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Godt antirasistisk år!
Helhetsbildet av 2003 er sterkt 

preget av mediedebatter knytta 
til innvandring og integrering og 
av tiltak retta mot asylsøkere og 
flyktninger i Norge. Sommerens 
debatt rundt interneringsleirer for 
asylsøkere, som er umenneske-
lige i seg selv, viste frem svært 

inhumane holdninger hos litt for mange ledende personer 
i samfunnet vårt. Dette er skremmende!

En annen skremmende utvikling som også har gjort 
seg gjeldende i 2003, er den økende rekrutteringa til 
nazistiske miljøer, da spesielt til sekten Vigrid. Det må 
være noe grunnleggende galt med samfunnet vårt når 
ungdommer tiltrekkes av miljøer som fremmer vold og 
antisemittisme, intoleranse og mobbing. Da hender det 
at veien til et samfunn uten rasisme, basert på likeverd, 
virker uendelig, og det frister å gi det opp og begynne 
med noe mindre krevende.

I året som gikk så vi mange groteske signaler på at 
vi ikke beveger oss mot det rasismefrie samfunnet vi 
ønsker oss. På flere fronter virker det som om egoisme og 
selvsentrisme fullstendig har utkonkurrert verdier som 
grunnleggende nestekjærlighet, solidaritet og toleranse. 
Men på den antirasistiske fronten er ikke dette tilfellet. 
Det virker som at jo mer slibrigheter som kommer fra 
statens side, og jo mer nazistene fritt får drive sine umen-
neskelige bedrifter, jo flere mennesker melder seg til 
arbeid for å fremme andre, gode holdninger i samfunnet. 
SOS Rasisme hadde i 2003 en medlemsøkning på over 
7000 medlemmer. Vi har nå rundet 20 000!

Vi har en bredere og mer stabil kjerne av aktivister 
fordelt ut over hele landet. Men kampen mot rasisme er 
langt fra vunnet for det.
Det trengs flere krefter for å vinne denne kampen. Hvis 

vi står sammen og jobber konsentrert og systematisk 
klarer vi å vinne tillit blant stadig flere folk – og vi kan, 
hvis vi vil, oppleve at 2004 slutter seg til i rekken av 
flotte år for oss som er aktive i SOS Rasisme.

Med antirasistisk hilsen

Anne Elisabeth Hansen
Leder, SOS Rasisme i Norge

Leder

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.

Gave til SOS Rasisme
– og få mindre skatt

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

2003
2003 var et begivenhetsrikt år. Dette første nummeret av AntirasisteN i år 2004 har vi 
dedikert til en oppsummering av året som har gått, både på godt og vondt. Vi har tatt 
for oss de viktigste begivenhetene angående rasisme og antirasisme, fl yktningpolitikk 
og innvandring, og prøvd å lage en omfattende, men oversiktelig gjennomgang. 

Ressurspersoner i og utenfor 
organisasjonen har skrevet kro-
nikker om ulike aktuelle temaer, 
fra flyktningpolitikk til rasisme i 
media, med deres betraktninger 
på fjoråret. 

Vi har også viet stor plass til 
oppsummering av de sakene 
som har preget mediebildet fra 
dag til dag, samt SOS Rasismes 
aktiviteter rundt om i landet. På 
midtsidene finner du en kalender 
med oversikt over alle verdens 
nasjonaldager samt de viktigste 
religiøse høytidsdagene til de 
fleste religionene som er repre-
sentert i Norge.

Flere forfattere har ønsket å 

bidra med nytt eller gammelt 
stoff til avisa vår. Alle disse 
tekstene omhandler temaer som 
på den ene eller andre måten kan 
knyttes til kampen mot rasisme. 
Vi håper disse vil være til glede 
og inspirasjon for leseren.

I margen på alle sidene kan du 
følge vårt leksikon for antirasis-
ter, som omfatter viktige ord og 
begreper brukt i debatten rundt 
rasisme og flyktninger.

Hva synes du?
Under hver månedsoppsumme-

ring finnes en boks med spørs-
mål som omhandler hendelsene 
den måneden, som ber leseren 

reflektere over ulike tema som 
kan forbindes til den aktuelle 
måneden og som utfordrer til å 
tenke ut aktive tiltak mot rasisme 
på hjemstedet. Disse spørsmålene 
er i første omgang rettet mot sko-
leelever, men vi tror at disse også 
kan synes inspirerende på andre.

Bruk årboka!
Vi håper at du som leser vil finne 

både glede og nytte i årboka, og 
bruke det du lærer her aktivt i den 
videre kampen mot rasisme.

INGRID ØSTERHAUG

HOVEDANSVARLIG FOR ÅRBOKA

Vi har fl ytta!
SOS Rasisme i Oslo har flytta fra 
Grünerløkka til Grønland. Vi holder nå til 
i Brugata 14, i øverste etasje.

De nye lokalene er betydelig mye større, lysere og 
luftigere enn de forrige. Vi har fått flotte, store møte-
lokaler, samtidig som miljøet for individuelt arbeid 
har blitt bedre med færre personer per kontor. Alle 
rom har store vinduer som slipper inn mye lys. 

Kontoret er fint plassert i sentrum, i et multikul-
turelt og fargerikt område, med alt vi trenger like 
rundt hjørnet. Akkurat som i Skomakergata!

Allerede etter bare noen uker i de nye lokalene, 
blomstrer aktiviteten her. Det er alltid mye som 
skjer, enten i regi av aktivister eller ansatte. Alle 
synes å trives godt her.

Vi ønsker deg velkommen til vårt nye kontor!
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Kort om rasisme
•  Rasisme er et relativt nytt fenomen, 
og ble første gang systematisk fram-
satt under framveksten av imperialis-
men 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 forskjel-
lige menneskeraser og at den hvite 
«rasen» var mer utviklet og hadde 
høyere verdi enn andre «raser». Grunn-
laget 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 konsentra-
sjonsleire 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 eksis-
tert. Fremdeles er det folk som setter 
sammenheng mellom hudfarge og 
oppførsel. Fremdeles brukes kulturfor-
klaringer 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 konti-
nent 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/

Media

Media og rasisme er på 
merkelig vis knyttet til 

hverandre. Jeg opplever for det 
meste journalister som humanis-
tisk og liberalt innstillte mennes-
ker. Likevel tror jeg vi journa-
lister er den yrkesgruppen som 
sterkest har bidratt til å befeste 
og skape rasistiske holdninger i 
befolkningen. 

Hvordan har dette skjedd? 
Etnisk norske nordmenn kjen-

ner sjeldent folk med etnisk 
minoritetsbakgrunn. Bor du i 
en by er det mulig at du har en 
kjøpmann eller en taxisjåfør som 
ikke er hvit, men for de fleste er 
det gjennom media de kjenner 
minoritetsnordmenn. Derfor blir 
presentasjonen av denne grup-
pen avgjørende for hvordan folk 
tenker om etnisk minoriteter. 
Fra de siste årenes mediefokus 
på etniske minoriteter er det 
disse ordene som går igjen: 
Omskjæring, kvinnefiendlighet, 
tvangsgifting, undertrykking, 
kriminalitet, narkotika, mennes-
kesmugling, islamsk kvinnesyn, 
grunnløse asylsøkere, kriminelle 
asylsøkere og ulovlig arbeids-
innvandring.

Når disse ordene nærmest 
summerer medias fokus på en 
del av befolkningen i Norge 
blir dette avgjørende for folks 
inntrykk av etniske minoriteter 
fordi de ikke har andre referan-
serammer.

Journalister skal forenkle. Vi 
prøver å få kompliserte sam-
menhenger til å fremstå som for-
ståelige og vi har ofte dårlig tid. 
Det er enklest å bruke etablerte 
uttrykk og folkelig fortåelse 
for en sak enn å gå dypere til 
verks. Dette tror jeg kanskje er 
den største grunnen til at vi har 
bidratt til økt rasisme.

Media har i stor grad aksep-
tert og adoptert språkbruken 
til fremmedfiendtlige politiske 
grupperinger. For ekspempel 
brukte medier i mange år nazis-
tenes egen definisjon på seg 
selv: nasjonalister. Man bruker 

fortsatt begrepet innvandrer til 
å beskrive mennesker med vidt 
forskjellig bakgrunn. Det kan 
like ofte dreie seg om folk som 
er født og oppvokst i Norge som 
mennesker som er kommet hit 
nettopp. Ord som kriminelle 
eller illegale innvandrere går 
igjen. Likeledes innvandrervold 
og innvandrermiljøer. Begrep 
som egentlig er helt meningsløse 
og bidrar til å sette ikke-hvite 
mennesker i Norge i en negativ 
bås. Språkbruken er en nøkkel. 
Den setter opp barrierer mellom 
Dem og Oss og den sementerer 
fordommsfulle holdninger til å 
bli sannheter som «alle» er enige 
om.

Terskelen for negativ språk-
bruk er også senket i for eksem-
pel leserinnlegg. Innholdet i 
mange av dagens innlegg ville 
aldri fått lov til å komme på 
trykk for 15 år siden. Vi er så 
redde for å fremstå som «poli-
tisk korrekte» og naive i inn-
vandrerspørsmål 
at alle forskrudde 
holdninger får lov 
til å komme på 
trykk.

Samtidig kan 
tydelig positiv 
journalistikk virke 
like stigmatise-
rende som negativ. Jeg jobbet 
for mange år siden i bygdeavisa 
Vest Telemark Blad. En dag 
skrev jeg om en danseforestil-
ling med flyktninger bosatt i 
Seljord. Jeg fikk en kommentar 
om artikkelen fra en ameri-
kansk kollega. Han mente jeg 
framstillte flyktninger på en 
tvilsom måte: «Se så festlige og 
fargerike våre nye landsmenn 
er, de er så flinke til å danse og 
synge.» Denne holdningen ser 
jeg stadig går i igjen i journa-
listikken. Vi fremhever det som 
gjør minoriteter annerledes enn 
majoriteten og trekker fram fol-

kloristiske, eksotiske og nasjo-
nalistiske særtrekk. Samtidig 
sier vi at folk er verdifulle for 
oss fordi de kan synge og danse. 
–Hva da med dem som ikke kan 
eller ønsker å gjøre det, er de 
mindre verdifulle eller mindre 
ønskede ?

En medievrkelighet bestå-
ende av enkelt gjennomskuelig 
kosejournalistikk kombinert 
med «hard facts» om hvordan 
«innvandrere» voldtar og doper 
ned uskyldig nordmenn fører 
til at deler av avisleserene/ tv-
publikummet oppfatter media 
som alt for snille med etniske 
minoriteter: «Vi får sikkert bare 
vite om en flik av alt det gale de 
gjør, samtidig som media hauser 
opp det positive.» 

Hva kan gjøres?
Jeg tror inntil mediabransjen 

reflekterer befolkningens etniske 
sammensetning vil det ikke 
bli en balansert rapportering 
om disse områdene. Bare det 

at det finnes en 
ikke-hvit person i 
redaksjonen gjør 
kanskje at en hvit 
journalist tenker 
seg om en gang 
til før hun skriver 
noe generalise-
rende om innvan-

drere igjen. 

Folk med minoritetsbakgrunn 
må slippes til i media. Fore-
løpig vet jeg bare om NRK 
østlandssendingen som har en 
policy for å ha en representativt 
sammensatt stab som speiler 
befolkningen. Det er pinlig når 
Dagsavisen må ha særegen støtte 
for å ansette en journalist med 
minoritetsbakgrunn. En person 
som forøvrig har vist seg å være 
en drivende dyktig journalist og 
har bidratt til at avisen har fått 
kunnskap den tidligere har man-
glet. I Sverige har de i årevis 

hatt svarte ankere i nyhetssen-
dinger og som programledere. 
Her hjemme er det som kjent 
veldig få ikke-hvite ansikter å se 
på skjermen. Når skal anker-
kvinnen i NRK’s nyhetssending 
være svart? 

I alt for mange år har rasisme 
i ulike former fått slippe til i 
media. Grunnen til dette er fordi 
det er så forsvinnende få som 
protesterer mot dette. Det er 
ingen av organsiasjonene som 
arbeider med dette feltet som 
ønsker å angripe media for hardt 
fordi de er avhengig av å ha en 
god tone med dem for å få fram 
sine saker.

Etter en tøff kampanje blant 
annet fra organisasjonen African 
Youth in Norway er begrepet 
neger nesten utryddet fra avi-
sene. Dette viser at det nytter.

Media trenger korrektiver fra 
antirasister. Når journalister 
generaliserer og sprer fordom-
mer eller når rasistiske lesr-
innlegg kommer på trykk må 
anstendige folk reagere og sende 
inn korrigerende leserinnlegg 
eller meldinger til redaksjonen. 
Man må slå hull på myten om 
at alle er enige om den strenge 
holdningen myndighetene har 
til til ikke-hvite og utenlandske 
mennesker bosatt i Norge. Det 
nytter ikke å tenke at tåplige 
holdninger vil forsvinne av seg 
selv. Tvert i mot så vil slike 
holdninger spres og blomstre 
hvis de ikke møter kontant 
motstand.

Hvis vi ikke tar oss sammen 
kan vi risikere en dansk utvik-
ling. Der har for lengst medias 
skrekkpropaganda mot etniske 
minoriteter slått ut i en konkret 
politisk virkelighet. Avisen 
Information avslørte nylig at 
redaktører og mediefolk i noen 
av de største danske mediebe-
driftene sammen med ledende 
politikere har deltatt i en hem-
melig antiislamsk gruppering. 
Gruppen innholder folk fra noen 
av de mest innvandringskritiske 
riksavisene i Danmark. Disse 
har hatt en stor innvirkning på 
danske holdninger til etniske 
minoriteter.

Det er opp til oss om vi får den 
samme utviklingen i Norge.

Media–rasismens talerør

« Vi er så redde for å 
fremstå som «politisk 

korrekte» og naive i 
innvandrerspørsmål at 
alle forskrudde holdnin-
ger får lov til å komme 
på trykk.

AV FRILANS-
REPORTER OG 
REGISSØR 
ARUN GHOSH

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

Jern-Erna vil overstyre UDI 
Kommunalminister Erna Solberg vil legge om forvaltningen av asyl- og innvandringspolitikken, slik at prinsipielle 
avgjørelser ikke lenger blir tatt av UDI, melder Nettavisen. I stedet vil Solberg flytte slike spørsmål opp på politisk 
nivå. – Arbeidet med en omlegging av styringen av utlendingsfeltet begynner nå. Til høsten eller vinteren håper vi å 
komme til Stortinget med konkrete forslag, sier kommunalminister Erna Solberg til Aftenposten. Vurderingen av den 
enkelte asylsøker eller innvandrer vil fortsatt ligge under Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). 
Politikerne skal fortsatt ikke ha anledning til å avgjøre enkeltsaker. Solberg mener tolkningen av lovverket må løftes 
fra embetsmennene og over til politikerne. Når det gjelder norsk flyktningpolitikk generelt, slår Erna Solberg nå fast 
at det er grenser for hvor mange Norge kan ta imot. – For meg er det et problem at vi har 17.000 asylsøkere og 8000 
personer som skal bosettes hvert år. For kommunene medfører dette alvorlige problemer, sier Solberg.
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Å beskrive året 2003 er dess-
verre ingen lystig affære. 

Det har vært mange tilbakeslag i 
året som gikk. Regjeringens iver 
etter å vise seg som en handlekraf-
tig regjering har muligens først og 
fremst rammet de som har rømt 
hals over hodet fra sitt hjemland 
i håp om å finne en trygg havn 
og en bedre fremtid for seg og 
sine barn. 

I 2003 har det vært flere inn-
stramminger som har hatt store 
konsekvenser for de som ikke 
er norske statsborgere. Norske 
myndigheters behandling av 
asylsøkere som kommer til vårt 
land for å søke om beskyttelse er 
på mange måter en test for vårt 
demokratiske og humanitære sin-
nelag. Hvor dyp er vår medfølelse 
for de som lider under despotiske 
styrer og land i krigstilstand, når 
de kommer hit for å få oppfylt 
basiske grunnleggende men-
neskerettigheter ? Får de lov til 
å dele vår velstand og trygghet ? 
Hvordan møter vi de flyktende ? 
Med velvilje og forståelse, eller 
med mistro og forakt ? Hvordan 
stiller vi oss ovenfor de som 
kommer fra land som er mer 
eller mindre uten noen form for 
styring? Som for eksempel Irak, 
Somalia og Afghanistan.

Behandlede asylsaker i 2003

UDI
Statikken for 2003 viser følgende 

om vår evne til å gi beskyttelse: 
Fra 01.01.03 til og med 30.11.03 
ble det behandlet 14 054 asylsaker 
i UDI. Av de fikk 3,5 % (496 per-
soner) innvilget sin asylsøknad og 
gitt flyktningstatus, mens 13,8 % 
(1 948 personer) fikk opphold på 
et beskyttelsesgrunnlag, en nyvin-
ning i UDI som jeg skal komme 
tilbake til senere, 5% (699 perso-
ner) fikk opphold på humanitært 
grunnlag. 

2540 personer (18,1 %) var 
Dublinsaker (se forklaring.) 845 
personer (6 %) trakk sin asylsøk-
nad. Mens flertallet, 7526 søkna-
der (53,5%) ble avslått. 

UNE
Klageinstansen Utlendings-

nemnda (UNE) behandlet til 
sammen 7415 asylsaker mellom 
01.01.2003 til 31.10.03. Av 
asylsaker med oppsettende virk-
ning (de som får lov til å være 
i Norge mens saken behandles) 

fikk 7, 4 % omgjort 
vedtakene. 12% av 
sakene ble behandlet 
i nemndmøte hvor 
av 9% med personlig 
fremmøte, 3 % ble 
behandlet i nemnd-
møte uten personlig 
fremmøte.

I saker som ble 
behandlet i nemnd-
møte med personlig 
fremmøte 
ble 52% 
av sakene 
o m g j o r t . 
I saker 
som ble 
behandlet i 
nemndmøte 
uten person-
lig fremmøte ble 49% av sakene 
omgjort. 

Flyktningstatus og opphold på et 
beskyttelsesgrunnlag vs opphold 
på humanitært grunnlag 

Sammenligner vi tallene fra UDI 
01.01.02 til og med 30.11.02 ble 
det behandlet 16648 asylsaker i 
UDI. Av de fikk 1,8 % (301 per-
soner) innvilget sin asylsøknad 
og gitt flyktningstatus. 16,35 % 
(2 723 personer) fikk opphold på 
humanitært grunnlag. 

Således har 2003 vært et lite 
skritt i riktig retning når det gjel-
der innvilgelse av asyl. Særskilt er 
vi glade for at UDI er mer bevisst 
på beskyttelse som årsak til opp-
hold i Norge – i stedet for kun 
bruken av humanitært grunnlag. 
Vi tror dette er meget viktig for 
anerkjennelsen av at de asylsø-
kerne som faktisk får bli i Norge 
har et reelt beskyttelsesbehov. 

Får alle som har behov for 
beskyttelse, beskyttelse i Norge?

SEIF er fortsatt av den mening 
av at det er mange som har et klart 
beskyttelsesbehov som får avslag 
i Norge. Dette tror vi hovedsake-
lig grunner i at vi de senere år 
har hatt ett massivt politisk press 
mot UDI og UNE om å avsløre 
de såkalte «falske asylsøkere». 
I sin iver etter å vise seg som 
et forvaltningsorgan som «gjør 
jobben sin» viser det seg veleta-
blert mistro i UDI og UNE mot 
asylsøkere som ankommer landet. 
Dette medfører at det skal svært 
lite til før en asylsøker blir ansett 
som ikke troverdige. 

Her kan nevnes noen problem-

områder som i 
verste fall kan 

medføre at personer med beskyt-
telsesbehov ikke får beskyttelse i 
Norge:

Troverdighet
• Ofte føler asylsøkere at utlen-

dingsmyndighetene i utgangs-
punktet tror du lyver. 

• Opplysninger gitt etter asylin-
tervjuet blir mer eller mindre 
konsekvent avvist og benyttet 
mot søker. 

• Minste motstridende opplys-
ning i intervju/egenforklaring/
klage blir brukt som bevis for at 
du søker ikke er troverdig, selv 
om opplysningen er en ubetyde-
lig detalj.

Bevisbyrde
• Omvendt bevisbyrde for asyl-

søkere, det vil si at asylsøkere 
må bevise at de står i fare for å 
bli utsatt for forfølgelse. Dette er 
selvsagt nær sagt en umulig opp-
gave, med minimale ressurser å 
kunne dokumentere et behov for 
beskyttelse.

Utlendingsnemda 
Fra den 01.01.01 ble det etablert 

et nytt klageorgan i utlendingssa-
ker, UNE. SEIF var positiv til 
nyordningen, blant annet fordi 
den gir muligheten for at asylsø-
keren selv kan få personlig frem-
møte og legge frem saken for 
nemnda. Men dessverre kommer 
de færreste sakene opp for nemnd 
både med og uten personlig frem-
møte, de aller fleste sakene avgjø-
res av nemndleder alene eller av 
sekretariatet. Nærmere 90 % av 
alle asylsakene blir behandlet av 
nemndleder alene eller av sekre-
tariatet. Loven sier følgende om 

saksbehandling i UNE:

«§ 38b. Behandlingsformer m.v. i 
Utlendingsnemnda. 

I den enkelte sak deltar en 
nemndleder og to medlemmer, 
jf. likevel annet ledd. Det ene 
medlemmet trekkes ut blant dem 
som er oppnevnt etter forslag fra 
Kommunal- og regionaldeparte-
mentet, Utenriksdepartementet 
og Norges Juristforbund. Det 
andre medlemmet trekkes ut 
blant dem som er oppnevnt etter 
forslag fra humanitære organisa-
sjoner. Den enkelte nemnd kan 
behandle flere saker. 

Saker som ikke byr på vesent-
lige tvilsspørsmål, kan avgjøres 
av en leder alene. I slike saker 
kan nemnda også delegere ved-
taksmyndighet til sekretariatet. 
Saker som kan avgjøres av en 
leder alene, er bl.a. klager der 
vilkårene for å omgjøre Utlen-
dingsdirektoratets vedtak åpen-
bart må anses å foreligge, og 
klager som må anses grunnløse. 
Det samme gjelder anmodning 
om omgjøring av vedtak truffet av 
Utlendingsnemnda når det ikke 
er grunn til å anta at nemnda vil 
endre vedtaket. På samme vilkår 
kan en leder under behandlingen 
av slik anmodning beslutte at det 
ikke skal tas hensyn til opplys-
ninger, dokumenter eller andre 
bevismidler som kunne ha vært 
gitt eller fremlagt under den tid-
ligere behandlingen av saken. 

Nemnda bestemmer selv 
behandlingsformen. Saker som 
behandles etter første ledd, 
avgjøres ved flertallsvedtak. 

Klager kan gis adgang til å 
møte personlig og uttale seg i sak 
som behandles etter første ledd. 
I asylsaker skal slik adgang som 

Flyktningpolitikk i 2003
Afrikan Youth
• Afrikan Youth In Norway er et prosjekt 
drevet på frivillig basis, med mål å 
fange opp og imøtekomme problemer 
og ressurser blant unge afrikanere, 
fortrinnsvis tenåringer.

• Initiativet til å starte AYIN ble tatt 
høsten 1994. AYIN har tatt form som 
et aktivt senter i Grünerløkka og 
Sofienberg bydel, med deltakere fra 
hele Oslo.

Adresse: Korsgata 31, 0551 Oslo. 
Telefon: 22 35 46 35. 
E-post: info@afrikanyouth.org
Internett: www.afrikanyouth.org

Amnesty International
• Amnesty International er en ver-
densomspennende og medlemsstyrt 
menneskerettighetsorganisasjon. 
Organisasjonen er uavhengig av 
enhver regjering, økonomisk aktør, 
politisk overbevisning og religiøs tro.

• Nasjonale avdelinger kan arbeide for 
flyktninger i eget land dersom de ved 
en utvisning skulle risikere tortur, 
dødsstraff eller å bli en samvittighets-
fange. 

Adresse: Postboks 702 Sentrum, 0106 
Oslo

Telefon: 22 40 22 00
Telefaks: 22 40 22 50
E-post: info@amnesty.no
Internett: www.afrikanyouth.org 

Analfabet
• En voksen person som ikke behersker 
lese- og skrivekunsten godt nok til å 
greie seg i det samfunnet han eller hun 
lever i.

Annengenerasjons innvandrer
• En person født i Norge av to uten-
landsfødte foreldre. 

Antirasistisk Senter
• Samler informasjon og dokumenterer 
rasisme. Senteret består blant annet 
av Agenda X, Tellus radio, og i tillegg 
er de tett knyttet opp til tidsskriftet 
Samora.

Adresse: PB 244 Sentrum, 0103 OSLO
Telefon: 23 13 90 00
E-post: epost@antirasistisk-senter.no
Internett: www.antirasistisk-senter.no

Antisemittisme
• Jødefiendtlighet. Uttrykket ble tatt i 
bruk i 1879 av tyskeren Wilhelm Marr, 
og fikk i tiårene som fulgte og i det 20. 
århundre stor utbredelse i politiske 
og intellektuelle kretser i Europa som 
betegnelse for rasistisk eller politisk 
basert jødefiendtlighet til forskjell 
fra det «folkelige» og «tradisjonelle» 
jødehatet, basert på religion og 
sosioøkonomi». Ordet i seg selv er 
misvisende, ettersom semitter er 
personer som taler et semittisk språk 
og tilhører de semittiske kulturgrupper. 
Det mest utbredte semittiske språk i 
dag er arabisk. 

Apartheid
• Betegnelse for en politikk som går 
ut på full atskillelse mellom hvite og 
fargede. Gjennomført i Sør-Afrika fra 
1948 til 1994. Kraftig fordømt av hele 
det internasjonale samfunnet.

« Hvor dyp er vår medfølelse 
for de som lider under 

despotiske styrer og land i 
krigstilstand, når de kommer 
hit for å få oppfylt basiske 
grunnleggende menneskeret-
tigheter ?

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

Danske asylsaker kan behandles i leirer
Den danske regjeringen har gått aktivt inn i et prøveprosjekt der 
flyktninger får behandlet asylsøknader i leirer nær hjemlandet, og ikke i 
Danmark, skriver Aftenposten.
Dersom prosjektet blir realisert betyr det at flyktninger som likevel 
kommer til Danmark vil bli sendt med første fly til en leir nær landet de 
har flyktet fra, skriver Berlingske Tidende. Den danske regjeringen har, 
sammen med Dansk Folkeparti, allerede flertall for å kunne realisere 
det kontroversielle forslaget. Den britiske regjeringen spiller en sentral 
rolle i utarbeidelsen av modellen. 
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hovedregel gis. Klagerens advo-
kat eller en annen representant 
for klageren kan møte sammen 
med klageren. Også andre kan 
gis adgang til å møte og avgi 
uttalelse. 

Forvaltningsloven kapittel IV til 
VI om saksforberedelse, vedtak 
og klage gjelder ikke for beslut-
ninger om behandlingsform og 
personlig fremmøte. 

Kongen kan gi regler om nemn-
das arbeidsform og om den nær-
mere behandlingen av sakene. 

Tilføyd ved lov 30 april 1999 
nr. 22 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 
21 des 2000 nr. 1346), endret ved 
lov 21 des 2000 nr. 122 (i kraft 1 
jan 2001).»
(Våre uthevninger) 

Således mener UNE at nærmere 
90 % av alle klager som er blitt 
sendt inn er grunnløse… Dette er 
betenkelig. 

Når man ser på statistikkene 
over vedtak i henhold til behand-
lingsform er det ennå større grunn 
til bekymring: 

Omgjøringsprosenten for saker 
behandlet i nemndmøte er hhv 52 
prosent med personlig frammøte 
og 46 prosent uten personlig fram-
møte. Omgjøringsprosenten for 
saker avgjort av en nemndleder 
alene eller i sekretariatet er kun 
ca 2%. (kilde UNE).

Således er vi av den mening at 
i henhold til loven burde minst 
80 % av sakene vært i nemnd og 
ikke omvendt slik situasjonen er 
i dag.

