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Nazistene
Nazistene er på frammarsj. I løpet av det siste året har både Vigrid og «Nasjonal» Ungdom drevet en omfattende rekruttering, spesielt på det
sentrale østlandet.
Nazistene sprer redsel. Folk skremmes vekk fra det offentlige rom. Nazistene gir skaper også rom for mer hverdagsrasisme. Når nazistene
kommer med ekstreme utsagn, senker de lista for andre grupper i samfunnet som spiller på rasistiske fordommer. komme med litt mer modererte
uttalelser uten at folk reagerer.
s 4 og 5

atta
krystalln gratis

rge
isme i No
SOS Ras

3
nr 5b – 200

Krystallnatta Oslo World Music Festival
9. november 1938 var starten på
den systematiske utryddingen av
jødene i Hitlers Tyskland.

Etter flere år med systematisk
hatpropaganda og overgrep,
kulminerte det hele i et
scenario av vold og terror.
Synagoger ble påtent, jøder
e.no
-rasism
www.sos
ble lemlestet og drept, og
rnett:
s på inte
besøk os
deres butikker ble ramponert. Tilbake
lå gater fulle av knust glass fra butikkvinduene. Krystallnatta
var et faktum.
Vi må aldri glemme Krystallnatta. Derfor markeres den årlig over hele
verden. Vi gir info om hvordan du kan bidra.
Krystallnatta-spesial i midten.

Salif Keita

hold deg oppdatert om rasisme:

Foto: Lucille Reboz

4. – 9. november vil Oslo World Music Festival sette sin
farge på Oslo. I alt 300 musikere fra hele verden vil stille
ved årets arrangement som i år har 10- årsjubileum,
selvsagt ble AntirasisteN interessert.
s 12
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Aldri mer nazisme!
Nazistene er på frammarsj. I
løpet av det siste året har både
Vigrid og «Nasjonal» Ungdom
drevet en omfattende rekruttering, spesielt på det sentrale
østlandet.
Nazistene sprer redsel. Folk
skremmes vekk fra det offentlige rom. Nazistene gir
skaper også rom for mer hverdagsrasisme. Når nazistene
kommer med ekstreme utsagn, senker de lista for andre
grupper i samfunnet som spiller på rasistiske fordommer. komme med litt mer modererte uttalelser uten at
folk reagerer.
Dette nummeret er viet kampen mot nazisme, og på
side 4 og 5 kan dere lese om nazistenes aktivitet, politiets vurderinger og ikke minst hvordan vi kan jobbe for
å bli kvitt møkka.
Rasismen og nazismen dør ikke «stille ut». Vi er overbevist om at det å jobbe sammen i én sterk organisasjon
er grunnleggende for effektivt å stanse nazistenes frammarsj. Er det ikke lokallag der du bor – ta kontakt med
oss, så hjelper vi deg i gang!
9. november markeres Krystallnatta, starten på nazistenes folkemord under Hitler-Tyskland.
Dette er en tradisjonsrik markeringsdag som ikke på
noen måte er mindre aktuell i år. Vi har laget et spesialnummer som ligger i midten av avisa. Her gir vi en
historisk gjennomgang av det som skjedde i 1938, og
noen gode tips til hvordan man kan markere dagen.
Lokallagskonferansen (LLK) i Sandefjord ble en kjempesuksess, med rekordhøyt deltagerantall og et godt sammensatt program. Takk til alle som deltok! Les rapport
fra konferansen på side 6 og se flere bilder på side 14.
4.– 9. november går landets største arrangement for
verdensmusikk av stabelen under Oslo World Music
Festival. 300 musikere fra hele verden vil innta hovedstaden og gjøre protestene mot et flerkulturelt samfunn
grundig til skamme. Les hele saken på side 12.
Med antirasistisk hilsen
Anne Elisabeth Hansen
Leder, SOS Rasisme i Norge
Signerte artikler står for artikkelforfatterens eget syn,
og samsvarer ikke nødvendigvis med SOS Rasisme sitt syn.

Tsjetsjenere og somaliere:
Ingen adgang til riket!
Foto: Ola Melbye Pettersen

I høst har UDI stanset behandlingen av asylsøknader
fra somaliere og tsjetsjenere. Årsaken er «en økning i
tilstrømningen» og at det trengs en gjennomgang av
praksisen i slike saker.
AV TROND THORBJØRNSEN
– Andre europeiske land har
gjort endringer i praksis og gir
nå flere avslag, uttalte kommunalminister Erna Solberg til
Aftenposten 17. september.
Somaliske foreninger reagerte
kraftig på uttalelsene til ministeren.
– Vi er sjokkert over Erna Solberg. Norge er det eneste landet
som har stanset behandlingen
av individuelle søknader fra et
bestemt land. Det går ikke an å

innføre en generell stans i asylsøknader fra personer som søker
beskyttelse med begrunnelsen
«nå er de blitt for mange», sier
Sheik Mohammed Abdi, leder for
Nettverksgruppa for somaliske
asylsøkere, til Dagsavisen.
Historisk bismak
I årene før andre verdenskrig var
det jøder på flukt som opplevde
å bli nektet beskyttelse i Norge.
Et eksempel fra avslagene den
gangen er: «Det verste som kan

skje denne personen er at han blir
plassert i arbeidsleir, og som vi
vet, liker ikke jøder å arbeide.»
At staten nå stopper behandlingen av søknader fra borgere av
to konkrete land, gir sånn sett en
ubehagelig historisk bismak.
– Alle mennesker har rett til å
få sine søknader om beskyttelse
individuellt behandlet. Dette sier
Ola Melbye Pettersen i Arbeidsutvalget i SOS Rasisme. – Det
å sitte og vente på svar på asylsøknaden er svært belastende. At
vi nå kaster to store grupper ut i
uvisshet på ubestemt tid er ikke
Norge verdig.
– Mennesker er individer, uansett nasjonalitet. Dette synes UDI
å ha glemt i sin måte å behandle
levende mennesker på.

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

kronikk
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• Frp-rasistvisitt skapte bølger
Fremskrittspartiets besøk på Vestsiden ungdomsskole har skapt sterke
reaksjoner blant elevene, skriver
Laagendalsposten. Både elever
og lærere reagerte på det som ble
oppfattet som innvandrerfiendtlige
holdninger og utsagn som de synes
kunne grense til rasisme.

Helsefarlig prestebolig til flyktninger
Den gamle presteboligen på Storhamar i Hamar skal tas i bruk
som flyktningbolig, melder NRK Hedmark og Oppland. Hamar
kommune mener boligen ikke lenger er bra nok for den nye
soknepresten. Boligen har fuktskader, og kommunen vil kjøpe
en ny prestebolig til 1.8 millioner kroner. – Jeg reagerer kraftig
på at boligen skal brukes til flyktningene. Det er ikke helsemessig forsvarlig at det bor noen her, sier vikarprest Elisabeth
Brekke. Hamar kommune sier de vil utbedre presteboligen på
Storhamar før den blir tatt i bruk som flyktningbolig.
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• Det skal koste å bli norsk
Fra 1. oktober vil det koste 600 kroner å søke om å få oppholde seg, arbeide eller
bosette seg her i landet, skriver Aftenbladet. Å søke om norsk statsborgerskap
vil koste 1.000 kroner. - Ved å innføre gebyr håper vi at saksbehandlingen skal
kunne gå raskere ved at vi får redusert omfanget av ufullstendige søknader og
søknader som under ingen omstendigheter ville blitt innvilget, sier kommunalminister Erna Solberg (bildet). Asylsøkere skånes imidlertid fra de nye reglene. Det
blir heller ikke gebyr på søknader som gjelder barn under 18 år, eller for søknader
fra utlendinger som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen.

Obligatorisk norskundervisning
som inngangsbillett til statsborgerskap
Både Klassekampen og Antirasistisk Senter har ønsket den
obligatoriske opplæringen på
300 timer norsk velkommen. På
spørsmålet om det er riktig med
tvungen undervisning svarer
Erna Solberg at grunnskolen
jo også er obligatorisk. Grunnskolen er for barn, og logikken
synes således å være at det er
rimelig å behandle voksne mennesker som barn dersom de er
innvandrere.
Det er liten grunn til å ønske
dette tiltaket velkommen. For
det første undervurderes den
diskrimineringen som ligger i at
staten stiller en mengde betingelser for statsborgerskap – og
tilsvarende økte muligheter for
utvisning og tilbakeholding av
rettigheter - altså betingelser og
kriterier av en type som ikke
gjøres gjeldende overfor etniske
nordmenn. Dette påvirker livet
til hundre tusen ikke-vestlige
innvandrere uten norsk statsborgerskap. Disse har altså en
helt annen rettighetsmessig
situasjon enn nordmenn, men er
samtidig en integrert del av det
norske samfunnet ved at familieforsørgerne i denne gruppen
tar de tyngste jobbene for lavest
lønn. At nordiske statsborgere
og EØS-borgere er unntatt fra
ordningen med obligatorisk
norskundervisning understreker
utpekingen av innvandrere med
ikke-kristen bakgrunn og mørk
hud som «problemet». Rettighetene til disse menneskene bør
utvides, ikke innskrenkes.
Dette betyr selvfølgelig ikke
betyr at man skal «fortie ubehagelige ting» jfr. Jan Brygfjells
kronikk 12.august. Men dersom
det blir vanlig at negative
eksempler fra innvandrermiljøer
automatisk følges opp av lovbestemmelser som ikke skal gjelde
for etniske nordmenn er vi på
ville veier.
For det andre tilsier all læringsteori at læring må være motivert og derfor ha et betydelig
moment av frivillighet. Man
kan ikke skape reelle forpliktelser uten frivillighet. Læring
består ikke å «kurse» folk som i
utgangspunktet ikke prioriterer å

gå på kurs. Dersom nyankomne
ser seg tjent med å droppe
norskkurs eller slutte etter 50
timer for å ta en jobb, må man
starte med de forestillingene de
har og evt. prøve å overbevise
dem om noe annet. Eller de må
få prøve ut sine egne strategier.
Det er slik mennesker lærer,
voksne og barn. Den obligatoriske skolen sliter for øvrig også
med motiveringsproblemer. Den
som prøver å falle tilbake på at
skolen er obligatorisk har tapt
kampen om barnas interesse.

da alternativet være? Og hvorfor
oppnår et forslag som dette så
stor politisk oppslutning ? Hva
er konsekvensene av tiltakende
satsing på «tvang» ? Og hvorfor
godtar sentrale aktører i den
anti-rasistiske bevegelsen dette
forslaget ?
Til det første. Over årene har
det vært dokumentert mange
frivillige lokale integrasjonsprosjekter som inkluderer norskopplæring og som oppnår svært
gode resultater og som bygger
på frivillighet. Blant disse finnes
det også mange frivillige tiltak
som brukes av innvandrerkvinner og som synes å ha en god
effekt. Man bør søke å utvide,
videreutvikle og spre denne
typen tiltak snarere enn å vedta
obligatoriske ordninger.

Videre er lingvistisk språkbeherskelse etter mitt syn overvurdert som integreringsfaktor isolert sett. Holdninger, måten man
møtes på i Norge, kunnskaper
samt kommunikative ferdigheter
mer generelt er faktorer som
totalt sett er langt
Dette betyr at bildet av innviktigere. Dersom
Hvorfor så
vandringen som «problem»
disse faktorene
stor politisk
og evt. en «trussel» har fått
svikter kommer
oppslutning
langt større legitimitet. Derved
man ikke langt på
? Jo, fordi
underbygges tanken om at man
arbeidsplassen, i
Frp-retorikmå ta drastiske virkemidler for
lokalmiljøet eller
ken i de
eksempel «tvang» i bruk.
på det offentlige
siste par
kontoret, selv
årene har
om man kan produsere gramfått langt større gjennomslag
matikalsk sett korrekte norske
enn før, og alle partier tilpasser
ytringer. «Kursing» i språk i
seg den. Dette betyr at bildet av
et klasserom atskilt fra reell
innvandringen som «problem»
praksis kan bare unntaksvis
og evt. en «trussel» har fått
skape det nødvendige knippet av langt større legitimitet. Derved
ferdigheter der lingvistisk komunderbygges tanken om at man
petanse inngår som ett og bare
må ta drastiske virkemidler for
ett element. I alt endringsarbeid
eksempel «tvang» i bruk.
er overfokusering på en faktor
alene kontraproduktivt og skaper
«Norskkunnskaper» er videre
misforståelser.
en type ferdighet der alle etniske
nordmenn kan si til seg selv at
Dersom forslaget om obligatode behersker det, og der man
risk norskundervisning har disse praktisk talt alltid kan påpeke
svakhetene åpner det for (minst) mangler hos de som har lært
fire viktige spørsmål: Hva skulle norsk som annetspråk. Dette

«

gjør problemene med språkbeherskelse til et ypperlig
ideologisk redskap for etniske
nordmenn som føler seg truet av
innvandringen, men som ønsker
å fremstille «problemet» i en
paternalistisk og «pedagogisk»
variant. «Du må lære mer!» er et
effektivt formular for undertrykking og et velkjent virkemiddel
i rasistiske og andre autoritære
samfunn. «Oppgavene» kan
stadig reformuleres og det kan
bevises gang på gang at eleven
fremdeles trenger mer opplæring
og derfor må innta en ydmyk
holdning. Fungerende syndebukkmekanismer finner alltid
noe gripe fatt i. Overfokuseringen på norskkunnskaper har en
slik ideologisk funksjon i Norge
i dag.
Hvorfor godtar viktige aktører
i den anti-rasistiske bevegelsen
et slikt forslag ? En forklaring
kan være at den anti-rasistiske
bevegelsen er blitt et offer for
den tabloidiserte «dramatiskenkelttilfelle-logikken» som
en del anti-rasister for øvrig
alltid har delt med Frp. Denne
logikken gjør at man etter hvert
holder helt opp å stille spørsmålet om hva som er det typiske og
gjennomsnittlige. Det dramatiske enkelttilfellet formidlet av
massemedia fortrenger alt annet
som effektiv informasjonskilde.
Når man tenker slik er det
langt lettere å bli overveldet av
negative eksempler og godta
drastiske forslag. En tilsvarende
logikk gjør at vi slåss drabelig for å bevise eller motbevise
mer dramatiske påstander om at
«innvandrere er overrepresentert» i denne eller hin type kriminalitet, men overser å understreke det «kjedeligere», men
langt viktigere faktum at langt
det største flertallet innvandrere
og nordmenn er «like» ved at
de består av lovlydige mennesker som primært er opptatt av
å sikre et utkomme for seg og
sine. Disse menneskene utfører
sine samfunnsplikter så godt de
makter, trenger ikke noe pålegg
om kurs, og slett ikke noen
moralsk pekefinger.

