen SOS Rasisme
Det har skjedd mye i Bergen i det
siste! Antirasister fra Åsane folkehøyskole har kommet med nye
krefter til Bergen SOS Rasisme.
Innmeldingene har strømmet på,
konto har blitt åpnet og søknad er
sendt for å få kontor på ungdoms-

Lokallagsrunden
gi oss tips@sos-rasisme.no
huset. 30. april samlet russen i
Hordaland inn penger til SOS
Rasisme og Røde Kors. Samme
dag sto SOS-aktivister fra Stavanger, Karmøy, Åsane og Haugesund på stand i Bergen sentrum
og delte ut Antirasisten og vervet
medlemmer. De oppnådde det
de ville: 100 nye medlemmer og
masse oppmerksomhet. Det eneste
Bergen savner nå er noen ildsjeler som kan drive laget videre til
høsten når en del drar fra byen.
Er du en av disse ildsjelene? Ta
kontakt med kontoret vårt i Haugesund på tlf: 52 71 21 75.
Sandnes SOS Rasisme
I Sandnes har aktiviteten vært
laber en stund. Stavanger SOS
Rasisme har vært i byen og
prøvd å få liv i laget. De har tatt
initiativ til å dra igjen, for å verve
flere medlemmer og for å prøve å
igjen få et aktivt lag i Sandnes. Vi
ønsker lykke til!
Stord og Fitjar
Både på Stord og i Fitjar kommune er det lag på gang. Fitjar har
fått startpakke og Stord vil snart få
nytt besøk av regionsansvarlig.

Haugaland Antirasistisk Ungdom
I Haugesund blir det antirasistisk konsert for ungdom 24.mai.
Ungdom fra Karmøy og Haugesund arrangerer. Alt er på plass.
Vi gleder oss!
Fredrikstad
Siden forrige lokallagsrunde har
Fredrikstad SOS Rasisme holdt
årsmøte der Åsa Bergstrøm ble
valgt som ny leder.
På 1. mai arrangerte de frokost,
holdt appell og gikk med parole i
toget. Fredrikstad måtte dessverre
avlyse 17. mai for alle, men skal
delta i 17.mai-toget med sin egen
parole: «Nei til all rasisme».
Laget driver også samarbeid
med kvinnene på Veumalleen
asylmottak, der det skal arrangeres keramikkurs.
Nytt lag i Moss
Rikke og Kaja, to ildsjeler fra
Våler, har nylig starta Moss SOS
Rasisme. Hipp hurra.
De skal allerede i år arrangere et
lite 17. mai for alle arrangement
i Våler.

Nytt lag i Valdres
Oda, Stine og Marte hadde knapt
fått fyllt ut årsrapportskjema før
de ble kastet ut i den første viktige
oppgaven for det nye lokallaget
– å demme opp mot rasistiske
holdninger blant skoleelever etter
det tragiske drapet på bussjåføren
i Fagernes.
De tok kontakt med ungdomsskolene og den videregående
skolen i området og anbefalte dem
å avholde et møte med elevene,
der en forklarte hva som hadde
skjedd.
Elverum
Hver torsdag har lokallaget på
Elverum tilhold på den lokale
ungdomsklubben. Ansvaret for å
være tilstede på ungdomsklubben
går på rundgang.
Kongsvinger
I Kongsvinger tar årets borgerlige og kristelige konfirmanter
initiativ til å starte lokallag.
Da SOS Rasisme holdt foredrag
for de borgerlige konfirmantene,
ble mange forbauset over en del
rasistiske bemerkninger. I etterkant ble det også noen avisoppslag om dette og SOS Rasisme
sentralt har besøkt Kongsvinger
og hatt møte med noen av de som
vil starte lokallag.

Danske nazister har delt ut 3.600 løpesedler i protest mot at et byrådsmedlem
i Farum har uttalt seg til fordel for byggingen av en moské. Bent Jensen (V)
sa til TV 2 Danmark at han overveier å
melde nazistene til politiet. Hans telefonnummer, adresse og emailadresse står
på løpesedlen, hvor folk oppfordres til at
skrike ut over hans «danskerfiendtlige
holdning». Løpesedelen har imidlertid
gitt like mange positive som negative
henvendelser.

Wiesenthal følger
den siste store nazijakten fra sidelinjen
I sitt 95. år avslutter Simon Wiesenthal
nå jakten på naziforbrytere skriver
Aftenposten. I snart 60 år har den 95
år gamle østjøden fra Galicia, i det
nåværende Ukraina, viet all sin tid til å
oppspore hovedaktørene i nazistenes
holocaust. Direkte eller indirekte skal
han ha bidratt til etterforskningen av
3000 små og store naziforbrytere. Senteret som bærer hans navn i Jerusalem
mobiliserer for å ta resten av «banden» i
en «Operasjon siste sjanse».