MUF – Irakiske kurdere med 
midlertidig opphold uten rett til 
familiegjenforening

Fortsatt er det ikke noen løs-
ning for denne gruppen. De har 
nå vært midlertidig i Norge siden 
1999/2000 og deres situasjonen 
er svært vanskelig. De har i 2003 
kun fått midlertidig arbeidstilla-
telse og forventes å forlate landet 
frivillig. For å sammenligne litt, 
tidligere hadde bosniske flyktnin-
ger i Norge midlertidig oppholds- 
og arbeidstillatelse i Norge, under 
krigen i Jugoslavia. Etter nesten 
3 år ble det bestemt at de skulle 
får varig arbeids- og oppholdstil-
latelse i Norge. 

Når det gjelder de irakiske 
kurderne, ser det dessverre dette 
ikke ut til å bli løsningen. Selv 
om mange snart har vært 5 år i 
Norge på en midlertidig arbeids-
tillatelse. 

SEIF mener at denne grup-

pen nå burde tilbys arbeids- og 
oppholdstillatelse i Norge som 
danner grunnlag for bosettings-
tillatelse, særskilt gjelder dette 
barnefamilier. 

Dublinkonvensjonen
Dublinkonvensjonen er en del 

av Schengenavtalen som har 
medført at rettighetene til asyl-
søkere er ytterligere innskrenket. 
Retten til selv å velge hvilket 
land man ønsker å søke om asyl 
er falt bort. 

Dette er nok en murstein i 
«Festung Europa», foruten første-
landsprinsippet er konvensjonen 
også et ledd i «harmoniseringen» 
av europeisk flyktningpolitikk. I 
konvensjonens artikkel 14 står 
det følgende:

«Medlemsstatene skal gjensidig 
utveksle: 

opplysninger om 
nasjonale lover 
eller forskrifter 
eller praksis 
som gjelder 
med hensyn til 
asyl, statistiske 
opplysninger om 
antall asylsøkere som ankom-
mer hver måned og deres for-
deling etter nasjonalitet. Slike 
opplysninger skal hvert kvartal 
oversendes Sekretariatet i Rådet 
for De europeiske fellesskap 
som sørger for videresendelse til 
medlemsstatene, Kommisjonen 
for De europeiske fellesskap og 
De forente nasjoners høykom-
missær for flyktninger. 

Medlemsstatene kan gjensidig 
utveksle: 

• generelle opplysninger om 
nye tendenser med hensyn til 
asylsøknader, 

• generelle opplysninger om 
forholdene i asylsøkernes hjem-
stat eller seneste oppholdsstat. 

Dersom medlemsstaten som 
framskaffer opplysningene nevnt 
i nr. 2 ønsker at de skal behand-
les fortrolig, skal de øvrige 
medlemsstater etterkomme dette 
ønsket.»

En slik «harmonisering» ser 
vi først og fremst i forhold til 
at verstingene i Europa setter 
dagsorden for den europeiske 
flyktningpolitikken og at de 
andre landene tilpasser seg disse 
landenes politikk. 

Som et eksempel på dette kan 
nevnes følgende:

«– I et 10-20 års perspektiv vil 
kanskje asylsøkere fra Tyrkia, 
Bulgaria og Romania sendes 
tilbake uten at vi behandler søk-
nadene deres, sier statssekretær 
Kristin Ørmen Johnsen (H). 
EU diskuterer nå om det skal 

utarbeides en liste over land som 
flyktninger og asylsøkere kan 
sendes i retur til uten at de har 
fått sine søknader behandlet. 

Ideen om såkalte asylsikre 
land utenfor EUs grenser møter 
kraftige reaksjoner fra en rekke 
organisasjoner med Amnesty 
International i spissen.»

(Utrop 16.12.03)

Dette er skremmende!

Norskundervisningen
Fra og med 01.01.03 falt norsk-

undervisningen ved asymottakene 
bort for de som ikke har fått opp-
holdstillatelse. Dette er med på 
å vanskeliggjøre den allerede 
meget vanskelige venteperioden 
for asylsøkerene, samtidig som 
den setter integreringsprossesen 

for de som får bli 
tilbake. Dette kan 
nok defineres som 
ris til egen bak…

Basistøttereduksjo-
nen

I 2002 ble det inn-
ført en ordning som 

medfører at de mange som bor 
på mottak med endelig avslag, 
men hvor det er praktisk umulig 
for staten å returnere asylsøkerne 
tilbake til hjemlandet, fikk en 
reduksjon i basisstøtte. Basisstøt-
ten som hver asylsøker mottar per 
måned er kroner 2 790 pr måned. 
Det skal dekke alle utgifter inklu-
dert mat. For de som bor i mottak 
hvor man får mat er støtten kroner 
1 135 per måned. Reduksjon av 
basisbeløp vil ikke gjelde perso-
ner under 18 år

Fra 1. januar 2004 vil ordningen 
bli utvidet. Da vil følgende grup-
per få reduserte kontantytelser:

• Asylsøkere i transittfasen 
• Asylsøkere som venter på 

uttransportering til første asyl-
land 

• Asylsøkere som ikke medvir-
ker til å klarlegge egen identitet 

Dette medfører at vi danner 
en underklasse i Norge uten 
muligheter, og som blir boende 
i en ingenmanns tilværelse på 
et eksistensminimum. Dette er 
uverdig av Norge. 

Botilbudet faller bort
Fra 01.01.04 vil situasjonen bli 

enda verre: 
Når det foreligger et endelig 

avslag på en asylsøknad, vil det 
forutsettes at søkeren ikke tren-
ger beskyttelse. Myndighetene 
forventer da at vedkommende 
forlater Norge innen en gitt 
utreisefrist. Asylmottakene vil 

etter dette som hovedregel kun 
gi gratis kost og losji til personer 
som har en søknad til behandling 
og personer som har fått innvilget 
oppholdstillatelse og venter på 
bosetting i en kommune.

Noen grupper vil imidlertid fort-
satt få bo i mottak etter avslag på 
asylsøknaden. Disse er:

• Barnefamilier (det er likevel 
forventet at de reiser hjem) 

• Personer som søker om å få 
reise hjem frivillig med Interna-
tional Organization for Migration 
(IOM) og som bidrar med å skaffe 
reisedokumenter 

• Asylsøkere som venter på 
uttransportering til første asyl-
land.

• Utlendinger som kommer fra et 
trygt land, og som ikke har midler, 
henvises til sitt lands ambassade 
eller konsulat for å få penger til 
hjemreisen derfra.

SEIF er svært bekymret over 
konsekvensene av en slik inn-
stramming og er redd for at dette 
kan få svært negative utfall.

Familiegjenforening
Utlendingsforskriften § 25 

fjerde ledd bokstav a ble endret 
med virkning fra 01.05.03, slik 
at det ikke lenger er unntak for 
underholdskravet for ektefelle 
og barn til personer som har fått 
tillatelse i Norge på humanitært 
grunnlag – utlendingsloven § 8, 
annet ledd. 

Dette er nok en innstramning 
som rammer de som har minst 
i Norge og som er direkte fami-
liefiendtlig, tydeligvis er ikke 
Bondevik regjeringens satsing på 
familie for alle…

Oppsummering
2003 har vært preget av inn-

stramninger, et lite lyspunkt 
er dog UDIs nye bevissthet på 
beskyttelse og antall asylsøkere 
som får innvilget flyktningstatus. 
Men likevel, 2003 har vært et år 
hvor det er blitt vanskeligere å 
være asylsøker i Norge. Dette 
ser ikke ut til å bli bedre og vi 
trenger nå en sterk opposisjon til 
det rådende synet på de som søker 
beskyttelse. Neste år blir nok et 
tøft år – og her tenker vi særskilt 
på innføring av 48-timers regelen 
som skal innføres fra 01.01.04, 
hvor asylsøkere skal siles og 
søkere fra bestemte land skal få 
saken sin ferdig behandlet og være 
ute av landet innen 48 timer. 

JON OLE MARTINSEN

SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNIN-
GER, DESEMBER 2003.

Arbeidstillatelse
• Tillatelse til å ta arbeid i Norge. 
Arbeidstillatelse kan gis til personer 
over 15 år som fyller vilkårene for dette 
etter utlendingsloven. Når det gjelder 
EØS-borgere, se «Oppholdstillatelse».

Assimilere
• Oppta og gjøre noe helt eller delvis 
lik; smelte inn. I debatten i Norge betyr 
assimilering ensidig fornorsking, at 
innvandrere og flyktninger skal gi 
avkall på eget språk og kultur, og skifte 
det ut med norsk språk og norske 
normer og levevis. Norge har en lang 
tradisjon på assimilasjon av samer og 
kvener.

Asyl 
• Fristed for personer som med rette 
frykter forfølgelse på grunn av «rase», 
religion, nasjonalitet, politisk oppfat-
ning eller tilhørighet til en spesiell 
gruppe. Asyl innebærer blant annet 
beskyttelse mot å bli sendt tilbake til 
området der vedkommende har grunn 
til å frykte forfølgelse. Asyl gir også 
visse rettigheter under oppholdet i 
asyllandet. Utlendinger som innvilges 
asyl i Norge, får status som flyktninger. 

Asylintervju 
• Så raskt som mulig etter ankomst til 
Norge, skal asylsøkeren intervjues. 
Søkeren må forklare grunnen til at han/ 
hun søker asyl. Opplysningene som 
blir gitt i intervjuet danner grunnlag for 
asylsøknaden.

Asylmottak
• Asylmottak er et frivillig botilbud til 
asylsøkere som kommer til Norge, og 
mange asylsøkere finner seg andre 
bosteder på egen hånd. For de som har 
fått oppholdstillatelse og skal bosette 
seg i en kommune, begynner integre-
ringen allerede mens de oppholder seg 
i asylmottaket.

• Utlendingsdirektoratet er ansvarlig for 
organisering av et fleksibelt mottaks-
apparat, som kan håndtere et varier-
ende antall asylsøkere og flyktninger. 

Asylsøker 
• Person som på egen hånd og uan-
meldt ber myndighetene om beskyt-
telse og anerkjennelse som flyktning. 
Personen kalles asylsøker inntil 
søknaden er avgjort. 

Auschwitz
• Den største tilintetgjørelsesleiren 
under 2. verdenskrig. Meget få over-
levde denne konsentrasjonsleiren, som 
var særlig beryktet for sine gasskamre, 
menneskeforsøk og brutale behandling 
av fangene. 

Avslag 
• Vedtak som betyr at vilkårene for den 
tillatelsen en søker har søkt om ikke er 
oppfylt. Avslag som er fattet av norske 
utenriksstasjoner eller politiet kan 
påklages til UDI. Avslag som er fattet 
av UDI som førsteinstans kan påklages 
til Utlendingsnemnda (UNE). 

Benjamins Minnefond
• Det var Marit Hermansens ønske at 
minnefondet skal være en ryddig og 
formell måte å kanalisere engasje-
mentet etter hennes sønns bortgang. 
Henvendelser kan rettes til: Benjamins 
minnefond

Pb. 244 Sentrum, 0103 OSLO
Kontonummer (gaver): 5010.05.16141
Telefon: 22 11 60 00
E-post: post@benjaminsminnefond.no

« ...vi danner en 
underklasse i Norge 

uten muligheter, og 
som blir boende i en 
ingenmanns tilværelse 
på et eksistensmini-
mum. 

Verre etter kutt i norskopplæring
 – Forholdene for asylsøkere har blitt 
verre, og problemene flere, etter at den 
obligatoriske norskundervisningen ble 
tatt bort, sier Irene Marstrøm, psykolog 
ved Psykososialt team for flyktninger i 
Nord-Norge til NRK. Hun synes også at 
det er merkelig at man går denne veien i 
Norge, mens man i Danmark nå innfører 
obligatorisk danskundervisning.

• Norge har brutt barnekonvensjonen
Barn som søker asyl i Norge er ikke blitt vurdert etter FNs barnekonvensjon. Noen barn har overhodet ikke 
fått vurdert sitt behov for beskyttelse, mens andre har fått en svakere beskyttelse enn asyl. Barnekonven-
sjonen er så godt som fraværende når norske myndigheter behandler asylsøknader, melder Aftenposten. 
Dette skriver forskeren Cecilia Bailliet (bildet) i en undersøkelse som er laget på oppdrag fra Kommunalde-
partementet. Bailliet mener at dersom barnekonvensjonen var blitt brukt på riktig måte, ville flere av sakene 
kvalifisert til asyl. Bailliet er også bekymret for standardsvar som er brukt av Utendingsdirektoratet overfor 
bosniske barnefamilier. Hun skriver i rapporten at slike standardsvar øker risikoen for brudd på barns rett til 
å søke asyl, og få sine egne interesser vurdert på selvstendig grunnlag.

• Staten tapte utvisningssak
Staten tapte en utvisningssak mot en 25 år 
gammel kvinne fra Kosovo i Oslo tingrett, 
melder P4. Retten mener kvinnen risikerer 
livet ved å reise tilbake til Kosovo. Kvinnen 
gikk til sak mot staten ved Utlendings-
nemnda fordi nemnda hadde opprettholdt 
et avslag på søknaden om asyl i Norge. 
Staten må også betale saksomkostninger til 
25-åringen.
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§
lovverk

Beskyttelse
• Omfatter personer som har søkt asyl 
og som har fått en tillatelse av beskyt-
telsesgrunner, jamfør utlendings-
lovens § 15, første ledd. (Utlending 
må ikke i medhold av loven sendes 
til noe område der utlendingen kan 
frykte forfølgelse som kan begrunne 
anerkjennelse som flyktning eller ikke 
vil være trygg mot å bli sendt videre 
til slikt område. Tilsvarende vern skal 
gjelde utlending som av liknende grun-
ner som angitt i flyktningedefinisjonen 
står i en nærliggende fare for å miste 
livet eller bli utsatt for en umenneskelig 
behandling.) 

Bibliotekene
• Bibliotekene i kommuner med 
flyktninger, asylsøkere og innvandrere 
har tilbud om litteratur på morsmå-
let. Enkelte steder kan man også 
låne plater og kassetter, og det blir 
arrangert eventyrstunder på barnas 
morsmål.

• Deichmanske bibliotek i Oslo har en 
egen samling av litteratur for innvan-
drere. Bøker fra denne samlingen lånes 
også ut til andre biblioteker for utlån 
der.

Bortvisning 
• Vedtak om å nekte en utlending inn-
reise til eller opphold i Norge. Vedtaket 
er ikke til hinder for senere innreise. 
Bortvisning må ikke forveksles med 
utvisning eller uttransportering fra 
riket. 

Bosetting i kommunen 
• Flyktning, person med opphold på 
humanitært grunnlag eller person med 
kollektiv beskyttelse som flytter ut av 
statlig mottak og blir ordinær innbyg-
ger i en kommune. Begrepet omfatter 
også overføringsflyktninger og andre 
som ikke er innom statlige mottak. 
Personer som trenger offentlig hjelp 
må bosette seg i den kommunen som 
staten ved UDI og kommunen (boset-
tingskommunen) blir enige om. 

Bosettingstillatelse 
• Tillatelse som kan gis etter tre år i 
Norge med gyldig oppholds- eller 
arbeidstillatelse som danner grunnlag 
for bosettingstillatelse. Tillatelsen er 
ikke tidsbegrenset. Tillatelsen gir rett 
til varig opphold og generell adgang 
til å ta arbeid i Norge. Den gir også 
utvidet vern mot bortvisning og utvis-
ning. En bosettingstillatelse faller som 
hovedregel bort ved opphold i utlandet 
i mer enn to år. 

Determinisme
• I rasismen ligger det en enorm tro 
på at alt er bestemt på forhånd. Selv 
om de fleste har gått bort fra rasebe-
tegnelser, lever determinismen som 
lå i rasebegrepet videre i begrep som 
kultur og religion. Folk med en bestemt 
religion blir tillagt bestemte holdninger 
og egenskaper.

Diskriminere
• Forskjellsbehandle, særlig i politisk 
betydning, behandle en part dårligere 
enn en annen. Diskriminering på 
grunn av en persons trosbekjennelse, 
hudfarge, nasjonale eller etniske 
opprinnelse, kjønn, homofil legning, 
leveform eller politisk orientering kan 
straffes med bøter eller fengsel inntil 6 
måneder, jfr Straffelovens §135a

Et år med debatter om 
ytringsfrihet for nazister, 

innskrenking i retten til asyl og 
planlegging av nye lover mot 
etnisk diskriminering. Et år der 
norsk flyktningpolitikk ble mer 
umenneskelig, der erfaringene 
etter drapet på Benjamin Her-
mansen allerede har begynt å 
gå i glemmeboka og der det 
offentliges dobbeltmoral kom til 
syne flere ganger. Slik kan man 
oppsummere året 2003 sett fra et 
juridisk ståsted.

I løpet av 2003 ble mange av 
de sentrale områdene for kampen 
mot rasisme brakt opp til debatt, 
gjerne med et juridisk tilsnitt. Alt 
fra nazistiske ytringer, flyktning-
politikk, retten til fri rettshjelp 
for asylsøkere og diskriminering 
i det offentlige rom ble debattert, 
og mange har ment mye – uten 
nødvendigvis å ha så mye kunn-
skap om det de 
debatterer. 

Nazisten Sjølie
Den første 

debatten som 
dukket opp i 
media og blant 
jurister i løpet 2003, var etterdøn-
ningene etter at nazisten Terje 
Sjølie ble frikjent av Høyesterett 
i desember 2002 (Rt. 2002, side 
1618). Mange, både antirasister 
og jurister, hadde problemer med 
å forstå frikjennelsen. Grunnlaget 
for å frikjenne Sjølie, som hadde 
kommet med nazistiske ytringer 
under den berømte Hess-marsjen 
i Askim i august 2000, var at han 
ikke hadde kommet med direkte 
oppfordringer om gjennomføring 
av (voldelige) handlinger mot 
minoritetspersoner. 

I ettertid har mange kommet 
med sterk kritikk av kjennelsen, 
som i følge mange uthuler hele 
grunnen til straffelovens § 135a, 
den såkalte rasismeparagrafen. 
Her heter det seg nemlig at «Med 
bøter eller fengsel inntil 2 år 
straffes den som ved uttalelse 
eller annen meddelelse, herunder 
ved bruk av symboler, som fram-
settes offentlig eller på annen 
måte spres blant allmennheten, 
truer, forhåner eller utsetter for 
hat, forfølgelse eller ringeakt en 
person eller en gruppe av personer 
på grunn av deres trosbekjennelse, 
rase, hudfarge eller nasjonale eller 
etniske opprinnelse». For mange 
er det derfor fremdeles et myste-
rium hvor Høyesterett finner sitt 
krav om at Sjølie må fremsette 

oppfordring om konkrete hand-
linger fra sine tilhørere. 

For øvrig kan det nevnes at Terje 
Sjølie i mai også ble arrestert for 
væpnet bankran. Han var da på 
frigang fra soning for et annet 
væpnet ran, for å gå på skole i 
Oslo sentrum. 

Flyktninger
Situasjonen for flyktninger 

som kommer til Norge og ber 
om asyl har også i 2003 vært en 
lang debatt. Kommunalminister 
Erna Solberg (H) har ved flere 
anledninger sørget for både å 
gjøre det vanskeligere å få asyl, 
og å være flyktning i Norge. Blant 
hennes innstramminger og tiltak 
er kanskje det å nekte personer 
som ikke har oppholdstillatelse 
norskundervisning et av de mest 
idiotiske. Dette innebærer ikke 
bare at asylsøkere får et dårligere 
tilbud med meningsfylte akti-

viteter å fylle 
dagene sine 
med, men også 
at integrerings-
prosessen tar 
lengre tid. Et 
annet av Ernas 
tiltak, å minske 

antall timer som asylsøkere har 
rett til fri rettshjelp i forbindelse 
med asylsøknaden fra fem til tre 
timer, har provosert Advokatfore-
ningen. De har påpekt at selv om 
enkelte såkalte asyladvokater har 
misbrukt systemet, så står disse 
for en forsvinnende liten brøkdel 
av det arbeidet som gjøres med 
slike saker. De er også svært skep-
tisk til at de to nå bortfalte timene i 
stedet skal settes ut på anbud til en 
organisasjon som skal informere 
asylsøkere om deres rettigheter i 
Norge. I følge Advokatforenin-
gen er dette å la lekfolk påta seg 
juridiske oppgaver som både er 
kompliserte og som krever stor 
forståelse for norsk lovverk. 

I likhet med Advokatforenin-
gen, Amnesty International, 
Flyktningrådet og den norske 
Helsingforskomiteen, er også SOS 
Rasisme svært negativ til den nye 
ordningen som ble innført fra 1. 
januar 2004 med såkalt hurtigbe-
handling av «åpenbart urimelige 
asylsøknader». Den nye regelen er 
at asylsøknader som er «åpenbart 
urimelige», skal behandles og 
effektueres i løpet av 48 timer. Fra 
samtlige hold er det blitt påpekt at 
med denne regelen er det norske 
prinsippet om at alle skal få prøvd 
sin asylsak individuelt bare en tom 
frase. Advokatforeningen mener 

at regelen går på rettsikkerheten 
løs, og Amnesty mener reglen vil 
føre til en samlebåndsbehandling 
av asylsøkere. Fra flere hold har 
man trukket fram Nederland som 
et eksempel på hva den videre 
utviklingen er, fordi Nederland 
innførte det samme prinsippet i 
1994. Nå, ti år senere, blir så godt 
som alle asylsøknader, uansett 
om den er «urimelig» eller ikke, 
behandlet etter dette prinsippet.

Erna-tv
Andre juledag 2003 bestemte 

en asylsøker fra Georgia seg for 
å sette fyr på seg selv utenfor 
Stortinget. Han gjorde dette i 
desperasjon etter å fått avslag på 
asylsøknaden sin i Norge, da alle 
veier var utprøvd. I etterkant av 
denne tragedien kom det frem fra 
flere advokater at selvmord og 
selvmordsforsøk ikke er uvanlig 
blant personer som venter på 
behandling av asylsøknaden sin, 
eller som har fått avslag. Ofte 
kommer slike tragiske hendelser 
som et resultat av at asylsøkere 
som sitter på flyktningmottak ikke 
får mer en tilfeldig oppfølging fra 
psykisk helsevern, etter å ha rømt 
fra land i krig og undertrykkende 
regimer. 

Usikkerheten rundt egen frem-
tid og situasjon er også ofte 
ekstra tyngende, samtidig som 
dagene ikke kan fylles opp med 
meningsfylt aktivitet. Men i stedet 
for å rette opp i disse tingene har 
kommunalminister Solberg valgt 
å skjære ned på tilbudet, og heller 
bruke penger på prosjekter som 
«Erna-tv». Erna-tv går i bunn 
og grunn ut på at tv-team fra 
Østeuropeiske land blir betalt 
for å komme til Norge og lage 
skrekkreportasjer om norske 
flyktningmottak og –politikk. På 
denne måten mener Erna Solberg 
at man kan skremme vekk mange 
«urettmessige» asylsøkere. Det 
ironiske i situasjonen er at samti-
dig som kommunaldepartementet 
bruker penger på slike negative 
kampanjer i blant annet Ukraina, 
så bruker Næringsdepartementet 
enorme summer i Tyskland, 
Frankrike og USA for å promotere 
Norge som et sted å søke jobb og 
som et turistmål.

Året 2004
Selv om vi så vidt har beveget 

oss inn i 2004, kan man allerede 
nå se konturene av de store 
debattene i dette året. Ordet som 
man kommer til å høre mye om 
fremover er diskriminering. Blant 

annet er dette fordi man håper på 
å få på plass en lov mot diskrimi-
nering i Norge i løpet av året, et 
arbeid som i mange år allerede har 
vært under veis. Norsk Offentlig 
Utredning (NOU) 2002:12 «Retts-
lig vern mot etnisk diskrimine-
ring» har siden den ble utgitt vært 
ute på høring, men har i løpet av 
2003 vært tilbake i departementet 
for å sammenfatte de kommenta-
rer og tilbakemeldinger man har 
fått på denne. Bakgrunnen for at 
en slik lov nå er på trappene er 
blant annet at man har ønsket å 
implementere FNs konvensjon 
mot rasediskriminering (RDK) 
i norsk lovverk. Det er også et 
forsøk på å tilpasse seg EU, som 
siden 2000 har hatt et arbeid mot 
diskriminering. I Traktaten om 
opprettelse av det europeiske fel-
lesskap (TEF) artikkel 13 finner 
man EUs generelle forbud mot 
diskriminering, mens man blant 
annet gjennom rådsdirektiv 
2000/43/EF ga nærmere regler 
om forbud mot diskriminering 
i medlemslandene i EU. Fristen 
for å gjennomføre disse reglene i 
nasjonal rett var juli 2003.

Også Frankrikes innføring 
av forbud mot «synlige reli-
giøse symboler» i skolen, altså 
et forbud mot hijab (sløret som 
muslimske kvinner går med), 
kipa (den jødiske herrekalotten), 
samt turban, store kors osv. vil 
føre til debatt utover året her 
hjemme på berget. Debatten har i 
mange år rast i Tyskland, og alle-
rede første uka i januar 2004 var 
flere tv-debatter på NRK preget 
av diskusjonen rundt skautet 
som muslimske kvinner går med. 
Enkelte har tatt til ordet for å få et 
forbud mot en slik klesdrakt også 
i Norge, og har kommet med flere 
hårreisende påstander om islam 
og kvinneundertrykking alle-
rede. Andre igjen har fremholdt 
viktigheten av å la folk få velge 
sin egen klesstil, og har hatt en 
mer edruelig tilnærming til hele 
dette saksområdet. 

Så får vi se om vi kan gå ut av 
2004 med en mer human flykt-
ningpolitikk, med en lovgivning 
som gir folk rett til å unngå 
diskriminering og nedsettende 
utsagn fra nazister og rasister, og 
med et håp om at Norge endelig 
begynner å se verdien i kulturelt 
mangfold. 

ULRIK MOTZFELDT GJØLSTAD

ARBEIDSUTVALGET

SOS RASISME

« Dette innebærer ikke bare 
at asylsøkere får et dårligere 
tilbud med meningsfylte aktivi-
teter å fylle dagene sine med, 
men også at integreringspro-
sessen tar lengre tid. 

Juss og rasisme

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

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

EU får strammere asylpolitikk 
EU får en tøffere innvandringspolitikk enn ventet etter at kraftig motstand 
fra Tyskland utvannet EU-reformer i siste øyeblikk, skriver Aftenposten. 
De enkelte EU-land får fortsatt det avgjørende ord i innvandringspolitikken. 
Medlemslandene skal blant annet få siste ord når det gjelder å bestemme 
hvor mange innvandrere man kan godta. Reformforsamlingen ville gi EU 
sentralt en sterkere rolle i innvandringspolitikken og justissektoren enn hittil, 
men Tysklands motstand førte til at konventet i siste omgang gikk med på en 
tilleggsklausul i EUs forfatning som gir medlemslandene siste ord i spørsmå-
let om innvandrerkvoter. 
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Dobbeltstraff
• Brukes til å beskrive den ekstra straf-
febyrden som legges på utlendinger 
bosatt i Norge. En person uten norsk 
statsborgerskap, uavhengig av om 
personen har permanent oppholdstil-
latelse, kan utvises etter å ha sonet en 
dom i Norske fengsler. Det er den øvre 
strafferammen for forbrytelsen som 
er avgjørende for et utvisningsvedtak, 
ikke den faktiske straffeutmålingen. 
Strafferammen for å kunne bli utvist 
etter endt soning er i dag tre år. Det 
foreligger et forslag om å senke denne 
til seks måneder.

Dublin-konvensjonen
• Regulerer hvilket land som er ansvar-
lig for behandling av en asylsøknad. 
Var opprinnelig en del av Schen-
gensamarbeidet, men er nå en del av 
EU. Norge har vært tilknyttet siden 1. 
april 2001. Avtalen skal motvirke at 
asylsøkere blir henvist fram og tilbake 
mellom stater uten å få realitetsbe-
handlet søknaden. Den skal også mot-
virke såkalt «asylshopping», at samme 
person får søke asyl i flere land.

Enslig mindreårig 
• Asylsøker, flyktning eller person med 
opphold på humanitært grunnlag som 
er under 18 år, og som er uten foreldre 
eller andre med foreldreansvar i Norge. 

Etnisk opprinnelse, etnisitet
• Den identitet en person eller gruppe 
får ved å tilhøre en folkegruppe, etnisk 
identitet, gruppetilhørighetsforhold. 
En folkegruppe som skiller seg ut fra 
andre innenfor en større helhet ved 
kulturell og geografisk opprinnelse.

Etniske minoriteter
• Befolkningsgrupper med en annen 
etnisk opprinnelse enn flertallet av 
befolkningen. Brukes om flyktninger 
og innvandrere i Norge.