RAGNAR NÆSS

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

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

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

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

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.
• Rasisme handler om å tillegge folk
spesielle egenskaper ut i fra en lett
synlig gruppetilhørighet, enten den er
basert på hudfarge, religion eller andre
forhold.

Bekjemp rasismen!
• Fremdeles nektes tidligere undertrykte
kolonier å fungere økonomisk og
sosialt. Fremdeles er vestens ledere
mer opptatt av å innkassere renter og
avdrag enn å bistå landene vesten har
pint, plyndret og undertrykt gjennom
mange hundre år. Vesten har blod på
hendene og rasisme i hodet.
• Ta et aktivt standpunkt mot rasisme.
Reager på rasisme du opplever rundt
deg. Å ikke reagere er i praksis å støtte
rasismen.
• Rasisme er skapt av mennesker og
kan knuses av mennesker. Bekjemp
rasismen!
For mer informasjon, se internett:
www.sos-rasisme.no/sos/

nazisme
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• Tyskere klager over Hitler-vin Et italiensk
vinfirma selger vinflasker med foto av Adolf Hitler
og nazislagord på etiketten over Internett, melder
Danmarks Radio. Den tyske justisministeren, Birgitte
Zypries, har sendt en offisiell klage til den italienske
regjeringen, og kaller vinflaskene forkastelige, smakløse og forbudte i Tyskland. Myndighetene i delstaten
Bayern vil prøve å rettsforfølge vinprodusenten, rapporterer den tyske tv-stasjonen ARD.

Politiets trusselvurdering
Det er politiet som
er ansvarlig for å
overvåke og forbygge nazistisk
aktivitet. AntirasisteN har
snakket med
noen av de
som jobber
mest med dette feltet.

Berlusconi liker Mussolini
I et intervju uttalte Italias statsminister Silvio Berlusconi at
Mussolini aldri drepte noen, han sendte folk på ferie i fangenskap, melder TV 2. Ikke mange historikere er enig i Berlusconis beskrivelse. En av Mussolinis biografer, Richars Bosworth,
anslår at omkring en million mennesker døde som en følge av
Mussolinis 20 år lange styre.
Det jødiske samfunnet i Italia er naturlig nok i harnisk etter
uttalelsen, og opposisjonslederne har allerede krevd en
uforbeholden unnskyldning.

Tas på alvor
Bjørn Olaf Petersen jobber med
organisert kriminalitet hos Politidirektoratet. Han forteller at arbeid
mot nazistisk organisering er et uttalt
satsingsområde.
– Dette er noe vi absolutt tar på
alvor. Det er ikke bare de enkelte
voldsepisodene som er en fare ved
nazistisk organisering, det er en
trussel mot hele demokratiet. Vi har
blant annet gitt ut en håndbok for
politi og påtalemyndighet i arbeid
med straffbar rasisme. Dette er noe
som skal bli prioritert i alle politidistrikter. Regjeringens handlingsplan
mot rasisme legger for øvrig opp til
tverrfaglig arbeid, og kontaktfora der
både politi og andre organisasjoner
samarbeider, legger Petersen til.

• Nazister kalte Lindh «folkförrädare»
Mens Sverige var i sjokk og sorg over drapet på utenriksminister Anna Lindh, stemplet
svenske nazister Lindh som «folkforrädare», melder Bergens Tidende. Under overskriften «Folkförrädare knivhuggen» forteller den nazistiske og rasistiske hjemmesiden Info
14 om angrepet på Anna Lindh. Der kritiseres politiet fordi de setter inn så mange ressurser på etterforskningen av attentatet. - Politiet har satt inn alle tilgjengelige ressurser
i jakten på knivmannen, noe som er meget overraskende da dette er et hverdagslig
knivoverfall mot en svenske, noe som aldri ellers vises den samme interesse fra våre
tre statsmakter, skriver nettstedet.

Nazistene på frammarsj
Den siste tiden har nazistiske grupper drevet aktivt
rekrutteringsarbeid, og flere norske byer og tettsteder
fungerer nå som baseområder for Hitlers etterfølgere.
Hva er status, og hva kan gjøres for å stoppe nazismen?
AV OLA MELBYE PETTERSEN

Økende aktivitet
Erik Jensen, avdelingssjef i Oslopolitiets etterretningstjeneste, har ledet
arbeidet mot nazistiske miljøer i
hovedstadsområdet. Han bekrefter
at det er en økende aktivitet.
– Miljøet har aldri vært stort, men
vi ser at det rekrutteres mer blant
ungdom nå. Vi regner med ca. 60
personer bare i Oslo-området.
I media har det blitt hevdet at det er
mellom 60 og 80 nazister som opererer på Romerike (nabokommuner i
Akershus, red. anm.). Jensen vil ikke
avvise dette som overdrivelser.
– Det høres realistisk ut, men antallet svinger opp og ned. Det er et lite
miljø av personer som stadig flytter
på seg.
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Det har vært vanlig å regne med
et tall mellom 100 og 300 personer
tilknyttet de forskjellige nazistiske
grupperingene i Norge. Disse tallene varier veldig, da miljøet er
svært ustabilt og stadig preges
av interne stridigheter. Det siste
året rapporteres det imidlertid fra
flere hold om en økning i både
antall personer og den generelle
aktiviteten. Det er områder på
det sentrale Østlandet, Sørlandet
og sørvestlandet som tradisjonelt
har hatt problemer med nazistisk
organisering, og det er også først
og fremst her aktiviteten øker.
Nedgang etter Holmlia drapet
Etter drapet på Benjamin Hermansen, 26. januar 2001, fulgte
det en sterk mobilisering mot
rasisme og nazisme over hele
landet. Samtidig fikk det nazistiske miljøet seg tilsynelatende en
knekk da Ole Nicolai Kvisler, Joe
Erling Jahr og Veronica Andreassen ble dømt til lange fengselsstraffer. Både antirasister og
politiets sikkerhetstjeneste (PST)
meldte om en nedgang i nazistisk
aktivitet i månedene etter det
rasistiske drapet på Holmlia.
Helt stille var det allikevel ikke.
I november 2001 ble det avslørt
at den nazistiske paraplyorganisasjonen Club 22 hadde etablert
seg i egne lokaler på Eidsvoll,
Romerike i Akershus. Bare noen
uker tidligere ble en antirasist slått
ned av en nazist da han delte ut

flygeblader om Krystallnattamarkeringen i Kristiansand. I samme
periode rekrutterte den religiøse
nazigruppa Vigrid flere personer
gjennom dåper, konfirmasjoner
og bryllup.
Sjølie-dommen
19. august 2000 holdt Terje
Sjølie, en av lederne i det nazistiske Boot Boys miljøet, en tale på
torget i Askim. Anledningen var
nazistenes årlige marsj i anledning
dødsdagen til den tyske krigsforbryteren Rudolf Hess. I talen kom
Sjølie med sterkt rasistiske uttalelser om innvandrere og jøder.
Marsjen, som samlet om lag 40
nazister fra Norge, Sverige og
Danmark, ble flyttet fra Oslo til
Askim etter at Oslo-politiet satte
foten ned. Sjølie ble anmeldt for
brudd på §135a (rasismeparagrafen), etter de rasistiske uttalelsene
han framsatte offentlig. Han ble
først frikjent i byretten, deretter
dømt i lagmannsretten men til
slutt frikjent igjen av høyesterett
i 2002. Dommen møtte hard kritikk fra antirasister, regjeringsmedlemmer, stortingspolitikere
og riksadvokaten. Det ble hevdet
at dommen ga «blankofullmakt»
til rasistisk propaganda og markeringer i offentligheten. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier
i dag til AntirasisteN at de har
«tatt Sjølie-dommen til etterretning», når de prioriterer arbeidet
sitt mot nazistisk propaganda og
organisering.

Nazistene får fotfeste
I løpet av 2003 har nazistenes
aktivitet i Norge økt, spesielt de
siste månedene. Flere byer og
tettsteder har opplevd at nazistene
bygger kjerneområder for organisasjonene sine, og rekrutterer
ungdom i lokalmiljøene. Både
antallet nazister og synligheten i
det offentlige rom har vokst, og
det er spesielt to grupperinger som
står bak aktiviteten.
Vigrid
Vigrid er på mange måter en
atypisk utvekst i den norske
nazifloraen, allikevel har de klart
å drive fram relativt høy rekruttering og aktivitet.
Gruppa, som ledes av Tore W.
Tvedt, ligner en religiøs sekt.
Tvedt påstår at han fikk et kall
fra guden Odin i 1994, og at hans
misjon på jorda er å redde den
hvite rase.
Vigrid blander norrøn gudetro
med klassisk antisemittisme og
nazistisk ideologi. Denne sammenblandingen har blitt kraftig
kritisert av de etablerte åsatrosamfunnene. Nazismen bryter
grunnleggende
med Åsatroens etikk, som
blant annet
framhever
rettferdighet
og fornuft.
Allikevel har
dette vært en
viktig årsak til
organisasjonen sin fremgang. Tore W.
Tvedt og hans
meningsfeller
har i mindre
grad enn andre
nazister stått
bak uprovo-

Til kamp mot nazismen på Øvre Romerike
Mandag 13. oktober samlet et 20-talls ungdom
seg til møte på Jessheim. Her ble naziproblemene heftig diskutert og et viktig skritt i det
antirasistiske arbeidet ble tatt; oppstart av Øvre
Romerike SOS Rasisme.
AV OLA MELBYE PETTERSEN
Magnus Tombre Bøhn og Rosanna Sevan er to av kontaktpersonene i det nystartede lokallaget, og AntirasisteN
tok en liten prat med antirasistene fra Jesshiem.

– Jeg ser at rasisme har blitt et stort problem, noe jeg
selvfølgelig er veldig imot., åpner Magnus. – Jeg ønsker
å være med å skape et alternativ for ungdom, derfor
er jeg med på å starte Øvre Romerike SOS Rasisme.
– Fordi jeg og mange jeg kjenner har blitt
utsatt
for
rasisme,
begrunner
Rosanna.
Begge kan fortelle om at det samler seg nazister på
«stripa» i Jessheim i helgene, og Magnus er bekymret
for situasjonen. – Det har alltid vært et naziproblem her,
i tillegg er det mye halvrasistiske holdninger der ute.
– Det blir skapt mye fordommer, og det er bare kunnskap
som kan forebygge, mener Rosanna.

serte voldshandlinger, men det er
kjent at gruppa driver kamptrening og oppfordrer ungdom til
å bære kniv. Vigrid skiller seg
også ut ved at de er mer løselig organisert, og stiller mindre
strenge krav til deltagere enn
andre nazigrupper. Personer helt
ned i ungdomsskolealder har blitt
tatt opp gjennom dåps- og konfirmasjonsseremonier. Det er denne
typen ritualer som er grunnlaget
for organisasjonens rekruttering,
noe som har blitt grundig dokumenter i media det siste halvåret. I
følge hjemmesidene til Vigrid ble
seremoni nummer 100 gjennomført 5. oktober i Østfold. Tore W.
Tvedt har ofte blitt betraktet som
en særing av de andre norske nazigruppene, og forsøk på samarbeid
har vært mislykket.
«Nasjonal» Ungdom
Bak det misvisende organisasjonsnavnet «Nasjonal» Ungdom
(NU), skjuler det seg i hovedsak
det samme miljøet som tidligere
kalte seg Boot Boys. Et kjennetegn ved dette miljøet har alltid
vært en utstrakt alkoholbruk og

Øvre Romerike SOS Rasisme.
Magnus og Rosanna lengst foran.