Nazi-Sjølie siktet for
millionran
Den kjente norske nazisten Terje Sjølie
(28) og en av Norges mest hardkokte
ranere, Trond Ron Jarle Horgen (38),
er siktet for å ha vært med på ranet av
en verditransport på Grünerløkka i Oslo
i slutten av april. Ytterligere en 23 år
gammel kjent nazist, som er kamerat
av Sjølie, er siktet for ranet, skriver VG.
Både Horgen og Sjølie soner dommer
for væpnede ran på Kroksrud arbeidskoloni. Sjølie sonet en dom på to år og
ti måneder for å ha ranet Halden Sparebank på Glenne i Halden 23. oktober
2000. I desember i fjor ble Terje Sjølie
frifunnet i Høyesterett for brudd på rasismeparagrafen. Sjølie er tidligere leder
av den nazistiske gruppen Boot Boys.

kultur
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USA skjerper terrorberedskap

• Famile sendt ut av Norge Familen til Selman og Said Antezam ble tvangssendt ut av Norge. De to guttene hevder
norsk politi var brutale, både under pågripelsen av foreldrene og broren og under tvangsutsendingen, skriver Andøyposten.
Hvis ikke foreldrene blir fengslet vil de stå på bar bakke i Iran, siden de solgte alt de eide og hadde for å få råd til å flykte til
Norge. – De har ikke arbeid og ingen steder å bo. De har heller ikke penger, siden politiet tok fra dem 65.000 kroner som de
hadde spart. I tillegg mener politiet at familien vår er skyldig dem mange penger. De mener familien skal betale en bot for at
de motsatte seg arrest og hjemsendelse, i tillegg til utgifter, hevder de to brødrene, som er innstilt på å bli værende så lenge
det kreves i kirkeasyl.
– Disse menneskene ville ha blitt ressurspersoner i framtidas Norge, alle sammen, slår forstander Hermod Bakkevoll (bildet)
fast.

TEKST OG BILDER
AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR
Rockefeller var på langt nær
utsolgt fredag 2. mai da Asian
Dub Foundation entret scenen.
Forventingene er meget høye
når man skal på konsert med
noe som er blitt hypet som et av
verdens beste liveband. Det hele
startet litt småkaotisk og nervøst.
Publikum var ikke helt med, men
det skulle forandre seg. Publikum
fulgte Asian Dub Foundation
sin oppfordring og nærmet seg

USA skjerper terrorberedskapen på grunn av frykt
for nye terrorangrep i kjølvannet av Irak-krisen,
melder NTB. Blant tiltakene som settes i verk,
er midlertidig arrest av asylsøkere fra land der
Al-Qaida, deres sympatiserer eller andre terrorgrupper har operert. Det føderale politiet FBI vil
skjerpe overvåkingen av terrormistenkte og skal
begynne avhør av irakske borgere i USA, også for
å beskytte dem mot hat-kriminalitet, sa Ridge.

Nok en gang bekrefter Asian Dub Foundation at de alltid er best på konsert. Musikkkollektivet fremfører sin særegne blanding av etniske lyder, drum›n›bass, reggae,
dub, punk, og sterke politiske meninger på en fantastisk bra måte. Noe ujevnt, men
gulvet gynget til tider på Rockefeller .
scenen. Det løsnet for bandet, de
hypnotiserende rytmene satt og
Asian Dub Foundation rulte Rockefeller. Bandet hoppet som om
det gjaldt livet (noe de forresten
gjorde gjennom hele konserten),
og naturligvis smittet dette over

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

på publikum.
Asian Dub Foundation forsatte i
samme tempo og det er godt at det
er høyt under taket på Rockefeller.
Etter hvert begynte låtene fra den
siste plata «Enemy Of The Enemy»
å komme og publikum slapp seg

litt ned. Det var tydelig at flere av
de fremmøtte kjente bedre til låter
fra tidligere album som «R.A.F.I»
og «Community Music»
Stor avslutning
Siste del av konserten var deri-

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.
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Jeg vil abonnere på Håndslag.

Navn: ______________________

• Alle som gir minst 200 kr i bidrag blir tilsendt t-skjorte i valgfri størrelse.
• Hvis du gir mer enn 500 kr så vil du få mindre skatt.
Hvis du oppgir medlemsnr så gjør du det mye lettere for oss. Husk også
å oppgi t-skjorte størrelse.

Adresse: ____________________

Vi ber derfor om et bidrag fra deg til kontonummer: 7874 05 34709

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.
Postnr: _____________________

SOS Rasisme har god økonomisk styring og noe egenkapital å sette inn
i dette, men vi trenger også støtte fra deg for å klare dette. Hvis vi klarer
å kjøpe vår egen plass med kontorer og møtelokaler så vil vi være tryggere økonomisk og vil kunne ytterligere utvide vår virksomhet.