Etnosentrisme
• Innstilling om at ens egen kultur, 
normer og verdier er bedre enn andres. 
Å sette sitt eget folkeslags vurderinger 
i sentrum og se dem som de riktigste.

EU
• Den Europeiske Union. Et overnasjo-
nalt organ som bygger opp europeiske 
land som en allianse bygget i stor 
grad som en stat; innvendige grenser 
legges ned, mens EU’s yttergrenser 
mot verdens styrkes, innføring av 
felles valuta, felles militære styrker og 
felles politikk på en rekke områder. 
Norge er bundet av en rekke EU-regler 
gjennom vår tilknytning til EØS-avtalen 
og andre avtaler, men vi har sagt nei til 
medlemskap ved to folkeavstemninger 
(1972 og 1994).

EUs asyl- og flyktningpolitikk
• Se: Festning Europa

Familiegjenforening 
• Oppholds- eller arbeidstillatelse som 
innvilges til nære familiemedlemmer 
av norsk borger eller utenlandsk stats-
borger med lovlig opphold i Norge. 
Familiegjenforening gjelder i hovedsak 
ektefeller og barn under 18 år. 

nazisme

I 2003 kom de norske nazis-
tene igjen i søkelyset. Økt 

rekruttering, synlige nazistiske 
seremonier og stor spredning av 
nazistisk propagandamateriell var 
hovedingrediensene i det som ble 
et lite hyggelig år for antirasister 
og andre fiender av de voldelige 
nazistene.

Vigrid vokser
Tore W. Tvedt og hans «reli-

giøse» nazisekt Vigrid hadde 
lenge vært kjent blant politi og 
antirasister, men det var først i 
2003 at organisasjonen klarte å 
hevde sin posisjon på det ytter-
ste høyre. I april kom de første 
store presseoppslagene som satte 
fokus på Vigrids nazistiske rekrut-
teringsseremonier. Gjennom 
«dåper» og «konfirmasjoner» 
med misbruk av norrøn mytologi 
og symboler ble ungdom tatt inn i 
det nazistiske fellesskapet. Det ble 
rapportert om Vigrid-seremonier 
flere steder i landet. Hovedsake-
lig på vestlandet og det sentrale 
østlandet, men også så 
langt nord som Troms. 
Østfold rundt Fredrik-
stad, Drammensområdet 
og Romerike i Akershus 
var kjerneområdene for 
Vigrids aktivitet i 2003. 
I følge gruppen selv ble 
det i disse områdene gjennomført 
XX seremonier i løpet av året.

Tore W. Tvedt fikk ofte slippe til 
i mediene med propagandaen sin, 
og både VG og store lokalaviser 
hadde flere førstesideoppslag 
med bilder av nazilederen sere-
moniene. Denne situasjonen 
utnyttet Tvedt så godt han kunne 
og nådde dermed ut til flere 
hundre tusen nordmenn med sitt 
menneskefiendtlige tankegods. 
Vigrid påstår at de er en ikke-
voldelig bevegelse som ville 
verne om «norske verdier», men 
det er kjent at gruppa har drevet 
kamptrening og oppfordret «norsk 
ungdom» til å bære kniv.

Tore W. Tvedt har selv blitt 
dømt for ulovlig våpenbesittelse 
og rasistiske uttalelser.

«Nasjonal» Ungdom: Nytt navn 
– «same old shit»

Etter at Vigrid hadde dominert 
mediebildet på våren og utover 
sommeren kunne Bergens 
Tidende i August melde at det 
tidligere Boot Boys medlemmet 
Mikkel Vetvik ledet an i en ny 

nazistisk gruppe kalt Nasjonal 
Ungdom. Bak det misvisende 
organisasjonsnavnet skjulte det 
seg i hovedsak det samme miljøet 
som tidligere kalte seg Boot Boys. 
Gjennom blant annet hjemmesi-
den til organisasjonen viste det 
seg at de norske nazistene igjen 
hadde søkt allianse med sine 
enda mer voldelige kamerater i 
Sverige, Nationell Ungdom/ Den 
Svenska Motståndsrörelsen. På 

disse sidene blir 
Nasjonal Ungdom 
presentert som 
ungdomsorgani-
sasjonen til Den 
Norske Mot-
standsbevegelse. 
Personer fra 

Nasjonal Ungdom-miljøet sto 
bak flere voldshandlinger i 2003, 
men det var først og fremst gjen-
nom plakater og klistremerker 
med nazistisk propaganda orga-
nisasjonen gjorde seg gjeldende. 
Store mengder nazi-klistremerker 
preget gatebildet i flere byer og 
tettsteder på det sentrale Øst-
landet, blant annet ble t-banen i 
Oslo nedgriset. I oktober klarte 
de også å arrangere en fest med 
over 70 nazister i Skedsmo, like 
utenfor Oslo.

Det offentlige og nazismen
Politiet holdt lenge en lav profil 

ovenfor den nazistiske opp-
blomstringen. Vigrid annonserte 
nazidåper uten at politiet grep inn, 
og både Vigrid og «Nasjonal» 
Ungdom har fått spre generell 
rasisme og ekstremt jødehat på 
Internettsidene sine. I oktober 
ringte SOS Rasisme/ AntirasisteN 
rundt til sentrale folk i politiet og 
spurt om hvilke tiltak politiet ville 
sette i gang mot nazistene. Kort 
tid senere annonserte Politiets sik-
kerhetstjeneste (PST) at de ville 

sette i gang en landsomfattende 
offensiv mot Vigrid. I følge PST 
hadde de registrert over 100 nazi-
seremonier i løpet av året.

Nazistene i Norge har tradisjo-
nelt hatt mindre adgang til det 
offentlige rom enn i land som Sve-
rige og Tyskland, 
for eksempel har 
de fleste søknader 
om å arrangere 
nazimarsjer har 
blitt avslått. Alli-
kevel har ikke 
Norge fulgt opp 
FNs «konvensjon om avskaf-
felse av alle former for rasedis-
kriminering» som forplikter alle 
medlemsland til å forby nazistiske 
og rasistiske organisasjoner. I dag 
kan nazistene i stor grad bygge 
opp sine kriminelle organisasjo-
ner uten å frykte inngripen fra 
det politiet og det offentlige. I 
skrivende stund ligger Internett-
sidene til både Vigrid og «Nasjo-
nal» Ungdom fortsatt tilgjengelig 
for alle, Vigrid sier i media at de 
har planer om å starte partivirk-
somhet og stille til valg, og på 
Øvre Romerike og andre steder 
terroriserer «Nasjonal» Ungdom 
lokalmiljøet nesten hver helg. 
SOS Rasisme gjentok derfor i hele 
fjor det gamle kravet om forbud 
mot nazistisk organisering.

Ikke nasjonale – ikke norrøne
I 2003 fortsatte nazistene å 

spre den gamle løgnen om at de 
egentlig er «sunne nasjonalis-
ter», forsvarere av fedrelandet, 
norsk kultur og norrøne tradi-
sjoner. Men nazistene er ikke 
nasjonale, de representer heller 
ikke «norske verdier». Under 2. 
verdenskrig viste nazistene hvor 
liten respekt de har for Norge som 
selvstendig nasjon, og den dag i 
dag hyller de norske nazistene 

Hitler og hans okkupasjon av 
andre nasjoner. Selv om nazister 
som Tore W. Tvedt misbruker 
norrøne symboler har norrøn 
mytologi ingenting med nazisme 
å gjøre. Den norrøne mytologien 
er basert på toleranse, ærlighet, 
troskap, respekt for naturen og 
alt liv. Begge de to åsatrofelles-
skapene i Norge tok skarp avstand 
fra nazistenes misbruk av de nor-
røne tradisjonene. Antirasister og 
virkelige nasjonalister må kjempe 
for at nazistene aldri får ødelegge 
våre nasjonale symboler.

Bekjemp nazismen
Økningen i den nazistiske akti-

viteten i 2003 viste at miljøet 
ikke forsvant etter drapet på 
Benjamin Hermansen i 2001, de 
tok seg bare en pustepause. SOS 
Rasisme gikk tidlig ut og advarte 

mot utviklingen. I flere 
av nazistenes kjerneom-
råder jobbet lokallag av 
SOS Rasisme aktivt for å 
demme opp mot miljøet, 
bl.a. i Fredrikstad, Oslo 
og på Øvre Romerike. 
Også SOS Rasisme 

sentralt prioriterte arbeidet mot 
nazisme høyt. Det ble utarbeidet 
løpesedler med argumenter mot 
nazismen, sendt ut flere pres-
semeldinger og markeringen av 
Krystallnatta (starten på jøde-
utryddelsen) fikk et ekstra løft 
i fjor. Det ble også opprettet et 
sentralt antinaziutvalg med formål 
å være et ressurssenter for lokallag 
og andre som opplever problemer 
med nazisme. Det planlegges å 
utvide dette utvalget med flere 
personer i tiden framover.

Man må ikke la nazistene få 
pusterom til å bygge opp sine 
kriminelle organisasjoner. Selv 
om nazigruppene fortsatt er små 
og sliter med indre motsetninger 
er de en alvorlig trussel mot jøder, 
innvandrere, homofile, funksjons-
hemmede, demokratiforkjempere, 
fagforeningsfolk og antirasister. 
Så lenge nazistene driver organi-
sert terror mot «fiendene» sine må 
vi fortsette å intensivere arbeidet 
mot denne menneskefiendtlige 
bevegelsen. Om ikke annet var 
2003 en viktig påminnelse for 
oss antirasister.

OLA MELBYE PETTERSEN

ARBEIDSUTVALGET

SOS RASISME

 Nazistene mobiliserer

Trond og Pia under Salem-demonstrasjonen, 6. des 2003. Foto: Ola Melbye Pettersen

• 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 overskrif-
ten «Folkförrädare knivhuggen» forteller den nazistiske og rasistiske hjemmesiden Info 
14 om angrepet på Anna Lindh. Der kritiseres politiet fordi de setter inn så mange res-
surser 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. 

• 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.

• Naziseremoni i kirkeruiner
11. september ble en ung mann fra Romerike konfirmert i Nes kirkerui-
ner – 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.

«Store mengder 
nazi-klistremerker 

preget gatebildet i 
flere byer og tettste-
der på det sentrale 
Østlandet

«Nazistene i Norge 
har tradisjonelt 

hatt mindre adgang 
til det offentlige rom 
enn i land som Sve-
rige og Tyskland.
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Fascisme
• Ekstrem nasjonalistisk bevegelse 
som oppstod i Italia etter 1. ver-
denskrig. Ledet av Benito Mussolini. 
Styrte diktatorisk til 1943. Nøkkelord i 
fascismens ideologi er førerdyrkelse, 
nasjonalisme, militarisme og dyrking 
av staten med front mot marxisme og 
liberalisme. Klassekamp er forbudt, 
fagforeningene erstattes av statsdi-
rigerte korporasjoner. Falangismen 
i Spania og nazismen i Tyskland var 
også fascisme.

Festning Europa
• Brukes til å beskrive EU sin asyl- og 
flyktningpolitikk. Schengen-avtalen og 
Dublin-konvensjonen er grunnlaget 
for de forpliktende avtalene og den 
samordnede praksisen for EU-lan-
denes behandling av flyktninger. 
Gjennom Festning Europa blir store 
grupper asylsøkere systematisk nektet 
beskyttelse og en grundig, individuell 
saksbehandling.

Flyktning 
• I juridisk forstand omfatter begrepet 
«flyktning» overføringsflyktninger og 
asylsøkere som har fått innvilget asyl. 

Flyktinger i verden
• Tall fra FNs Høykommisariatet for 
flyktninger oppgir at det per 1. januar 
2003 er 20,556,781 FN-registrerte 
flyktninger i verden.

Flyktningerådet
• Flyktningerådet har arbeidet for 
mennesker på flukt siden 1946, og er 
i dag en privat stiftelse og en av de 
største hjelpeorganisasjonene i Norge. 
Flyktningerådet har spesialisert seg på 
internasjonalt arbeid for flyktninger og 
mennesker på flukt i eget land. 

Adresse: PB 6758 St. Olavs plass, 0130 
Oslo

Telefon: 23 10 98 00
Telefaks: 23 10 98 01
E-post: nrc@nrc.no
Internett: www.nrc.no

FN, Forente Nasjoner
• Begynte virksomheten sin 24. oktober 
1945. FN er en verdensomfattende 
organisasjon med mange særorga-
nisasjoner, programmer og fond. 
FN-systemet jobber stort sett med 
alt som berører menneskeheten, fra 
fattigdom, krig og sult til luftfart, kultur 
og økonomi. FN er en organisasjon av 
suverene og likestilte stater, der hvert 
land har en stemme. 

FNs Høykommissær for flykt-
ninger
• Se «UNHCR».

FN-sambandet
• Et uavhengig og landsdekkende 
informasjonssenter som sprer kunn-
skap om FN for å skape interesse for 
og debatt om internasjonale forhold. 
FN-sambandet kan tilby materiell, kurs 
og foredrag, rådgivning, pressetje-
nester og en allsidig bibliotektjeneste. 
Bakgrunn for FN-konferanser, FN-rap-
porter, Sikkerhetsrådsresolusjoner og 
annen faktainformasjon om FN kan 
fåes i bibliotek. 

Adresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo
Telefon: 22 86 84 00
Telefaks: 22 86 84 01
E-post: fn-sambandet@fn-sambandet.no
Internett: www.fn-sambandet.no

hverdagsrasisme

Holdninger til innvandrere og 
innvandring 2003

I den grad holdningene kan 
sies å ha endret seg, er det i ret-
ning av større velvilje overfor 
innvandrere. Dette viser de siste 
resultatene fra den årlige under-
søkelse til Statistisk sentralbyrå 
om holdninger til innvandrere og 
innvandring. Det er små endringer 
i holdningene fra 2002.

83 prosent sa seg helt eller nokså 
enige i at «Alle innvandrere i 
Norge bør ha samme mulighet 
til arbeid som nordmenn». Dette 
var den påstanden som fikk størst 
positiv tilslutning. To av tre mener 
at «Innvandrere flest gjør en nyttig 
innsats i norsk arbeidsliv», og 70 
prosent mener innvandrere beriker 
det kulturelle livet i Norge. 

Det var stort sprik i holdningene 
når det gjaldt påstanden «Innvan-
drere flest misbruker de sosiale 
velferdsordningene». 48 prosent 
er helt eller nokså uenige i at 
innvandrere misbruker de sosiale 
velferdsordningene, mens 39 pro-
sent er helt eller nokså enige. 

Folk er mest kritiske til innvan-
drere når det gjelder påstanden 
«Innvandrere flest er en kilde 
til utrygghet i samfunnet». Like 
mange er enige og uenige i påstan-
den (45 prosent), mens 11 prosent 
svarte både og, eller vet ikke. 

Et nytt spørsmål i årets undersø-
kelse viste at 54 prosent var helt 
eller nokså enige i at «Innvandrere 
i Norge bør bestrebe seg på å bli så 
like nordmenn som mulig». Fire 
av ti var nokså eller helt uenige i 
dette. 8 prosent svarte «både og» 
eller «vet ikke». 

Flertall for strengere innvan-
dringspolitikk

56 prosent mente at det bør 
bli vanskeligere for flyktninger 
å få opphold enn i dag. Det er 
på dette spørsmålet holdningene 
slår mest negativt ut i forhold 
til innvandrere. Bare 5 prosent 
mener det bør innføres lettelser, 
mens 37 prosent mener det bør 
være som i dag.

Ni av ti er positive til å ha en 
innvandrer som nabo og til å ha en 
innvandrere som hjemmehjelp hos 
seg selv eller noen i den nærmeste 
familie. 58 prosent ville ikke hatt 
noe imot det dersom deres sønn 

eller datter skulle ønske å gifte 
seg med en innvandrer. Det viser 
en liten endring i holdningene i 
innvandrervennlig retning fra 53 
prosent året før. 

To tredjedeler av den voksne 
befolkningen har kontakt med 
innvandrere. Av alle som har 
kontakt med innvandrere har 
syv av ti opplevd kontakten som 
hovedsakelig positiv. Tre av ti 
har opplevd kontakten som både 
positiv og negativ, og bare 1 pro-
sent har hatt hovedsakelig negativ 
opplevelse med kontakten med 
innvandrere.

Holdningene varierer med alder, 
bosted og utdanningsnivå 

Faktorer som alder, utdanning, 
bosted og politisk innstilling er av 
betydning for holdningene våre. 
Som påvist flere ganger tidligere, 
stiger velviljen til innvandrere og 
innvandring med utdannings-
nivået. Mens for eksempel 58 
prosent av befolkningen med 
utdanning på grunnskolenivå 
mener at innvandrere flest mis-
bruker de sosiale velferdsord-
ningene, er det bare 5 prosent av 
dem med lang universitets- eller 
høgskoleutdanning som mener 
det samme. Tilsvarende er ande-
len som vil gjøre det vanskeligere 
for flyktninger og asylsøkere å få 
opphold i Norge 70 prosent blant 
grunnskoleutdannede og 19 pro-
sent blant de høyest utdannede.

Personer i eldste alderskategori 
(67-79 år) er også systematisk mer 
skeptisk innstilt til innvandrere og 
innvandring enn de yngre. Vi ser 
også at det er en sammenheng 
mellom mengden av kontakt – på 
antall arenaer – og positiv hold-
ning til innvandrere.

Kjønn er stort sett av under-
ordnet betydning, men i enkelte 

spørsmål er kvinner mer velvillig 
innstilt enn menn. 

Arbeidsmarkedet
4,3 prosent av den totale arbeids-

styrken i Norge står uten en jobb å 
gå til. I fjor var 3,5 prosent i denne 
situasjonen. Blant innvandrere 
ligger ledigheten mye høyere. 
Den økte fra 9,1 prosent i august 
i fjor, til 11 prosent i august i år. 

Økt ledighet blant vestlige inn-
vandrere

Antallet vest-europeere og 
nordamerikanere i Norge som 
står uten jobb har skutt i været, 
og økt med hele 40 prosent det 
siste året. Blant innvandrere 
fra Nord-Amerika og Oseania 
ligger ledigheten på 6,4 prosent. 
Nordiske og vesteuropeiske inn-
vandrere opplever en ledighet på 
4,9 og 5,3 prosent.

Afrikanere har høyest ledighet
Afrikanere er den gruppen som 

opplever høyest ledighet. En av 
fem afrikanere har ikke jobb.

Innvandrere stiller bakerst i køen
Forsker Jon Rogstad ved Insti-

tutt for Samfunnsforskning har 
i sju år samlet informasjon og 
statistikk om forholdene for syn-
lige minoriteter i arbeidslivet. 
Og funnene er ikke oppløftende. 
Arbeidsgivere driver systematisk 
forskjellsbehandling og velger 
bort innvandrere fra ikke-vest-
lige land. Statistikken viser at 
innvandrere er de første som går 
ut av arbeidsmarkedet når tidene 
blir dårligere. 

Nytt treningsprogram for 2004
Alle nyankomne flyktninger skal 

fra neste høst gjennom et eget intro-
duksjonsprogram som inneholder 
språkopplæring og arbeidspraksis/
språktreningsplass. I alt 26 kom-

muner har prøvd ut programmet 
som blir obligatorisk i alle kom-
muner fra 1. september 2004. 

Antirasistisk Aetat
Aetat har vedtatt å bli rasisme-

fri sone. Organisasjonen ønsker å 
markere at de tar et klart stand-
punkt mot diskriminering, og vil 
vise at de jobber for likebehand-
ling og mangfold. SOS Rasisme 
gleder seg over beslutningen!

Boligmarked
Det har også i 2003 vært vanske-

lig for innvandrere å leie og kjøpe 
bolig. 1. januar 2004 trådde en ny 
lov i kraft som skal sikre et rettslig 
vern mot diskriminering i bolig-
loven. SOS Rasisme finner dette 
positivt. Vi håper at loven ikke 
vil ende opp som en «sovende» 
bestemmelse, i likhet med flere 
andre lover og bestemmelser som 
skal hindre diskriminering. 

Bekjemp hverdagsrasismen!
Hverdagsrasismen er meget 

utbredt. Minoriteter opplever 
stadig diskriminering og utesten-
gelse fra det norske samfunnet. 
SOS Rasisme ønsker et samfunn 
der alle har lik rett til å få en 
utdannelse, et sted å bo, et arbeid 
å gå til og venner rundt seg. For 
å få det til må vi alle kjempe for 
integrering og inkludering, og vi 
må hver dag ta et oppgjør med 
rasistiske holdninger og gjernin-
ger. Kamp mot all rasisme!

CHRISTIANE MURIBØ

ARBEIDSUTVALGET

SOS RASISME

Hverdagsrasisme i 2003

Lov om burettslag
Kapittel 1. Innleiande føresegner 
§ 1-5. Forbod mot diskriminering
(1) I vedtektene kan det ikkje 
setjast vilkår for å vere andelseigar 
som tek omsyn til truvedkjen-
ning, hudfarge, språkkunnskaper, 
nasjonalt eller etnisk opphav elelr 
homofil legning, leveform eller 
orientering, og slike omstende kan 
ikkje reknast som sakleg grunn til 
å nekte godkjenning ev ein andel-
seigar eller brukar eller ha vekt ved 
bruk av forkjøpsrett.

(2) Dersom det ligg føre omstende 
som gir grunn til å tru at det har 
funne stad diskriminering i strid 
med første ledd, skal slik diskri-
minering leggjast til grunn som 
bevist, med mindre den som har 
utført handlinga gjer det sannsyn-
leg at det likevel ikkje har funne 
stad diskriminering i strid med lova 
her. 

(3) Om skadebotansvar for ulovleg 
diskriminering gjeld vanlege skade-
botreglar.

• Innrømmer rasistisk billettkontroll
Det kommunale busselskapet i Bergen innrømmer at 
de driver med rasistisk billettkontroll, melder P4-nyhe-
tene. Under en billettkontroll måtte en farget kvinne 
svare på om hun hadde gyldig oppholdstillatelse samt 
hvor lenge hun har bodd i Norge. Informasjons- og 
markedssjef i Gaia Trafikk, Nicolai Leganger, innrøm-
mer at busselskapets kontrollører spør ut passasjerer 
de tror ikke er norske på denne måten.

Slipper ikke inn sigøynere i flokk 
Etter tyveri av utstyr for 200 000 kroner, vurderte Hi-Fi Klubben i Oslo 
å nekte sigøynere adgang. Nå får de likevel komme inn i butikkene, 
men ikke mange om gangen. Til Aftenposten Aften 16. juli sa markeds-
sjef Harald Hovland dette om hvordan man ville skille ut dem som ikke 
skulle ha adgang: – Vi må basere oss på en personlig følelse av at 
dette er folk med uærlige hensikter, fysiske kjennetegn som mørk hud 
og andre typiske trekk ved sigøynere, og at de kommer i flokk. Da må 
vi sannsynligvis si nei, sa Hovland.

Stabsprest avslørte KFOR-rasisme
Major Bård Mæland har gjort dybdeintervjuer med 15 
løytnanter og kapteiner som tjenestegjorde i Kosovo i 
1999, skriver Aftenposten. «En lillefingernegl på en av 
mine soldater er mer verdt enn livet til alle albanere», 
var et annet av utsagnene de norske offiserene ser-
verte til stabspresten og forskeren. 
Mæland ble dypt sjokkert over enkelte av offiserenes 
holdninger til folkegrupper de ble sendt til Balkan for å 
hjelpe. Forsvaret lover å ta affære.

Foto: Ola Melbye Pettersen



AntirasisteN nr 1 – 2004 side 9

Forby nazismen
• Krav til staten om å forby nazistisk 
organisering. Norge og alle med-
lemslandene i FN forpliktet seg etter 
krigen til å «erklære ulovlig og forby 
organisasjoner og organisert og annen 
propagandavirksomhet som fremmer 
og tilskynder til rasediskriminering.»

• Les mer på www.sos-rasisme.no/
nazisme.

Fordommer
• Å gjøre seg opp en forhåndsmening, 
gjerne uten kjennskap til det man 
dømmer.

Fundamentalisme
• Religiøs ideologi som bygger på en 
strengt bokstavelig tolkning av hellige 
skrifter og krever at religionen skal 
danne grunnlaget for samfunnets 
politiske og sosiale institusjoner.

Fremmedhat
• Frykt og avsky for alt man ikke har 
kjennskap til, alt «fremmed».

Fremmedfrykt
• «Fremmedfrykt» eller Xenofobi brukes 
ofte synonymt med rasisme, men er et 
langt dårligere begrep. Det gir inntrykk 
av at rasisme er noe som ligger i 
menneskets natur, og som derfor er 
nyttesløst å kjempe mot. Det opprett-
holder også et skapt skille mellom 
«oss» og «dem».

Fremmedspråklige barnehager
• Barnehager for fremmedspråklige barn 
fins i en del kommuner. Hensikten med 
slike barnehager er å gi et tilbud der 
barna kan få utviklet morsmålet sitt 
og få kjennskap til hjemlandets kultur. 
Det er en forutsetning at barna hører til 
samme språklige gruppe. 

• Nærmere opplysninger kan man få hos 
barnehagekonsulenten hos fylkesman-
nen eller i Barne- og familiedeparte-
mentet, Familie- og barnehageavde-
lingen.

Førsteinstans 
• Den instans som fatter første vedtak 
i en sak. I asylsaker er det alltid UDI. I 
endel andre saker kan politiet i Norge 
eller norske utenriksstasjoner treffe 
vedtak.

Generalisere
• alminneliggjøre; trekke allmenngyldige 
slutninger på grunnlag av enkelttilfel-
ler. 

Getto
• Betegnelse på mer eller mindre 
avstengte gater eller kvartaler som 
jødene i mellom- og søreuropeiske 
byer var henvist til å bo i. Under 2. 
verdenskrig opprettet tyskerne getto 
i flere byer; mest beryktet er den i 
Warszawa, som fungerte som en slags 
sorteringssentral, og hvor det til tider 
var stuet sammen opptil en halv million 
jøder i påvente av videreforsendelse 
og likvidering. I nyere språkbruk: 
avgrenset boligområde hvor det bor 
en spesiell folkegruppe. Se «segrege-
ring.»

nazisme

AV: OLA MELBYE PETTERSEN

Bakgrunnen for demonstrasjo-
nen var den franske regjeringens 
forslag om forbud mot bruk av 
det muslimske skautet hijab 
og andre religiøse symboler i 
skolen. I Norge ble det samme 
forbudet foreslått av Hege Stor-
haug fra Human Rights Service 
og Frp, med hovedfokus på 
nettopp det muslimske skautet. 
Forslaget skapte en ny heftig 
debatt om Islam og muslimske 
kvinner. 

Brukte skaut – fikk sparken
Det ble også protestert mot at 

en ung muslimsk kvinne fikk 
sparken på grunn av skaut. Den 
25 år gamle studenten Ambreen 
Pervez mistet jobben hos A-
møbler etter å ha møtt opp iført 
skautet sitt. Likestillingsombudet 
har avvist møbelkjedens unifor-
meringskrav og sagt at det strider 
mot likestillingsloven.

Eget valg
På de mange forskjellige hånd-

plakatene i demonstrasjonen sto 

det slagord som 
«min hijab skader ingen», 

«hijab er min identitet» og 
«slutt med islamofobi». I toget 
som gikk fra Youngstorget, forbi 
Akersgata, ned Karl Johan og 
tilbake til Youngstorget lød det 
slagord på både norsk og arabisk. 
Etter toget ble det holdt appel-
ler fra flere muslimske jenter, 
den yngste bare 14 år gammel. 
Hovedbudskapet fra de muslim-
ske kvinnene var klart; «Vi vil 
selv bestemme når vi skal bruke 
hijab».

«Hijab-debatten»
• Frankrikes statsminister Jac-
ques Chirac foreslo i desember 
et forbud mot bruk av det 
muslimske hodeplagget hijab 
og andre religiøse symboler i 
skolen.

• En uke seinere foreslo Hege 
Storhaug fra Human Rights 
Service å innføre det samme 
forbudet i Norge, Frp gikk 
straks ut og støttet forslaget.

• Etter utspillet har det blusset 
det opp en ny heftig debatt om 
Islam, religiøse symboler og 
religionsfrihet.

Hva skal vel de muslimske 
jentene med autoritære 

menn, når de har kvinner som 
Hege Storhaug til å bestemme 
for seg?