Foto: OMP

Magnus framhever også at det viktigste arbeidet skjer i
forkant. – Vi må prøve å hindre at flere ungdom havner i det
nazistiske miljøet. Jeg tror det er viktig med holdningsskapning på skoler osv. Vi kunne også tenke oss å samarbeide
med folk som har hoppa ut av miljøet.
Lokallaget planlegger nå blant annet å arrangere en antirasistisk konsert og et åpent møte mot nazisme. De håper
å få med seg mange i arbeidet framover, og Rosanna og
Magnus har klare tanker om hvordan de skal få det til. – Vi
må vise at vi er her, og synliggjøre arbeidet mot rasisme.
Det er viktig at vi skaper en positiv og sosial motvekt til
det nazistene står for.

nazisme
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• Svenske politikere trues av nazister
Nær en av fem svenske lokalpolitikere
har vært utsatt for vold eller trusler om
vold, skriver Dagsavisen. 17 prosent av
disse truslene kommer fra rasistiske eller
nazistiske miljøer. Det viser en rapport
utarbeidet av Svenska Kommunförbundet,
arbeidsgiverorganisasjonen for svenske
kommuner, i 2001.

lite gjennomtenkte aksjoner.
Etter flere tilbakeslag har
denne voldelige grenen igjen
søkt allianse med sine enda mer
voldelige kamerater i Sverige,
«Nationell» Ungdom/ Den Svenska Motståndsrörelsen. «Nasjonal» Ungdom blir presentert som
ungdomsorganisasjonen til Den
Norske Motstandsbevegelse,
disse deler bl.a. internettside
med sine svenske navnebrødre.
I spissen for den norske organiseringen står Mikkel Vetvik (23)
fra Bergen, en sentral nazist med
flere voldsdommer på rullebladet.
«Nasjonal» Ungdom har en mer
elitepreget rekrutteringspolitikk,
og stiller strenge krav til nye
medlemmer. For å bli tatt opp i
organisasjonen må man gjennom
en ett år lang prøvetid. De driver
organisert kampsporttrening og
har blant annet stått bak bråk og
voldshandlinger på Øvre Romerike denne høsten. «Nasjonal»
Ungdoms klistremerker har blitt
spredt i relativt stort omfang.
Antinazistisk mobilisering
SOS Rasisme sin hovedvirksomhet er å drive organisering
på lokalplan, og flere ganger har
lokallag av organisasjonen stått
i spissen for mobilisering mot
nazistiske miljøer. Også nå er
kampen mot nazisme en hovedprioritet for SOS Rasisme flere
steder. I dag gjelder dette spesielt
for lokallag på det sentrale Østlandet.

Tyske nazister ville bombe jøder
Tysk politi har anholdt flere nazister og beslaglagt
14 kg sprengstoff og våpen, som angivelig skulle
brukes til et attentat mot et jødisk kultursenter
i München, melder TV 2 Danmark. Det skulle
bygges en synagoge i forbindelse med senteret, og
de tyske myndighetene mener at nazistene planla
et bombeattentat i forbindelse med at synagogens
grunnsten skulle nedlegges den 9. november. Tysk
antiterrorpoliti bevokter nå senteret.

Fredrikstad
Fredrikstad har vært et kjerneområde for Vigrid sine seremonier
det siste halve året. Siden mai har
organisasjonen døpt minst 11 personer «i Odins navn». Fredrikstad
SOS Rasisme var tidlig informert
om nazistenes aktivitet. Da media
begynte å gi Vigrid oppmerksomhet, tok lokallaget affære. De
sendte ut pressemeldinger der
de kom med råd til pårørende
og andre som opplevde naziproblemene på kroppen. I juni
ble det arrangert antirasistisk
konsert, for å markere motstand
mot den økende nazismen. Et par
uker senere holdt laget møte med
ordførervara, politiet, norskopplæringsskolen, utekontakten og
representanter fra videregående
skoler der de diskuterte måter
å bryte opp det nazistiske miljøet. Politiet har etter dette satt
i gang oppsøkende arbeid blant
pårørende til Vigrid-ungdom
i Fredrikstad. Da AntirasisteN
gikk i trykken ble det rapportert
om «Nasjonal» Ungdom klistremerker over store deler av byen,
og det går ubekreftede rykter om
at et titalls personer har sluttet seg
til organisasjonen.
Drammen
Da gruppen Boot Boys ble startet
i Hokksund i 1987 ble Drammen
fort en del av de voldelige nazistenes kjerneområde. I spissen sto
den straffedømte Ole Krogstad,
sammen med folk som Jan Holthe.
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• Naziseremoni i kirkeruiner
11. september ble en ung mann fra Romerike konfirmert i Nes kirkeruiner
– av Tore W. Tvedt, lederen av den nazistiske organisasjonen Vigrid, skriver
Bergensavisen. Hos biskopen i Borg er de opprørt over at Vigrid har brukt Nes
kirkeruiner som seremoniplass. – Vi opplever dette som svært opprørende, sier
stiftsdirektør Per Johan Bjerkeli i Borg bispedømme til Romerikes Blad. – Vi må
ta opp denne saken med det kirkelige fellesrådet og Nes kommune, slik at vi kan
forsikre oss at stedet blir sikret. Vi må gjøre hva vi kan for å forhindre at lignende
gjentar seg, mener han.

Det var i hovedsak dette miljøet
som sto for den grove rasismen i
Drammen, fram til organisasjonen
ble oppløst på midten av 90-tallet.
Den siste tiden er det imidlertid
Vigrid som har fått fotfeste i
byen. Tore W. Tvedt har flyttet
til Hokksund, og har kort reisevei
inn til Drammen by der han ofte
har blitt observert i sentrum. En
annen sentral Vigrid-person som
bor i området, er Thorgrim Olaf
Bredesen (tidligere Christian Olaf
Bredesen) fra Røyken.
Det har vært flere dåpsseremonier i den siste tiden, og miljøet
vokser.
Ifølge leder i Drammen SOS
Rasisme, Asgeir Kjeldstad, er
det nå flere som står fram som
synlige Vigrid-tilhengere. Drammen SOS Rasisme vil i tiden
framover ha arbeid mot nazisme
som førsteprioritet, og vil starte
med å utveksle erfaringer med
lokallaget i Fredrikstad.
Romerike
Romerike har i årevis vært et av
de viktigste områdene for nazistisk rekruttering og organisering,
spesielt gjelder dette kommunene
på Øvre Romerike. Jessheim og
Eidsvoll har vært bosted for flere
sentrale personer i det norske
nazimiljøet, og nettopp på Eidsvoll fikk miljøet sitt første faste
tilholdssted i 2001 i det såkalte
Club 22-huset. Nazister fra flere
kommuner trekker inn til Jessheim i helgene. Gatebildet har i

Tom Kimmo kom inn i
nazimiljøet på begynnelsen
på 90-tallet. Han var fascinert av Ku Klux Klan og
fikk venner i nazistmiljøet
på Karmøy.
Tom og hans tidligere
nazivenner hadde kontor i
Haugesund. Huseieren ville
ha dem ut på grunn av at de
var nazister, men ved hjelp
av advokater og lignende fikk
de bli. Etter en periode ble
de sparket ut etter at en person viftet med
hakekorsflagg på 17 mai.
Aktivitet
Alkoholforbruket var høyt. Mye av det de
gjorde var spontant, og langt fra i edruelig
tilstand. De brukte mye tid på å kopiere opp
materiell og dele ut løpesedler i byen. Tom
forteller at det var mye intriger i nazimiljøet.
All volden og intrigene som han opplevde
resulterte i at han begynte å tvile på midten
av 90-tallet. Tom var inn og ut av fengsel og
opplevde mye vold. Han slet veldig med seg
selv og følte masse usikkerhet.

Brøt med nazimiljøet
Tom kom seg ikke helt ut av
nazimiljøet før våren 1998.
Jevnaldrene hadde jobb, hus,
familie og en sikker fremtid.
Tom derimot hadde gang på
gang sittet i fengsel, alt han
eide var to jakker, fire bukser
og femti t-skjorter med
nazistiske symboler. Han
forteller hvor paranoide folk
var i nazimiljøet. Jødene
styrte verden og spionerte
på dem. Til slutt ble ting for vilt,
han måtte ut.
Opplysning
Tom har en oppfatning av hvordan man kan
hindre at ungdom blir rekruttert til nazistiskeorganisasjoner.
- Er en ungdom fast bestemt på hva han står
for så er det nærmest umulig å få ham til å snu
på flisa, å tape ansikt, og å si «greit jeg tok
feil». Det viktigste er å opplyse personen om
hvordan den virkelige verden er. Tenke selv,
få en sjanse til å møte nye individer. La dem
møte innvandrere, sier Tom.

Politiet voktet en
nazistisk konsert med
hvit-maktmusikk i
Ljungby i Sverige, melder
Expressen. Ett hundretalls nazister hadde
samlet seg til konserten.
Politiet grep ikke inn.

– Flau over nazistene på Jessheim
Navn: Diaz
Yrke: Rapper
Født: 1976
Hjemsted: Jessheim
Hva synes du om at nazister er aktive på Jessheim igjen?
– Det er helt forferdelig! At de aldri tar til vettet? De er jo bare
helt patetiske, og jeg er flau over at de holder til her. De er
feige!

høst vært preget av mye synlig
nazitagging og klistremerker fra
«Nasjonal» Ungdom, og nazister
har stått bak flere episoder med
vold og bråk. Lokalbefolkningen
kan fortelle at det voldelige nazimiljøet driver aktiv rekruttering,
bl.a. rundt ungdomsskoler. I
tillegg til «Nasjonal» Ungdom
ryktes det at en ny gruppe, kalt SS
Norge, driver organisert våpentrening i området.
Vigrid har vært svært synlige på
store deler av Østlandet, og Romerike er ikke noe unntak. Tore W.
Tvedt og andre «goder» (religiøs
leder, red.anm.) har gjennomført
et titalls nazidåper og konfirmasjoner de siste månedene, uten at
politiet har grepet inn. Disse har
flere ganger blitt gjennomført
med presse til stede, noe som har
resultert i flere store avisoppslag.
Mandag 13. oktober ble det holdt
et antirasistisk møte på Jessheim,
her ble Øvre Romerike SOS
Rasisme stiftet. Det ferske lokallaget planlegger nå en offensiv for
å møte de nazistiske problemene
i distriktet.

Tom Kimmo Eiternes: Veien tilbake fra nazismen
AV ELISABETH JOHANNESSEN

Politiet voktet nazistkonsert i Ljungby

Hva kan gjøres?
- Man kan hjelpe ved å stille opp og gi
nazistene som bryter med miljøet ett alternativ. Straks en nazisist innrømmer tvil må det
handles! Tom er ikke så redd for at nazismen
er en trussel mot samfunnet. - Det er ikke noe
fare for politisk partier som stiller til valg. Jeg
er mer redd for hva enkeltpersoner kan finne
på. 80% av dem som kommer inn i nazimiljøet ryker ut igjen. Tom kjenner lite til hvilke
nazistiske grupperinger som er farligst i dag.
- Vigrid er en fare for lokalsamfunnene, men
ikke hele Norge, sier Tom.
Media framstiller nazistene større
- Journalister elsker å høre nazistene sin side
av saken. De fremstiller nazistene mye større
enn de er og skaper en verden som ikke eksisterer. Det offentlige har helt klart et ansvar.
Overvåkningspolitiet må gjøre en god jobb,
det samme gjelder politiet. De må slå hardt
ned hver gang, mener Tom.
Råd til lokalmiljøene
- Ikke bruk fysisk vold! Det er viktig å
engasjere lokalmiljøet mot ideologien. På alle
områder! Jobb med skolene. Husk at det er
viktig å ikke dømme noen!, avslutter Tom.

Slå tilbake
• Fasiten på hvordan et lokalmiljø kan
bli kvitt nazismen eksisterer ikke, men
det finnes mange tiltak som har gitt
positive erfaringer.
• Organiser dere, start et lokallag av
SOS Rasisme.
• Verv mange medlemmer til SOS
Rasisme
• Vis at dere er der, og at rasismen ikke
får stå uimotsagt: Skriv pressemeldinger, spre plakater og løpesedler, hold
stands på gata osv.
• Fjern all nazistisk propaganda (klistremerker, plakater, tagging)
• Kontakt politiet og be de ta stoppe
nazimarkeringer. Vis til §135a.
• Inviter til møte mellom SOS Rasisme,
offentlige etater (politi, utekontakt,
ungdomsklubben, skoler osv.) og
andre berørte parter ( f.eks. foreldre
til nazister). Diskuter felles mål og
metoder for å bekjempe nazismen.
• Arranger antirasistisk konsert
• Hold åpne møter, med innledninger og
diskusjoner om nazisme.
• Hold foredrag om rasisme og nazisme
på skoler.