Mye klapping og rop skulle
til for at Asian Dub Foundation
kom tilbake etter en vel fortjent
og kort pause. Kommunikasjonen

Abonner på Håndslag

Vi trenger mer plass og
trenger støtte fra deg!
Vi har økt vår aktivitet kraftig, flere ansatte og mange flere aktivister
over hele landet. For å kunne gjøre en bedre jobb overfor alle våre
lokallag og aktivister så trenger vi mer plass. Vi planlegger derfor å bytte
kontor i Oslo og kjøpe en egen, større plass å være.

mot stor. Gitarist Chandrasonic
briljerte, rapperne viste seg fra sin
beste side, de politiske slagordene
fra bandet kom oftere og det var
til tider heftige tilstander på Rockefeller. Et av høydepunktene var
en versjon av «Free Satpal Ram»
som virkelig satt armer og beiner
i sving hos publikum.

Kan sendes
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347
SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund
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UEFA etterforsker rasistiske hooligans
England risikerer å måtte spille sin neste EM-kvalifiseringskamp for tomme tribuner. Det
europeiske fotballforbundet (UEFA) har reagert mot at engelske fans kom med rasistiske
tilrop under en kamp mot Tyrkia, skriverAftenposten. Det engelske fotballforbundet (FA) har
allerede en påtale hengende over seg. Langt mer alvorlig er det når UEFA nå vil slå ned
på rasistiske tilrop den engelske fansen skal ha kommet med. UEFA har tidligere straffet
det slovakiske fotballforbundet etter at hjemmetilhengerne kom med rasistiske tilrop mot
Englands mørkhudede spillere da de gjestet Bratislava.
– I England har vi jobbet aktivt for å utrydde rasismen fra fotballen, derfor fordømmer vi
sterkt at slike episoder oppstår, sier FA-talsmann Paul Barber.

• Stempler Vieri (bildet) som rasist Christian
Vieri (29) beskyldes for å være rasist etter en
fotballkampe mot Newcastle i Champions League,
skriver VG. Mens Vieri skal ha slengt rasistiske
bemerkninger mot Newcastles afrikanske angriper
Lomana Tresor LuaLua, er den italienske klubbens
supportere anklaget for å ha gjort det samme mot
Titus Bramble. Både Vieri og Inter kan bli straffet
av UEFA etter kampen mot Newcastle.

Album
Enemy Of The Enemy – 2003
Community Music – 2000
Conscious Party – 1998
Rafi’s Revenge – 1998
R.A.F.I. – 1997 (Virgin France)
Facts & Fictions – 1995

Historie
SOS Rasisme møtte Asian Dub Foundation etter konserten deres
på Rockefeller, 2. mai.

med publikum ble med ett bedre
og under ekstranumrene nådde
konserten sitt høydepunkt. Gruppa
viste at som liveband er de best,
og de er like kule som navnet sitt,
Asian Dub Foundation.
Ikke et image
Etter konserten traff jeg på Silje
Grønlie som er produktansvarlig
for Virgin og har ansvaret for
Asian Dub Foundation i Norge.
Plateselskapet må ha noe å si om
Asian Dub Foundation sine sterke
politiske standpunkt?
– Helt siden Asian Dub Foundation slo igjennom har de vært
ekstremt opptatt av politikk. De er
unge indere som har vokst opp i
England, og for bandet var det helt
naturlig at meningene deres fikk
en sentral plass i gruppas musikk,
forteller Grønli. – Alt med Asian
Dub er preget av politikk. Selv da
vi var ute og spiste middag handlet
samtalen om det som opptar dem
mest – politikk.
Flere artister danner seg et image
og bruker politiske svingninger
som et virkemiddel på nå massene. Grønlie tar ordet fort. – Det

skal sies at budskapet til bandet er
ingen parole. De er svært bevisste
i sine meninger og de mener virkelig det de sier. Helt siden starten
har Asian Dub Foundation vist
seg som et viktig og godt talerør
for flere saker, deriblant rasisme.
Mange har vært «fan» av bandet
i flere år. En av de viktigste årsakene til dette tror jeg er at Asian
Dub Foundation sitt sterke politiske engasjement.
Det har blitt skrevet store ord
om Asian Dub Foundation sine
tidligere skiver, men «Enemy of
the Enemy» som ble utgitt tidligere i år har ikke hatt den samme
suksessen. Kunne plateselskapet
brukt Asian Dub Foundation sine
politiske overbevisninger klarere
i markedsføringen?
– Asian Dub Foundation er helt
klar over et en ensidig fokusering
på sitt politiske budskap lett
kunne ødelagt for bandet. Vi
trenger ikke å markedsføre dette.
Innholdet i musikken selger seg
selv, og «fansen» vet hvor gruppa
står. De forrige platene har solgt
mellom 12 og 20 000, noe som er
svært mye i Norge. Grunnen til at

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

«Enemy of the Enemy» ikke har
oppnådd de samme tallene er at
den fikk noen dårlige omtaler, og
da går det som det ofte går. Silje
Grønli sier at flere anmeldere kritiserer bandet for og fortsatt være
en del av 90 – tallets agenda,
men at de fortsatt leverer varene
er sikkert.
Alt er politikk
SOS Rasisme mener mye. Asian
Dub Foundation mener mye mer.
SOS Rasisme var heldige og fikk
noen ord med Asian Dub Foundation DJ John Pandit (Pandit G)
etter konserten.

nesker i flere land får problemer
som andre land har påført dem. Vi
bruker masse penger på å bombe
dem samtidig som vi ikke vil ha
noe å gjøre med dem. Det er klart
vi må si noe om det.
«Enemy Of The Enemy» har flere
spor med klare politiske budskap,
men handler låtene om andre ting
enn rasisme?