Det siste jeg hørt om muslimske 
jenter, før diskusjonen om skaut 
brøt ut, var at ingen var mindre 
kriminelle, få brukte stemmeret-
ten sin hyppigere og at de var godt 
representert blant dem som var i 
ferd med å ta høyere utdanning.

Men hvis vi, og jentene selv, 
trodde de var i ferd med å bli en 
ressurs for landet, så tok vi altså 
feil. For her snakker vi tydeligvis 
om en gruppe som er komplett 
ute av stand til å vite sitt eget 
beste, som bør fratas retten til å 
bestemme over sine egne klær, 
og for øvrig behandles som et 
oppsamlingsheat for kvinnelige 
ofre.

Skal man tro Hege Storhaug 
fra Human Rights Service, som 
er tilhenger av å forby skautet 
på offentlige arenaer, er et skaut 
alt annet enn et alminnelig skaut 
så lenge det sitter på hodet til 
en muslimsk kvinne. «Hijab er 
kvinneundertrykkende», sier hun, 
og det har hun helt rett i – så lenge 
hijaben ikke blir båret frivillig.

Men det er stor forskjell på et 
skaut som sitter på hodet til en 
kvinne som sloss mot påbudet 
i Iran, og et skaut som sitter på 

hodet til en tenåringsjente på A-
møbler i Oslo. Og sannsynligvis 
er det stor forskjell fra den ene 
jenta til den andre. Det fins garan-
tert norske jenter som blir presset 
til å gå med et klesplagg de ikke 
ønsket seg. Samtidig som det fins 
jenter som er komfortable med å 
være flerkulturelle. Og kanskje 
fins det jenter som velger seg 
skautet i ren trass.

For ti år siden var den britiske 
forfatteren Hanif Kureishi på 
besøk i Norge, og fortalte om 
fjerde generasjons engelske 
sikher som plutselig begynte å 
gå med turban. Det, mente han, 
var en reaksjon på at de aldri 
ble behandlet som likeverdige 
engelskmenn, derfor valgte de 
i stedet å understreke sin egen 
annerledeshet: Det er tross alt ver-
digere å velge å stå utenfor, enn 
aldri å få slippe inn. Så i stedet for 
å være annenrangs engelskmenn, 
valgte de heller å bli førsterangs 
indere og mer reaksjonære enn 
sine egne foreldre.

For Hanif Kureishi er ikke dette 
en historie om mannlig undertryk-
king. Det er en historie om feilslått 
integrering, fra et samfunn som 
aldri har fått bukt med sin egen 
skepsis, bevisste eller ubevisste 
forskjellsbehandling og man-
glende fargeblindhet. Og kanskje 
er historien relevant for det som 
skjer i Norge, enten det er jenter 

som er født og oppvokst her som 
selv insisterer på å gå med skaut, 
eller det er foreldrene som presser 
det på dem.

Det mest påfallende ved den 
siste tidens opphetede debatt er 
hvor lite de ulike debattantene 
egentlig vet. I stedet for statistisk 
belegg og metodisk holdbare 
undersøkelser, er argumentene i 
stor grad basert på følelser, per-
sonlige erfaringer og antagelser. 
Så for alt vi vet, kan det store fler-
tallet av muslimske jenter som går 
med skaut vitne om en vellykket 
integrering, hvor en flerkulturell 
bakgrunn er uproblematisk i det 
enkelte individs liv. Det kunne 
vi ha innbilt oss, hadde det ikke 
vært for statistikkene. Men i et 
land hvor Ali og Mohammed 
har vanskelig for å få jobb og 
bolig, er det lite som tyder på at 
vi har erkjent at nasjonens «nye 
landsmenn» faktisk har vært her 
en god stund.

«Likhet mellom mann 
og kvinne og individets 
rettigheter må gå foran 
religionsfriheten», har 
Hege Storhaug uttalt til 
Klassekampen. Personlig 
venter jeg spent på hvordan 
hun skal få menn og kvin-

ner til å bli like. Men for å være 
greie, så får vi anta at hun mener 
likeverdige. Det er verre når hun 
forsøker å skille individets rett fra 
religionsfriheten. Religionsfrihet 
innebærer nettopp at det enkelte 
individ skal ha rett til å utøve sin 
egen religion, følgelig vil det også 
være et dramatisk overgrep mot 
det enkelte individ å hindre henne 
i å utføre den.

Individets frihet til å velge blir 
ikke styrket av forbud. Hege 
Storhaugs inderlige ønske om å 
hjelpe dem som blir presset og 
tvunget av autoritære foreldre, blir 
nøyaktig like autoritært når hun 
i praksis vil frata de muslimske 
kvinnene retten til å velge selv. 
Vår oppgave må i stedet være 
å jobbe for at valgfriheten blir 
reell. Den oppgaven er kompleks 
og krevende. Sannsynligheten 
er nemlig stor for at muslimske 
kvinner er nøyaktig like ulike 
som kristne, hinduistiske eller 
troløse.

Det symbolske skautet

Ikke mobb – Gi meg jobb!
17. januar demonstrerte flere hundre muslimske 
kvinner i Oslo for sin rett til å bruke skaut. Demon-
strasjonen var også en protest mot diskriminering i 
arbeidslivet og rasistisk hets av muslimer.

CATHRINE SANDNES

(KOMMENTAREN HAR 
TIDLIGERE STÅTT PÅ 
TRYKK I DAGSAVISEN)

• Flere guider enn flyktninger
Oslo kommune klarer ikke å skaffe nok flyktnin-
ger 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.

• For svart for de gamle Porsche Fair-
child 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. 

Gratis norskkurs Med hjelp av fire pensjonerte lærere og lånte 
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. 

• Frp-rasistvisitt skapte bølger
Fremskrittspartiets besøk på Vestsi-
den 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.

Foto: Ola Melbye Pettersen
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Gi rasisme rødt kort!
• Etter modell fra et lignende prosjekt 
i England startet Norsk Folkehjelp og 
Norske Idrettsutøveres Sentralorgani-
sasjon (NISO) prosjektet «Gi rasisme 
rødt kort!». Målet er å spre informasjon 
om det positive mangfoldet innen idret-
ten og bekjempe myter, fordommer og 
rasisme i samfunnet.

Adresse: Rødt kort v/ Norsk Folkehjelp, 
Pb. 8844 Youngstorget 
0028 Oslo 

Telefon: 22 03 77 15 / 22 03 76 42
Telefaks: 22 20 69 03
E-post: red.card@npaid.org
Internett: redcard.niso.no

Grunnløse asylsøkere 
• Person som søker asyl uten å ha et 
reelt beskyttelsesbehov. Brukes stadig 
oftere om store grupper flyktninger 
som et påskudd for ikke å gi individuell 
saksbehandling.

Holocaust
• Nazi-Tysklands forsøk på å utrydde 
alle jøder i Europa. 

Homofobi
• (sykelig) redsel for homoseksualitet 
(hos seg selv og andre).

Hverdagsrasisme
• Hverdagsrasisme er den formen for 
rasisme som er mest utbredt. Hver-
dagsrasisme er også den formen som 
er vanskeligst å kjempe mot. Grunnen 
til dette kan være at den til tider kan 
være vanskelig å identifisere fordi 
den opptrer i stor grad som «private» 
fordommer. Vi har alle forskjellige 
former for fordommer, hos noen er 
disse fordommene rasistiske. 

• Hverdagsrasisme kan være at en gjør 
personer med innvandrer- og flyktning-
bakgrunn til syndebukker for ting som 
er trist, leit og urettferdig i samfunnet. 
Det kan være mobbing og trakassering 
av de samme, og hverdagsrasisme 
har skylden for at mennesker med 
utenlandsk bakgrunn blir stengt ute fra 
boligmarkedet, arbeidsmarkedet og det 
sosiale liv. Kort sagt: utestenging fra 
integrering.

• Hverdagsrasismen må ikke ignoreres. 
Å reagere på rasistiske kommentarer er 
den mest effektive måten å bekjempe 
hverdagsrasisme på.

Hvite Busser til Auschwitz
• Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz 
har siden 1992 vært med å bidra i 
kampen mot stadig økende nazisme og 
mangel på respekt for menneskeverdet 
ved å bevisstgjøre ungdommen om 
menneske- rettigheter og demokratiets 
betydning. 

• Stiftelsen formidler sitt budskap ved å 
arrangere dokumentasjons- reiser og 
driver opplysningsvirksomhet knyttet 
til forbrytelser mot menneskeverdet.

Adresse: Storgata 112, 3921 Porsgrunn 
Telefon: 35 93 31 10 
Telefaks: 35 93 31 11 
E-post: hvitebusser@hvitebusser.no
Internett: www.hvitebusser.no

Ikke-vestlig innvandrer
• Se Innvandrer

Immigrere
• Å bosette seg i et nytt land.

januar

1. Kamp mot mobbing 
er temaet både i Kong 
Harald og statsminister 
Kjell Magne Bondevik 
sine nyttårstaler. «Barn 
er ikke født med fordommer, 
det er noe de lærer,» er kongens 
budskap.

2. ! Seks personer drukner 
ved spanskekysten da en båt med 
«ulovlige» flyktninger synker 
utenfor kysten av Sør-Spania.

4. ! Filmstjernen Salma Hayek 
tar til orde mot diskriminering. 
Hun uttaler at Hollywood står for 
rasistiske holdninger. 

8. Tittelen på den norske filmen 
«Svidd neger» provoserer det afri-
kanske miljøet i Norge. Nå under-
søker FNs spesialrapportør om det 
kan være snakk om rasisme. 

9. Flyktninger og utlendinger 
uten norsk statsborgerskap er 
uønsket i alle skytterlag i Norge, 
det skriver Rana Blad.

15. En 20-åring fra Sandnes blir 
dømt til 10 måneders ubetinget 
fengsel for rasistiske ytringer og 
legemsfornærmelse.

16. Nazisten Kim Hugo Hansen 
(23) blir dømt til å betale 550.000 
kroner i erstatning etter vold mot 
en 19 år gammel etiopier nyttårs-
aften for to år siden.

19. SOS Rasisme aksjonerer mot 

norsk flyktningpolitikk på Eger-
torget i Oslo. ! 18 innvandrere 
blir funnet druknet utenfor kysten 
av Marokko.

20. Mediene bidrar til å stemple 
alle muslimer som mulige ter-
rorister, det sier menneskeret-
tighetsgruppa Liberty i kjølvan-
net av en rekke arrestasjoner av 
terrormistenkte.

21. Unger, helt ned i barneskolen, 
driver trakassering av flyktninger 
og eldre på Skjervøy. Politiet vet 
hvem og lover reaksjoner.

22. Anmeldelsen av pastor Ene-
vald Flåten i Bergen blir henlagt. 
Landsforeningen for lesbisk og 
homofil frigjøring hadde anmeldt 
pastoren for brudd på rasismepa-
ragrafen. 

23. Kommunalminister Erna 
Solberg vil skremme vekk 
grunnløse asylsøkere med et 
eget gebyr på oppholdssøk-
nader i Norge. Departementet 

foreslår et gebyr på 600 kroner. 
• Krigsadvokat Terje Lund sier 
at forsvaret ikke kan sparke 
rasister fra Heimvernet så lenge 
de kommer med utta-
lelsene på fritiden. ! 
Den engelske førstedi-
visjonsklubben Burnley 
bannlyser 12 supportere 
på livstid fra hjemmeba-
nen Turf Moor, etter at 
de kom med rasistiske 
ytringer.

27. SOS Rasisme 
holder minnemarke-
ringer for Benjamin 
Hermansen og Holo-
caust over hele landet. 
Markeringen heter «Bål 
for Benjamin». • Sunndal videre-
gående skole i Møre og Romsdal 
får Benjamin-prisen for sin inn-
sats mot rasisme. • P4 melder 
at Fremskrittspartiet var landets 
mest populære parti i 2002.

28. Forholdene for flyktningene i 
Sund kommune er kritikkverdige. 
Det er konklusjonen til et utvalg 
som legger frem en rapport for 
Sund kommunestyre.

30. Formannskapet i Hole sier 
nei til asylmottak på Kroksund. 
Før politikerne skulle avgjøre 
spørsmålet om asylmottak fikk 
de overlevert underskriftslister 
fra innbyggere som ikke vil ha 
asylmottak på Kroksund.

31. 17.500 søkte om asyl i 
Norge i 2002, det viser nye tall. 

Antall asylsøknader økte med 
18 prosent, over halvparten fikk 
avslag. • Ordføreren i Nesna, 
Anne Lise Wold, frykter økt uro 
i kommunen etter at asylsøkerne 
mistet norskundervisning fra 
nyttår. • Justisminister Odd Einar 
Dørum vil gjøre det mulig å frata 
steder som driver diskriminering 
skjenkeløyve.

januar
januar

• Kim Hugo Hansen dømt
• Burnley bannlyser rasistiske 
supportere fra hjemmestadion
• Odd Einar Dørum vil tørr-
legge utesteder som diskrimi-
nerer.

• Vil provosere for å hjelpe Marie 
Goretti Uwimana vil hjelpe flyktninger med 
psykiske problemer til å få innsikt i disse 
og søke hjelp i tide. Hun er selv flyktning 
fra Rwanda og har bodd i Sandnessjøen 
de siste fem årene, hvor hun nå jobber 
som hjelpepleier. Nå har hun kommet ut 
med et nytt hefte, «Flyktningen i sin private 
verden». 

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

Ola Melbye Pettersen, leder for Lørenskog SOS Rasisme 
holdt appell på lokallagets markering til minne om Ben-
jamin Hermansen og Holocaust.

SOS Rasismes virkningsfulle aksjon mot norsk fl yktningpolitikk vekket sterke reaksjoner hos tilskuerne. Foto: 

1. Hvor mange søkte om asyl i 
Norge i 2002?
2. Hva tror du blir konsekven-
sene av at asylsøkere uten 
oppholdstillatelse har mistet 
norskundervisning? 
3. Finn ut hvorfor ordet «neger» 
er galt å bruke.
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Introduksjonsprogram for 
nyankomne flyktninger og 
innvandrere
• Introduksjonsprogram er en ord-
ning hvor kommunen gir den enkelte 
flyktning et grunnleggende heldags 
kvalifiseringsløp som ligner mest mulig 
et vanlig arbeidsforhold, og hvor delta-
keren mottar en introduksjonsstønad 
som en slags «lønn». Norskopplæring 
kombinert med ulike kvalifiseringstiltak 
er programmets viktigste innhold. 
Programmet tar utgangspunkt i en 
individuell handlingsplan, og målset-
ningen er at den enkelte skal komme 
raskere i arbeid, ordinær utdanning 
og samfunnsliv. Mange norske kom-
muner er i ferd med å innføre disse 
arbeidsmetodene i flyktningerarbeidet. 
Introduksjonsprogrammene innebæ-
rer også et nært samarbeid mellom 
flyktningeransvarlig, voksenopplæring 
og Aetat.

Innvandrer 
• Det fins flere definisjoner av inn-
vandrer. Den mest brukte i Norge er 
Statistisk sentralbyrå sin definisjon:

• En person som har begge foreldrene 
og alle besteforeldrene født i utlandet.

• En ikke-vestlig innvandrer har også 
foreldre og besteforeldre fra ikke-
vestlige land. Vestlige land er USA, 
Canada, Europa (utenom Tyrkia), 
Australia og New Zealand.

(En person som enten selv har innvan-
dret til Norge eller som er barn av to 
utenlandsfødte foreldre. Innvandrerbe-
folkningen er delt inn i gruppene før-
stegenerasjonsinnvandrer uten norsk 
opphav og personer født i Norge av to 
utenlandsfødte foreldre. Førstegenera-
sjonsinnvandrerer uten norsk opphav 
er født i utlandet av foreldre som òg er 
født i utlandet. De med en av foreldrene 
født i Norge inngår dermed ikke i 
innvandrerbefolkningen. Det samme 
gjelder de som er født i utlandet av 
norskfødte foreldre.)

Innvandrerbefolkning 
• Antall personer med innvandrerbak-
grunn som bor i Norge. 

Innvandringsstopp
• Norge innførte innvandringsstopp i 1. 
januar 1975. Etter dette måtte utlendin-
ger som ville bo i Norge enten:

- søke om asyl, og få innvilget opphold 
på en eller annen måte

- ha en spesiell tilknytning til Norge, 
f.eks. ved at nærmeste familie bor her

- være spesialister innen et yrke norske 
bedrifter trengte, spesielt ingeniører, 
legepersonell osv.

eller, etter hvert:
- være statsborger i et EØS-land

Integrering 
• Gjeldende prinsipp i norsk innvan-
dringspolitikk som vanligvis betyr 
at innvandrere og flyktninger blir 
funksjonsdyktige deler av majoritets-
samfunnet, men uten at de mister sin 
kulturelle identitet. 

Integreringstilskudd 
• Kommuner som bosetter flyktninger 
mottar et tilskudd som brukes for inte-
greringstiltak i kommunene. Tilskuddet 
fra staten er fordelt over fem år og blir 
forvaltet av UDI. Kommuner som boset-
ter enslige mindreårige flyktninger får i 
et tilleggstilskudd per barn per år. 

februar

2. ! Den jødiske komikeren 
Sacha Baron Cohen, bedre kjent 
som Ali G, flykter fra en gjeng 
angripende nazister i USA.

6. Asylsøkere og mørkhudede 
får ikke slippe inn i svømmehallen 
i Leknes i Nordland. Dårlig per-
sonlig hygiene oppgis som årsak. 
• UDI stanser all behandling av 
asylsaker fra Irak. Krigsfrykt og 

en spent og uavklart situasjon er 
årsaken.

7. ! Storbritannias statsminister 
Tony Blair lover å halvere antallet 
asylsøkere som kommer til landet 
innen september i år. 

11. En iransk kvinne og hennes 
to sønner som har tilbrakt nesten 
fire år i kirkeasyl i Lørenskog, blir 
kastet ut av ledelsen i menigheten. 
• Telemark fylkeskommune vil ha 
alle etater erklært som rasismefrie 
soner. Alt fra tannlegekontorer 
til Nordagutu opptreningssenter 
inngår kontrakter.

12. !  En italiensk dommer 
beordrer øyeblikkelig løslatelse 
av 28 pakistanske menn som ble 
pågrepet for to uker siden, ankla-
get for å ha planlagt terroraksjo-
ner. • En domstol i Paris avviser 

kravet om at Yahoo og 
selskapets tidligere direk-
tør skal holdes ansvarlig 
for en nettauksjon om 
nazistiske effekter.

14. Norge forplikter seg til å gi 
minst 300 millioner kroner til FN 
sitt arbeid for flyktninger i år.

16. ! Politiet lukker en nazis-
tisk fest i Brabrand i Danmark 

fordi det 
blir spilt 
l e v e n d e 
musikk uten 
tillatelse. 27 
blir anholdt 
etter nazi-
festen.

17. Den 
pensjonerte 
k a p t e i -
nen Arne 
Rinnan blir 
utnevnt til 
ambassadør 
for Norsk 

Folkehjelp.
19. Høyesterett avviser ankene 

fra Joe Erling Jahr og Ole Nicolai 
Kvisler, som i desember i fjor ble 
dømt til henholdsvis 18 og 17 års 
fengsel for drapet på Benjamin 
Hermansen. • Asylsøkere og 
flyktninger blir psykisk syke av å 
bo på norske asylmottak, mener 
forsker Birgit Lie. Hun leverer i 
år en egen doktorgradsavhand-
ling om flyktninger og psykiske 
problemer. 

20. Utstillingen «Jeg er absolutt 
ikke rasist» åpner i Internasjonalt 
Kultursenter og Museums (IKM) 
lokaler på Grønland. Den presen-
terer en historisk framstilling av 
antirasistisk arbeid i Norge fra 
1930-tallet og fram til i dag. ! 
Vokalist Soetkin Collier (25) i 

bandet Urban Trad fra Belgia 
kommer ikke til å delta i den 
internasjonale Melodi Grand 
Prix-finalen etter at det ble kjent 
at hun har en nazistisk fortid. • En 
mann med fortid i nazistmiljøet 
blir tiltalt for drapstrusler mot 10 
navngitte personer på Langeland 
og Sydfyn i Danmark.

21. En mann som tidligere var 
daglig leder på utestedet Sparks 
i Oslo, blir siktet for medvirk-
ning til siling av gjester etter 
hudfarge. • 11 somaliere som bor 
ved Lødingen mottakssenter truer 
med å skade seg selv dersom de 
ikke får lov til å forlate asylmot-
taket. De mener at det gjøres for-
skjell på beboerne. ! To irske 
dommere ber om unnskyldning 
for å ha kommet med rasistiske 
bemerkninger mot afrikanske 
innvandrere i retten.

22. Det brenner på asylmotta-
ket på Husnes. Politiet utelukker 
ikke at brannen i asylmottaket er 
påsatt. • Kjetil Rekdal anklages 
for rasisme og blir møtt med 
sterke reaksjoner etter at han 
kalte Tromsøs Bjørn Johansen 
for «jævla same». • Asylsøkere 
som var barnesoldater i hjem-
landene sine får ikke den hjelpen 
som er nødvendig her i landet. 
Det sier psykolog Atle Dyregrov 
ved Senter for krisepsykologi i 
Bergen. 

23. SOS Rasismes Lokal-

lagskonferansen i 
Kristiansand, 21.-
23. februar blir en 
knallsuksess. Aktive 

antirasister fra hele landet knyt-
ter nye kontakter, lærer mer om 
rasisme, utveksler erfaringer, 
verver 294 (!) nye medlemmer 
i Kristiansand by, blir kjent med 
organisasjonen, møter portugisisk 
SOS Rasisme, spiser mye god mat 
og har en hyggelig helg sammen 
med andre som også brenner for 
kampen mot rasisme.

24. LO melder om en eksplosiv 
økning i antall henvendelser fra 
fortvilte som føler seg diskri-
minert. Arbeidsledigheten øker 
kraftig blant innvandrere i ned-
gangstider. 

25. Syke Jasmina og sju andre i 
den asylsøkende familien kjøres 
til Kjevik flyplass, og blir fløyet 
direkte til Montenegro. • «Gi 
rasismen rødt kort»-kampanjen 
trues av nedleggelse etter at Kul-
turdepartementet kun bestem-
mer seg for å bevilge 200 000 
kroner.

26. Folkebevegelsen Mot Inn-
vandring sprer løpesedler i post-
kasser i Hønefoss. • En mann blir 
pågrepet i Stortinget når han roper 
«Sieg Heil » og truer de ansatte 
med sprøytespisser. 

27. ! EU bestemmer at flyktin-
ger i EU skal ha rett til få gjenfore-
ning med sine ektefeller og barn 
under 18 år. • 20 demonstranter 
blir arrestert under voldsomme 
opptøyer etter at nazister får 
marsjere gjennom den belgiske 
byen Leuven. 

28. Molde SOS Rasisme 
arrangerer antirasistisk hip hop-
konsert. 

februarfebruar
• Høyesterett avviser nazi-anke
• Asylsøkere nektes svømming
• FMI sprer rasisme igjen

• Slovakia må stenge portene 
UEFAs ankeutvalg besluttet at 
Slovakia må spille sin neste EM-
kvalifiseringskamp i fotball for stengte 

porter på grunn av 
tilskuernes rasisthets 
under kampen mot 
England i fjor. 

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

SOS Rasisme avholdt nok en vellykket lokallagskonferanse, 21. til 23. februar. Aktivister fra hele landet kom sammen i Kristiansand for å diskutere ytringsfriheten til nazister.

Foto: Trond Thorbjørnsen

Antirasistisk hip-hop-konsert i regi av Molde SOS Rasisme. 

1. Hvorfor deltok ikke vokalisten i det 
belgiske bandet Urban Trad delta i den 
internasjonale Melodi Grand Prix-finalen?
2. Hva synes du om at Storbritannias stats-
minister Tony Blair lover å halvere antallet 
asylsøkere som får komme inn i landet?
3. Hva kan du gjøre om svømmehallen på 
ditt hjemsted ikke vil slippe inn asylsøkere 
og mørkhudede?
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Internasjonalt kultursenter og 
museum
• IKM arbeider for å fremme forståelse 
og respekt for kulturelt mangfold. De 
produserer utstillinger som belyser 
innvandringens historie og kulturelle 
endringer i det norske samfun-
net. Mange av deres utstillinger er 
vandreutstillinger som det er mulig å 
bestille. IKMs virksomhet er tilrettelagt 
et allment publikum, men med barn og 
unge som spesiell målgruppe. 

Adresse: Tøyenbekken 5, 0188 Oslo
Telefon: 22 05 28 30
Telefaks: 22 05 28 39
E-post: ikm@ikm.museum.no
Internett: www.museumsnett.no/ikm

Islamisme
• En vestlig orientert radikal islamsk 
politisk bevegelse. 

KIM 
• Et rådgivende utvalg oppnevnt av 
regjeringen som består av represen-
tanter for innvandrerorganisasjoner, 
politiske partier og fagmyndighetene 
De tar opp spørsmål som gjelder for-
holdene for innvandrere, flyktninger og 
deres etterkommere. De siste årene har 
KIM arbeidet med å komme fram til en 
politikk om forholdet mellom minoritet 
og majoritet i Norge.

Adresse: PB 8108, DEP, 0032 Oslo 
Telefon: 23 35 16 31 
Telefaks: 23 35 17 14
E-post: KIM@kim.no
Internett: www.kim.no

Klageinstans 
• Den instans som behandler klager 
på vedtak fattet av førsteinstans. Når 
politiet i Norge eller norske utenriks-
stasjoner avslår en søknad er UDI 
klageinnstansen. Når UDI avslår som 
førsteinstans, kan vedtaket påklages til 
Utlendingsnemnda (UNE). I statsbor-
gersaker er Kommunal- og regionalde-
partementet (KRD) klageinstans. 

Kollektiv beskyttelse 
• Midlertidig oppholds- eller arbeidstilla-
telse kan innvilges personer i en mas-
sefluktsituasjon på kollektivt grunnlag, 
det vil si etter en gruppevurdering. 
Eventuelle asylsøknader kan stilles i 
bero i inntil tre år. Slik tillatelse danner 
ikke grunnlag for bosettingstillatelse 
de første fire årene. 

Kirkeasyl 
• Kirkeasyl har lange tradisjoner som 
skjulested for mennesker på flukt. 
Med kirkens tillatelse kan mennesker 
innkvartere seg i kirken for å unngå 
arrestasjon av politiet.

• Bare hvis kirkeasylanten oppholder 
seg utenfor kirken eller kirkens ansatte 
har bedt om det, kan kirkeasylantene 
hentes av politiet. Det finnes ikke 
norske lover som nekter politiet å gå 
inn i et kirkeasyl, men kirken som 
hellig grunn har tradisjonelt blitt 
respektert.

Krystallnatten
• Krystallnatten markerer begynnelsen 
på jødeforfølgelsen i Europa. Den 9. 
november 1938 organiserte nazistene 
en stor aksjon som skulle koste 6 
millioner jøder livet. Navnet kommer 
av haugene med knust glass som lå i 
gatene fra butikker eid av jøder.

Kvoteflyktning
• Se «Overføringsflyktning».

3. ! 
I Sve-
rige gir 
nazister 
ut en 
bok som 
fornek-
ter bruk 
av gass-
kammer 
og drap på jøder under 2. Ver-
denskrig. • Åtte palestinere blir 
drept og flere skadd når israelske 
stridsvogner går inn i de palestin-
ske flyktningleirene Nusseirat og 
Bureij på Gazastripen.

4. Det norske nettstedet «Sol-
korset» anmeldes for spredning 
av rasistisk propaganda.

6. Den norske motstandskjem-
peren Claus Helberg, som deltok 
i saboteringa av tungtvannfabrik-
ken til tyskerne på Rjukan under 
2. Verdenskrig, dør av hjerteat-
takk. • NRK avslører at ledelsen 
på asylmottaket på Moa i Ålesund 
varsler butikkeierne på Moa hver 
gang asylsøkerne fra mottaket er 
på vei til Moa med buss. Dette 
fordi det har forekommet tyverier 
på Coop Obs på Moa, utført av 
enkelte asylsøkere. 

9. ! Den britiske regjeringen 
foreslår å fly asylsøkere i Stor-
britannia til mottak i Albania for 
behandling 
av asylsøk-
nader der, 
dette for å 
s k r e m m e 
asylsøkere 
fra å komme 
til Storbri-
tannia. 