§135a («rasismeparagrafen»):

«

Med bøter eller fengsel inntil 2 år
straffes den som ved uttalelse eller
annen meddelelse, herunder ved bruk
av symboler, som framsettes offentlig
eller på annen måte spres blant allmennheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt
en person eller en gruppe av personer
på grunn av deres trosbekjennelse,
hudfarge eller nasjonale eller etniske
opprinnelse (…)

FNs «Konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering»

«

Konvensjonen forplikter alle
medlemsland til å: a) erklære som
straffbar handling all spredning av
ideer om raseoverlegenhet eller rasehat..» og «b) erklære ulovlig og forby
organisasjoner og organisert og annen
propagandavirksomhet som fremmer
og tilskynder til rasediskriminering.

Nasjonal Ungdom
Startet: 2003
Leder: ???
Kjerneområder: Øvre Romerike, Osloområdet
Propaganda: Internettside, Nasjonal
Motstand (magasin), klistremerker
Kjente medlemmer: Mikkel Vetvik,
Werner Holm, Dariusz Arnesen

Vigrid
Startet: 1999
Leder: Tore W. Tvedt
Kjerneområder: Fredrikstad, Drammen,
Øvre Romerike
Propaganda: Internettside, Vigrid
(månedsmagasin)
Kjente medlemmer: Tore W. Tvedt,
Thorgrim Olaf Bredesen

llk høst 2003
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Hytteeiere mot asylmottak
Hytteeiere på Bjorli i Oppland har
startet en aksjon for å få fjernet
asylmottaket i bygda, skriver
Sunnmørsposten. Årsaken er gjentatte innbrudd i hyttene på stedet.
Lensmannen i Lesja og Dovre,
Anders Torvik, sier til NTB at det
ikke er holdepunkter for å mistenke
asylsøkere for innbruddsbølgen.
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Gratis norskkurs Med hjelp av fire pensjonerte lærere og lånte

• Flere guider enn flyktninger
Oslo kommune klarer ikke å skaffe nok flyktninger til alle som ønsker å være flyktningguide,
melder P4. Flere enn 800 frivillige nordmenn
hjelper nå nyankomne flyktninger til å integrere
seg i samfunnet. Etter at Røde Kors gikk i gang
med en omfattende kampanje forrige måned
for å rekruttere flyktningguider venter nå 60
frivillige på å få noen å hjelpe.

lærebøker har det blitt norskkurs ved Søre Sunnmøre mottak i
Ulstein, skriver Vikebladet. Når staten stoppet undervisninga i år,
startet asylsøkerne opp på eget initiativ. Initiativet fra asylsøkerne
tok form som et spørsmål i lokalavisen tidligere i høst: – Er det noen
som kan lære oss norsk! Etter at staten stoppet norskundervisningen
i 2003, forsvant skoletilbudet for de voksne asylsøkerne. De fire
lærerne trives og vil fortsette med norskundervisningen på ubestemt
tid. – Det er artig, forteller Guri Saunes, som er veldig fornøyd med de
positive og lærevillige elevene. – Skulle ønske alle elever var sånn.

• For svart for de gamle Porsche Fairchild
ønsket å jobbe gratis for Røde Kors. Etter
lenge å ha vært aktiv i Røde Kors, ble hun nylig
fortalt at hennes mørke hudfarge var årsaken
til at hun ikke hadde fått gå på et eneste hjemmebesøk det siste året, skriver Bergensavisen.
Selv om Fairchild ikke får dra på hjemmebesøk,
jobber hun som frivillig på utflukter og på eldrehjem. Der er hun godt likt blant beboerne.

Foto: Trond Thorbjørnsen

LLK Sandefjord høsten 2003

Helga 26. til 28. september hadde SOS Rasisme årets
andre lokallagskonferanse.
AV INGRID ØSTERHAUG
Antirasister fra hele Norge var
samlet for lære mer om rasisme
og antirasistisk arbeid, for å bli
kjent med hverandre og lære av
hverandres erfaringer.
Kriminalitet har ingen nasjonalitet!
Hovedtemaet for konferansen
var innvandrere og kriminalitet,
og på lørdag formiddag holdt kriminolog Elisabeth Myhre Lie en
svært interessant innledning om
temaet. Media bygger opp under
uriktige holdninger som påstår
at folk med innvandrerbakgrunn
er mer kriminelle enn den etnisk
norske befolkningen. Myhre Lie
pekte blant annet på at kulturell bakgrunn ikke er en gyldig
årsaksforklaring for kriminalitet,
men at andre faktorer spiller inn
på hvem som blir kriminelle, blant
annet kjønn, alder og bosted. Etter
innledningen diskuterte gruppene
seg i mellom, innholdet i innledningen.
Aksjon på byen
Et annet av konferansens høydepunkter var aksjonen i Sandefjord sentrum. Med verveblokker, standsbukker, jakkemerker,
aviser, løpesedler og godt humør
dro en haug med aktivister til
byen. To timer senere kom de tilbake, i enda bedre humør og med
386 nye medlemmer. Fantastisk!
Verksteder
Både på lørdag ettermiddag
og på søndag formiddag kunne
aktivistene velge mellom flere

spennende verksteder å delta
på. Nazisme, hvordan arrangere
konsert, lokallagsarbeid, kurdere,
ureturnerbare asylsøkerer, norsk
flyktningpolitikk var noen av
mange temaer man kunne velge
mellom. I tillegg ble det avholdt
danseverksted og graffitiverksted for de litt mer kunstnerisk
anlagte.
SOSialt
Lokallagskonferansene til SOS
Rasisme er ikke bare arena for
læring og diskusjon, men også
for sosiale begivenheter. Både
fredag og lørdag kveld var det
mange morsomme aktiviteter på
programmet, blant annet leker,
spill, teatersport, kanonball og
sofadiskusjoner. Gjennom de
sosiale aktivitetene på konferansene blir deltakerne bedre kjent
med hverandre og dette leder til
større kontakt mellom lokallagene
og deling av erfaringer på tross av
fysiske avstander. De aller fleste
reiser hjem fra en konferanse med
mer enn ny kunnskap, nemlig nye
vennskap. (Det er også mange
eksempler på kjærestepar som har
funnet hverandre på lokallagskonferanse med SOS Rasisme).
Vellykket
LLK i Sandefjord var både sosial
og lærerik, og aksjonen på byen
var en av de beste vi har hatt. Det
er stor enighet om at konferansen
var vellykket, men SOS Rasisme
har som mål å bli Norges beste
organisasjon på konferanser, og
vi vil fortsette å jobbe for å nå
dette målet.

Foto: Adam Tumidajewicz
Aksjon på byen i Sandefjord var en suksess.

Foto: Trond Thorbjørnsen
Firmenningene Thomas
Sandum Pedersen og
Silje Furuhaug Sandum
oppdaget sine familiære
bånd på konferansen.

Foto: Adam Tumidajewicz
Morgengymnastikk med Christiane :)

Foto: Trond Thorbjørnsen
Kreativ framførelse av gruppearbeidet.

Foto: Ola Melbye Pettersen
Ulrik leder an under Aksjon på byen.
Foto: Adam Tumidajewicz
Sandro viser hvordan verving utføres i praksis.
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Aldri mer

Marker Krystallnatta!
Antirasister i alle aldre bør arbeide for å arrangere en
markering i forbindelse med Krystallnatta, både der man
bor, der man jobber og der man går på skole. Det er viktig
å markere Krystallnatta – det er og blir viktig å minne folk
om historien for å unngå at det samme kan skje igjen.
Gjennom en verdig og flott markering av Krystallnatta,
som trekker mange mennesker, viser man også at «Vi
er mange, vi er sterke!». Dette er viktig i kampen mot
rasisme og nazisme.
I Norge er Krystallnatta den tredje største faste politiske
markeringsdagen, etter 1. mai og 8. mars. Det er i all
hovedsak SOS Rasismes lokallag som er initiativtakere
til markeringen, og som oftest er det også lagene som
gjennomfører markeringene. Gjennom markeringene får
mange mennesker muligheten til å vise at de er motstandere av så vel rasisme som nazisme.
Ved at man markerer Krystallnatta slik som det blir gjort i
hele Europa, viser man mange viktige standpunkter. Disse
er blant annet:
- Vi glemmer aldri Krystallnatta – det skal ikke skje
igjen!
- Vi minnes de som døde både på selve Krystallnatta, og
de som senere døde under Holocaust
- Vi minnes alle de som døde på grunn av nazismen
- Vi viser at nazisme og rasisme ikke er, og aldri kommer
til å bli, akseptert!
For et lokallag av SOS Rasisme er dessuten en slik markering positiv på mange andre måter. Den ene er at man
viser seg fram i lokalsamfunnet, at man viser at man er
der. Gjennom media får mange vite om SOS Rasisme, og
at det finnes et lag i nærområdet. Dette kan videre føre til
både nye aktive medlemmer, og godvilje fra næringsliv
og offentlige myndigheter – som også gjerne vil bekjempe
nazisme og rasisme!
Ved å markere Krystallnatta tiltrekker man seg nye aktivister, noe som alle lokallag trenger massevis av. Mange
som kanskje er litt usikre på om de tør komme på møte
eller lignende, kan fort finne veien til en demonstrasjon
der man føler seg mer anonym. Om de der treffer lokale
aktivister, er veien enda kortere til neste medlemsmøte.
Derfor er det viktig at dere har mange aktivister som verver
på arrangementet, og som kan komme i kontakt med
potensielle aktivister. Dessuten er flere medlemmer både
positivt politisk, det gir mange mulighet til å ta et aktivt
standpunkt mot rasisme og nazisme, og det gir lokallaget
mer penger å rutte med når medlemsrefusjonen gjøres opp.
Så derfor er verving på arrangementer som Krystallnatta
en gylden mulighet for alle lokallag!

I Askim har russen en tradisjon på å markere krystallnatta med fakkeltog.

AV ULRIK MOTZFELDT GJØLSTAD
9. november 1938, Krystallnatta,
var starten på den systematiske
utryddingen av jødene i Hitlers
Tyskland.
Etter flere år med systematisk
hatpropaganda og overgrep,
kulminerte det hele i et scenario
av vold og terror. Synagoger
ble påtent, jøder ble lemlestet
og drept, og deres butikker ble
ramponert. Tilbake lå gater fulle
av knust glass fra butikkvinduene. Krystallnatta var et faktum.
Startskuddet var gått for det som
skulle koste om lag 6 millioner
jøder livet.
Da britiske soldater rykket inn
i den tyske konsentrasjonsleiren
Bergen-Belsen 15. april 1945
ble de møtt av et forferdelig syn.
De fant 15 000 døde fanger, og
ytterligere 10 000 fanger døde i
løpet av kort tid etter befrielsen.
Døde fanger lå stablet i hauger,
eller lå og råtnet i åpne massegraver. Fanger som hadde overlevd
kunne fortelle om handlinger
så bestialske at de ikke var til å
tro. I løpet av årene fra 1933 til
1945, de årene som nazistene
styrte Tyskland, hadde nærmere
6 millioner jøder blitt drept i leire
rundt om i Europa, sammen med
5,5 millioner politisk aktive, kriminelle, asosiale, handikappede,
Jehovas Vitner, homofile og
romanifolk. Dette er den utryddelsen som senere har fått navnet

Foto: Bjørn Steinar Meyer, Smaalenene medier as

Holocaust.Hvordan kunne noe
slikt ha skjedd midt i hjertet av
Europa?
Begynnelsen
Etter Hitlers maktovertagelse i Tyskland i 1933
begynte den nazistiske terroren. I starten var denne
terroren ikke spesielt rettet
mot jøder, men mot alle
gruppene i samfunnet som
nazistene så på som fiender.
I starten var nazistene spesielt
interessert i å bli kvitt politiske
motstandere, som for eksempel
kommunister, sosialister og fagforeningsfolk. Mange av de som
kunne ha bekjempet nazismen
gjennom politikk satt derfor i
konsentrasjonsleirer allerede på
midten av 30-tallet. Likevel var
den usystematiske og psykiske
terroren av jøder såpass utbrett at
allerede i 1933 rømte 37 000 jøder
fra Tyskland. Nürnberg-lovene,
som ble innført i 1935, fratok
alle jøder og personer i jødisk
slekt det tyske statsborgerskapet.
Videre bestemte disse lovene
at personer som hadde «jødisk
blod» ikke kunne gifte seg med
personer som hadde «tysk eller
beslektet blod». Brudd på disse
lovene medførte alvorlige straffer. I tiden fram til Krystallnatta
pågikk det også en beinhard og
effektiv propaganda, ledet av propagandaminister Joseph Gobbels,
mot jødene. Filmer som «Den

evige jøde» («Der ewige Jude»)
var hverdagslige, og på kinoer og i
I tiden fram til Krystallnatta pågikk det
også en beinhard og effektiv propaganda, ledet av propagandaminister
Joseph Gobbels, mot jødene. Filmer som
«Den evige jøde» («Der ewige Jude») var
hverdagslige, og på kinoer og i teatre
sørget sivilkledde SA-medlemmer for at
det oppstod tumulter og antijødiske rop
hver gang en jødisk skuespiller opptråde.