Pandit peker nok en gang på
at det ikke går an å snakke om
musikk eller politikk – begge deler
hører sammen. – Flere av låtene
på det siste albumet er knyttet til
tema, 1000 mirrors handler om
Pandit G kan fortelle at han har vold mot kvinner og låten «Enemy
vært aktiv i flere antifascistiske Of The Enemy» handler om det
organisasjoner gjennom flere år. forvirrede findebilde vi finner i
Når jeg spør ham om hva rasisme verden i dag. «Fortress Europe»
er for han forteller han.
handler om hvordan rasistiske og
økonomiske
– Meningene
murer bygges
Musikk og politikk er to sider
av samme sak, man kan ikke
i dag er blitt
rundt hver
skille det. Mennesker i flere
ekstreme. Hva
nasjon for å
land får problemer som andre
får en 17 år
skåne det mot
land
har
påført
dem.
gammel gutt fra
innvandrere.
middelklassen
til å bli en selvmordsbomber på
Da jeg forteller at SOS Rasime
Vestbredden, det er helt utrolig. er en politisk uavhengig organiRasisme retter seg i dag mer mot sasjon ser han spørrende på meg
grupper. I England ser man en og sier.
klar anti-islamsk holdning. Mye
– Alt er politikk. Hvordan kan
av dette er et resultat av at man dere arbeide mot rasisme hvis
har fått lukkede samfunn hvor ikke dere driver politikk. Selvsagt
alle kjemper mot alle. Muslimer driver dere med politikk.
kjemper mot hinduer osv.
Jeg lar det blir med det, alt
Tekstene til Asian Dub Foun- med Asian Dub Foundation er
dation handler ofte om rasisme. politikk.
Pandit forklarer. – Musikk og
Mer info på internett:
politikk er to sider av samme
asiandubfoundation.com
home.no.net/asiandub/
sak, man kan ikke skille det. Men-

«

freespace.virgin.net/amd.adf/

• Asian Dub Foundation har fått
rykte på seg for å være verdens
beste liveband. Med sitt distinktive
lydbilde, preget av ragga-jungle
rytmer, indo-dub basslinjer, sitarinspirerte gitarer samt tradisjonell
asiatisk musikk fra foreldrenes
platehyller har de spredd et
hartdslående politisk budskap over
store deler av verden.
• Asian Dub Foundation så dagens
lys i 1993 mens bassisten Dr.
Das underviste i musikk ved den
London-baserte organisasjonen
Community Music der man støttet
musikkopplæring til asiatisk-ættet
ungdom og ga dem muligheten til
å utvikle seg kreativt. Han slo seg
sammen med en av sine studenter, rapperen Deeder Zaman og
borgerrettighetsforkjemperen DJ
Pandit G for å spille på antirasistiske arrangement. Året etter tok
de inn gitarist Chandrasonic. Med
rekrutteringen av Sun-J i 1995 var
besetningen klar.
• Debutalbumet Facts & Fictions
på Nation Records ble stort sett
oversett i Storbritannia, bandet
fokuserte på turnering, og fant ut
at det franske publikum tok imot
dem med åpne armer. Suksessen
førte til at Virgin France slapp deres
oppfølgeralbum R.A.F.I. i 1997,
og Rafi’s Revenge i 1998 ble en
nyutgivelse av denne.
• Etter at det velkjente bandet Primal
Scream i 1997 tok ADF med på
turné var scenen satt for britisk
suksess.
• Etter å ha gjort en mengde festivaler i 1998, og selvstendig turné
våren 1999, kom i 2000 albumet
Community Music ut, en hyllest
til stedet det hele startet. Den ble
etterfulgt av turné i Singapore,
Australia, New Zealand og Japan.
Etter sin siste konsert nyttårsaften
2000 forlot Deeder Zaman bandet
til fordel for antirasistisk organisasjonsarbeid.
• Etter å ha stått uten platekontrakt
siden høsten 2001, signet de med
Label/ Virgin France, og avsluttet året med turné i Øst-Europa. I
februar 2003 slapp ADF albumet
Enemy Of The Enemy.
Ketil W. Aanensen

start lokallag!
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Mot svensk flyktningpolitikk

• Vurderer felles EU-asylmottak
Kommunalminister Erna Solberg vil drøfte muligheten
for felles flyktningmottak for hele Schengen/EU-området, melder NRK. Storbritannia har foreslått at det kan
opprettes transittleirer utenfor EU-området for asylsøkere til hele Europa, inkludert Norge. Ifølge Aftenposten går ett av forslagene ut på å opprette slike leirer i
Albania. Hensikten skal være å dempe strømmen av
asylsøkere til Vest-Europa.
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• Fanger kan bli sendt til Guantanamo

Vänsterpartiet i Sverige har innledet en
kampanje mot det man kaller «regeringens
hårdnande flyktingpolitik›», melder Aftonbladet. Partiet anklager blant annet innvandringsminister Jan O Karlsson. «Vi aksepterer ikke hardere beslutninger mot flyktinger
og vi kan ikke ta ansvar for den rådende
usikkerheten i asylprosessen», skriver partiet
i en pressmelding.