10. !  I 
en ny aust-
ralsk bok 
om Tampa-
d r a m a e t 
kommer det 
fram at Australske myndigheter 
truet Tampa-kaptein Arne Rinnan 
til sammen ni ganger om fengsel 
og store pengebøter hvis han satt 
flyktningene i land i Australia.

11. Utlendingsdirektoratet (UDI) 
kritiseres for å være altfor streng 
med å innvilge asyl. Det kommer 
fram at Utlendingsnemda, som er 
klageinstans for asylsøkere som 
har fått avslag i UDI, innvilget i 
2002 asyl i bare 10 av til sammen 
8000 saker. 

12. ! Stifteren av det danske 
populistiske Fremskrittspartiet, 
den selverklærte rasisten Mogens 

Glistrup, 
dømmes 

til 20 dagers 
fengsel for 
rasisme. 

13. 2 000 
asylsøkere 
som har fått 
avslag på 
sine søkna-
der, men 
som pga. 

internasjonale avtaler 
ikke kan sendes hjem, 
mister personnummeret, 
lommepenger, norskun-
dervisning og muligheten til å få 
innvilget midlertidig arbeidstil-
latelse, dette for å presse dem til 
å forlate landet. • Asyladvokatene 
avblåser boikotten som ble innført 
etter at myndighetene skar ned 
timetallet med fri rettshjelp fra 
fem til tre timer pr. asylsøker. ! 
Tyrkias grunnlovsdomstol vedtar 
å forby det kurdiske partiet Fol-
kets demokratiske parti (Hadep).

15. Det norske skipet «Normand 
Drott» har de siste dagene plukket 
opp 60 nordafrikanske flyktninger 
fra gummiflåter utenfor kysten av 
Libya. ! Svenske myndigheter 
stanser utsendinga av avviste asyl-
søkere fra nord-Irak. • Det skot-
ske fotballforbundet truer Ran-
gers med tomme tribuner under 
finalekampen mot Celtics hvis 

den stadige 
økningen 
av rasis-
tiske tilrop 
fra Rangers 
supportere 
mot Celtics 
f a r g e d e 
spillere ikke 
stanses.

18. VG 
avslører et 
hemmelig 
samarbeid 
m e l l o m 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 
og en tidligere Talibanminister, og 
en tidligere hærleder fra Nordal-
liansen. Begge er mistenkt for 
brudd på menneskerettighetene, 
hvor mennene blir belønnet med 

asyl og familiegjenforeningsav-
taler mot opplysninger. Et klart 
brudd på prinsippet om individu-
ell behandling av asysøknader. 
• På Goethe-instituttet i Oslo 
avholdes det en kunstutstilling 
om kamp mot vold, rasisme og 
nazisme siden 1930-tallet. ! 
USA kunngjør landets nye ter-
rorberedskapstiltak, hvor blant 
annet midlertidig arrest av alle 
nyankomne asylsøkere fra land 
hvor Al-Qaida, deres sympatisø-
rer eller andre terrorgrupper har 
opperert, Skjerpa overvåkning av 
«mistenkte terrorister», avhør av 
Irakiske statsborgere i USA, og 
økt grensekontroll. • I Tyskland 
ender politiets forsøk på å forby 
det åpenbart nazistiske partiet 
NPD (National Demokratische 
Partei) pga. at partiet er nazistisk 
i en stor fiasko. Dette skjer fordi 
politiet har brukt ulovlige metoder 
i etterforskinga.

19. ! Alle de fargede spillerne 
på Arsenal og Valencia blir møtt 
med apelyder og andre rasistiske 
tilrop fra publikum under kampen 
i Valencia.

20. ! Arsenal sender en offisiell 
klage til UEFA etter gårsdagens 
episode med rasisme på fotball-
banen.

23. Kristne og muslimer samler 
seg i et historisk bønnemøte for 
fred i Oslos moskéer og kirker. 
- Krigen i Irak er ikke en krig 
mellom religioner, lyder budska-
pet. • Skedsmos ordfører ordfø-

rer Andreas Hamnes erklærer at 
han ønsker en pause i bosetting 
av flyktninger i Skedsmo kom-
mune. ! Det avholdes valg om 
ny grunnlov og godkjenning av 
den russisk-innsatte regjeringa i 
Tsjetsjenia, valget får en et over-
askende flertall (96%) og møter 
høy internasjonal skepsis til om 
valget er lovlig gjennomført.

24. UDI foreslår i en rapport 
om rasistisk boligdiskriminering 
et diskrimineringskurs for politiet, 
for å forstå forskjellen mellom 
boligdiskriminering og etnisk 
diskriminering.

25. ! Newcastle-spilleren Craig 
Bellamy blir anklaget for rasisme 
etter bråk på nattklubb.

26. Mullah Krekars forsvarsad-
vokat Brynjar Meling går til poli-
tiet med et brev innsmurt i avfø-
ring, dette er det åttende rasistiske 
hatbrevet han har mottatt.

30. Norge forsømmer men-
neskerettighetene heter det i en 
rapport lagt fram av Amnesty 
International, kritikken gjelder 
Norges avgjørelse på at asyl-
søkere fra Irak ikke vil få sin 
søknad behandla før krigen i Irak 
er over. 

31. UDI Foreslår å fjerne kost 
og losji for alle såkalte «antatt 
ubegrunnede» asylsøkere som 
har fått avslag på sine asylsøkna-
der. ! 600 av de 7000 ofrene for 
massakren i Srebrenica i Bosnia i 
1995, blir gravlagt. Rundt 10.000 
pårørende er til stede.

mars
mars

• Mogens Glistrup må i fengsel 
for rasisme
• Det tyske politiet blir tatt i å 
ha brukt ulovlige metoder i 
etterforskningen av NPD, noe 
som hindrer et forbud mot 
nazipartiet.

• Dansk Frp-stifter dømt for 
rasisme Stifteren av det danske 
populistiske Fremskrittspartiet, 
den selverklærte rasisten Mogens 
Glistrup, er dømt til 20 dagers 
fengsel for rasisme. 
76 åringen hevdet at muslimer 
hadde immigrert til Danmark for å 
overta kontrollen av landet. 

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

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

hold deg oppdatert ...
daglig oppdatert med nyheter, temasider, pekere,

ressurssider, aktuelt, arkiv + mye, mye mer
 ... sos-rasisme.no

De mørkhudede spillerne på Arsenal og Valencia 
ble møtt med mobbing fra tribunen under en kamp 
i Valencia. 

Arne Rinnan, kaptein på skipet Tampa ble truet 
ni ganger av australske myndigheter. Han hadde 
bøter og fengselsstraff i vente dersom han satte 
i land fl yktningene i Australia.

1. Hvor mange klager på avgjørelser 
i asylsaker ble innvilget i Ulendings-
nemda i 2002?
2. Hva tenker du om at unge nazis-
ter fornekter jødeutryddelsen?
3. Finn ut hvordan man kan 
anmelde et rasistisk nettsted, hvilke 
lovparagrafer du kan bruke og hva 
som er straffbart.
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Likestilling
• Forsøk på å øke utjevne ulikheter, 
spesielt mellom kjønnene. Ordet er 
ikke i bruk utenfor Skandinavia. 

Mangfold i Arbeidslivet
• MiA er en stiftelse som skal utvikle, 
tilby og formidle tiltak og kompetanse 
for etnisk og nasjonalt mangfold i 
norske bedrifter. MiA er et kunnskaps-
senter og nettverk for norske bedrifter 
med behov for kompetanse og erfa-
ringsutveksling. 

Adresse: Storgt. 36b, 
0506 Oslo

Telefon: 24 10 13 83
E-post: mia@mangfold.no
Internett: www.mangfold.no 

Mangfold og dialog (MOD)
• Mangfold og dialog (MOD) er en 
samling metoder som tar utgangspunkt 
i normale menneskelige reaksjoner på 
endringer i samfunnet. MOD bruker 
konkrete virkemidler for å realisere 
målene om integrering av innvandrere i 
samfunns- og arbeidsliv.

• MOD-konseptet forvaltes av orga-
nisasjonene LNU, Norsk Folkehjelp, 
Utdanningsforbundet, Røde Kors og 
Oslo Bispedømmeråd. 

Adresse: MOD i Norge c/o Norsk 
Folkehjelp, Pb 8844, Youngstorget, 
0028 Oslo

Telefon: 22 03 76 80
Telefaks: 22 20 08 70
E-post: mod@npaid.org
Internett: www.mangfold.org

Menneskeraser
Se «Rase».

Menneskerettigheter
• Rettigheter som antas å tilkomme 
ethvert menneske, uansett «rase», 
kjønn eller religion. Ideen om men-
neskerettigheter fikk politisk uttrykk i 
den amerikanske uavhengighetserklæ-
ringen 1776 og i den franske grunn-
lovgivende forsamlings erklæring i 
1789. FNs menneskerettserklæring 
av 1948 er ikke juridisk bindende for 
medlemslandene. Det er derimot Den 
europeiske menneskerettskonvensjon 
av 1950, som ble utarbeidet i regi av 
Europarådet. Viktige menneskerettig-
heter er rettssikkerhet, religionsfrihet, 
stemmerett og ytringsfrihet. 

Midlertidig beskyttelse
• For å avhjelpe situasjoner med større 
flyktningsstrømmer, har mange land 
i Europa tatt imot, eller gitt fristed 
til et større antall flyktninger. Etter 
anmodning fra FNs høykommissær 
for flyktninger (UNHCR), har en rekke 
land innført midlertidig beskyttelse. 
Flyktninger som får kollektiv beskyt-
telse, forutsettes å reise hjem når den 
kollektive beskyttelsen oppheves. De 
som ikke ønsker å vende tilbake til sine 
hjemland må søke asyl.

Midlertidig oppholdstillatelse 
uten rett til familiegjenforening
• Kollektiv, midlertidig oppholdstillatelse 
for asylsøkere innført 25. februar 2000. 
2000 personer fra Nord-Irak fikk avslag 
på asylsøknadene, men ble på grunn 
av de urolige forholdene i hjemlandet 
betraktet som ureturnerbare og fikk 
innvilget ikke-fornybare oppholdstil-
latelser for ett år. Tillatelsene gir ikke 
grunnlag for permanent bosetningstil-
latelse eller arbeidstillatelse. Mange av 
de 2000 har bodd i Norge i snart fem år 
uten å få avklart situasjonen sin.

1. Brødrene Said (17) 
og Selman (15) Antezam 
rømmer til kirkeasyl 
i Baptistmenigheten i 
Narvik, mens deres for-
eldre og 13 år gamle bror sitter 
på Trandum

effektueringsavdeling og venter 
på hjemsendelse til Iran.

6. Kommunalminister Erna 
Solberg proklamerer at hun vil 
drøfte mulighetene for et felles 
asylmottak i Albania med de 
andre Schengen-landene. 

8. ! USA’s høyesterett forbyr 
Ku-Klux-Klans korsbrenning. • 
Polens høyeste domstol dømmer 
en 80 år gammel polsk mann til 
åtte års fengsel for å ha hjulpet 
tyske nazister med å drepe jøder 
under 2. Verdenskrig.

11. Fremskrittspartiets innvan-
dringspolitiske talsmann, Per 
Sandberg, uttaler at tvangshjem-
sendinga av irakiske kurdere bør 
starte.

14. ! Spanias første lokallag 
av Fremskrittspartiet startes i 
Spania.

15. Sissy Wish vinner demokon-
kuransen til «17. mai for alle», 
SOS Rasismes store musikkfesti-
val på Kuba i Oslo. • Vigrid holder 
sin tredje nazidåp i Fredrikstad. 
! 15 skjeletter fra ofre for mas-
sakren i Srebrenica i 1995 blir 
funnet rundt av Den muslimske 
kommisjonen for savnede per-
soner ca 10 kilometer nord for 
Srebrenica.

17. ! Flyktningleiren Woomera 
i Sør -Australia blir stengt etter 
flere år med voldsomme protes-

ter mot 
den aust-
r a l s k e 

regjerings brutale flyktningpo-
litikk.

18. ! 95 år gamle Simon Wie-
senthal legger opp etter sin 60 år 
lange karriere som «nazijeger». 
Wiesenthal som selv har overlevd 
en tysk konsentrasjonsleir under 
2. Verdenskrig, har viet sitt liv til å 
stille Nazi-Tysklands mas-
semordere og forrædere for 
retten. Han har til sammen 
fått over 1000 nazister dømt 
for sine krigsforbrytelser.

19. Kommunal- og 
regionaldepartementet 
fastslår i en rapport at 
Utlendingsnemnda (UNE) 
må gi asylsøkere bedre 
innsyn og uttalerett i egne 
klagesaker.

21. !  To nazister blir 
arrestert etter en nazifest 
med over 100 deltagere i Växjö 
i Sverige, mistenkt for hets mot 
folkegrupper.

23. ! Embedsmenn fra Dan-
mark, Storbritannia og Nederland 
møtes i det danske integrasjons-

ministeriet for å drøfte planene om 
et prøveprosjekt der flyktninger 
får behandlet asylsøknader i leire 
nær hjemlandet, i stedet for i de 
landene søknadene rettes til.

25. Den internasjonale Helsing-
forskomiteen dokumenterer i en 
rapport hvordan OSSE-landene 
har krenket menneskerettighe-
tene etter den 11. september 
2001. I rapporten får Norge kri-
tikk for bla. Økokrims reaksjon 
på somalske flyktningmiljøer 
som sendte penger hjem til sine 
familier, og myndighetenes forti-
else rundt Tsjetsjenia-konflikten. 
! 27 båtflyktninger drukner når 
to båter med over 200 somaliere 
om bord synker i Adenbukten 
utenfor Jemen.

28. Tidligere leder av nazi-
gruppa Bootboys Terje Sjølie, en 
av Norges mest hardkokte ranere, 

Trond Ron Jarle Horgen og en 
tredje ikke navngitt nazist siktes 
for millionranet i Oslo 22. april. 
• Norske representanter varsler 
de vil legge fram et forslag som 
forplikter kyststater til å ta i mot 

skipbrudne båtflyktninger for FNs 
sjøfartsorganisasjon, IMO, i mai. 
Forslaget møter motstand fra bla. 
USA og Australia. ! Sverige TV 
4’s Programdirektør Eva Swartz 
Petterson blir dømt i Stockholms 
tingsrett til 40 dagsbøter for ikke 
å ha hindret rasistiske innlegg 
privatpersoner sendte i et chat-
teprogram på svensk TV4 i juli 
i fjor.

29. Statsrådene Valgerd Svar-
stad Haugland og Laila Dåvøy 
åpner en ny nettportal som skal 
informere barn og foreldre om 
bruk av internett. Der det er lagt 
fokus på flere problemområder 
som chat, personvern, porno, 
rasisme, vold, og kildekritikk. 
Nettportalens URL-adresse: http:
//www.saftonline.no. • Kommu-
nalminister Erna Solberg uttaler 
at siden krigen i Irak offisielt er 

over er det intet som tyder på 
annet enn en rask uttransporte-
ring av kurdere og irakere uten 
oppholdstilatelse. Dette gjelder 
om lag 3500 personer. • I en 
rapport utført av UDI og UNE 
viser det seg at det arbeidet 
asyladvokatene gjør, sjelden 
influerer på utfallet av asylsa-
kene. I 25 prosent av tilfellene 
karakteriseres advokatenes 
arbeid som for dårlig.

30. 3000 bøssebærende russ 
i Hordaland samler inn penger 

til SOS-rasisme og Stopp Volden 
under parolen «Russ mot vold og 
rasisme».
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  • Hordlandsrussen samler inn 
penger til SOS Rasisme.
• Høyesterett i USA forbyr 
korsbrenningen til KKK
• Vigrid sin tredje nazidåp i 
Fredrikstad

• Sars-frykt gir innvandrerhets Folkehelseinstituttet kontaktes av redde nordmenn som hetser innvandrere. Nå er 
vietnamesere og kinesere bekymret for at lungesykdommen sars skal spre rasisme, skriver Dagsavisen. – Norge er rammet 
av rykteflom. Mange spør oss om de bør fortsette å handle i innvandrerbutikker eller om de bør bruke importerte varer. En 
del av henvendelsene er rett og slett rasistiske, og de uttrykker grov hets mot visse innvandrergrupper, opplyser overlege 
Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til Dagsavisen. Folkehelseinstituttet reagerer sterkt på det store innslaget av 
rasisme i henvendelsene, og advarer nå mot innføring av unødvendig tiltak blant publikum. – Det er forferdelig at denne 
irrasjonelle frykten utvikler seg til rasisme. Også bedrifter som praktiserer karantene overfor ansatte etter utenlandsreise 
bedriver tøvete overgrep. Det har ikke vært påvist noen tilfeller av sars i Norge, og friske mennesker smitter ikke, understre-
ker Aavitsland.

Inntar skolene i Oslo øst
For få år siden hadde samtlige elever ved Gam-
lebyen skole innvandrerbakgrunn. Nå er etnisk 
norske barn på full fart inn i skolegårdene i Oslo 
indre øst, skriver Aftenposten. – Vi er ikke så 
opptatt av å regne på det, men etter at andelen 
flerkulturelle var hundre prosent i 1994, er den nå 
75-80. Vi ser ikke på det som noe problem, sier 
assisterende rektor ved Gamlebyen skole, 

Flyktningleiren Woomera i Australia var et symbol på en umennesklig asyl- og fl yktningpolitikk. Nå er den stengt! Foto: nik – spacestation media lab

Terje Sjølie, nazist og kriminell. Tidligere leder av nazi-
gruppa Bootboys.

1. Hva kritiserer den internasjo-
nale Helsingforskomiteen Norge 
for?
2. Hva synes du om Erna 
Solberg sitt forslag om et felles 
Schengen-asylmottak i Albania?
3. Finn ut hvor mange som sitter 
i kirkeasyl i Norge?
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1. SOS 
Rasisme 
d e l t a r 
m e d 
e g n e 
paroler i 
1. mai-
tog flere 
steder i 
landet. 
! Det engelske fotballforbundet 
må ut med nærmere 800.000 
kroner i bot etter bråk som hadde 
rasistiske undertoner i EM-kvali-
fiseringskampen mot Tyrkia.

2. ! Valencia får 
100.000 kroner i bot 
etter rasistisk opp-
førsel fra klubbens 
supportere. 

4. Den nazistiske 
o rgan i sa s jonen 
Vigrid har sin første 
dåp i Bergen. 

5. FrPs landsmøte 
vedtar en resolusjon 
om midlertidig stans 
i all ikke-vestlig innvandring. 
!  Danmarks integrasjonsmi-
nisteren Bertel Haarder uttaler i 
forbindelse med lanseringen av 
et program for høyere yrkesdel-
takelse for innvandrere, at fra nå 
skal arbeidssøkende innvandrerne 
i Danmark opp klokka sju, og de 
skal slutte å «fly til legen hele 
tiden».

9. ! Sveriges Föreningsspar-
banken stenger bankgirokontoen 
til den rasistiske organisasjonen 
Nationalsocialistisk front.

10. Den nazistiske organisa-
sjonen Vigrid har sin første dåp 
i Telemark. ! EU-landene drøf-
ter et forslag om å plassere alle 
asylsøkere til Europa i egne leire 
utenfor EUs grenser. Sverige sier 
nei, mens Norge vurderer for-
slaget. 

12. Flere bokhandlere stop-
per salget av en provoserende 
17. mai-leke. En minitromme 
der en skal slå på bildet av en 
«negerjente» har vekket avsky 
hos mange mennesker.

14. ! Myndighetene i Tysk-
land uttaler at de er bekymret 
for økningen av nazister i landet. 
Antall høyreekstreme kriminelle 
handlinger steg med 8 prosent i 
fjor. 

15. Regjeringen foreslår å 
bruke 750 millioner kroner mer 
til asylpolitikken, blant annet 
for raskere å kunne sende hjem 
asylsøkere som har fått avslag på 
sine søknader. 

17.SOS Rasisme i Oslo arran-
gerte 17.mai for alle i Kubaparken 
for 21. år på rad. Jessica Fletchers, 
El Caco og Sissy Wish var blant 
de som spilte. Festivalen var 
meget vellykket.

19. To asylsøkerne blir forfulgt 
og slått og sparket av en gjeng på 
åtte unge menn i Åndalsnes. 

• Politidirektoratet (POD) for-
teller at de fra nyttår oppretter en 
nasjonal enhet som skal registrere 
asylsøkere og øke tempoet for 
uttransportering av de som nektes 
opphold. • Simon Wiesenthal-sen-
teret retter i en rapport hard kritikk 
mot Norge for ikke å etterforske 
eller rettsforfølge nazistiske krigs-
forbrytere fra annen verdenskrig. • 
FrPs Per Sandberg går sterkt imot 
kommunalminister Erna Solbergs 
forslag om å gi asyl på grunnlag 
av kjønnsbasert forfølgelse.

21. Kadra Noor, Saynab 
Mohamud, Nadia og Jeanette 
blir hedret med Annette Thom-
messens Minnefonds ærespris for 
sin kamp mot kjønnslemlestelse 
og tvangsekteskap. 

22. Arbeidsledigheten blant inn-
vandrere var 9,8 prosent i første 
kvartal i år. For hele befolkningen 
var 3,9 prosent av arbeidsstyrken 
ledige, viser tall fra Statistisk 
sentralbyrå. 

 • Sportsklubben Vard i Hau-
gesund får 75.000 kroner til å 
videreutvikle Vard-modellen. 
Pengene fra fylkeskommunen 
skal brukes slik at andre idretts-

lag i fylket kan kopiere modellen 
med å integrere innvandrerbarn. 
• Leger, helsepersonell og venner 
hindrer pågripelse av en iransk 6-
åring da politiet kom for å sende 
ham ut av landet mens moren lå 
på sykehus. ! Forholdene for 
innesperrede asylsøkere i den 
lukkede delen av den danske 
Sandholmlejren kritiseres av 
Folketingets ombudsmann. • 
Nazistdemonstrasjonen i Skövde 
i Sverige i mars kostet politiet 
416 000 kroner i merkostnader 
for overtid og lønnstillegg, viser 
en beregning gjort av politiet.

23. PST uttaler at jakten på 
asylsøkere og andre utlendinger 
som kan ha tilknytning til terro-
ristorganisasjoner, er intensivert 
det siste året. ! Fremstillingen 
av arabere i de aller fleste Hol-
lywood-filmer er rasistisk, melder 
mediekritiker Jack Shaheen. 

24. Stortinget vedtar en lov som 
forbyr diskriminering på bolig-
markedet. Det er nå straffbart å 
sortere boligkjøpere og leietakere 
etter religion, hudfarge, etnisk 
bakgrunn eller seksuell legning. 
! Storbritannia vurderer å bygge 
flere asylmottak i Øst-Europa. 
Dermed kan flyktninger sendes 
dit mens de venter på å få sine 
søknader behandlet.

25. !  Svenske nazister fra 
Stockholm, Västerås, Linköping 
og Norrköping demonstrerer i 
sentrum av Norrköping. • Seks 
svenske unge menn blir pågrepet 
av politiet i Skänninge mens de 
sprang omkring, skrek nazistiske 
slagord og ødela et busskur.

26. Kontaktutvalget mellom 
innvandrere og myndighetene 
kritiserer Erna Solberg for ikke 

å ha fulgt rådene fra statsborger-
lovutvalget i arbeidet med den nye 
statsborgerloven.

27. Psykososialt senter for flykt-
ninger uttaler at de vil kartlegge 
den psykiske helsa på mottakene. 
Svært mange asylsøkere sliter 
med alvorlige traumer på norske 
asylmottak. 
! Torbjörn Ekblom, sjef i sven-

ske Säpo, uttaler at de misstenker 
Blood & Honour for ildpåsettelse 
og for attentater mot vänstern, 
SSU og kristdemokraterna i Hel-
singborg.

28. ! En dansk delegasjon i 
Afghanistan truer med å fjerne 
all humanitær hjelp til Agha-
nistan, hvis ikke landet går med 
på å ta imot flyktninger som har 
fått avslag på asyl i Danmark. 
• Den svenske nazistiske orga-
nisasjonen Nationell Ungdom 
verver ungdommer på skolene i 
Värnamo. Journalisten Rickard 
Slätt mener Nationell Ungdom er 
en av Sveriges farligste nazistiska 
organisasjoner. 

30. Leder i Fredrikstad SOS 
Rasisme, Åsa Bergstrøm, går ut i 
media med råd om hvordan man 
kan takle nazister i nærmiljøet. 
! Innenriksministere fra Stor-
britannia, Frankrike og Tyskland 
bestemmer i et møte med FNs 
høykommissær for flyktninger at 
de kan sende irakiske flyktninger 
tilbake til Irak innen en måned. 

31. ! To nazister ble pågrepet 
av politiet i forbindelse med en 
antifascistisk helg som var i Hel-
singborg. Begge mennene hadde 
slagvåpen.

Minoritet
• Gruppe som utgjør et mindretall av 
folket i et land. Brukes blant annet om 
etniske, nasjonale, religiøse og språk-
lige minoriteter.

MIRA-Senteret 
• MiRA-Senteret arbeider med spørsmål 
knyttet til likestilling av minoritetskvin-
ner i Norge. Gjennom juridisk bistand, 
informasjons- og bevisstgjøringstiltak, 
nettverksarbeid, politiske utspill samt 
kulturelle og sosiale aktiviteter søker 
vi å bedre svarte kvinners levekår i 
Norge.

Adresse: Postboks 1749 Vika, 0121 Oslo
Telefon: 22 11 69 20
Telefaks: 22 36 40 19
E-post: post@mirasenteret.no
Internett: www.mirasenteret.no

Monitor
• Monitor er et antifascistisk tidsskrift, 
med spesiellt fokus på kampen mot 
nazisme.

• Av og til har Monitor vist seg å ikke 
være en pålitelig kilde.

Adresse: Postboks 4741, Sofienberg 
0506 Oslo

Telefon: 48 02 72 22
E-post: redaksjon@magasinet-
monitor.net

Internett: www.magasinet-monitor.net

Morsmålsundervisning
• Fremmedspråklige elever i grunnsko-
len kan få opplæring i morsmålet sitt.

• Kommunene har ansvaret for å tilret-
telegge morsmålsundervisningen. De 
har også plikt til å informere foreldrene 
om de tilbudene skolen gir. Flere 
kommuner kan samarbeide. I videregå-
ende skole kan elevene ta eksamen i 
morsmålet sitt istedenfor et 2. eller 3. 
fremmedspråk. Kommunen gir nær-
mere opplysninger om tilbudene.

MUF
• Se: Midlertidig oppholdstillatelse uten 
rett til familiegjenforening.

Nasjonalsosialisme/ Nazisme
• Den politiske bevegelse som satt ved 
makten i Tyskland 1933—45. Partiet, 
Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter-Partei (NSDAP) utgikk fra en 
liten politisk ekstremistgruppe dannet i 
München 1919. Adolf Hitler ble partiets 
«fører». Partiet hadde front både mot 
kapitalisme, marxisme, liberalisme 
og pasifisme. Et av de mest sentrale 
trekk i ideologien var en ytterliggående 
antisemittisme. Ifølge nazisme var et 
folks verdi betinget av «rasen» og den 
«ariske rasen» var den mest høytstå-
ende. Utenrikspolitisk krevde partiet 
opphevelse av Versailles-traktaten og 
koloniseringsområder for befolknings-
overskuddet. Partiet kom til makten 
som en følge av den økonomiske og 
sosiale krisen fra 1929, og støttet seg 
på et misfornøyd småborgerskap og 
sterke kapitalinteresser. Den knuste 
arbeiderbevegelsen og ensrettet det 
tyske samfunn. Jødeforfølgelsene ble 
satt i system — i alt ble ca. 6 millioner 
jøder myrdet. Nazistenes militarisering 
og opprustning av Tyskland førte fram 
til 2. verdenskrig og det tyske sam-
menbrudd i 1945. 

• Etter andre verdenskrig bla bla bla...
!!!

Nedstammingsprinsippet 
• Norsk statsborgerlovgivning bygger 
på nedstammingsprinsippet. Nedstam-
mingsprinsippet betyr at en person får 
det samme statsborgerskapet som det 
foreldrene har. 

mai
mai

• Lov mot boligdis-
kriminering
• Vigrid har sin 
første dåp i Sverige
• Frps landsmøte 
vedtar resolusjon 
mot innvandring.

mai

SOS Rasismes tradisjonelle 17.mai-feiring trakk i fjor over 12 000 mennesker!