«

teatre sørget sivilkledde SA-medlemmer for at det oppstod tumulter og antijødiske rop hver gang en
jødisk skuespiller opptråde.
Ikke bare jøder
«Rensingen» av Tyskland
begynte også i perioden mellom
1933 og 1938, om enn i det stille.
Fysisk- og psykisk handikappede,
psykisk syke og andre grupper
som allerede var «usynlige» i
samfunnet ble i «raserenhetens
navn» utryddet i stor skala.
Nazistenes utryddelse av personer
med «dårlig gener» tjente også en
annen hensikt enn bare «rensingen
av det tyske blod». Det var også
en prøvestein for å se hvor langt
man kunne gå før folket reagerte
på grusomhetene. Etter hvert som
man tok ut grupper i befolkningen
og satte disse i konsentrasjonsleirer, uten at noen reagerte, forstod
nazistene at også jøder, sigøynere
og homofile kunne taes uten reaksjoner fra folk.

krystallnatta

Tips til hvordan
arrangere Krystallnatta
• Det finnes mange forskjellige arrangementsformer som man kan bruke. Her er
noen av de vanligste, men husk at selv
om Krystallnatta er en godt innarbeidet
markeringsdag, bør man ikke stole på
at folk dukker opp av seg selv. God
organisering av markeringa er viktig!
Fakkeltog
• Er den vanligste markeringsformen
blant SOS Rasismes lokallag. Krystallnatta er på vinterstid, og markeringene
er som regel på kveldstid. Dette er en
effektfull arrangementsform med stor
symbolikk.
Demonstrasjonstog
• Demonstrasjonstog er nok det de fleste
forbinder med politiske markeringer. I
likhet med fakkeltogene er dette en fin
måte å markere Krystallnatta på, som
tiltrekker seg mye oppmerksomhet og
mennesker.
Punktmarkering
• En punktmarkering er en grei og fin
markering, hvor folk samles på et
torg eller annet sted. Her kan man ha
appeller om Krystallnatta, og dele ut
løpesedler og verve medlemmer.
Stand om rasisme og nazisme
• På en stand, som man har på et sentralt
sted der man vet det kommer til å
gå mange folk forbi, kan man dele ut
løpesedler om Krystallnatta, selge AntirasisteN, verve medlemmer og diskutere
med folk. En grei markeringsform, som
ikke krever all verden av forberedelser.
Gateteater om det som skjedde 9. nov
• Dersom lokallaget er litt «kunstnerisk
og teatralsk», kan det være et flott
alternativ å sette opp et gateteater om
Krystallnatta, som man for eksempel
kan fremføre i forbindelse med en stand.
Gateteater er et lite, kort teaterstykke
på et par minutter, som kan fremføres
gang på gang – slik at stadige nye
forbipasserende kan se det. På denne
måten får man både oppmerksomhet og
muligheten til å fremføre et budskap.

Krystallnatta fikk navnet sitt etter alt det knuste glasset som lå igjen i gatene dagen etter.

Krystallnatta
For å forstå hva som utløste
Krystallnatta 9. november 1938
må man se på hva som skjedde
i tiden rett før denne datoen. 6.
november 1938 mottok den unge
jøden Herschel Grynszpan, som
bodde i Paris, et postkort fra
sin far. Faren, Zindel, var en
av 18 000 tyske jøder som 27.
oktober hadde blitt tvangsflyttet
østover i Tyskland, til grensen
mot Polen. På postkortet hadde
Zindel beskrevet for sin sønn de
forferdelige forholdene som de
tvangsforflyttede levde under.
Herschel Grynszpan ble så forbannet av det han hadde lest på
kortet at han gikk til den tyske
ambassaden i Paris og skjøt den
første tyske ansatte han møtte.
Offeret ble den tyske diplomatassistenten Erns vom Rath, som
døde 8. november av skadene
han ble påført fra skuddet.
Dagen etter, 9. november, fikk
hele Tyskland vite om det som
hadde skjedd. De fikk også høre
av Hitler og nazistenes propagandamaskineri at drapet var en del
av en verdensomspennende jødisk
konspirasjon mot Tyskland.
Terroren startet i Berlin 9.
november 1938, organisert uoffisielt av SA stormtroppene. Hitler
kommenterte aldri offentlig forfølgelsene denne kvelden, men
han var sannsynligvis den som
internt i nazipartiet ga beskjed om
at terroren skulle finne sted. Utad

var det propagandaminister Gobbels som ga ordre om at volden
skulle begynne.
Synagoger ble satt i brann.
Jødiske butikker fikk vinduene
knust over hele landet, og det er
dette som ga natten navnet sitt,
Krystallnatta. Grunnen var nemlig
at alt glasset som fløt i gatene
dagen etterpå skinte som krystall. Mange jøder ble også fysisk
angrepet, og over hele landet ble
det i jødiske nabolag tent bokbål,
hvor jødiske religiøse bøker ble
brent etter at de var stjålet fra
synagoger og private hjem.
Rene tall
I rene tall kan selve Krystallnatta
oppsummeres med at i løpe 24
timer ble 7 000 jødiske butikker
angrepet, 200 synagoger brent og
ødelagt, 91 jøder drept og over
30 000 jøder ble arrestert og
deportert. Mange av jødene
som ble arrestert i løpet av
Krystallnatta ble drept i løpet to
måneder.
Under krigen
Den delen av utryddelsen som
foregikk i perioden etter Krystallnatta og frem til krigens slutt
i 1945 er i stor grad kjent for
de fleste antirasister. I årene fra
1938 til 1942 bar ikke utryddelsene preg av den maskinmessige
utførelsen som preget Holocaust i
årene fra 1942 og fram til slutten
på andre verdenskrig. Fra 1938

til 1940 foregikk det meste av
utryddelsen i leirer i Tyskland,
og besto for det meste i eksperimentelle drap. Blant annet ble
jøder og andre fanger brukt som
«forsøksdyr» i medisinske forsøk,
og nazistene prøvde seg også
fram med forskjellige metoder
for effektive massedrap. I tillegg
døde mange av fangene på grunn
av vold, terror, sult og beinhardt
arbeid. I denne perioden opprettet
også nazistene enorme konsentrasjonsleirer i det okkuperte Polen,
og de tvang jøder, spesielt i Polen,
inn i gettoer, hvor forholdene var
elendige. I disse gettoene døde
jøder i hopetall på grunn av sult,
epidemier, kulde og sykdommer.
I januar 1942 presenterte
ledende nazister «den endelige
løsningen». Dette var løsningen
på «det jødiske problem», nazistenes ønske om å utrydde alle jøder.
Den endelige løsningen gikk ut
på at alle jøder, uansett land de
befant seg i, skulle transporteres
til konsentrasjonsleirer. I leirene
skulle så utryddelsen effektiviseres, slik at man ikke fikk en
opphopning av jøder som ventet
på å bli utryddet. Gjennom denne
«endelige løsningen» la man også
grunnlaget for det vi i dag kjenner som Holocaust. Nærmere 6
millioner jøder og 5,5 millioner
andre fiender av nazi-Tyskland
måtte bøte med livet.
I ettertid har man regnet Krystallnatta som den symbolske star-

ten på Holocaust. Krystallnatta
beviste for de nazistiske lederne
at det tyske folket var blitt godt
nok hjernevasket og tilvendt den
nazistiske ideologien at bestialske
utryddelser av andre mennesker
var gjennomførbart, uten for
mange protester. Derfor er også
Krystallnatta en viktig merkedag
i kampen mot nazisme.
I dagens Europa
Krystallnatta er i dag den store
markeringsdagen mot rasisme og
nazisme, spesielt i Norge, men
også ellers i Europa. Mye av grunnen til at nettopp Krystallnatta er
den viktigste markeringsdagen er
fordi det er medlemsorganisasjoner, slik som SOS Rasisme, som
har gjennomført markeringene
rundt om i Europa.
I Norge er Krystallnatta den
tredje største faste politiske markeringsdagen, etter 1. mai og 8.
mars. Det er i all hovedsak SOS
Rasismes lokallag som er initiativtakere til markeringen, og som
oftest er det også lagene som gjennomfører markeringene. Gjennom
markeringene får mange mennesker muligheten til å vise at de er
motstandere av så vel rasisme som
nazisme. Derfor er det viktig at
alle antirasister over hele landet
går sammen og markerer Krystallnatta under parolen «Vi glemmer
aldri Krystallnatta»!

Åpent møte om 9. november
• På et åpent møte kan man for eksempel
ha en innleder som holder et foredrag,
som man deretter diskuterer rundt.
En annen variant av åpent møte er
å få lokale politikere til å stille opp i
en debatt rundt flyktningpolitikk og
rasisme lokalt.
Konsert – Rock mot rasisme
• Noen lokallag har i mange år arrangert
en konsert på det lokale ungdomshuset
i forbindelse med Krystallnatta. Mellom
bandene kan man komme med appeller,
og man kan verve medlemmer i døra.
Rusfrie konserter med ordentlig trøkk er
mangelvare de fleste steder i landet, så
dette er nesten garantert suksess!
Antirasistisk Kafé
• Bak boller, kok kaffe og arranger en
antirasistisk kafé i et egnet lokale. Her
kan alle føle seg velkommen, og man
kan utveksle ideér, tanker og meninger
over en kopp te eller kaffe. Om dere
inviterer noen for å lese dikt, holde en
innledning eller annet, så kan det danne
grunnlaget for mange diskusjoner
utover kvelden.
Filmkveld med antirasistiske filmer
• Det finnes mange gode og fine filmer
som har et antirasistisk budskap.
Undersøk om det finnes muligheter
til å få tak i en slik film, og arranger
en filmkveld. Slike kvelder kan danne
grunnlaget for flotte og viktige debatter
om både rasisme og nazisme, og hvorfor disse ideologiene må bekjempes.
Kokebok!
• Dette er bare noen av de uttallige
måtene man kan arrangere Krystallnatta
på. For å få flere tips om hvordan man
kan arrangere en markering, anbefaler
vi den nye Krystallnattakokeboka som
SOS Rasisme har laget denne høsten.
• Den kan fåes ved å henvende seg til
SOS Rasismes økonomiutvalg
PB 297, 5501 Haugesund
tlf: 52 71 21 75
e-post: ou@sos-rasisme.no

Pastor Martin Niemüller:
Først kom de for å ta kommunistene,

Så kom de for å ta de homofile,

men jeg protesterte ikke

men jeg protesterte ikke

for jeg var ikke kommunist.

for jeg var ikke homofil.

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene,

Da de kom for å ta meg,

men jeg protesterte ikke

var det ingen igjen som kunne protestere.

for jeg var ikke fagforeningsmedlem.
Pastor Martin Niemüller,
Så kom de for å ta jødene og sigøynerne,

tysk prest og fredsforkjemper under

men jeg protesterte ikke

og etter Hitlers nazi-regime

for jeg var ikke jøde eller sigøyner.

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,-

kr

15,-

__ 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 5–03

___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

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
Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.
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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Kritikk mot Østerrike

• Lærte hund nazi-hilsen En tysker slipper tiltale etter at han lærte hunden

Adresseavisen melder at Østerriksk høyesterett og FN kritiserer
Østerrike for landets strenge flyktning- og innvandringspolitikk, skriver
østerrikske medier. FNs høykommissær for flyktninger, mener at de
planlagte endringene i Østerrikes
flyktninglover vil gjøre dem til blant
de strengeste i Europa.

Adolf å hilse som en nazist på kommandoen Heil Hitler, melder Siste.no. Han
ble anmeldt i mars da han på åpen gate ropte nazistiske slagord, men nå er det
klart at han slipper tiltale. Det er forbudt å vise nazistiske symboler i Tyskland,
men fordi mannen er tiltalt på flere liknende, men mer alvorlige punkter, bestemte
Berlin-retten å henlegge saken. Han er tidligere anholdt på gaten for å ha ropt
nazislagord og for å ha hatt på seg en nazi-T-skjorte. Dersom han blir dømt kan
han bli sittende i fengsel i fem år ifølge de tyske etterkrigslovene, som var ment å
forhindre en oppblomstring av nazismen.

• Sykehus brukt til nazistiske massedrap
Nazistene brukte sykehusene til massedrap under Holocaust. Dette kommer fram i en ny rapport fra Tysklands
Føderale Arkiver, melder ABC News. Rapporten forteller
at leger og sykehuspersonell på sykehus i Tyskland, Østerrike, Polen og Tsjekkia drepte minst 200 000 handikappede menn, kvinner og barn ved hjelp av gass, medisiner
og ved å sulte dem i hjel. Dette var en del av Adolf Hitlers
program for å «rense den Ariske rase».

UDI kan bli delt i to
Utlendingsdirektoratet, UDI, kan bli delt
i et direktorat med ansvar for asylsøknadene og et annet som får ansvaret
for integreringen. Erna Solberg sier at
tilstrømningen av asylsøkere har tatt
oppmerksomheten bort fra arbeidet
med å bistå dem som får opphold.
Resultatet av utredningen skal legges
frem for Stortinget i en melding til neste
vår.