En ny gruppe fanger, denne gangen irakere som
kjemper i sivile klær mot angrepsstyrken, kan ende opp
på Guantanamo-basen. Amnesty International i Norge
advarer sterkt mot å sende eventuelle nye grupper
av krigsfanger til den amerikanske basen på Cuba: Heller ikke stridende irakere som bryter krigens lov bør
sendes til et sted der internasjonal lov er opphevet, sier
generalsekretær Petter Eide i Amnesty til Aftenposten.

Start lokallag!
Høsten 1999 ble det blåst nytt liv i Stavanger SOS Rasisme, og noen få ildsjeler bygde da opp det som i dag er blitt det største og mest aktve lokallaget i SOS Rasisme. Her fra en demonstrasjon, våren 2000.

Hvordan starter vi et lokallag?
Det første man må gjøre er å
danne et styre, og velge en leder/
kontaktperson, en økonomiansvarlig og en sekretær. Neste skritt
er å sende inn årsrapportskjema
til organisasjonens sentralledd- og
dere blir så registrert hos oss. Det
betyr blant annet at dere blir satt
opp på vår postliste og får informasjon om SOS Rasisme, konferanser, løpesedler - og mer.
Hvem er vi?
• SOS Rasisme ble startet i Norge
i 1985, etter inspirasjon fra SOS
Racisme i Frankrike. Hensikten
med organisasjonen var, og er
å skape en bred allianse mot all
rasisme og nazisme. Vi mener det
er viktig å jobbe i lokalmiljøet, og vi
har i dag over 13 000 medlemmer,
fordelt på over 80 lokallag.
• SOS Rasisme er en ikkevoldelig og
partipolitisk uavhengig organisasjon, og tillater ikke partipolitiske
markeringer av noe slag på våre
arrangement.

Du er viktig i kampen mot
rasisme!
• SOS Rasisme mener det er viktig å
bekjempe alle former for rasisme;
enten det er organisert nazisme,
den norske flyktning- og asylpolitikken eller rasisme i hverdagen.
Vi jobber for et samfunn fritt for
rasisme Et samfunn med plass
for alle, der alle har de samme rettigheter; uansett hudfarge, seksuell
legning og religion.
• SOS Rasisme bygger sin antirasistiske virksomhet på erkjennelsen
om at det er vanlige mennesker
som kan fjerne rasismen. Det er
organisering blant helt vanlige
mennesker som er veien å gå for å
knuse urettferdigheten.

Det neste dere bør gjøre er å skaffe
dere en postboks, eller hvis dere
foretrekker det kan posten sendes
til kontaktpersonen. Så må dere
opprette en konto for lokallaget,
det er nødvendig blant annet for at
sentralt i SOS Rasisme kan betale
ut penger til dere.
Vis at dere er der
Neste skritt på veien er å gjøre
det kjent i lokalmiljøet at dere
har startet. Begynn med en stand,
løpeseddelaksjon eller en plakataksjon, og fortell at lokallaget er
startet opp.
Inviter for eksempel til et aktivistmøte der dere diskuterer hva
dere skal jobbe med. Som regel
finnes det allerede noen personer
på deres hjemsted som er medlemmer, og også disse bør få en invitasjon. Oversikt over disse kan dere
få ved å ta kontakt med vårt kontor
i Haugesund på telefon 52 71 21
75, der kan dere få adresseetiketter
til alle medlemmer i området.
Oppsøk også lokale avis og nærradioer, spør om de kan lage et
oppslag på at dere er startet - og
si hvor og når dere skal ha møte.
På et slikt møte kan dere gjerne få
hjelp fra ledelsen i SOS Rasisme,
kanskje trenger dere noen som kan
holde en innledning – ta kontakt.
Aktiviteter
De aller fleste laga starter med
saker og aktiviteter som er aktuelle ut i fra lokale forhold. Det kan
for eksempel være en antirasistisk
konsert, mønstring mot et lokalt
nazimiljø, åpent møte om lokale

Navn: ________________________________________

Kunnskap
Det finnes flere studiesirkler og
seminarer i SOS Rasisme. Både
når det gjelder rasisme, nazisme
og om flyktningpolitikk. Men
også når det gjelder organisasjonskunnskap; hvordan drive
et lag, hvem gjør hva i et lagsstyre, økonomi, og møteledelsen.
Sentralt kan også hjelpe dere å
skreddersy - for eksempel ha et
teaterkurs / kulturkurs.
Materiell
Vi har også en del materiell som
lagene kan bestille - se oversikten
på siste side i avisen.
Lagene kan bestille materiell til
Kan sendes
ufrankert i Norge.