Jerndisiplin skal få innvandrere i jobb
Fra nå skal arbeidssøkende innvandrerne i Danmark opp klokka 
sju, og de skal slutte å fly til legen hele tiden, sier integrasjonsmi-
nister Bertel Haarder, melder Nettavisen. Den oppsiktsvekkende 
uttalelsen fra integrasjonsministeren falt i forbindelse med lanse-
ringen av et program for høyere yrkesdeltakelse for innvandrere 
i Danmark. – Man skal møte klokka sju, man arbeider 37 timer 
per uke, og man går ikke til legen hele tiden, lyder den strenge 
beskjeden fra Bertel Haarder (V), ifølge Dagbladet Børsen.

• Ikke så dejligt å være utlending i Danmark 
En kraftig innstramning av innvandringspolitikken i Danmark det siste året har ført til at hundrevis av dansker 
har valgt å bosette seg i Malmö fordi de ikke får lov til å ta sin utenlandske kjæreste med til hjemlandet. 
Regjeringen åpner nå muligheten for «kjærlighetsvisum» for borgere fra Australia, New Zealand, Canada, 
USA og Japan, skriver Aftenposten. Ved hjelp av et slikt visum kan de «opptjene tilknytning» til Danmark. Inn-
vandringsminister Bertel Haarder understreker at åpningen «selvsagt» bare skjer i forhold til land som det ikke 
eksisterer et «innvandringspress» fra. – Jeg synes det er direkte usmakelig. Det er helt klart at Bertel Haarder 
er ute etter å sikre sine barns rettigheter, mens mine barn ikke kan få de samme rettigheter, sier Socialistisk 
Folkepartis innvandringspolitiske talsmann Kamal Qureshi, som har pakistansk bakgrunn.

1. Hva sier mediekritiker 
Jack Shaheen?
2. Hva synes du om at Stor-
tinget har vedtatt en lov mot 
boligdiskriminering?
3. Hvordan kan du arrangere 
en antirasistisk og inklude-
rende 17. mai-feiring?
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Neger
• Betegnelsen «neger» har sitt opphav 
i slaveri- og kolonitiden og ble brukt 
på menneskene som ble revet bort fra 
sine landsbyer på Afrika-kysten og 
solgt som slaver i Amerika. Dette har 
i dag en negativ betydning for mange, 
og det anbefales heller å bruke ordet 
mørk» eller referere til nasjonalitet eller 
geografisk opphav, f.eks. «nigerianer» 
eller «afrikaner».

NOAS
• NOAS er en uavhengig organisasjon 
med asylsøkere, privatpersoner, bedrif-
ter og foreninger som medlemmer. 
NOAS sørger for bistand til asylsøkere 
som ber om hjelp. Dette innebærer alt 
fra å skaffe til veie dokumentasjon til 
å sørge for kvalifisert advokathjelp, 
i tillegg til å vurdere myndighetenes 
saksbehandling opp mot det gjeldende 
regelverket. NOAS samarbeider med 
nasjonale og internasjonale organi-
sasjoner som Amnesty International, 
Flyktningerådet og FNs høykommisær 
for flyktninger.

Adresse: 
Pb 8893 Youngstorget, 
0028 Oslo

Telefon: 22 36 56 60
Telefaks: 22 36 56 61
E-post: noas@noas.org
Internett: www.noas.org

Norges Røde Kors 
• Norges Røde Kors er en nasjonalfore-
ning av verdens største humanitære 
hjelpeorganisasjon. For tiden har 
Norges Røde Kors om lag 180.000 
medlemmer.

• Grunntanken i Røde Kors er å 
forebygge og lindre menneskelig 
lidelse, både i norske lokalmiljøer og i 
internasjonale konflikter. 

Adresse: 
Postboks 1 Grønland, 
0133 Oslo

Telefon: 22 05 40 00
Telefaks: 22 05 40 40 
E-post: nrx.center@redcross.no
Internett: www.redcross.no

Norsk Folkehjelp
• Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens 
humanitære hjelpeorganisasjon. 
Norsk Folkehjelps arbeid bygger på 
solidaritet, menneskeverd, samhold, 
fred og frihet. Menneskeverd betyr 
like rettigheter for alle – uansett kjønn, 
etnisk og kulturell bakgrunn, religion, 
alder eller sosial status.

Adresse: Pb 8844 Youngstorget, 0028 
Oslo

Telefon: 22 03 77 00
Telefaks: 22 20 08 70
E-post: norsk.folkehjelp@npaid.org
Internett: www.antirasisme.no

Norskopplæring
• Elever kan velge mellom opplæring 
i norsk som andrespråk eller norsk 
som morsmål. Disse fagene gir samme 
kompetanse. Fremmedspråklige 
elever i grunnskolen og videregående 
opplæring kan under visse forutsetnin-
ger få ekstra språkopplæring i norsk. 
Opplæringen gis enten som særskilt 
undervisning for enkeltelever eller 
grupper eller som samlet undervis-
ning i innføringskurs, i tokulturelle 
klasser eller på såkalte språkstasjo-
ner i grunnskolen. Kommunen og 
fylkesutdanningskontoret gir nærmere 
opplysninger om tilbudene.

3. Det kommunale busselskapet 
i Bergen får kritikk for rasistisk 
billettkontroll. ! Rolling Stones 
vil ikke spille sammen med det 
tyske bandet «Böhse Onkelz» på 
grunn av at de tidligere har hatt 
rasistiske tekster.

4. ! Fem ungdommer blir slått 
og sparket av en nazibande i Norr-
tälje i Sverige.

5. !  En ungdomsgjeng i 
Helsingborg i Sverige angriper 
mørkhudede medpassasjerer på 
en buss, deriblant et åtte måneder 
gammelt spebarn, med tåregass. 
Ingen medpassasjerer griper inn.

6. ! Et titalls nazister pågripes 
av politiet i Stockholm etter at ca 
20 personer går til 
angrep på en antira-
sistisk markering.

11. SOS Rasisme 
ber Postbanken om 
å si opp kontoen til 
den nazistske orga-
nisasjonen Vigrid. 
Postbanken kan ikke 
uttale seg om den 
konkrete saken på 
grunn av taushetsplikten, men 
gjør det klart at Postbanken ikke 
ønsker å bli assosiert med en rasis-
tisk eller nazistisk organisasjon.

16. ! Reforministeren i Italia, 
Umberto Bossi, uttaler at han er 

m ø k k a 
lei ulov-
l i g e 
i m m i -
granter 
og vil 
h ø r e 
«smel -
lene fra 
kanoner». • En båt med minst 70 
flyktinger synker utenfor kysten 
av Sicilia. Bare tre personer ble 
funnet i live. • 12 personer blir 

løslatt etter en rett-
skandale i småbyen 
Tulia i Texas, USA. 
46 personer, hvorav 
39 var afro-ameri-
kanere ble for fire 
år siden arrestert 
etter vitnesbyrd fra 
én politiagent, uten 
at det ble lagt fram 
et eneste konkret 

bevis. • På EU sitt ministermøte 
i Luxemburg sier den britiske 
utenriksministeren at Storbritta-
nia foreløpig har droppet forslaget 
om å bygge forvaringsleire både 
innenfor og utenfor EU-området, 

der asylsøkere skal bli holdt 
innesperret fram til asylsøknaden 
deres er behandlet.

17. ! Forsvarsminis-
teren i Italia, Antonio 
Martino, fastslår at den 
italienske kystvakten 
ikke skal åpne ild mot 
båter med «ulovlige 
immigranter».

18. ! Benton Harbour 
i Michigan, USA, innfø-
rer portforbud etter to 
netter med opptøyer mot 

politet. Bakgrunnen for opptøyene 
er anklager om rasisme i politiet 
etter at en av byens innbyggere 
ble drept i en politijakt. 

20. To menn blir varetektsfengs-
let, siktet for legemsbeskadigelse 
mot flere personer. De brukte 
jernstenger som slagvåpen mot 
flere av beboerne på et av asyl-
mottakene i Hammerfest. ! En 
båt med flyktninger på vei fra 
Libya til Italia synker utenfor 
Sfax. Over 200 mennesker fryktes 
omkommet.

21. ! Etter en rekke drapstrusler 
med rasistisk innhold skjerpes sik-
kerheten rundt Bono, frontfiguren 
i U2.

23. ! Sveriges ambassade i 
Moskva mottar drapstrusler fra 
russiske nazister. 

24. Kripos-sjef Arne Huuse 
fyller forsiden på Dagbladet med 
sitt budskap om å løse krimina-
litetsproblemene med å begrense 
innvandringen. Dette blir start-
skuddet for en opphetet debatt i 
media.

26. I en meningsmåling fra 
Opinion sier 66% av de spurte at 
deres syn på innvandrere har blitt 
påvirket i mer negativ retning etter 
at kriminalitet blant innvandrere 
har blitt mye diskutert i det siste. 
! En forfatningsdomstol i Tysk-
land avviser kravet om erstatning 
for krigsforbrytelser begått under 
2. verdenskrig.

27. ! Nederland åpner sine to 
første «deportasjonsleire», der 
hundrevis av avviste asylsøkere, 
også barn, skal settes i forvaring 
fram til det lar seg gjøre å sende 
dem ut av landet.

28. Advokat Leif Strøm gir opp 
asylsaker. Han sier bakgrunnen er 
at det er blitt så håpløst for asylsø-
kere å vinne frem. ! I Blekinge 
i Sverige blir en tyrkisk flyktning 
påført livstruende skader av en 
nazistisk gjeng.

29. ! 35 personer blir reddet 
og et ukjent antall mennesker 
omkommer da en båt med flykt-
ninger synker utenfor Tunisia.

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

Organisering er viktig
I samfunnet er det veldig ofte 

slik at en enkeltperson med 
sterke meninger har vanskelig 
for å komme ut med sitt syn enn 
grupper med tilsvarende sterke 
meninger. Det norske samfun-
net er det vi kaller et «gjen-
nomorganisert samfunn». Det 
store flertallet av mennesker blir 
medlem i en organisasjon når de 
er spesielt engasjert på et bestemt 
område. 

Historien viser at det er aldri 
enkeltpersoner som egentlig 
forandrer samfunnet. Store 
bevegelser og organisasjoner 
er drivkraften i grunnleggende 
forandringer. Når vi hører om 

Gandhi som fikk India ut fra bri-
tisk overherredømme, så er det 
Gandhi som symbolsk frontfigur 
for en enorm folkebevegelse vi 
snakker om. Når vi hører om 
Martin Luther King som drev 
fram borgerrettighetsbevegel-
sen i USA, så er det King som 
symbolsk frontfigur for en til-
svarende enorm folkebevegelse 
vi snakker om. Uten de store 
massene i ryggen kunne aldri 
verken Gandhi eller King nådd 
så godt fram med sine stand-
punkter. Tilsvarende ville Hitler 
eller Mussolini aldri nådd makten 
dersom de store folkemassene 
hadde lykkes å motarbeide dem 
med alle sine krefter. 

Ikke alt har forandret seg
Verden har selvsagt forandret 

seg siden disse sakene var aktu-
elle. Styrken i folkebevegelser 
har likevel ikke mistet sitt her-
redømme. Fremdeles er det slik 
at et standpunkt krever folkelig 
engasjement. Dedikerte antira-
sister trenger å tilhøre et samlet 
antirasistisk miljø, de trenger å 
markere sitt syn som en samlet 
gruppe. Det handler selvsagt 
ikke om å oppgi sin identitet eller 
individualitet til fordel for de grå 
massene, snarere tvert imot. Det 

handler om å samle seg under en 
parole, et slagord: Kamp mot all 
rasisme!

SOS Rasisme er en bred 
bevegelse som har som mål å 
bekjempe all rasisme. For å nå 
dette målet mener vi at det er helt 
nødvendig å skape en bevegelse 
som flest mulig kan finne en plass 
i. En bevegelse som ikke inklude-
rer kun én aldersgruppe, ett kjønn 
eller folk av én hudfarge. Vi er en 
bevegelse som samler folk uav-
hengig av alder, kjønn, religion/ 
livssyn, øvrig politisk standpunkt 
og andre faktorer. 

Lokalt og nasjonalt arbeid
I kraft av å være en bevegelse 

med mer enn 12 000 medlemmer 
og 80 lokallag over hele landet er 
vi sikre på å være en viktig faktor 
mot rasisme og nazisme. Vi er 
sikre på at lokale antirasistiske 
grupper er best tjent med å være 
en del av oss. SOS Rasisme er 
en demokratisk organisasjon som 
prøver å bekjempe rasismen på 
flere måter. 

Vi jobber på nasjonalt plan ved 
å utsette myndighetene for press, 
ha utspill i riksdekkende media, 
ha landsdekkende kampanjer og 
samkjørte henvendelser til store 
institusjoner som skoler og fag-

bevegelsen. 
Vi arbeider på lokalt plan ved å 

markere lokal motstand mot alle 
former for rasisme. Våre lokal-
lag står i svært stor grad fritt til å 
drive antirasistisk arbeid på den 
måten de selv ønsker. 

Vi anerkjenner lokale krefters 
styrke til å vurdere sine egne 
metoder, og overfører kunnskap 
og erfaringer fra andre regioner. 
Denne kunnskapen mener vi 
er uhyre viktig for å rette best 
mulige slag mot alle former for 
rasisme.

Lokal økonomi
Å drive organisasjonsarbeid 

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

Ta kontakt!
Ta kontakt for mer informa-

sjon om lokallagsaktivitet der 
du bor! 

Bli aktiv antirasist i Norges 
eneste landsdekkende med-
lemsorganisasjon som bruker 
alle krefter på kampen mot alle 
former for rasisme!

aktiv?

juni
juni

• SOS Rasisme ber Post-
banken stenge nazikonto
• Huuse sin uttalelse mar-
kerer startskuddet for en 
skitten sommerdebatt om 
innvandrere og kriminalitet.

juni

Bono fra U2

• Bred støtte for asylleirer
Både SV og Ap støtter kommunalminister Erna Solbergs ønske om 
at visse asylsøkere må plasseres i interneringsleire. Men verken Ap 
eller SV støtter umiddelbart Kripos-sjef Arne Huuse (bildet) sitt forslag 
om å internere identitetsløse asylsøkere. – Vi kan ikke internere de 90 
prosent asylsøkere som kommer til landet uten identifikasjonspapirer. Det 
viktigste er at vi får bygget opp et apparat slik at vi kan sende grunnløse 
asylsøkere ut av landet og ut av norske budsjetter i løpet av 48 timer, sier 
stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) til TV 2 Nettavisen. 

• Vil skyte immigranter med kanoner En minister i den 
italienske regjeringen foreslo at den italienske kystvakten skal 
ta kanonene i bruk mot innvandrere som prøver å ta seg ulovlig 
inn i landet, melder NRK. – Etter den andre eller tredje advar-
selen, pang!...fyr av kanonen. Her hjelper det ikke med snikk 
– snakk, på noen annen måte vil vi aldri bli kvitt problemet, sier 
Umberto Bossi(bildet). Dagen etter gikk forsvarsministeren i 
Italia, Antonio Martion, ut og slo fast at den italienske kystvak-
ten ikke skal åpne ild mot «ulovlige immigranter».

1. Hvorfor vil ikke Rolling Stones 
spille sammen med det tyske 
bandet Böhse Onkelz?
2. Hva synes du om at mennes-
ker på flukt dør i forsøket på å 
komme seg inn i Europa?
3. Hva kan du gjøre hvis du opp-
lever en rasistisk billettkontroll?
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Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Sundag

Benin, Sveits

1.Makedonia

2.

Niger
Raksha Bandhan (hi)

3.

Burkina Faso

4. 5.

Jamaica, Bolivia

6.

Elfenbenskysten

7. 8.Singapore

9.

Equador

10.

Tchad

11. 12. 13.

Pakistan

14.

Kongo (Brazzaville),
Sør-Korea,
Liechtenstein

15.

16.

Gabon, Indonesia

17.

Afghanistan

18. 19.

Ungarn

20. 21. 22.

23.

Ukraina

24.

Paraguay, Uruguay

25. 26.

Moldova

27. 28. 29.

31

32

33

34

35

36

31

32

33

34

35

36 30.

Kirgisistan,
Malaysia,
Trinidad og Tobago

31.

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Sundag

Libya, Slovakia,
Usbekistan, Vietnam

1.

Vietnam

2.

Qatar, San Marino

3. 4.

Algerie

5.
Swaziland
Krishan Jayanti (hi)

6.

Brasil

7. 8.

Nord-Korea,
Tadjikistan

9. 10. 11.

Alisraa Walmi'raj (isl)

12.

13. 14.

Honduras, Costa
Rica, El Salvador,
Guatemala,
Nicaragua

15.

Mexico, Papua New
Guinea
Rosh Hashanah (jø)

16.

Rosh Hashanah (jø)

17.

Chile
Ganesh Chaturthi (hi)

18.

St. Kitts and Nevis

19.

20.

Armenia, Belize,
Malta

21.

Mali

22.

Saudi Arabia

23.

Guinea-Bissau

24.

Nei til EF 1972

Yom Kippur (jø)

25. 26.

27. 28. 29.

Botswana
Sukkot (jø) starter

30.

36

37

38

39

40

36

37

38

39

40

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Sundag

Den sentralafrik-
anske republikk,
Romania

1.

Laos, Dei sameinte
arabiske emirata

2. 3. 4. 5.
Finland

6. 7.

Bodhi dag (bu),
Hanukkah (bu) starter

8.

Tanzania

9.

Thailand

10. 11.

Kenya

12.

13. 14.

Hanukka (bu) slutter

15.

Bahrain,
Kasakhstan

16.

Bhutan

17. 18. 19.

20. 21. 22. 23.

Julaftan

24.

Juledag
Taiwan

25.

2. juledag
Slovenia

26.

27. 28. 29. 30.

Nyårsaftan

31.

49

50

51

52

53

49

50

51

52

53

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Sundag

Antigua og Barbuda

1. 2.

Dominica, Panama

3. 4. 5. 6.

Allehelgensdag (kr)

7.

8.
Kambodsja,

Nepal 9. 10.

Angola

11. 12. 13.

Id ul-fitr.

Id mubarak (isl)

14.

15.

Syria

16. 17.

Latvia, Oman,

Marokko

18.

Monaco

19. 20. 21.

Libanon

22. 23.

Guru Tegh Bahadur

martyrdom (sikh)

24.

Surinam

25. 26. 27.

Nei til EU 1994

Albania, Mauritania,

Tsjekkia

28.

Serbia og

Montenegro (tidl

Jugoslavia)

29.

Barbados, Serbia og

Montenegro (tidl

Jugoslavia)

30.

45

46

47

48

49

45

46

47

48

49

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Sundag

Kypros, Nigeria,

Tuvalu, Kina, Palau

1.

Guinea, Kina,

Tuvalu

2.

Tyskland

3.

Lesotho

4.

Sukkot (jø) slutter

5. 6.

Shemini Atzeret (jø)

7.

Simchat Torah (jø)

8.

Uganda

9.

Fiji

10.

11.

Spania

12. 13.

Jemen

Navaratra Dashara

(hi) starter

14.

Ramadan (isl) starter

15. 16. 17.

18. 19. 20. 21.

Vatikanstaten

Navaratra Dashara

(hi) slutter, Dasera (hi)

22. 23.

SN-dagen

Zambia

24.

25.

Østerrike

26.

St. Vincent og

Grenadinene,

Turkmenistan

27.

Turkmenistan

28.

Tyrkia

29. 30. 31.

40

41

42

43

44

40

41

42

43

44

Måndag Tysdag Onsdagg Torsdag Fredag Laurdag Sundag

Burundi, Canada,

Rwanda, Somalia

1.

Guru Purnima (hi),

Asala Puja Day (bu)

2.

Kvite-Russland

3.

USA

4.

Kapp Verde,

Venezuela

5.

Komorene, Malawi

6.

Salomonøyene

7. 8.

Argentina

9.

Bahamas

10.

Mongolia (3 dg)

11.

Kiribati (hele uken),

Säo Tomè og

Principe

Ulambana/ Obon (bu)

13.

Frankrike, Irak

14. 15. 16.

Sør-Korea

17. 18.

19.

Colombia

20.

Belgia

21.

Fiji

22.

Egypt

23. 24.

Puerto Rico

25.

Liberia, Maldivene

26.

Tisha B'av (jø)

27.

Peru

28.

Olsok

Peru

29.

Vanuatu

30. 31.

27

28

29

30

31

27

28

29

30

31
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2003 – fra dag til dagside 18
• Kunnskap mot nazisme Vigrid har 
gjennomført en seremoni i Solbergelva 
i Nedre Eiker der en 19 år gammel 
jente ble tatt opp som medlem, melder 
NRK. Ordfører Rolf Bergersen i Nedre 
Eiker kommune sa at kommunen vil 
forebygge at ungdommer trekker mot 
nazistiske grupper som Vigrid ved å gi 
økt kunnskap gjennom skoleverket. 

Nynazisme
• Nynazisme er et ord som har blitt 
oppfunnet av nazistene selv for å gi 
et inntrykk av at dagens nazister har 
en ideologi som er en videreføring av 
nazismens grunnleggende ideologi. 
Dette er feil, det finnes ingen relevante 
forskjeller mellom «ny»nazismen og 
den tradisjonelle nazismen.

Opphold på humanitært 
grunnlag 
• Vanlig betegnelse på tillatelse som gis 
til en asylsøker som ikke fyller kravene 
til asyl, men som har en flyktninglik-
nende bakgrunn. Kan også gis der 
andre sterke menneskelige hensyn 
taler for at en person bør få bli i landet. 

Oppholdstillatelse 
• Tillatelse til å oppholde seg i Norge 
utover tre måneder. En slik tillatelse 
gir ikke rett til arbeid, unntatt for EØS-
borgere.

Organisasjonen mot offentlig 
diskriminering
• OMOD ble formelt stiftet desember 
1992. OMOD er en landsdekkende 
organisasjon som arbeider for reell 
likestilling og integrering av personer 
med en annen etnisk bakgrunn og/eller 
«rase». Deres hovedvirke er i forhold til 
offentlige institusjoner, samt arbeidsli-
vet og boligmarkedet. 

Adresse: 
Pb 2832, Tøyen 
0608 OSLO

Telefon: 22 20 62 17 
E-post: omod@online.no 
Internett: www.omod.no

Organisert rasisme
• Organisert rasisme er enten partipoli-
tiske grupperinger, eller andre organi-
sasjoner som tilkjenner seg et rasistisk 
eller diskriminerende tankegods. Det 
er grupper som fremelsker voldelige 
handlinger og sprer hat, terror og 
frykt. I denne gruppen tilhører også 
nazister/fascister. Vigrid og «Nasjonal» 
Ungdom er eksempler på organiserte 
rasistiske grupper.

• Nazistene har ikke noen reell mulighet 
til å ta over maktapparatet i samfunnet, 
men likevel har de innflytelse. Først 
og fremst får de det ved å drive terror. 
Ved å dukke opp i ungdomsmiljø med 
nazimerker og trusler om vold skaper 
de frykt blant folk – folk blir redde for 
å delta i samfunnet og for å bry seg. I 
tillegg flytter nazistene grenser for hva 
folk reagerer på av rasisme. For hver 
gang nazistene dreper noen blir folk 
mer og mer blaserte.

Overføringsflyktning 
• Flyktninger som får komme til Norge 
etter et organisert uttak, vanligvis i 
samarbeid med FNs høykommissær for 
flyktninger (UNHCR). Etter forslag fra 
Regjeringen fastsetter Stortinget hvert 
år en kvote for hvor mange overfø-
ringsflyktninger Norge kan ta i mot.

PRESS
• PRESS - Redd Barna Ungdoms visjon 
er en verden der barns rettigheter, slik 
disse er formulert i FNs konvensjon om 
barnets rettigheter, er innfridd. PRESS 
arbeider med å styrke rettighetene til 
barn på flukt. 

Adresse: PB 6902 St. Olavsplass, 
0130 Oslo

Telefon: 21 01 68 70
Telefaks: 21 01 68 71
E-post: press@press.no
Internett: www.press.no

1. !  Den 
danske regje-
ringen åpner nå 
for at dansker 
kan ta kjæres-
ten med til hjemlandet 
- om de kommer fra 
utvalgte land. • Fra i dag 
og ut året skal EU ledes 
av Italias statsminister 
Silvio Berlusconi. • Det 
finnes ikke noe bevis 
for at innvandring fører 
til økning i kriminalitet 
eller arbeidsledighet. Det 
har EU-kommisjonen slått fast.

2. UDI-direktør Trygve Nordby 
støtter kripos-sjefens forslag om 
at visse grupper asylsøkere må 
plasseres i interneringsleirer. 
Også kommunalminister Erna 
Solberg vil putte enkelte asylsø-
kere bak låste dører. • Både SV 
og Ap støtter kommunalminister 
Erna Solbergs ønske om at visse 
asylsøkere må plasseres i interne-
ringsleire.

4. Endringer i utlendingsloven 
medfører at politiet får tilgang til 
fingeravtrykk av alle norske asyl-
søkere over 14 år i etterforskning 
av kriminalsaker. 

5. To mørkhudete personer ble i 
to uavhengige episoder angrepet 
mellom Kongsgårdbakken og 
Fiskekummene i Vågen i Stavan-
ger sentrum i går kveld. En 24 år 
gammel mann er pågrepet.

6. ! Det svenske sikkerhetspo-
litiet (Säpo) gjennomfører kropps-
ransakelse av Willy Brandt, mens 
nazitoppen Hermann Göring blir 
utnevnt til hedersjeger i Det sven-
ske jegerforbundet.

8. Kommunalminister Erna 
Solberg (H) ønsker å sende utlen-
dinger ut av landet hvis de begår 
forbrytelser som kan straffes med 
fengsel i seks måneder. • For få 
flyktninger har fått innvilget asyl 
i Norge. Det slås fast i en rapport 
som er utarbeidet for Kommu-
naldepartementet. ! Douglas 
Williams hadde snakket om å 
ville drepe og var kjent som en 
rasist. I dag dreper han fem av sine 

arbeidskolleger 
ved Lockheed 
Martin-fabrik-

ken før han tar sitt eget liv.
10. Songdalen kommunestyre 

har vedtatt at de ikke skal ta imot 
flyktninger neste år. Nå vil ord-
føreren lage flyktningplan som 
skal gi det nye kommunestyret 
mulighet til å ta imot flyktninger 
likevel. ! EU får en tøffere inn-
vandringspolitikk enn ventet etter 
at kraftig motstand fra Tyskland 
utvannet EU-reformer i siste 
øyeblikk.

11. Regjeringen tilbyr de 1500 
irakerne som har fått avslag på 
sin asylsøknad 10.000 kroner 
for å reise til Irak, selv om FN 
fraråder det.

13. Barn som søker asyl i Norge 
er ikke blitt vurdert etter FNs 
barnekonvensjon. Noen barn har 
overhodet ikke fått vurdert sitt 
behov for beskyttelse, mens 
andre har fått en svakere beskyt-
telse enn asyl.

14. Nedre Eiker kommune vil 
forebygge at ungdommer trekker 
mot nazistiske grupper som Vigrid 
ved å gi økt kunnskap gjennom 
skoleverket. • En treårig funk-
sjonshemma gutt blir utvist fra 
landet uten at saka blir behandla 
av styresmaktene. • 19 år gamle 
Kjersti bestemmer seg for å la 
seg «konfirmere» av nazilederen 
Tore W. Tvedt, som leder Vigrid. 
Han satser bevisst på å trekke flest 
mulig ungdommer til organisasjo-
nen. ! 25 millioner mennesker 
lever i dag som flyktninger i 
eget land. De beskyttes verken 
av internasjonale konvensjoner 

eller av FNs høykommissær for 
flyktninger. 

15. Datteren til nazilederen Tore 
W. Tvedt advarer nå samfunnet 
mot sin egen far. Hun frykter 
at«nyfrelste» Vigrid-medlemmer 
kan drepe uskyldige. 

16. Hi-Fi Klubben er lei av at 
varer for flere hundretusener av 
kroner stjeles. Nå vurderer de å 
nekte sigøynere adgang. • Oslo 
Handelsstands Forening mener 
det er i orden å stenge ut sigøy-
nere hvis butikken har konkret 
mistanke om at de er der for å 
stjele. Ledelsen i Oslo-politiet er 
derimot kritiske, og mener det kan 
rammes av rasismeparagrafen. • 
Landsforeningen for lesbisk og 
homofil frigjøring (LLH) vil 
anmelde drammensfirmaet Saturn 
Eiendom for diskriminering. • 
UDI vil nå behandle ungdommer 
som søker asyl som voksne hvis 
de fyller 18 år før søknaden er 
ferdigbehandlet. 