Frp vil ha elektronisk
merking av asylsøkere
Frp vil ha elektronisk merking av
asylsøkere for å hindre at de stikker av
mens asylsøknadene er til behandling,
skriver Dagbladet. England vurderer
tiltaket. Merkingen kan gjøres ved at en
databrikke monteres rundt håndleddet
eller ankelen. Frps innvandringspolitiske talsmann, Per Sandberg, vil ha
det samme i Norge. - Frp vil legge frem
forslag om dette i Stortinget allerede i
høst. Vi vil hente inn informasjon fra de
britiske sikkerhetsfirmaene. Det burde
for øvrig norske myndigheter også
gjøre, sier Sandberg til VG.
Direktør Trygve Nordby i Utlendingsdirektoratet (UDI) fnyser av forslaget.
- Dette er merking av mennesker som
gir assosiasjoner til måter man merket
jøder på under krigen. Vi kan ikke
behandle mennesker på denne måten,
sier han til NRK.

Norge bryter med
barnas rettigheter

Det nystartede Haugaland Union of Refugees på kontoret i Haugseund. Til høyre ser du faksimilen av det første
nummeret

Lokallagsrunden
gi oss tips@sos-rasisme.no
Asker SOS Rasisme
Det er full fart i lokallaget igjen
etter en stille periode. Det er
ukentlige aktiviteter på Rosenlund, samtidig som lokallaget
også deltar på aktivitet i regi av
fylkeslaget og er sentral i planleggingen av Krystallnattmarkering
i Oslo.
Moss SOS Rasisme
Moss SOS Rasisme har i anledning Krystallnattamarkeringa i
Moss inngått et samarbeid med
LO’s Ungdomsutvalg i Moss.
Det vil bli arrangert fakkeltog,
appeller og andre kulturelle
innslag.
Fredrikstad SOS Rasisme
På FN-dagen 24. Oktober arrangerer de konsert med Farout fish-

ing på St Croix i Fredrikstad.
De skal også arrangere fakkeltog
på Krystallnatta, i etterkant vil det
bli kulturkafé, dette også på St.
Croix.
Haugaland Union of Refugees!
Denne gruppa består av 15-20
personer, som kommer fra forskjellige land som ligger i Afrika
og Asia. De har startet denne gruppen rett etter landskonferansen i
Sandefjord. Denne gruppa lager
ei avis som heter «The voice of
refugees». Her prøver de å skriva
litt om hvordan utlendinger har
det her i Norge. Spesielt de som
er nye her. Artikklene pleie å stå
på engelsk, fordi de fleste av dem
kan ikke skrive eller snakke norsk.
Ideen bak det hele er å prøve å
vise at flykninger er ikke farlige,

og det er ikke en grunn til å frykte
dem. Vi kan heller prøve å forstå
dem, og hjelpe dem istedenfor.
Hver dag pleier de å skrive i
avisa og jobber på kontoret. Det
er første gang de skal prøve å lage
avis, derfor er de veldig spente og
glade for å kunne få muligheten til
å lage sin egen avis.
HAU markerer som vanlig Krystallnatta, 9. november.
Arrangemantet vil starte kl 18.00
med et fakkeltog. etter fakkeltoget
vil hele folkemengden gå ned på
Edda kino, for å se en film om
Rabinowitz.
arrangementet vil slutte kl.
22.00. I forbindelse med dette
arangemanget vil vi da samarbeide med mange andre organisasjoner. Vi har sendt et brev til

263 forskjellige organisasjoner
og tilbudt dem ett samarbeid.
Vi har da i HAU satt sammen en
arbeidsgruppe på 5 personer. På
torsdag den 16.10 vil vi ha et møte
med de forskjellige organisasjonene og sette sammen en større
arbeidsgruppe.
Stavanger SOS Rasisme
7.. til 9.november går Paxseminaret av stabelen i Stavanger. Semeinaret er et samarbeid
mellom Stavanger SOS Rasisme,
ATTAC Rogaland og Folkeaksjonen mot krig. Seminaret vil bestå
av en del praktiske verksteder,
samt innledninger fra hver organisasjon. Seminaret vil munne ut i
den tradisjonelle krystallnattmarkeringen søndag kveld, hvor det
blir fakkeltog og appeller.

I dag må innvandrere som ønsker å bli
gjenforent med barna sine tjene minst
160.000 kroner i året. Det kan være
brudd på FNs barnekonvensjon, mener
Redd Barna, skriver Moss Dagblad.
Redd Barna krever at Norge fjerner
kravet for at barn skal bli gjenforent
med sine egne foreldre. Kommunalminister Erna Solberg sier tilstrømningen
av innvandrere er så stor at Norge ikke
har mulighet til å la alle flyktningene
bli gjenforent med barna sine. – Vi har
foretatt en vurdering, og mener ikke at
vi bryter barnekonvensjonen eller den
europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Den praksisen vi har lagt
oss på er i tråd med den de aller fleste
europeiske land har, sier Solberg.

Ber om opphold på
humanitært grunnlag
Flyktningfamilien på Kolbu som Utlendingsdirektoratet har bestemt seg for å
kaste ut av landet, vil søke om opphold
på humanitært grunnlag, melder NRK
Hedmark og Oppland. Ekteparet er
fra Tsjetsjenia og India og har to barn
sammen. Mannen har fått avslag på
søknad om asyl og har heller ikke fått
arbeidstillatelse. Hvis de blir kastet ut
av landet blir familien splittet og trolig
sendt til hvert sitt land.
Mannens arbeidsgiver, Johannes
Dyste, mener Utlendingsdirektoratet
må la familien få bli på Toten. - Jeg
opplever at disse menneskene nesten
er rettsløse, og mener at de bør få bli
her på humanitært grunnlag, sier Dyste.
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Økende skepsis til innvandring i USA

• Asylsøkere funnet druknet
Den greske kystvakten fant fem døde menn i sjøen
like ved øya Evia, melder ANB-AP. Politiet mener
mennene var asylsøkere som har forsøkt å ta seg
i land i Hellas. En gruppe på 18 asylsøkere fra Irak
og Afghanistan ble pågrepet og tatt i varetekt på
stranda kort tid etterpå. Hendelsen fant sted ved
kystbyen Kymi, 19 mil nord for Aten, opplyser en
talsmann for myndighetene

Amerikanerne er blitt mer skeptiske til innvandring som en følge av økonomisk usikkerhet og
terrorangrep, sier eksperter på innvandring til
Aftenposten. -Innvandrerfiendtlige holdninger
går alltid i bølger og følger økonomien, men
akkurat nå er det verre enn det har vært på
nesten 20 år, sier Lavinia Limon, som er
president i organisasjonen Immigrasjons- og
flyktningtjenester i Amerika.
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• 12 flyktninger døde på vei fra
Tyrkia til Hellas
Minst 12 flyktninger døde mens de var på
vei fra Tyrkia til Hellas, opplyser gresk politi.
Tusenvis av flyktninger krysser hvert år
grensen mellom Tyrkia og Hellas. Det er
ikke uvanlig at enkelte omkommer fordi de
tråkker på miner som er lagt ut mellom de to
landene, melder TV 2.

Innvandring redder landsbygda
Innvandrere som har bosatt seg i kommuner som
mister mange unge innbyggere er en viktig motvekt til
fraflytting i distriktene.
– Mange vil begrense mottak av flyktninger, men det er
kanskje der den mest stabile tilveksten ligger for tiden,
sier forsker Lars Østby ved Statistisk sentralbyrå (SSB)
til ANB. SSB sine tall viser at svært mange kommuner
fortsetter å tape utflyttere til resten av landet, slik
trenden har vært siden 50-tallet.

Oslo World Music Festival

Salif Ketia spiller på

Foto: Lucille Reboz

4. – 9. november vil Oslo World Music Festival sette sin farge på Oslo. I alt 300 musikere fra hele verden vil stille ved årets arrangement som i år har 10- årsjubileum,
selvsagt ble AntirasisteN interessert.
AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR

• Startet opp i 1994 under navnet
Verden i Norden. Endret i 2002
navnet til Oslo world Music
Festival.
• I år vil 300 musikere fra hele
verden være involvert i 28 arrangementer som finner sted på et titalls
konsertarenaer i Oslo.
• Det er ventet 10 000 publikummere
og festivalen er med det landets
største arrangement for verdensmusikk
• Rikskonsertene står bak Oslo
World Music Festival. Kronprins
Haakon åpner årets festival i Kulturkirken Jakob, 4. november.
• For fullstendig program se worldmusic.no

Det er 10 år siden Oslo World
Music Festival for første gang ble
arrangert i Oslo. Mange av festivalartistene som Global Groove
og Kilimanjaro var da lite kjent
her i Norge. I dag har verdensmusikken fått økt oppmerksomhet og
AntirasteN tok derfor kontakt med
festivalleder Anne Moberg for å få
vite noe mer om festivalen.
Før og nå
De første årene var festivalen
nært knyttet til Cosmpolite, hvor
flere av konsertene fant sted.
Dette har endret over tid og festivalen involverer i dag flere konsertarenaer rundt i Oslo, Moberg
forklarer:
– Festivalen samarbeider i dag
med flere spillesteder som gir
arrangementene en enda større
bredde på tvers av de musikalske grensene. For eksempel vil

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

konsertene i Kulturkirken Jacob
ha et mer klassisk uttrykk, mens
arrangementene på scener som
Blå vil være rettet mer mot et
klubbpublikum Verdensmusikk er
en utrolig stor sjanger, og vi har
aktivt jobbet for å skape en større
bredde i programmet for å kunne
nå ut til et større publikum.
Oslo World Music Festival har
i løpet av årene vokst til å bli
landets største arrangement for
verdensmusikk, og over 10 000
publikummere hadde løst inn
billett i 2002.
– Vi har hatt en jevn økning
gjennom alle årene vi har arbeidet
med festivalen. Det er på mange
måter et nybrottsarbeid siden
verdensmusikk har et relativt lite
marked her i Norge. Derfor er det
litt unikt at vi kan lage et så bredt
program når miljøet er så lite. I
år er det hele 28 arrangementer,
og når det står på som er verst er
hele 60 – 70 mennesker involvert i
arbeidet, kan Moberg fortelle.
Musikken og kulturelt mangfold
Musikere fra Algerie, Bosnia,
Marokko, Elfenbenkysten og
Iran er noen av landene som
er representert ved Oslo World
Music Festival. Jeg spør om det
er viktig for festivalen at musikere

Kimno Pohjonen

fra hele verden stiller, og om det
er enkelte artister arrangørene vil
trekke frem?
– Vi prøver å sette sammen et
program hvor musikk fra mange
områder er representert, hvor vi
inkluderer tradisjonsmusikk så
vel som nyskapende uttrykk. I
år er det 10-årsjubileum og vi
har i den anledning invitert noen
artister som har vært med på
festivalen tidligere, blant annet
Salif Keita fra Mali (anbefales på
det varmeste, red. anm.). Selve
jubileumskonserten vil finne sted
i Kulturkirken Jakob og innholder alt fra streetdance, marimba,
valiha fra Madagaskar og mye
mer. Ellers er vi svært stolte over
å ha Hakim på festivalen i år. Han
er en stor stjerne i den arabiske
verden og kommer til Oslo med
15 musikere i bandet.
Musikere fra mange ulike land
deltar ved årets festival. Er det
noe poeng for festivalen at publikum skal få en interesse for andre
kulturer?
– Mange av våre publikummere
har fått oppleve andre lands kultur
på en ny måte gjennom å være
tilstede på konsertene. Mange
har lite kunnskap om andre, og
jeg tror at musikken kan være
med å bringe noe nytt til folk. Vi
har fått mye positive tilbakemeldinger, og det er viktig for oss å
skape en interesse og forståelse
for verdiene som ligger i andres
kulturuttrykk.

Foto: Rikskonsertene

Verdensmusikk i Norge
Siden Oslo World Music Festival startet har interessen for verdensmusikken økt veldig i Norge.
Anne Moberg er enig og mener
selv at store endringer har skjedd
i løpet av de siste 10 årene.
– Selv om miljøet for verdensmusikk i Norge er lite har det
skjedd mye, og interessen er
merkbar på flere områder. Gikk en
i en platebutikk for 10 år siden var
verdensmusikkartistene så godt
som fraværende. I dag har bildet
endret seg betydelig, og man
finner til og med egne avdelinger
for verdensmusikk. Kunnskapen
blant publikum har økt og dette
gjenspeiles også i flere festivaler
hvor verdensmusikken har fått en
større plass. Vi synes det er viktig
å være med å åpne dører til denne
sjangeren, og jeg tror at festivalen
har betydd mye for verdensmusikken i Norge.
En siste grunn til at folk bør gå
på festivalen?
– De fleste av artistene som
er med har aldri tidligere spilt i
Norge, og dette er en unik mulighet til å få hørt dem. For barnefamilier arrangerer vi også «Barnas
Verdensdager» på Grønland Kulturstasjon. Grip derfor sjansen og
bli med!
SOS Rasisme ønsker arrangørene lykke til med årets arrangement.
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Drosjesjåfør anmeldt for rasisme

• Asylsøker fikk ikke tannlegetime
En beboer ved Hobøl mottak som hadde akutt tannverk, fikk ikke time hos noen av tannlegene i distriktet,
skriver Smaalenes Avis. En norsk ansatt greide derimot å få to timer samme dag.
Overtannlege Hans-Arne Melleby ved Mysen tannklinikk håper det ikke stemmer at tannleger gjør forskjell
på asylsøkere og nordmenn. – Vi skal jobbe for at misforståelser ikke oppstår senere, sier han.
Linda Rognlien, informasjonsansvarlig ved Hobøl mottak, opplever dette som svært problematisk. – Vi står
her med en person som lider, vi bruker masse tid på det, og får ikke hjelp. Det er provoserende. Jeg vil
kalle det hverdagsdiskriminering. Vi går ut med dette fordi vi føler ansvar for å drive holdningsskapende
arbeid, sier Rognlien.