Adresse: ______________________________________
vil betale portoen

Postnr: _________________
Telefon: ________________

SVARSENDING

E-post: _______________________________________

Avtalenr. 504000/347

Kommentar: ___________________________________

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

_____________________________________________
_____________________________________________

lagspris og selge det til utsalgspris. På denne måten kan laget
tjene noen kroner.
Verving
Et viktig arbeid dere gjør er å
verve medlemmer.
Alle medlemmer blir (når pengene kommer inn) registrert i vårt
sentrale medlemsregister. Om dere
trenger en ajourført medlemsliste
så ta kontakt med Økonomiutvalget i Haugesund. Lokallag av
SOS Rasisme vil få tilbake 50%
av kontingentinntektene, vanligvis så gjør vi dette en gang i året.
Om laget trenger et forskudd på
innbetalt kontingent, så ta kontakt
med Økonomiutvalget.
Start nå!
Trå sammen en gjeng, start laget
– og mye vil komme av seg selv!
Lokallagskontakt
Vi har også det vi kaller regionsansvarlige i SOS Rasisme. Det
betyr at det er en person som er
ansvarlig for å følge opp akkurat
ditt lag. Hvem dette er kan du få
vite ved å ta en telefon til oss.
Frifondmidlene – bedret økonomi
for lokallag.
Alle lag i SOS Rasisme får Frifond-midler fra sentralt i organisasjonen. Dette er midler vi får som
medlem i Landsrådet for norske
barne- og ungdomsorganisasjoner
(LNU). For våre lokallag innebærer dette utsikter til en økonomi
som kan fungere for et aktivt og
hardt arbeidende lokallag.

Hvorfor SOS Rasisme?
Organisering er viktig
• I samfunnet er det veldig ofte slik
at en enkeltperson med sterke
meninger har vanskeligere for å
komme ut med sitt syn enn grupper
med tilsvarende sterke meninger.
Dedikerte antirasister trenger å
tilhøre et samlet antirasistisk miljø,
de trenger å markere sitt syn som
en samlet gruppe. Det handler om
å samle seg under en parole, et
slagord: Kamp mot all rasisme!
• SOS Rasisme er en bred bevegelse
som har som mål å bekjempe all
rasisme. Vi er en bevegelse som
samler folk uavhengig av alder,
kjønn, religion, livssyn, øvrig politisk standpunkt og andre faktorer.

Lokalt og nasjonalt arbeid
• I kraft av å være en bevegelse med
mer enn 13 000 medlemmer og
over 80 lokallag over hele landet er
vi sikre på å være en viktig faktor
mot rasisme og nazisme. Vi er sikre
på at lokale antirasistiske grupper
er best tjent med å være en del av
oss! SOS Rasisme er en demokratisk organisasjon som prøver å
bekjempe rasismen på flere måter.
Vi jobber på nasjonalt plan ved å
utsette myndighetene for press,
ha utspill i riksdekkende media,
ha landsdekkende kampanjer
og samkjørte henvendelser til
store institusjoner som skoler og
fagbevegelsen. Vi arbeider på lokalt
plan ved å markere lokal motstand
mot alle former for rasisme. Våre
lokallag står i svært stor grad
fritt til å drive antirasistisk arbeid
på den måten de selv ønsker. Vi
anerkjenner lokale krefters styrke
til å vurdere sine egne metoder, og
overfører kunnskap og erfaringer
fra andre regioner. Denne kunnskapen mener vi er uhyre viktig for
å rette best mulige slag mot alle
former for rasisme.

Lokal økonomi
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Jeg ønsker informasjon om hvordan jeg kan starte lokallag

problemer, dra rundt på skolene i
distriktet og snakke om rasisme
- ja nær sagt hva som helst. Det
går også an å tenke utradisjonelt;
for eksempel ved å starte opp ei
antirasistisk teatergruppe? Noen
SOS Rasisme lag jobber med
lokale «17. mai for alle» -feiringer om våren og markeringer
av 9. november Krystallnatta om
høsten.
Ofte vil det også komme fram
mange gode ideer på et aktivistmøte. Det er viktig at slike møter
planlegges; at dere bestemmer på
forhånd hvem som skal lede møtet
- og å diskutere hva dere vil med
møtet. Dere må også få folk til å
ta på seg konkrete oppgaver. Hvis
noen for eksempel foreslår at dere
skal lage en antirasistisk konsert spør med en gang den som foreslår
om han eller henne kan være med
på nettopp det.

Kontakt oss!
Vi er selvsagt alltid glade for
henvendelser fra folk som har
lyst til å bli aktive!
Telefon, Oslo:
22 35 00 56
Telefon, Haugesund:
52 71 21 75
E-post:
au@sos-rasisme.no

• Å drive organisasjonsarbeid
koster. Dersom lokale krefter skal
klare å utvikle seg er det svært
viktig at disse kreftene får tilgang
til de økonomiske midlene som
kreves. Dette er en prioritert oppgave for SOS Rasisme.