17. I et brev som sendes Kom-
munal- og regionaldepartementet 
i morgen uttrykker Flyktningerå-
det sin bekymring for den korte 
utreisefristen for irakere.

18. Svein Tore og Tatjana 
venter barn sammen, og vil gifte 
seg. Men UDI vil sende den døve 
kvinnen til uvisse forhold – og 
trolig abort – i Russland. 

19. ! En polsk familie som 
var på ferie i Italia, blir sjokkert 
når de fant en rødvin ved navn 
«Adolf Hitler» i hyllene på det 
lokale supermarkedet. Ved siden 
av står flasker av merket «Benito 
Mussolini».

20. En pakistansk familie blir 
møtt med hakekors, ildspåset-
telse og rasistisk hets i Aurskog. 
Barna er truet på livet. Nå rømmer 
familien fra Akershus-bygda. ! 
Politiet klarer ikke å forhindre at 
gnisninger mellom nynazister og 
antirasister i Stockholm lørdag 
utvikler seg til et flere timer 
langt gateslag i forbindelse med 
en nazist demonstrasjon mot en 
synagoge.

21. Ketil Aanensen, politisk 

nestleder i SOS Rasisme mener 
hverdagsrasisme og daglige 
fordommer er det viktigste SOS 
Rasisme jobber mot i dag i et 
intervju med Spray.no.

22. En blindpassasjer som ble 
oppdaget i en container som skulle 
lastes om bord i Englandsbåten 
lørdag, blir utvist i løpet av uken. 
Asylsøkeren hadde fått avslag på 
søknaden og forsøkte å rømme 
fra utvisningsvedtaket som er 
fattet av Utlendingsdirektoratet. • 
Norske myndigheter sponser TV-
kanaler fra Balkan slik at disse 
kan bidra til å redusere strømmen 
av grunnløse asylsøkere. Kjøp av 
reklameplass kan også bli aktu-
elt, sier kommunalminister Erna 
Solberg, som er forbauset over at 
antallet asylsøkere fra Balkan har 
økt de siste årene.

23. Rita Sletner (V) går kraftig 
til rette med Eidsberg Fremskritts-
parti etter utspillet om å legge ned 
Mysen mottak. Hun minner om at 
det ikke er kriminelt å søke asyl.

25. UDI-direktør Trygve G. 
Nordby vil sette asylsøkere på 
gata, og avvikle praksisen der 
personer blir plassert i asylmot-
tak i påvente av uttransportering. 
• Paal Diskerud mener «allmenn-
nyttige formål» er en av de mest 
dekkende betegnelser et asylmot-
tak kan ha. Han nekter derfor å 
endre reguleringsbestemmelsen 
for Bondelagets folkehøyskole. • 
Lederen for den nazistiske orga-
nisasjonen Vigrid, Tore W. Tvedt, 
er anmeldt for uttalelser han har 
kommet med i VG tidligere denne 
måneden. ! I sommermånedene 
møter sysselmannens folk opp 
på flyplassen i Longyeardbyen, 
for å fortelle asylsøkere at her 
er det ikke noe asylmottak. Dette 
grunnet asylsøkere som misfor-
står og tror fristaten Svalbard 
er «synonymt med et fristed for 
asylsøkere.» 

26. ! Nye dokumenter som er 
funnet viser at Paven tok avstand 
fra antisemitisme, men inngikk en 
avtale med Hitler og roste kampen 
hans mot kommunismen.

juli
juli

• Regjeringa tilbyr irakere som 
har fått avslag på asyl 10 000 
kroner, selv om FN fraråder 
tilbakevending nå.
• Trygve G. Nordby vil sette 
asylsøkere som har fått avslag 
på gata.

juli
VG følger naziseremoni 19 år gamle Kjersti fra Solbergelva i Buskerud ble 
«konfirmert» av nazilederen Tore W. Tvedt, som leder Vigrid (bildet). VG fulgte 
seremonien. – Som symbol på din rett og plikt som voksen til å forsvare deg og ditt 
folk forærer vi deg denne kniven som vi fester på deg, sa Vigrid-lederen til Kjersti. 
– Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av 
landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. 
De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut, hevdet Tvedt overfor 
VG. På spørsmål fra VG om hvordan Tvedt ville reagere om noen av Vigrids med-
lemmer skadet norske jøder eller noen med innvandrerbakgrunn svarte Tvedt: – Jeg 
beklager ikke hvis noe skjer med folk jeg ikke ønsker her i landet.

1. Hva slår EU-kommisjonen fast om 
innvandrere og kriminalitet?
2. Hva synes du om Arne Huuse, 
Kripossjef, sitt forslag om at visse 
grupper asylsøkere må plasseres i 
interneringsleirer?
3. Hva tror du skolen kan gjøre for 
å forhindre at ungdommer blir med i 
nazistske grupper?

Vi har fl yttet
Nytt telefonnummer: 23 00 29 00 / faks: 23 00 29 01
Ny gateadresse: Brugata 14, 0186 Oslo (rett ved Oslo Spektrum)
Ny postadresse: PB 9427 Grønland, 0135 Oslo
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«Erna-TV» skal stoppe «asylstrøm»
Norske myndigheter sponser TV-kanaler fra 
Balkan slik at disse kan bidra til å redusere 
strømmen av grunnløse asylsøkere, skriver 
Aftenposten. Norge er alene om denne type 
tiltak i Europa. Danske utlendingsmyndigheter 
har nå tatt kontakt, for å lære av Norge. – Kjøp 
av reklameplass kan også bli aktuelt, sier kom-
munalminister Erna Solberg

PST
• Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 
Noen av primæroppgavene for Politiets 
sikkerhetstjeneste innen sikkerhet er 
personkontroll, kontraterror, kontra-
ekstremisme og datasikkerhet. PST er 
direkte underlagd Justisdepartementet. 
PST het tidligere POT.

Quisling
• Vidkun Abraham Lauritz, 1887—1945, 
offiser og politiker. Stiftet Nasjonal 
Samling (NS) i 1933. Proklamerte seg 
selv som statsminister 9.april 1940, 
men måtte trekke seg tilbake 15. april 
etter tysk press. Okkupasjonsmakten 
erklærte likevel i september 1940 NS 
som landets «statsbærende» parti. Ved 
«Statsakten» på Akershus den 1/2 1942 
utnevnte Reichskommissar Terboven 
Quisling til «ministerpresident» og 
sjef for en «nasjonal regjering» av 
ministre som alle var medlememr. av 
NS. De fleste nordmenn anså ham som 
en forræder, og samtidig var han av 
begrenset nytte for tyskerne nettopp 
fordi han stod svakt i norsk opinion. 
Quisling meldte seg hos politiet 9.mai 
1945; i den etterfølgende rettssaken 
ble han tiltalt for landsforræderi, dømt 
til døden og henrettet ved skyting 
24.oktober 1945.

Rase
• Rase, en gruppe individer innenfor 
en art som har flere, felles arvelige 
egenskaper som gjør at de kan skilles 
fra andre grupper av individer innenfor 
arten. Raser er populasjoner som 
atskiller seg fra hverandre i frekven-
sen av visse gener. Underart brukes 
i samme betydning som raser og 
foretrekkes av stadig flere forskere. 
Rene raser i arvemessig forstand 
forekommer bare ved innavl eller hos 
selvbefruktende planter. Menneskear-
ten består ikke av forskjellige raser.

Rasisme 
• Se side 3 – Kort om rasisme

Rasismeparagrafen
• Straffelovens §135a:
«Med bøter eller fengsel inntil 2 år straf-
fes den som ved uttalelse eller annen 
meddelelse, herunder ved bruk av sym-
boler, som framsettes offentlig eller 
på annen måte spres blant allmenn-
heten, truer, forhåner eller utsetter 
for hat, forfølgelse eller ringeakt en 
person eller en gruppe av personer på 
grunn av deres trosbekjennelse, rase, 
hudfarge eller nasjonale eller etniske 
opprinnelse. Tilsvarende gjelder slike 
krenkelser overfor en person eller en 
gruppe på grunn av deres homofile leg-
ning, leveform eller orientering. 

På samme måte straffes den som til-
skynder eller på annen måte medvirker 
til en handling som nevnt i første 
ledd.»

Tilføyd ved lov 5 juni 1970 nr. 34, endret 
ved lover 8 mai 1981 nr. 14, 10 jan 2003 
nr. 2 

Reisebevis 
• Et reisedokument som kan gis til 
personer som har eller får lovlig 
opphold i Norge. Reisebevis skal etter 
søknad gis til flyktning dersom ikke 
særlig grunner taler mot det. Se også 
«Utlendingspass».

27. Forstander Tor Marius 
Gauslaa fikk Davidstjernen på 
inngangsporten stjålet. Gauslaa 
mener tyveriet er rasistisk moti-
vert. ! På kort tid har Danmark 
blitt kjent som et av Europas minst 
innvandrervennlige land. Tallet 
på asylsøkere raser nedover, og 
stadig færre får familiegjenfore-
ning. Det høyreekstreme Dansk 
Folkeparti fører an i kampen mot 
et flerkulturelt samfunn.

28. Ariel Sharons venn og råd-
giver kaller nordmennene som 
demonstrerte mot Moldebesøket 
for quislinger. • RV-leder Torstein 
Dahle slår kraftig tilbake mot 
Sharons rådgiver som stempler 
norske demonstranter som quis-
linger og kaller uttalelsen helt 
syk. • Brumunddal har snudd 
stempelet som norges mest inn-
vandrerfiendtlige bygd til nå å 
være et fargerikt samfunn åpent 
for alle. • Plakater med trusler og 
skjellsord ble hengt opp i Tomter 
i helga. – Forkastelig. Dette blir 
ikke tolerert, sier David Becken, 
leder i Mottakskompetanse as. • 
Det er 60 år siden sandefjordin-

gen Alv Haldor Andresen som sjef 
på MTB 345 ble tatt til fange og 
skutt. Mandag avdukes to bronse-
plater til minne om mannskapet, 
som ble tatt til fange og skutt i 
krigsdramaet. 

29. Oddbjørg Ausdal Starrfelt 
(Ap) bor en uke på Dale Mot-
takssenter utenfor Sandnes i 
sommer.

31. Salangen kommune har 
sikret seg ny driftsavtale for 

Sjøvegan asylmottak i tre år 
fremover

• UDI-direktør Trygve G. 
Nordby mener at debatten rundt 
kriminelle asylsøkere er ute av 
proporsjoner. Mange blir urett-
messig stemplet som kjeltringer, 
mener Nordby. Rapporter UDI 
mottar fra politiet viser at under 1 
prosent av de 16.000 asylsøkerne 
i norske mottak begår kriminelle 
handlinger • En ny undersøkelse 

viser at mer enn tre av fire nord-
menn tror kriminaliteten blant 
asylsøkere er langt høyere enn 
den faktisk er. ! Israelske og 
internasjonale menneskerettig-
hetsgrupper har skarpt kritisert 
forslaget til en ny israelsk lov som 
gjør det umulig for palestinere å få 
israelsk statsborgerskap gjennom 
giftemål. 

 

juli
• Datter advarer Gjennom VG advarte datteren til nazilederen Tore W. Tvedt 
samfunnet mot sin egen far. Hun frykter at«nyfrelste» Vigrid-medlemmer kan drepe 
uskyldige. Den 18-årige jenta har sammen med sin familie tatt fullstendig avstand fra 
Vigrid-lederen. – Jeg bruker mye tid på å bekjempe min fars synspunkter. Jeg har 
meldt meg inn i SOS Rasisme og gikk i fakkeltog etter Benjamin-drapet. Det var tøft 
og en veldig spesiell opplevelse fordi mange mente at det var pappa som var noe 
av årsaken til det tragiske drapet. Jeg gråter når jeg tenker på det og håper av hele 
mitt hjerte at noe slikt ikke skjer igjen, sier hun. Hun velger å stå frem fordi Tvedt må 
stoppes. – Alt annet er galskap, forklarer hun. 

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

4 juli ble det gjort end-
ringer i utlendingsloven 
som gir politiet tilgang 
til fingeravtrykk av alle 
norske asylsøkere over 
14 år i etterforskning av 
kriminalsaker.

Datatilsynet har lenge vært 
bekymret for misbruk av dette 
registeret, og har stilt spørsmål 

ved om den nye bruken oppfyller 
prinsipper om likhet for loven. 
Det finnes ingen tilsvarende 
registre over «vanlige» norske 
borgere som politiet kan bruke i 
jakten på gjerningspersoner.

Asylavslag uten behandling
En av de andre lovendringene 

som ble iverksatt medfører at 
Norge kan utvise asylsøkere 
som er utvist fra et annet Schen-
gen-land, uten å måtte behandle 
søknaden på nytt. Det holder 
at det første Schengen-landet 

hadde mistanke om et lovbrudd 
for å kaste utlendingen ut av 
vest-Europa.

Ketil W. Aanensen, politisk 
nestleder i SOS Rasisme, mente 
loven ville bety en alvorlig svek-
king av rettssikkerheten for flykt-
ninger og asylsøkere i Norge.

– Myten om at innvandrere er 
mer kriminelle enn alle andre 
blir her foreslått lovfestet, sa 
Aanensen.

Forhåndsømte 
asylsøkere

Ill: Andreas Harding
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Repatriering
• Innebærer at en flyktning reiser tilbake 
til hjemlandet frivillig. Ble også tidli-
gere brukt i Norge om tilrettelegging 
av frivillig tilbakevending for personer 
med flyktningbakgrunn. Se også 
«Tilbakevending».

Schengenavtalen
• 25. Mars 2001 ble Norge med i Sche-
ngen-samarbeidet. Schengen-samar-
beidet var opprinnelig et samarbeid 
mellom EU-landene (ikke Storbritannia 
og Irland), men omfattet også Norge 
og Island.

• Schengen er et sikkerhetssamarbeid 
som går ut på at det innad i EU ikke 
lenger skal være grensekontroller, men 
fri flyt av arbeidskraft og mennesker, 
imens det på EUs yttergrenser skal 
settes inn omfattende tiltak som skal 
hindre narkotika og kriminalitet i å 
komme inn i EU.

• Ved å kalle det å flykte for «ulovlig 
innvandring», fungerer Schengen-
samarbeidet som en effektiv mur mot 
den såkalte «asylstrømmen». Gjennom 
kontinuerlig kontroller av mistenkelige 
(mørkhudede) mennesker skal grense-
vaktene hindre at mennesker på flukt 
skal kunne «trenge» seg inn i EU.

• For å gjøre hele denne prosessen enda 
mer effektiv, bruker Schengen-landene 
et dataprogram som heter Schengen 
Information System (SIS). Dette er et 
system som politiet benytter seg av til 
å registrere kriminelle og mistenkelige 
personer.

Segregering
• Å holde folkegrupper atskilt, uten 
mulighet til å integrere seg eller bli 
kjent med hverandre. Segregering er 
det motsatte av assimilering.

Selvhjelp for innvandrere og 
flyktninger
• Selvhjelp for innvandrere og flykt-
ninger er en frivillig og uavhengig 
organisasjon som ble opprettet i 1986. 
De informerer, henviser til rette instans 
og hjelper med problemløsning. 
Målsettingen er å hjelpe nye borgere 
til å finne fram i det norske samfunnet 
og tilegne seg nok informasjon til å 
løse egne problemer. Selvhjelp har 
medarbeidere med forskjellig kultur- og 
språkbakgrunn. 

Adresse: 
Langes gate 1, 
0165 Oslo

Telefon: 22 11 1017/ 22 11 10 85
Telefaks: 22 11 05 13
E-post: seif@seif.no
Internett: www.seif.no

Senter mot etnisk 
diskriminering
• SMED yter gratis rettshjelp til enkelt-
personer som utsettes for diskrimine-
ring på grunnlag av trosbekjennelse, 
hudfarge og nasjonal/etnisk opprin-
nelse, de dokumenterer art og omfang 
av diskriminering og fremmer forslag 
til tiltak. Senterets virksomhet er 
landsdekkende.

Adresse: 
Pb. 677 Sentrum, 
0106 Oslo 

Telefon: 22 24 69 87 (gratis nr.)
Telefaks: 22 24 69 72
E-post: smed@smed.no
Internett: www.smed.no

1. Innvandrerungdom 
blir kriminelle av de 
samme grunner som 
etnisk norske ungdom-
mer. Det slås for første 
gang fast i en ny omfattende fors-
kningsrapport. 12.000 skoleelever 
har deltatt i undersøkelsen. • Det 
kjem ikkje til å bli restriksjonar 
på arbeidsinnvandringa til Skan-
dinavia når EU blir utvida 1. mai 
neste år. ! Et konditori i svenske 
Sjöbo er klaget inn til Diskrimi-
neringsombudsmannen for å selge 
«negerboller».

2. Regjeringen vil stoppe utbeta-
lingen av dagpenger til asylsøkere 
som nasker i butikkene mens de 
bor på mottak. ! En gruppe snau-
skaller styrter plutselig inn blant 
publikum og angriper mennesker 
som ser på den homofile Pride-
paraden i Stockholm. Festivalens 
presseassistent blir sparket ned og 
sendt til sykehus. • Ti døde båt-
flyktninger har de siste dagene 
skylt inn på strendene i det popu-
lære ferieparadiset Fuerteventura

3. Sarpsborgs senegalesiske 
spiss Mamadou Diagne (19) 
løper gråtende av banen etter å 
ha oppfattet et rasistisk tilrop fra 
en spiller i Lyns A-lagsstall. 

4. ! FNs høykommissær for 
flyktninger fraråder eksilirakere 
å vende tilbake til Irak på grunn 
av sikkerhetssituasjonen i landet. 
Mandag starter norske myndighe-
ter den frivillige hjemsendelsen 
av irakere uten oppholdstillatelse 
i Norge.

5. Asker kommune har fått 
penger til å styrke arbeidet med 
enslige mindreårige asylsøkere. • 
Ei 13 år gammel ukrainsk jente på 

sommerskole hentes av politiet for 
å bli utvist av landet. 

8. Norsk Folkehjelp etterlyser 
minstestandarder for asylmotta-
kene her i landet. Det kan hindre 
kriminalitet, mener organisasjo-
nen. 

9. «Norge er for nordmenn, ikke 
en fristat for snyltere og kriminelle 
individer med formål å tjene lett-
tjente penger.» Uttalelsen kommer 
fra FrP’s fjerdekandidat i Bergen. 
! Italienske myndigheter mener 
det bør bli vanskeligere å søke 
asyl i EU-land. De ønsker også at 
det skal bli lettere å transportere 
avviste asylsøkere tilbake.

11. Vadsø kommune er en av 
landets sju kommuner som har fått 
midler av Kommunal og regional-
departementet for å bedre tilbudet 
til enslige mindreårige asylsøkere. 
! Østerrikere som kaller andre 
mennesker «en niggerdritt», kren-
ker ikke vedkommendes mennes-
keverd. Det mener i alle fall en 
domstol i østerrikske Linz, som 

har frikjent en politimann 
for rasistisk hets.

12. Den nazististiske 
gruppen Vigrid har eta-
blert seg på Romerike. De 

siste månedene er flere personer i 
distriktet «døpt» og «konfirmert» 
av leder Tore W. Tvedt. ! En 
populær motekjede i Hongkong 
har demonstrert sin historieløshet 
ved å lage en serie klær med nazi-
symboler. Nå trekkes hele serien 
tilbake etter massiv kritikk.

13. Alle palestinske asylsøkere 
fra de israelskokkuperte områ-
dene får nå politisk asyl i Norge.

14. Politiet stopper ved 22-tiden 
en rituell dåp i Ullandhaugskogen 
i Stavanger. Det var nazigruppen 
Vigrid som arrangerte seremo-
nien.

15. Ledelsen ved Skedsmo sam-
funnshus trodde lokalene skulle 
brukes til et bursdagsselskap. 
Sannheten var at over 70 nazister 
i flere timer drikker, fester og 
hører på «hvit musikk».

18. Høyres frieri til homofile 
kan skremme vekk muslim-
ske velgere. Det tror lederen 
for islamsk råd, Mohammad 
Hamdan. • KRIPOS bør overta 
grensekontrollen av asylsøkere. 
Det mener både Arbeiderpartiet, 
Høgre og Fremskrittspartiet. • En 
valgkamp fri for rasistiske ytrin-
ger. Det er målet for bergenspoli-
tikerne som i dag signerte et skriv 
for rasismefri valgkamp. Frp var 
ikke til stede. 

19. Utlendingsdirektoratet (UDI) 
mener at asylsøkere som ikke kan 
sendes til hjemlandet bør få opp-
holdstillatelse i Norge etter ti år. 
Men både Høyre og Fremskritts-

partiet sier nei til forslaget.
25. Regjeringen skal tette et skat-

tehull som har gjort at flyktninger 
i Norge har kunnet spare flere 
tusen kroner. • Kronprinsparet 
feirer sin tredje bryllupsdag med 
utdeling fra sitt humanitære fond. 
I år får enslige, mindreårige asyl-
søkere og innvandrerungdom med 
behov for leksehjelp økonomisk 
støtte fra fondet. • Under navnet 
Nasjonal Ungdom har sentrale 
norske nazister slått seg sammen 
med noen av de mest ytterliggå-
ende svenske nazistene. I spis-
sen for samarbeidet står Mikkel 
Vetvik fra Mathopen ved Bergen. 
! En australsk domstol bestem-
mer at landets myndigheter ikke 
har lov til å holde mindreårige 
innesperret i et asylmottak.

26. Maktutredningen mener at 
det norske samfunnet er i ferd 
med å få en ny underklasse av 
etniske minoriteter i lavlønnsyr-
ker. • Lørenskog SOS Rasisme 
arrangerer Kjennfestivalen for 
andre år på rad.

27. Hotel Cæsar framstiller 
innvandrere på en nedverdigende 
måte. Det mener leder av Orga-
nisasjon mot Offentlig Diskri-
minering (OMOD), Akhenaton 
de Leon.

28. FNs rasediskrimineringsko-
mité (CERD) peker på positive 
trekk ved Norges arbeid mot 
rasisme, men er bekymret for 
diskriminering i arbeidslivet og 
boligmarkedet.

30. ! To Hamas-medlemmer 
blir drept når et israelsk kamphe-
likopter avfyrer raketter mot en 
bil i en flyktningleir i det sentrale 
Gaza.

august
august

• Norske nynazister slår seg 
sammen med svenske nyna-
zister under navnet «Nasjonal» 
Ungdom
• En politimann i Østerrike som 
brukte uttrykket «Niggerdritt» 
ble frikjent. Ordet var ikke kren-
kende, mente domstolen.

august

«Racer Age» spilte på Kjennfestivalen i Lørenskog 26. august. Foto: Adam Tumidajewicz

1. Hva utttaler FrP’s fjerdekandidat i Bergen 
under valgkampen?
2. Hva synes du om Utlendingsdirektoratet 
forslag om at asylsøkere som ikke kan 
sendes til hjemlandet bør få oppholdstilla-
telse i Norge etter ti år?
3. På hvilken måte tror du at Hotell Cæsar 
og andre TV-serier kan bidra med negative 
holdninger til innvandrere?

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

• Svensk nazist slo ned kvinne
En 25-årig mann, som i forhør har sagt att han sympati-
serer med nazismen, er mistenkt for å ha misshandlet en 
ung kvinna fra Ung Vänster i Halmstad, skriver Aftonbla-
det.
Hendelsen inntraff når hun delte ut løpesedler i mannens 
bostedsområde. 25-åringen slo henne med ett balltre, 
rapporterte TV4 Halland. 
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SSB
• Statistisk sentralbyrå (SSB) lager 
offisiell statistikk og analyser om 
det norske samfunnet, og de har 
en utstrakt forsknings- og analyse-
virksomhet. De produserer over 800 
statistikker i året.

Adresse: Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo
Telefon: 21 09 00 00
Telefaks: 21 09 49 73
E-post: ssb@ssb.no
Internett: www.ssb.no

Statlig mottak 
• Bosted for asylsøkere mens de venter 
på behandling av asylsøknaden. Etter 
vedtak blir de normalt boende enda en 
periode i statlige mottak før bosetting 
eller utreise. Beboere i statlige mottak 
får hjelp til det nødvendigste av mat og 
klær, og de har ulike plikter og tilbud. 
Mottakene holder nøktern standard og 
er fortrinnsvis basert på selvhushold. 

Statlig rasisme
• Statlig rasisme er den typen rasisme 
som blir begått av statlige eller offent-
lige organer, som f eks sosialkontoret, 
politiet eller justisdepartementet. Det 
finnes enkeltpersoner som er rasister 
i alle yrker og samfunnslag. Når 
ansatte i det offentlige er rasister vil 
dette ha en spesielt skadelig virkning. 
Statsapparatet har stor makt, og det 
bør være et minimumskrav at de som 
håndhever denne makten, enten det er 
saksbehandlere, byråkrater, politifolk 
eller politikere, ikke har rasistiske 
holdninger.

Statsløs
• En person uten statsborgerskap 
(eller oppholdstillatelse?) i noe land. 
En statsløs person er ikke sikret ret-
tigheter som oppholds- og arbeidstil-
latelse og får ofte «dobbeltstraff» i 
rettssystemet.

Tilbakevending 
• Brukes om personer med flyktning-
bakgrunn som vender tilbake til sine 
hjemland. Tilbakevending kan skje på 
eget initiativ eller være organisert av 
myndighetene. Den kan foregå med 
eller uten offentlig støtte og annen 
aktiv stimulans eller tilrettelegging. Se 
også «Repatriering».

Tolking
• Tolkning i offentlig sektor er nød-
vendig for at fagfolk og tjenestemenn 
skal kunne etterleve veilednings- og 
informasjonsplikten også i kommu-
nikasjon med minoritetsspråklige. 
Informasjons- og veiledningsplikten er 
fastlagt i forvaltningsloven (§§11, 16, 
17) og i ulike særlover (jf. f.eks. Den 
europeiske menneskerettighetskon-
vensjonen, Nordisk språkkonvensjon).

• Tolk skal bestilles når språklig 
assistanse er nødvendig for å oppnå 
forsvarlig kommunikasjon, eller når 
den minoritetsspråklige selv ber om 
tolk.

Transittmottak 
• Midlertidig bosted for asylsøkere inntil 
de er intervjuet av UDI og har gjennom-
gått helsesjekk. Asylsøkere med antatt 
grunnløse søknader, og som raskt kan 
returnere til hjemlandet, vil normalt 
være innkvartert i transittmottak inntil 
hjemreise kan finne sted.

2. ! Etter to år blir 
endelig en liten gruppe 
på 14 flyktninger fra det 
norske frakteskipet Tampa slup-
pet inn i Australia. 

3. Vidar Kleppe fra Demokra-
tene får kraftig refs av en skole-
jente når han deltar i en debatt i 
forbindelse med skolevalget på 
Kristiansand Katedralskole.

4. «Du hører ikke til her», sa 
Norsk Folkepartis leder Oddbjørn 
Jonstad til Sandro (16) under en 
skoledebatt. Nå anmelder sko-
leeleven den tidligere Frp-eren 
for rasisme. ! EU-parlamentet 
fordømmer en ny israelsk bor-
gerskapslov som rasistisk.

8. !  Østerrike privatiserer 
asylmottak, og henges ut av FNs 
flyktningkommissær som Europas 
versting, sammen med Hellas, når 
det gjelder behandling av asylsø-
kere.

9. !  Minst 12 flyktninger 
omkommer på vei fra Tyrkia til 
Hellas, opplyser gresk politi.

11. En ung mann fra Romerike 
blir konfirmert i Nes kirkeruiner 
av nazisten Tore W. Tvedt og 
gruppa Vigrid. ! Sveriges uten-
riksminister, Anna Lindh dør 
av skadene hun blir påført ved 
knivstikking dagen før. Anna 
Lindh var en aktiv og profilert 
antirasist. • Italias statsminister 
Silvio Berlusconi karakteriserer 
fascistdiktatoren Benito Musso-
lini som en menneskekjær leder 
uten blod på hendene. 

12. ! Politiet anholder flere 
høyre ekstremister og beslagleg-
ger 14 kg. sprengstoff og våpen, 
som angivelig skulle brukes til et 
attentat mot et jødisk kultursenter 
i München.

13. I lengre tid har det vært 
uro og slagsmål mellom en 
vietnamesisk kameratflokk og et 
tilsvarende norsk ungdomsmiljø. 
Nå slutter de fred. 