Julienne Bashizi skal ha blitt slått brutalt av en
drosjesjåfør i Kroken i Tromsø, skriver Nordlys.
Han skal også ha skjelt henne ut med rasistiske
tilrop. Forholdet er anmeldt og politiet ser svært
alvorlig på saken. Ifølge Bashizi skal sjåføren
ha ropt «Du svarting, ka du kommer og gjør
her? Du har ikke lov å ha Visa-kort. Kor har du
fått det fra?». Bashizi er opprinnelig fra Kongo
og har bodd i Norge i fire år.

• SV-politiker sykmeldt etter sjikane
Den drapstruede SV-politikeren Torill Otterskred i
Os i Hordaland ble sykmeldt etter å ha vært under
sterkt press i valgkampen, skriver VG. 27. august
innkalte Torill Otterskred sammen med Hordaland
SV til pressekonferanse og fortalte om drapstrusler
og vedvarende rasistisk sjikane i valgkampen.
Otterskred hadde både spise- og søvnproblemer
på grunn av denne belastningen.

Kjennfestivalen 2003
– valgseier før valget

Solberg med tiltak
mot asylsøkerne
Ifølge regjeringen er det nå så mange
personer som søker asyl i Norge på manglende grunnlag, at flere tiltak må settes i
verk i 2004, melder Siste.no. Regjeringens
mål er å nesten halvere antall asylsøknader. Ved siden av planlagte informasjonstiltak i land og regioner der mange asylsøkere
kommer fra, omfatter regjeringens tiltak
blant annet reduksjon i kontantytelsene til
asylsøkere i mottak og bortfall av tilbud i
mottak for asylsøkere med endelig avslag.
Barnefamilier og andre særskilte grupper er
unntatt. Fra 1. januar innføres det dessuten en ny hurtigprosedyre for behandling
av asylsøknader til personer fra «trygge»
land. Innen 48 timer etter registrering skal
det både fattes vedtak i asylsøknaden, og
personen skal sendes tilbake til hjemlandet.

Ansetter 230 nye
asyl-utkastere
Foto: Ola Melbye Pettersen

Kohinoor
Local Anaesthetic
EP (Grappa)
Mari Kohinnor Nordberg er
født i Bangladesh , men har
siden hun var tre år bodd i Norge.
Hun er utdannet ved Statens Balletthøgskole og har spilt i flere
musikaler, medvirket i roller på
teater, kino og tv. I 2002 spilte
hun på «17 mai for alle 2002»
hvor hun fremsto med stor sikkerhet på scenen, foran 15 000
entusiastiske publikummere.
Racer Age rocker under Kjennfestivalen 2003

Nylig slapp Kohinoor ut EP’en
Local Anaesthetic. Minialbumet inneholder fem låter hvor
Kohinnor selv står bak låtene.
Kohinoor var en tid på Jamacia for å lære mer om musikk.
Impulsene herfra (rytmer,
negro spiritual…) har preget
musikkstilen hennes og dette
gjenspeiles også her. Låtene
fremstår som en blanding av
RB, soul og pop i en litt småtøff
innpakning. EP’en inneholder
innholder singel hit’en «My
Melody» som viser at dette er
en artist med en god fremtid
foran seg. «My Melody» skiller
seg klart ut, men låt nummer to,
«Manpower», er også en låt og
se opp for.
Dette er nok ikke det siste vi
kommer til å høre fra Kohinoor,
og jeg har ingen problemer med
å anbefale Local Anaesthetic
EP.

KRISTIAN ULYSES ANDAUR

Foto: Adam Tumidajewicz

Søndag 24. august: Da konferansieren introduserte det
første bandet var det allerede et faktum; Kjennfestivalen
2003 var en valgseier!
AV OLA MELBYE PETTERSEN
I det Trond Granlund Band
gikk på scenen kl. 1500 satt flere
hundre personer i det naturlige
amfiet oppover Kjennbakken.
Sola strålte, og publikum var
tydelig godt fornøyd med både
vær og musikk.
Valg mot rasisme
Undertittelen på festivalen
«valg mot rasisme» viste til kampanjen Lørenskog SOS Rasisme
drev fram mot kommune- og
fylkestingsvalget. Da festivalen
gikk av stabelen hadde samtlige partier i kommunen, med
unntak av FrP, skrevet under på
lokallagets erklæring om å holde
valgkampen fri for rasisme. Med
Kjennfestivalen nådde kampanjen

et høydepunkt, da rundt 500 mennesker møtte opp og viste støtte til
den antirasistiske saken.
Variert program
Det var en variert og god artistrekke som stor for det musikalske innholdet i det drøyt seks
timer lange programmet. Alt fra
musikalske veteraner og Norsktoppere, via hip hop og afrikansk
dans, til flere av de mest lovende
rockebanda på Romerike. I tillegg
til Trond Granlund Band stilte
Jester, Afrikan Youth All Stars,
AdjeiDance, Myte, Supermonkey,
Dozärne, Racer Age og Plywood
gratis opp for arrangementet og
den antirasistiske saken.
Lokallaget fornøyde
Dette var andre året på rad

Lørenskog SOS Rasisme arrangerte festival i Kjennbakken, og
alt tyder på at tradisjonen vil bli
videreført. Praktisk ansvarlig Pål
Austad Solfjeld var svært fornøyd
med gjennomføringa.
– Det gikk veldig bra. Det var
mye arbeid og planlegging i forkant, blant annet bygde vi scenen
selv, men resultatet ble jo helt
fantastisk. Praktisk gikk alt stort
sett på skinner, mye takket være
alle de frivillige aktivistene som
arbeidet før og under arrangementet, forteller Solfjeld.
Lørenskog SOS Rasisme ønsker
å takke alle stom bidro til å gjøre
årets festival til en vellykka begivenhet. Vi vil spesielt takke alle
artister og frivillige aktivister
som stilte opp, uten dere ville vi
aldri klart det. Stiller folk opp,
blir det Kjennfestival i igjen i
2004 og forhåpentligvis i mange
år framover!

Lær deg forkortelsen: PSU. En ny politienhet som skal ta seg av asylsøkere og
utsendelser av dem.
Under Politidirektoratet bygges det nå opp
en helt ny enhet som skal ha totalansvaret
for alt det praktiske rundt registrering og
identifisering av asylsøkere og eventuell
utsendelse av grunnløse eller kriminelle
asylsøkere, skriver Aftenposten Enheten
er så fersk at den egentlig ikke har fått
noe offisielt navn ennå. Arbeidet med den
begynte i sommer. Men den er foreslått
døpt til «Politiets Sentrale Utlendingsenhet», PSU, og ledes frem til nyttår av Knut
Holen som kommer fra Kripos. Han er
konstituert som politimester i oppbyggingsperioden til den nye enheten som vil få over
230 ansatte. Denne enheten skal overta
ansvaret fra alle politidistriktene i landet i
saker som har med utsendelse å gjøre og
vil bli et eget særorgan, på linje med Kripos
og Økokrim.
Holen varsler nå flere endringer av praksis
på dette området. Blant annet vil det bli
innleid sivile til å passe på slik at asylsøkere som har fått avslag og som blir satt i
forvaring på mottaket på Trandum, ikke skal
få anledning til å stikke av. Sivile vakter vil
også kunne følge med ved uttransportering
enten med rutefly eller med nye charterfly.

NRK politianmeldt
for rasisme
Debattprogrammet «Brød og sirkus: Islam
vår fiende?, ledet av NRK-programleder
Knut Olsen blir politianmeldt av Aslam
Ahsan. Ap-politikeren og lederen av stiftelsen Ressurssenter for pakistanske barn,
Aslam Ahsan, skriver i anmeldelsen av
NRK blant annet – Norske pakistanere ble
stigmatisert og denne gruppens kulturelle
verdier grovt krenket i form av særdeles
ufordelaktige uttrykksmåter, så som «kriminelle, minst integrerte, ghettobefolkning»
og andre og sterkt belastende karakteristikker. Programleder Knut Olsen er ikke enig
og mener programmet, som ble sendt på
NRK2 på lørdag, ikke var rasistisk. – Jeg
synes det er ganske illustrerende at Aslam
Ahsan bruker politianmeldelse som debatteknikk i denne saken, sier NRK-programleder Knut Olsen, som mener muslimene fikk
tilsvarsrett i programmet, til VG.
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• Vil ikke bosette flyktninger grisgrendt
Flere norske kommuner er klare til å ta imot flyktninger, men får ikke forespørsel fra UDI.Det viser en
ringerunde P4 har foretatt. Nina Grahn i Kommunenes
Sentralforbund sier grunnen er at flyktningene reiser
videre dersom kommunene blir for små.Vel 150 kommuner blir ikke bedt om å ta imot flyktninger, ifølge
KS. I mellomtiden venter ett tusen asylsøkere med
oppholdstillatelse på å bli bosatt.

Blair vurderer elektronisk merking av asylsøkere
Britiske myndigheter vurderer elektronisk merking av asylsøkere, for å hindre at de stikker av mens asylsøknadene er
til behandling, skriver The Independent. Kilder i sikkerhetsfirmaet Securicor bekrefter overfor avisen at de forhandler
med det britiske innenriksdepartementet og immigrasjonsmyndighetene om elektronisk merking av asylsøkere. -Dette
er tenkt for folk som er kommet hit til landet, og som har sine
asylsøknader til behandling, bekrefter en kilde i selskapet,
melder Sunnmørsposten.

portrettet
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• Somaliere oppfordrer somaliere om å komme til Norge
Nettverksgruppa for somaliske asylsøkere vil fortsatt oppfordre somaliere om å
komme til Norge selv om kommunalminister Erna Solberg (H) har innført stans i
behandlingen av asylsøknader fra somaliere. - Vi er sjokkert over Erna Solberg.
Norge er det eneste landet som har stanset behandlingen av individuelle søknader
fra et bestemt land. Det går ikke an å innføre en generell stans i asylsøknader fra
personer som søker beskyttelse med begrunnelsen «nå er de blitt for mange», sier
Sheik Mohammed Abdi, leder for Nettverksgruppa for somaliske asylsøkere, til
Dagsavisen.

S.O.S. Racismo

AV CHRISTIANE MURIBØ
1. Navn, alder, lokallag, hva gjør du om dagen?
Idris Aziz Sabir, 33 år, assisterende leder for de kurdiske gruppene
i SOS Rasisme i Norge.
2. Hvor lenge har du vært aktiv i SOS Rasisme og hvordan ble du
aktiv?
Jeg har vært aktiv fra 2002. Gjennom Hassan Al Berzinji, som
opprettet Kurder gruppene i SOS Rasisme, ble jeg kjent med SOS
Rasisme.
3. Hvorfor er du aktiv i SOS Rasisme?
Kurdistan er et okkupert og delt land som er styrt av fire diktatoriske
regimer. Okkupantene benekter kurdiske rettigheter, de lar oss kjenne
hva rasisme er. Kurdere i Kurdistan kjemper mot okkupanter, terrorisme, diktatur og rasisme. Kurdere er rasistiske ofre, det sårer oss
mye. Derfor er kurdere aktive medlemmer i SOS Rasisme i Norge.
Gjennom SOS Rasisme får vi mulighet til å få en god opplæring i
hvordan man lovlig kan bekjempe rasisme.
4. Hva er planene for de kurdiske gruppene i Norge?
Ved å være med i kurdiske grupper i SOS Rasisme blir man kjent
med rettigheter og plikter i Norge. Vi vil at kurdere skal forstå og
kjenne loven i Norge. Mange lokallag er allerede opprettet, vi skal
opprette flere og få flere medlemmer. De kurdiske gruppene vil være
med på alle aktiviteter i SOS Rasisme. Gjennom SOS Rasisme blir
vi kjent med andre menneskers skjebne, med mennesker fra mange
land. Vi vil vise et positivt og aktivt bilde av kurdere. Gjennom SOS
Rasisme kan mange mennesker i Norge bli kjent med kurdernes situasjon. Vi vil gi et budskap fra Kurdistan til Norge, vi trenger venner
for å kunne kjempe for Kurdistan.
5. Hadde du det fint på LLK?
Konferansen var veldig godt organisert. Det var hyggelig å se at så
mange mennesker i Norge er aktive og jobber mot rasisme. På LLK
fikk vi fortalt mennesker fra mange nasjoner om kurdernes situasjon.
I Kurdistan kan vi ikke snakke om kurdernes frihet. I Tyrkia ville vi
blitt drept. Vi tenker at SOS Rasisme er som et vindu som åpnes for
kurderne i Norge.
6. Vil du si noen avsluttende ord?
Vi ønsker å takke Norge. Det bor mange kurdere i Norge, her er det
lovlig for barn å lære morsmålet sitt. I Tyrkia, Syria og Iran er det
forbudt. Noen kurdere i Norge har fått statsborgerskap. I Syria bor det
over 2 millioner kurdere, 250 000 er statsløse. I Tyrkia er det over 20
millioner kurdere, det tyrkiske regimet kaller dem for fjell-tyrkere.
Vi vil takke organisasjonene som jobber for kurdernes rettigheter:
Norsk folkehjelp, Røde Kors, Det norske råd for kurderens rettigheter
(RKR) og SOS Rasisme. Kurdernes kamp er ikke bare en nasjonalistisk kamp, men også en kamp for menneskeverd.
Bli med!