Konferanser
• SOS Rasisme arrangerer regionskonferanser og lokallagskonferanser der man kan utveksle erfaringer
og bli inspirert av andre engasjerte
folk fra hele landet.
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Pakistan og i liknende

JA SÅ HAR DET endelig blitt vår, sola dupper i horisonten og vi kan endelig si neger; neger neger neger.
Negerne som har trengt seg inn i vårt siviliserte
land for gjøre oss etniske nordmenn til en minoritet,
har tvunget oss til å kalle negere for «afrikanere» og
«norsk-afrikaner».
Men nå er det slutt på det. Imamenes forpesting av
den norske kultur har fått en trøkk mitt i trynet, endelig
har en modig avhopper brutt med asyl-innvandrernes
konspirasjon. Nemlig neger’n fra filmen Svidd neger.
JEG SÅ DET MED mine egne øyne, jeg hørte det med
mine egne ører, på Stereo på NRK sa han det: «dere kan
godt kalle meg neger». HA!!! Ta den African Youth,
ta den Koigi. Dere sutrenegere og snillistvennene deres
tapte – oss realister vant!!!
MEN SOM DEN ANSVARLIGE landsmannen jeg er,
så er det viktig å ikke se for svart-hvitt på saken.
For det første så er ikke alle negerne knivstikkere og
kommunister: John Carew, Johan Golden og selvfølgelig neger’n i Svidd neger er noen skikkelig grepa
negere.
For det andre er det viktig å sette seg i negernes historie
for å forstå hvorfor de klager så fælt.
HISTORIEN STARTER på 16-1700-tallet, da de
første kolonistene kom og besøkte Afrika.
Der traff de en masse negere som ikke forsto bæret,
så de tenkte som så: «Her sitter dem bare å banker på
kokosnøtter, så vi tar like godt med oss noen til Amerika for å få litt hjelp med bomullen, også kan de lære

Svar fra avgrunnen
Jeg er ikke rasist altså, men nå synes jeg det er nok. Her
om dagen tok jeg bussen, og så satt det en utlending seg ved
siden av meg, og han lukta ikke godt altså. Jeg sier det rett
ut jeg: Kan de ikke spise skikkelig mat, så får de bare dra
hjem til dit de kom fra!
– Glad i lutefisk, Oslo
Jeg er helt enig! Takke meg til tradisjonell norsk kost som
gammelost, rakfisk, fårikål og melk. Jeg på min side er heller
ikke rasist, bestefar var jo med i gutta på skauen, så det er
ikke engang noe å diskutere!
Vidkun Vogsland
Få en slutt på de gjentatte angrepene på oss Fremskrittspartifolk. Det er da helt klart at vi ikke kan tillate den invasjonen
muslimene står for!
– Medlem nr 88, Syden Frp
Igjen får jeg bare si at det er veldig bra sagt! I så mange
år har vi blitt skviset sørover av hordene av samer, og så
kommer jammen muslimene også.
Vidkun Vogsland

Utvis disse eksponentene for knivstikkerkulturen med en
gang! Vi ser jo hver eneste dag at de dreper norske minstepensjonister. Jeg har regnet ut at hvis de fortsetter som nå så
vil det ikke være flere hvite nordmenn igjen 25. juli 2006.
– Dommedagsprofet, Oslo
Ja, vi også er bekymret over knivstikkerkulturen som inntar
landet vårt, vi norske kvittet oss jo med kriminalitet for mange
år siden. En utregning jeg har gjort viser for øvrig at den
islam-kommunistiske terrorrevolusjonen blir verdensomspennende et par uker etterpå, så 2006 blir nok et skikkelig
dårlig år.
Vidkun Vogsland
Jeg har et spørsmål til dere i denne spalten som er så fornuftlige: Er det virkelig sant at Jesus kom fra Araberland?
– Anonym, Sørlandet
Nei da, slapp helt av! Jesus var hvit som et laken han. Blå
øyne, blond og 1,95 på strømpelesten. Han kom fra Drangedal
han, skjønner du!
Vidkun Vogsland

SEND KOMMENTARER OG SPØRSMÅL TIL AVGRUNNEN ...

Illustrasjon: Andreas Harding

oss å danse».
Noen vil kanskje kalle dette urettferdig, men det er det
ikke: På denne tida var de flotte hvite europeerne veldig
dannede, mens negerne *kremt* ikke vel så dannede.
Dette var som kjent den hvite manns byrde, negerne
fortjente da også å bli litt vakrere og litt mer siviliserte.
EUROPEERNE SATTE I GANG enorme tiltak for
å finne ut hvordan disse to kulturene kunne smelte
sammen til en «stor harmonisk smeltedigel».
Fra 1727 til 1945 ytte Europa voldsomme ressurser
på raseforskning. Snillistene kaller denne forskningen
rasistisk, men det er tullball.
Raseforskninga beviser hvor farlig rasemiks er. Vi må
ikke lukke øyna for dette, selv om snillistene prøver å
lure oss til det.
Rasetermene er viktige å forsvare, så vel neger og arier
som kortskalle og langskalle. Alle vet jo at østfoldinger
(langskaller) er mer egna til å styre Norge enn vestlandske nynorskfolk (kortskaller).
SÅ JEG VIL TAKKE NEGER’N i Svidd neger. Uten
negere som han, ville verden ha vært langt mørkere.
Jeg oppfordrer også undertrykte i alle raser til å reise
seg og ta et oppgjør med den verdensomspennende og
giftige snillismen.

PÅL SANDBERG
RASEPOLITISK TALSMANN
FRA AVGRUNNEN

Jeg har sett en negermann
(Fam. Andersen/ Fredrik Friis, utgitt på
singel i 1971 og på samle-cd-en «Totalt Neger»)
Jeg har sett en ordentlig negermann
Tenk han var så sort i hodet som et tjærespann
Og han sa så mange rare ting
Og i nesen hadde han en kjempering
Jeg spurte ham «Si hva er du for en,
og hvorfor har du malt deg sort på dine ben?»
Da lo han litt og sa noen rare ord
Jeg lyttet, men jeg skjønte ikke spor
(refreng på negerspråk)

Nå får det være nok! Jeg er så lut lei alle disse muslimene
som har så fryktelig verdisyn i forhold til blant annet kvinner
og homofile. Det er helt uforenlig med vår gammeltestamentlige konservative kultur!
– Anonym, for Kristenkonservativ Samling
Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, vi gammeltestamentlige
frisinnete kristne er snart i mindretall. Jeg vil personlig ha
inkvisisjonen tilbake.
Vidkun Vogsland

pal@machomann.com

Fortress Europe av Adian Dub Foundation
Keep bangin› on the wall
Keep bangin› on the wall
OF FORTRESS EUROPE!
2022 – A new European order
Robot guards patrolling the border
Cybernetic dogs are getting closer and closer
Armoured cars and immigration officers
A burning village in Kosovo
You bombed it out now
you›re telling us go home
Machine guns strut on the cliffs of Dover
Heads down people look out!
We›re going over
Burnin up! Can we survive re-entry
Past the mines and the cybernetic sentries
Safe European homes built on wars
You don›t like the effect
don›t produce the cause
The chip is in your head not on my shoulder
Total control just around the corner
Open up the floodgates Time›s nearly up

Keep banging on the wall of Fortress Europe
Keep banging
Keep banging on the wall of Fortress Europe
We got a right, know the situation
We›re the children of globalisation
No borders only true connection
Light the fuse of the insurrection
This generation has no nation
Grass roots pressure the only solution
We›re sitting tight
Cos asylum is a right
Put an end to this confusion
Dis is a 21st century Exodus
Dis is a 21st century Exodus
Burnin› up can we survive re-entry
Past the landmines and cybernetic sentries
Plane, train, car, ferryboat or bus
The future is bleeding coming back at us
The chip is in your head not on my shoulder
Total control around the corner
Open up the floodgates Time›s nearly up

Keep banging on the wall of Fortress Europe
Keep banging
Keep banging on the wall of Fortress Europe
Dis is a 21st century Exodus
Dis is a 21st century Exodus
They got a right – listen not to de scaremonger
Who doesn›t run when they feel the hunger
From where to what to when to here to there
People caught up in red tape nightmare
Break out of the detention centres
Cut the wires and tear up the vouchers
People get ready it›s time to wake up
Tear down the walls of Fortress Europe
Fra Asian Dub Foundation sin siste plate
«Enemy of the Enemy»
Les med om bandet på side 12 og 13.

materiell / bli medlem:

NB! Dette er et lite utvalg av det materiellet som finnes. Gå på internettsiden vår,
www.sos-rasisme.no for større utvalg eller spør oss om en materielliste.

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

kr
kr
kr

10,15,90,-

kr

90,-

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

75,60,-

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

kr
kr
kr

10,10,4,-

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

kr

15,-

Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.

__ Jeg vil bli medlem!
__ Jeg vil bli aktiv!
__ Jeg vil ha mer info
Navn: ______________________________
Adresse: ___________________________
Postnr. / Sted: _______________________
Telefon: ____________________________

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

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

Postnr/ sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlf: . . . . . . . . . . . . . E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AN 3–03

___stk «Knus Nazismen» (jakkemerke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___stk «Ikke mobb kameraten min» (jakkemerke) . . . . . . . . . . .
___stk T-skjorte «Knus nazismen» (hvit m. s trykk) (str XL) . . .
herav ___ S/M ___ M/L ___ L/XL ___ XL/XXL
___stk T-skjorte «SOS Rasisme T-Skjorte (svart m. gul trykk)» .
herav ___ 14/16 ___ S/M ___ M/L ___ L/XL

Kan sendes
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

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

Medlemskap koster:
– for ungdom under 26 år kroner 25,– personer over 26 år kroner 50,– familiemedlemskap kroner 100,-

Meld deg inn i dag!
Send inn eller faks: 52 71 21 62
Du kan også ringe, tlf: 52 71 21 75
eller gå på internett, sos-rasisme.no

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