Isabel Martinez og Carota Basols fra S.O.S. Racismo i Spania.

Foto: Adam Tumidajewicz

På lokallagskonferansen i Sandefjord hadde vi besøk av
to representanter fra S.O.S. Racismo i Spania, Isabel
Martinez og Carlota Basols.
AV INGRID ØSTERHAUG
De var der for å fortelle om
flyktningers situasjon i Spania og
om organisasjonens arbeid der, og
for å lære om flyktningers situasjon i Norge og hvordan vi jobber
mot rasisme her.
Racismo en la España!
Begge jentene jobber fulltid på
S.O.S. Racismos hovedkontor i
Barcelona.
Isabel er ansvarlig for den årlige
utgivelsen av en omfattende rapport om rasismen i Spania. Rapporten er på over 300 sider og
omfatter hendelser knyttet til
innvandring, flyktningpolitikk og
rasisme. Hundrevis av situasjoner
fra arbeidslivet til asylmottak, fra
grensekryssing til hverdagsliv er
dokumentert i denne rapporten.
–Dette muliggjør et helhetlig
og korrekt bilde av innvandreres
situasjon i Spania, sier Isabel.
Carlota arbeider med å spre
informasjon om flytningers rettigheter og med å bistå flyktninger
med juridisk hjelp, bla i forbindelse med asylsøknader.
S.O.S. Racismo sitt hovedfokus
ligger i disse dager på å fremme
og kjempe for noen basis rettigheter for både lovlige og ulov-

lige innvandrere, spesielt mye
arbeid legges ned i kampen for
stemmerett.
– Carlota og Isabel mener at det
er viktig å engasjere mennesker
i det politiske liv. De siste årene
har utlendingsloven gått gjennom
mange negative reformer som har
vonde konsekvenser for flyktningbefolkningen. Kampen for stemmerett er et viktig ledd i kampen
mot den statlige rasismen.
Innvandrere og kriminalitet
Hovedtemaet for lokallagskonferansen var innvandrere og kriminalitet, og jeg lurer på hvordan
de spanske jentene ser på dette.
– Flere regjeringer i Europa, f.
eks. i Spania og Italia, sprer negative og uriktige holdninger om
innvandrerne, sier Isabel. Falske
påstander om at alle innvandrere
er kriminelle har påvirkningskraft,
mange mennesker gjør disse
meningene til sine egne, legger
hun til.
– Jeg synes den økende rasismen
rettet mot muslimer et stort problem i Spania, skyter Carlota inn.
Tidligere fikk de mange flyktningene fra Nord-Afrika sympati fra
spanjolene, men nå behandles de
dårlig og ses på som kriminelle.

Dette
skyldes
i
stor grad
regjeringens holdninger
som får innflytelse hos folket.
– I dag er det mange som frykter og misliker sine «nye naboer»,
som Isabel sier det.
¿Lokallagskonferanse i Spania?
De to jentene er svært imponert over lokallagskonferansen i
Sandefjord. De synes at temaet
innvandrere og kriminalitet er
interessant og viktig, og at det
er flott at mennesker med ulik
bakgrunn, fra forskjellige steder
både i og utenfor Norge samles for
å reflektere over dette, og andre
viktige temaer.
– Jeg synes det er fint at antirasister fra ulike deler av landet
blir kjent med hverandre og kan
utveksle erfaringer, sier Carlota.
Jeg har lyst til å arrangere noe
tilsvarende i Spania.
Isabel mener det er av stor betydning for den antirasistiske kampen
å engasjere unge mennesker.
– Det trengs mange folk for å bli
kvitt rasismen, avslutter hun.

Et samfunn i harmoni:
D

AG-lista
Silvio Berlusconi (Italias Statsminister og EU-formann) til Britiske journalister 11. September:
«Mussolini drepte aldri noen. Mussolini sendte folk på ferie i
fangenskap.»
Per Sandberg (Innvandringspolitisk talsmann for Frp) til
Verdens Gang 29. September ang. Frp’s forslag om elektronisk
merking av asylsøkere:
«Jeg kan ikke se noen negative sider ved en slik merking. Det
kan da ikke være en stor belastning å være merket på denne
måten.»
Bertel Haarder (Danmarks integreringsminister) til Aftenposten
2. Oktober:
«Det eneste formålet med tvangshjemsendelser er å få flere til å
reise frivillig.»
Redaktør Gaute Drevdal i Natt og Dag 7. oktober:
«Annengenerasjons innvandrere må få opplæring i ytringsfrihet.»
Dette fordi en person fikk juling av andre generasjons innvandrere rundt dette tidspunktet (Red. adm.).

Svar fra avgrunnen
Du sikkel, åffer er’e egentlig så mye krig i verden a?
– Bekymra
Jo det skal jeg fortelle deg Herr Bekymret.
Etter at den nasjonalsosialistiske frigjøringsbevegelsen på umenneskelig vis ble slaktet ned i 1945, delte Jødene i JEW$A og Bolsjevikjødene opp verden seg imellom for å spre den jødiske pesten til
mennesker av alle raser.
Men siden verken jødene eller bolsjevikene er rasemessig egnet til
å styre, startet den negroide og den mongoloide rase voldtekten av
den Ariske rase, noe som førte til rasemiks.
Så kort og godt: Verden blir i dag styrt av jøder, bolsjeviker og
raseblandede, dette går bare ikke, vi trenger én Arisk fører.
– Sikkel Vettvik
Hei Sikkel, hvorfor flommer egentlig landet vårt over av rasefremmede?
– Eilert
Nå skal du høre Eilert.
Jeg referer til svaret over:
1. Landet vårt er styrt av en god del jøder og mange raseblandede,
noen av dem har en viss forståelse for problemene den Ariske rase
står overfor, men kan verken forstå hvorfor de kommer, eller hvordan
man får bukt med problemet, dette av rasemessige årsaker.
2. Det vi ser i dag i form av masseinnvandring er egentlig den
negroide og den mongoloide rases messevoldtekt av den Ariske
rase.
De kan ikke noe for det, det er dessverre deres rasemessige
natur.
Den eneste måten å befri vår verden fra jødedommen på, er ved å
dyrke vår utvalgte Ariske leder, Tore W. Tvedt er en god kandidat.
– Sikkel Vettvik

en siste tida har
vi fått merke på
kroppen den elendige
asyl-innvandringspolitikken regjeringa har
drivi.
Gang på gang har vi
vært nødt til å være
vitner til at farlige og
psykisk ubalanserte
gnagere har drept og
plyndra i det norske
samfunn.
Nok er nok, Feilskrittspartiet har alltid
advart mot denne
utviklinga, og endelig
har snillistene med
Erna i spissen begynt
å forstå alvoret.
Solberg har tydelig- Svimerking er en godt utprøvd og en human metode for å skille bølinger fra hverandre.
vis finni fram spaden
og begynt å grave i
på øde øyer i Nord-Norge.
forslaga som blei fremma av Feilskrittspartiet for flere
år sia: Lukka mottak, strengere gjenforeningspolitikk Asyl-leir for tvilsomme asylsøkere:
(tvangsekteskap-politikk) og noen tiltak til.
- Her skal 2% av asylfolka få asyl, som kjent er kun
Men dette er fortsatt ikke nok, vårt samfunn kan ikke
drives på etterdilteras premisser, så derfor fremmer vi
her en gang for alle våre tiltak for framtidas Norge, et
samfunn i harmoni.
Flere av disse tiltaka er i dag satt ut i praksis, men
trenger fortsatt tilstramminger.
Elektronisk ID-merking av asylsøkere:
Dette er henta fra en god venn av meg, Sikke Mettvik,
i en nystarta interesseorganisasjon:
Elektronisk ID-merking er en kjempeidé, men vil få
økonomiske vanskeligheter, ID-merking ved hjelp av
et mikrochip kombinert med brennmerking er et mye
enklere og billigere alternativ.
- Et merke for asylsøker, ved levering av asylsøknad
vil dette merket bli brent inn i huden på hals eller
håndledd, samtidig injiserer vi inn et mikrochip for
å alltid ha oversikt over hvor objektet oppholder seg.
ID-merking med mikrochip er ikke smertefull og kan
sammenlignes med å få
en vaksine. Veterinæren
injiserer kapselen under
huden på dyret (sitat
fra dyreidentitet.no).
Dette merket forteller
at lykkejegeren ikke er
godkjent flyktning.
- Et merke for reell
flyktning, slik at folk
kan se at personen er
reell, dette merket må
plasseres synlig for folk
flest, og skal tydelig fortelle at dette vesenet er godkjent,
gjerne med «GODKJENT» i tykk og klar skrift.
- Kun merking av menn og unge gutter, det er de som
er verst, kvinnene er som kjent undertrykte av disse
mennene, og utgjør i seg selv ingen trussel, og sånn
sett trenger vi ikke å kaste bort penger på dem.

«vårt samfunn kan ikke
drives på
etterdilteras
premisser»

Feilskrittspartiet stiller seg bak forslaget, og krever det
vedtatt i Stortinget.
Når man er reell flyktning, altså når man har et reelt
grunnlag for å komme til Norge, da vil en slik merking
kun være en bagatell i forhold til såkalt «forfølgelse»
i hjemlandet.
Vi vil også legge vekt på at det viktigste med denne
merkinga vil være at politiet da med sikkerhet kan
pågripe ulovlige mennesker som har rømt fra mottaka
ved hjelp av apparater som mottar signaler fra mikrochippet.
Dette vil være et resultatrikt tiltak for å få bukt med
kriminaliteten.
Nye typer mottak:
Alle asylinnvandrere er potensielle terrorister, mange
av dem er livsfarlige og de fleste er kriminelle, derfor må
alle sperres inne på lukka avdeling på gamle militærleirer

SEND KOMMENTARER OG SPØRSMÅL TIL AVGRUNNEN ...

2% reelle flyktninger.
- Her skal det ikke mottas dagpenger, det får dem
skaffe sjøl, uten å snylte på mannen i gata.
- Her skal de ikke få delta i arbeidsmarkedet, for da
kan dem rømme
- Her skal det ikke fås norskundervisning, flesteparten
skal hives ut uansett..
Asyl-leire for åpenbart grunnløse asylsnyltere:
- Her skal alle «behandles» i løpet av 48 timer, for
deretter bli sendt ut av landet.
- Dette gjelder 80% av alle asyljegerne, siden Norge
i dag har en praksis på å avslå 80% av søknadene
- Dette gjelder også folk fra trygge land (alle fra ØstEuropa).
Integrering av de som allerede er her:
Feilskrittspartiet vil også ha en ikke-vestlig innvandringsstopp, og vil fokusere på integrering av de som
allerede er her.
Alle asyl-innvandrere som har fått godkjent sin søknad
skal umiddelbart settes i et flerårig introduksjonsprogram
som vil oppta det meste av asyl-karrieristenes tid.
Dette programmet skal inneholde:
- Sjølforsørga obligatorisk norskundervisning.
- Sjølforsørga obligatorisk samfunnslære.
- Sjølforsørga obligatorisk seksualundervisning.
Feilskrittspartiet har også sett seg grundig lei på asylfolka årlig henter inn horder av familiemedlemmer gjennom familiegjenforening, også kalt tvangsekteskap.
Derfor kreves det at innvandrera skal ta seg jobb, og
sjøl underholde dem de vil ha hit.
Ernas gjennomføring av 161 000 kr i årsinntekt som
underholdningskrav for familiegjenforening er derfor
fullt ut legitimt. Dette må også innføres for de med
flyktningstatus.
Det burde være lett for innvandrera å oppfylle disse
krava, med tanke på deres situasjon i det norske arbeidsmarked, og tid har de jo mer enn nok av.
Avslutningsvis vil jeg gjøre det klart og tydelig at
premissene for integrering i det norske samfunn er
oppfylling av etnisk norske KRAV!
Vi kan ikke sitte stille og se på at samfunnet vårt
blir overflomma av fremmedkulturelle med åpenbart
onde hensikter, det er på tide vi stiller krav til dem som
kommer hit.
Dette sitatet fra Formann Hagen dekker vel det meste:
«Et samfunn uten etniske minoriteter er et samfunn i
harmoni».
Stem Norge for nordmenn, stem Feilskrittspartiet!

PÅL SANDBERG – INNVANDRINGSPOLITISK TALSMANN FOR FRA
AVGRUNNEN

pal@machomann.com

Strid utdrag fra Rocky 1–2003

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
Opplag:
15 000
Trykk:
Prinfo Dialecta

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

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

AN 5–03

___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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