15. Det avholdes kommune- og 
fylkestingsvalg. I forbindelse med 
årets valg har lokallag av SOS 
Rasisme drevet en kampanje kalt 
«Valg mot rasisme». Samtlige 
partier skriver under på en erklæ-
ring om ikke å spre fordommer i 
valgkampen, med unntak av Frp.

• Et brennaktuelt norsk initiativ 
kan føre til godt synlige og vir-
kningsfulle markeringer mot 
rasisme under neste års fotball-
EM i Portugal. 

17. Utlendingsdirektoratet 
(UDI) og Utlendingsnemnda 

(UNE) stanser behandlingen av 
søknader fra somaliske asylsø-
kere. Det skjer etter instruks fra 
kommunalminister Erna Solberg 
(H). 

18. Flyktningrådet reagerer kraf-
tig på at kommunalminister Erna 
Solberg stanser all behandling 
av somaliske asylsøknader. SOS 
Rasisme slår fast at alle men-
nesker har rett til en individuell 
asylbehandling.

19. Norske myndigheter gir 
inntil 6000 kroner i skattefradrag 
for pengestøtte til organisasjoner 
som samler inn penger til nybyg-
gerne i okkuperte palestinske 
områder. 

22. En 26 år gammel nederlen-
der blir i Halden tingrett dømt til 
to års fengsel for fire tilfeller av 
menneskesmugling. Rundt 20 
asylsøkere ble lurt til Norge på 
falske premisser.

23. Utlendingsdirektoratet, 
UDI, kan bli delt i et direktorat 
med ansvar for asylsøknadene 
og et annet som får ansvaret for 
integreringen. 

24. Debattprogrammet «Brød og 
sirkus: Islam vår fiende?», ledet 
av NRK-programleder Knut 
Olsen blir politianmeldt av Aslam 
Ahsan, leder for ressurssenter for 
pakistanske barn. ! Russiske 
myndigheter skrur av gassen for 
tsjetsjenske flyktninger i en leir 

i Ingusjetia. Russland forsøker å 
presse dem til å reise tilbake til 
sitt krigsrammede hjemland før 
presidentvalget. 

26. SOS Rasisme avholder 
lokallagskonferanse i Sandefjord 
helgen 26. - 28. september. Anti-
rasister fra hele landet samler seg 
for å knytte kontakter og lære 
mer om rasisme. Hovedtemaet 
for konferansen er «Innvandrere 
og kriminalitet». • Oslo kom-
mune klarer ikke å skaffe nok 
flyktninger til alle som ønsker 
å være flyktningguide. • Flere 
norske kommuner er klare til å 
ta imot flyktninger, men får ikke 
forespørsel fra UDI.

27. Foran dagens kamp mot 
Vålerenga truer styret i Stabæks 
supporterklubb med å trekke seg 
på grunn av økende tribunera-
sisme fra egne medlemmer. 

28. !  Britiske myndigheter 
vurderer elektronisk merking av 
asylsøkere, for å hindre at de stik-
ker av mens asylsøknadene er til 
behandling.

29. Frp følger opp Storbritannias 
eksempel med å foreslå elektro-
nisk merking av asylsøkere.

30. Fremskrittspartiet får refs av 
mange for sitt forslag om elek-
tronisk merking av asylsøkere. • 
Oslo Høyres representantskap sier 
blankt nei til å forhandle med Fr.p. 
om innvandringspolitikk. 

september
sept.

• Oddbjørn Jonstad hetser en 
seksten år gammel skoleelev 
under en debatt.
• Det innføres stans i behand-
lingen av asylsøknader fra 
somaliere.

september

En lett morgentrim er fast ingrediens på lokallagskonferansene, her i Sandefjord ledet Christiane den. Smilemusklene er som regel de som får hardest trening under disse øktene.

Foto: Adam Tumidajewicz

1. Hvilke partier skriver under på 
kampanjen «Valg mot rasisme»?
2. Hva synes du om Storbritannia 
sitt forslag om elektronisk merking 
av asylsøkere?
3. Hvordan ville du reagert dersom 
du var på en skoledebatt, og en av 
deltagerne sa til en med-elev: «Du 
hører ikke til her»?

USAs høyesterett forbyr Ku-Klux-Klan-korsbrenning
Amerikansk høyesterett har lagt ned forbud mot at den rasistiske 
organisasjonen Ku Klux Klan brenner kors for å skremme andre. 
Den anser korsbrenning for å være en grov forbrytelse. Seks 
mot ni dommere stemte for at det er en grov forbrytelse å brenne 
kors på «andres eiendom, på en motorvei eller andre offentlige 
steder...med den hensikt å skremme personer eller grupper». 
Dommer Sandra Day O’Connor, som stemte for forbudet, sier 
at ytringsfriheten, som er beskyttet av grunnloven, har sine 
begrensninger.

• Svensk nazileder dømt til fengsel
En svensk nazileder, som hadde skrevet rasistisk om 
jøder i forordet til en bok, ble dømt til fire måneders 
fengsel, skriver Svenska Dagbladet. Mannen brukte 
sitater fra Adolf Hitler. 
Han er en av lederne for Nationsocialistisk front og 
kaller seg på partiets hjemmeside for propagandasjef. I 
2002 stilte han opp i kommunevalget i Karlskrona.

Nekter Sverigedemokraterna konto 
Til tross for at bankene vet at de vil få 
kritikk av Finansinspektionen har SEB og 
Handelsbanken nektet det innvandrerfiendt-
lige partiet Sverigedemokraterna å åpne 
konto hos dem. 
SEBs informasjonssjef Sten Törnsten 
sa til Sydsvenska Dagbladet at SD står 
for et menneskesyn som banken ikke vil 
forbindes med.
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UDI
• Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler 
søknader om visum, oppholdstillatelse, 
arbeidstillatelse, statsborgerskap og 
asyl. I tillegg jobber de også med blant 
annet utlendingskontroll, mottagelse 
av asylsøkere, og integrering av flykt-
ninger i norske kommuner. UDI ligger 
under Kommunal- og regionaldeparte-
mentet (KRD). 

Adresse: 
Postboks 8108 Dep., 
0032 Oslo

Telefon: 23 35 15 00
Telefaks: 23 35 15 01
Internett: www.udi.no 

UNHCR
• FNs høykommissær for flyktnin-
ger, (UNHCR), ble opprettet av FNs 
hovedforsamling i 1951. I henhold til 
flyktningkonvensjonen av 1951 skal 
de sikre flyktningenes rettslige stilling 
og arbeide for at de kan vende tilbake 
til sitt hjemland eller bli integrert i et 
nytt samfunn. Har fått Nobels fredspris 
både i 1957 og 1981. 

UNE (Utlendingsnemnda) 
• Ble opprettet ved lov av 30. april 1999 
nr. 22 om endringer i utlendingsloven. 
UNE har vært i virksomhet siden 
01.01.2001. UNE er administrativt 
underlagt Kommunal- og regionalde-
partementet (KRD) og behandler klager 
på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak 
etter reglene i utlendingsloven og 
utlendingsforskriften.

• UNE er et frittstående domstollignende 
forvaltningsorgan. Verken Stortin-
get, regjeringen eller departementet 
kan instruere UNE om lovtolking, 
skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av 
den enkelte sak.

Adresse: 
Postboks 8165 Dep., 0034 Oslo

Telefon: 21 08 50 00
Telefaks: 21 08 50 01
E-post: postmottak@une.no
Internett: www.une.no

Urbefolkning
• Den opprinnelige befolkningen i et 
område.

Ureturnerbare asylsøkere
• En person som har fått avslag på 
søknad om asyl eller opphold men som 
p.g.a. forhold i hjemlandet ikke kan 
sendes tilbake. De ureturnerbare får 
ikke personnummer, støtte til livsopp-
hold, norskundervisning eller mulighet 
til midlertidig arbeidstillatelse.

Utlendingsloven og utlendings-
forskriften 
• Utlendingslovens bestemmelser 
gir rammer for utlendingers adgang 
til Norge og deres opphold her. 
Utlendingsforskriften angir nærmere 
hvordan utlendingslovens regler skal 
håndheves. 

Utenlandske statsborgere
• Per 1. januar 2003 bodde det 197 670 
utenlandske statsborgere i Norge. 
Disse utgjorde 4,3 prosent av folketal-
let. 

Utlendingspass 
• Personer som har fått oppholdstil-
latelse eller arbeidstillatelse etter å ha 
søkt om asyl kan få utlendingspass. 
Familiegjenforente til disse kan også 
få utlendingspass selv om de ikke 
har fått innvilget asyl. For personer 
som har fått innvilget asyl. Se også 
«Reisebevis».

1. Det første norske SOS 
Rasisme-lokallaget i Spania blir 
stiftet. • Porsche Fairchild, frivil-
lig i Røde kors, ønsker å hjelpe 
eldre i Bergen, men de eldre 
nekter å motta hjelp fordi hun er 
mørkhudet. • Hol statlige asyl-
mottak med 180 beboere drives 
ulovlig. De nektes dispensasjon 
etter oppfordring fra FRP, tross i 
at rådmannen er positiv til fortsatt 
drift. ! Russiske myndigheter 
stenger flyktningleiren Bella i 
Ingusjetia. Tsjetsjenske flykt-
ninger må dermed flytte få dager 
før det avholdes presidentvalg i 
hjemrepublikken. •Amerikanerne 
er blitt mer skeptiske til innvand-
ring som en følge av økonomisk 
usikkerhet og terrorangrep. Dette 
sier amerikanske eksperter på 
innvandring.

2. Erna Solberg bekrefter 
overfor P4 at asylsøkere vil bli 
forskjellsbehandlet i større grad 
enn i dag. 

3. Vigrid holder tredobbel 
nazi-dåp på Raknehaugen på 
Romerike.

6. Foreldre bosatt i Norge som 
vil gjenforenes med sine barn må 
ha fulltidsarbeid og en årslønn 
på minst 160 000 kr. Redd barna 
mener at dette kan være et brudd 
på FNs barnekonvensjon og at 
kravet må bort. • 13 Tannleger i 
Østfold nekter å gi akutt tannpleie 
til en beboer på Hobøl transittmot-
tak. Dette tross at tannleger plikter 
å gi akuttbehandling. En ansatt 
ved mottaket tester tannlegene 
og får time på dagen.

7. Ifølge regjeringen er 
det så mange personer 
som søker asyl i Norge 
på manglende grunnlag, 
at flere tiltak må settes 
i verk i 2004. Erna Sol-
bergs mål er å nesten halvere 
antall asylsøknader. • Den Norske 
Helsingfors-komiteen frykter at 
en 48 timers frist for utsendelse 
av grunnløse asylsøkere kan føre 
til brudd på menneskerettighe-
tene. ! Newcastle-spiss Craig 
Bellamy slipper unna med en bot 
etter beskyldninger om rasisme 
ved et nattklubbesøk i Cardiff i 
mars.

8. Roger Axelsson fra Ullensa-
ker Venstre mener Frp bidrar til å 
spre fremmedfrykt, og etterlyser 
en handlingsplan mot det nazis-
tiske miljøet i kommunen.

9. SOS Rasisme krever at politiet 
på Romerike stanser nazi-dåpene 
som planlegges av Vigrid til 
helgen. ! Østerrikes høyeste-
rett og FN kritiserer Østerrike 
for landets strenge flyktning- og 
innvandringspolitikk. 

12. Rundt tre millioner flyk-
tinger i Europa og Sentral-Asia 

lever under vanskelige forhold 
uten mulighet til å vende hjem i 
overskuelig framtid. Dette skriver 
Flyktningrådet i en rapport. • 17 
barn er blitt forlatt i Norge av sine 
foreldre. Blant dem er tre søsken 
på 8, 14 og 16 år fra Iran. Forel-
drene forlot dem og gikk i skjul 
etter avslag på søknad om asyl.

13. ! Etter seks timers debatt 
i sikkerhetsrådet legger USA 
ned veto mot en resolusjon som 
fordømmer Israels bygging av 
en mur tvers igjennom de okku-
perte områdene på Vestbredden. 

• Flyktning-
byen Rafah på 
Gaza-stripen er 
erklært katas-
trofeområde 
etter tre dager 

med omfattende militære angrep 
fra den israelske hæren.

14. Utlendingsdirektoratet 
(UDI) stanser midlertidig 
behandlingen av alle asylsøkere 
fra Tsjetsjenia. SOS Rasisme 
kaller forskjellsbehandlingen 
uverdig og trekker paralleller 
til avvisningen av jødiske flykt-
ninger før 2 verdenskrig. • Mer 
enn 200 tsjetsjenske og russiske 
asylsøkere er i de siste dagene 
blitt stanset på Østerrikes nord-
lige grense, ifølge flere medier i 
landet. • Bystyret i Sandnes vedtar 
at kommunen skal ta imot 62 nye 
flyktninger neste år. !  Seks 
palestinere blir skadet når store 
israelske hærstyrker, med støtte 
av kamphelikoptre og stridsvog-
ner, rykker inn i flyktningleiren 
Rafah. I løpet av helgen er nå 
1500 palestinere hjemløse etter 
israelske angrep. • FN trekker i 
tvil Israels motiver for raseringen 

i Rafah. - Hvis jeg skulle ødelegge 
tunneler, ville jeg ikke gjort det 
med raketter, sier Peter Hansen 
fra UNRWA.

15. 400 flyktninger blir sittende 
i mottak fordi kommuner i Oslo 
og Akershus ikke vil ha dem. 
Utlendingsdirektoratet har bedt 
Oslo og Akershus om å ta i mot 
1000 flyktninger fra asylmottak 
i år, men prognosene viser at 
kommunene bare klarer å bosette 
600. ! Rettssaken mot to svenske 
nazisympatisører starter. De to har 
opprettet et omfattende register 
med 1250 navn. Personene i 
registeret pekes ut som jøder, 
«svartskaller» og pedofile.

16. En ny politienhet med 230 
årsverk bygges for å drive en 
mer effektiv registrering og iden-
tifisering av asylsøkere, og gjen-
nomføre utsendelse av «åpenbart 
grunnløse» og kriminelle asyl-
søkere. Den nye enheten kalles 
«Politiets Sentrale Utlendingsen-
het» (PSU) og skal overta ansvaret 
fra alle politidistriktene i landet i 
saker som har med utsendelse å 
gjøre. • Kommunaldepartementet 
og Justisdepartementet tar i bruk 

oktober
okt.

• Det blir stans også i behand-
lingen av asylsøknader fra 
tsjetsjenere.
• Fredrikstad SOS Rasisme 
arrangerer konsert
• PST setter igang en landsom-
fattende offensiv mot Vigrid.

oktober
• 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 kommunalmi-
nister 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.

Hasti og Nina er ildsjelene bak SOS Rasisme i Norge sitt første lokallag i utlandet. Foto: Ola Melbye Pettersen

• 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 forkas-
telige, smakløse og forbudte i Tyskland. Myndig-
hetene i delstaten Bayern vil prøve å rettsforfølge 
vinprodusenten, rapporterer den tv-stasjonen ARD.

1. Hvem er det Politiets Sikkerhetstjeneste 
setter i gang en landsomfattende offensiv 
mot?
2. Hva synes du om at Utlendingsdirektora-
tet midlertidig stanser behandlingen av alle 
asylsøkere fra Tsjetsjenia? 
3. Hva kan du gjøre på hjemstedet ditt for å 
hindre at barn og ungdom tiltrekkes nazis-
tiske miljøer, som for eksempel Vigrid?
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egne charterfly for å frakte ut 
«åpenbart grunnløse» asylsøkere. 
Målet er å sende de ut innen 72 
timer etter et utvisningsvedtak. 
! En tysker slipper tiltale etter 
at han lærte hunden Adolf å hilse 
som en nazist på kommandoen 
Heil Hitler.

17. Nazisten Tore W. Tvedt 
sier at han og Vigrid vil holde 
en lavere profil på Romerike i 
tiden framover. Tvedt hevder 
at rekrutteringen til nazisek-
ten er større når avisene ikke 
skriver om organisasjonen. • 
Statistisk sentralbyrå (SSB) 
sier at innvandrere er en viktig 
faktor for å motvirke avfolking 
av distriktene. • Formannskapet 
i Kristiansand sier nei til å ta imot 
150 flyktninger i 2004, hvis ikke 
pensjon til eldre flyktninger er på 
plass ved årsskiftet. Regjeringen 
lover å komme med et forslag 
til en ny støtteordning for eldre 
flyktninger. 

21. Leif Lindstrøm fra Frem-
skrittspartiet framstiller flyktnin-
ger som knivstikkende kriminelle 
når Fauske formannskap diskute-
rer bosetting av flere flyktninger. 
• Et Steinkjer-firma vil overta 
politiets oppgaver med å følge 
asylsøkere tilbake til hjemlan-
det. Firmaet mener de kan gjøre 
det langt billigere enn politiet. • 
Kommunalminister Erna Solberg 
utsetter fristen for å søke om fri-
villig hjemsendelse for irakiske 
asylsøkere. Hun mener forhol-
dene i Irak ikke er trygge nok. • 
Utlendingsdirektoratet (UDI) har 
i en årrekke nektet utlendinger 
innsyn i avgjørende dokumenter 
i egen sak. Sivilombudsmannen 
reagerer sterkt, og ber om at ruti-
nene blir endret umiddelbart. 

22. Opptil annet hvert asylsø-
kerbarn i Norge sliter med alvor-
lige traumer. Mange av dem får 
ingen eller svært dårlig hjelp. 
Redd Barna truer derfor staten 
med rettssak for brudd på FNs 
barnekonvensjon. • Romerikes 
Blad får til slutt inn 888 tegnin-
ger til en tegnekonkurranse mot 
rasisme. • Rådmennene i Sand-
nes, Stavanger, Sola og Randa-
berg er enige om å bosette like 
mange flyktninger som Utlen-
dingsdirektoratet (UDI) ber om. 
! Fem britiske politimenn må 
gå av etter at de ble avslørt i en 
BBC-dokumentar om rasisme i 
politiets egne rekker.

23. Utlendingsdirektoratet har 
bedt Tvedestrand kommune 
bosette 10 flyktninger i 2004. 
Det sier et flertall i kommune-
styret nei til.

24. Fredrikstad SOS Rasisme 
innbyr til en antirasistisk kon-
sert med Farout Fishing på St. 

Croix-huset. • På et utested 
blir samboeren til en Bergens 
Tidende-journalist oppsøkt av 
en ukjent nazist: «Dersom paret 
ikke passer seg vil de bli likvi-
dert», er den klare beskjeden. 
BA-journalisten har de siste 
årene skrevet en rekke avslø-
rende artikler om nazimiljøet i 
bergensområdet.

25. Utlendingsdirektoratet 
ønsker å opprette tusen nye 
mottaksplasser på Østlandet. 
Aller helst vil de ha løsninger 
med «nøktern standard». Plas-
sene skal stort sett brukes til 
asylsøkere som passer inn under 
Dublin-konvensjonen.

26. UDI-sjefens ønske om 
å tvangsflytte flyktninger ut 
til motvillige kommuner får 
ikke støtte på Stortinget. Men 
opposisjonen lover mer penger 
og kaller situasjonen en «ude-
tonert bombe». ! Den britiske 
innenriksministeren presser 
på for å innføre et nasjonalt 
identitetskort, som blant annet 
skal gjøre det letter å bekjempe 
terror. Planen er omstridt, også i 
den britiske regjeringen. • Isra-
elske soldater dreper minst to 
palestinere i to forskjellige sam-
menstøt. Samme natt jager isra-
elske soldater 2.000 palestinere 
fra sine hjem før de sprenger tre 
høyblokker på Gazastripen.

27. Ansatte og beboere fortvi-
ler etter at Gorolund asylmot-
tak på Årnes må legges ned 
etter bare fire måneders drift. 
Driftsoperatøren Kanmer AS 
har besluttet å legge ned det 
forsterkede mottaket raskest 
mulig av bedriftsøkonomiske 
hensyn. • Trandum militærleir 
kan brukes som korttidsmottak 
for asylsøkere. Det mener ordfø-
rer i Ullensaker, Harald Espelund 
fra Fremskrittspartiet

28. Politiet i Bergen gjennom-
søker byens nazimiljø etter at en 
BA-journalist ble drapstruet via 
samboeren sin. • Politiets Sik-
kerhetstjeneste (PST) melder at 
de vil sette i gang en landsomfat-
tende offensiv mot den nazistiske 
organisasjonen Vigrid. PST har 
så langt registrert over 100 sere-
monier i regi av Vigrid i 2003. 
• Psykiater og psykoanalytiker 
Sverre Varvin ved Psykososialt 
senter for flyktninger mener 
Norge handler i strid med FNs 
intensjoner. Han hevder Norge 
er i ferd med å bygge ned kom-
petansen på og behandlingen av 
flyktninger med psykiske trau-
mer. ! Rundt 300 politifolk 
deltar i en omfattende aksjon 
mot nazistiske celler i den tyske 
delstaten Schleswig-Holstein. 

30. Flyktningerådet mener de 

3.000 fortvilte irakiske asylsø-
kerne i Norge utgjør en risiko, og 
krever at de får ett års midlertidig 
oppholdstillatelse. – Det blir ikke 
aktuelt, slår kommunalminister 
Erna Solberg fast.

31. Tidligere nazist Tom 
Kimmo Eiternes sier at nazior-
ganisasjonen Vigrid kopierer Ku 
Klux Klan. • Humanist forlag 
utgir den kontroversielle boken 

«Hvorfor jeg ikke er muslim» 
«Fundamentalistisk islam er 
en fascistlignende ideologi», 
uttaler Lars Gule i Human-Etisk 
Forbund. ! 18 båtflyktninger fra 
Nord-Afrika blir funnet druknet 
utenfor kysten av Spania i løpet 
av en uke.

Utvisning 
• Vedtak som innebærer at en utlending 
må reise ut av landet og bare kan 
komme tilbake hvis spesielle vilkår er 
oppfylt. Se også «Bortvisning».

Vedtak 
• En avgjørelse truffet av et offentlig 
forvaltningsorgan som er bestem-
mende for rettigheter og plikter til 
private personer.

Visum 
• Tillatelse til å reise inn i Schengen-
området og Norge, og oppholde seg i 
området i inntil tre måneder. Utenland-
ske borgere fra visumpliktige land 
som ønsker å reise til Norge eller til de 
øvrige Schengen-landene skal søke 
og få innvilget visum før innreise til 
Schengen. Visum til hvert Schengen-
land er tilstrekkelig for å kunne reise 
fritt i hele territoriet i tre måneder og 
besøke ett eller flere land. Statsborgere 
fra visumfrie land trenger ikke visum 
for innreise til Schengen.

Voksenopplæring i norsk
• Voksne innvandrere, inkludert 
flyktninger, asylsøkere og personer 
med oppholdstillatelse på humanitært 
grunnlag får gratis opplæring i norsk 
med samfunnskunnskap. De som har 
utdanning på grunnskolenivå eller mer 
kan få inntil 850 timer, mens de som 
har svakere utdanningsbakgrunn kan 
få inntil 3000 timer opplæring. Tilbudet 
gjelder også innvandrere og flyktnin-
gelever i folkehøgskolene. Innvandrere 
har rett til å ta to timer undervisning i 
uken i betalt arbeidstid hvis de også tar 
tilsvarende undervisning i fritiden.

• Regjeringen kuttet støtten til norsk-
opplæring for asylsøkere fra 1.1.2003.

• Kommunen har det administrative og 
faglige ansvaret for denne undervis-
ningen. Den avgjør hvem som skal 
arrangere disse kursene og godkjenner 
undervisningsoppleggene. Her får 
man også nærmere opplysninger om 
tilbudene.

Xenofobi
• Se «Fremmedfrykt». 

Kilder:
- Caplex.no
- Bokmålsordboka på Internett
- SOS mod Racisme i Danmark
- Utlendingsdirektoratet
- Organisasjonenes hjemmesider
- Statistisk sentralbyrå
- Norge.no
Dersom du oppdager feil og mangler, 

gi oss beskjed: au@sos-rasisme.no

oktober
• Sykehus brukt til nazistiske massedrap
Nazistene brukte sykehusene til massedrap under Holo-
caust. Dette kommer fram i en ny rapport fra Tysklands 
Føderale Arkiver, melder ABC News. Rapporten forteller 
at leger og sykehuspersonell på sykehus i Tyskland, Øst-
errike, Polen og Tsjekkia drepte minst 200 000 handikap-
pede 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».

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

Kritikk mot Østerrike
Adresseavisen melder at Øster-
riksk høyesterett og FN kritiserer 
Østerrike for landets strenge flykt-
ning- og innvandringspolitikk, skriver 
østerrikske medier. FNs høykom-
missær for flyktninger, mener at de 
planlagte endringene i Østerrikes 
flyktninglover vil gjøre dem til blant 
de strengeste i Europa.

Krevde at politiet 
stoppet nazi-dåper

Lørenskog SOS Rasisme hadde sett seg grundig lei av 
å lese førstesideoppslag hvor Tore W. Tvedt og nazi-
gruppa Vigrid fi kk vise frem seremoniene sine. 

Lokallaget sendte et brev til alle politikamrene på Romerike der de 
krevde at politiet skulle gi lokalbefolkningen et vern mot rasisme, 
og stoppe de planlagte nazidåpene som Vigrid hadde annonsert til 
helga. I brevet viste de til at både FNs «konvensjon om avskaffelse 
av alle former for rasediskriminering» og den norske straffelovens 
§135a («rasismeparagrafen») forplikter myndighetene til å stoppe 
nazistisk aktivitet.

Både Vigrid og «Nasjonal» Ungdom hadde økt aktiviteten sin på 
Romerike i løpet av høsten.

Bilde: Pål Austad Solfjeld og Lørenskog SOS Rasisme krevde tiltak fra politiet på 
Romerike.

Lørenskog
SOS Rasisme

verv
«fi re

om
dagen»
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Hvordan starte lokallag

Hvordan starter vi et lokallag?
• Det første man må gjøre er å danne et 
styre, og velge en leder/kontaktperson, 
en økonomiansvarlig og en sekretær. 
Neste skritt er å sende inn årsrap-
portskjema til organisasjonens sentral-
ledd- og dere blir så registrert hos oss. 
Det betyr blant annet at dere blir satt 
opp på vår postliste og får informa-
sjon om SOS Rasisme, konferanser, 
løpesedler - og mer.

• Det neste dere bør gjøre er å skaffe 
dere en postboks, eller hvis dere 
foretrekker det kan posten sendes til 
kontaktpersonen. Så må dere opprette 
en konto for lokallaget, det er nødven-
dig blant annet for at sentralt i SOS 
Rasisme kan betale ut penger til dere.

Vis at dere er der
• Neste skritt på veien er å gjøre det 
kjent i lokalmiljøet at dere har startet. 
Begynn med en stand, løpeseddelak-
sjon eller en plakataksjon, og fortell at 
lokallaget er startet opp. 

• Inviter for eksempel til et aktivistmøte 
der dere diskuterer hva dere skal jobbe 
med. Som regel finnes det allerede 
noen personer på deres hjemsted 
som er medlemmer, og også disse bør 
få en invitasjon. Oversikt over disse 
kan dere få ved å ta kontakt med vårt 
kontor i Haugesund på telefon 52 71 21 
75, der kan dere få adresseetiketter til 
alle medlemmer i området. 

• Oppsøk også lokale avis og nærra-
dioer, spør om de kan lage et oppslag 
på at dere er startet - og si hvor og 
når dere skal ha møte. På et slikt møte 
kan dere gjerne få hjelp fra ledelsen 
i SOS Rasisme, kanskje trenger dere 
noen som kan holde en innledning – ta 
kontakt.

Aktiviteter
• De aller fleste laga starter med saker 
og aktiviteter som er aktuelle ut i fra 
lokale forhold. Det kan for eksempel 
være en antirasistisk konsert, møn-
string mot et lokalt nazimiljø, åpent 
møte om lokale problemer, dra rundt 
på skolene i distriktet og snakke om 
rasisme - ja nær sagt hva som helst. 
Det går også an å tenke utradisjonelt; 
for eksempel ved å starte opp ei 
antirasistisk teatergruppe? Noen SOS 
Rasisme lag jobber med lokale «17. 
mai for alle» -feiringer om våren og 
markeringer av 9. november Krystall-
natta om høsten.

• Ofte vil det også komme fram mange 
gode ideer på et aktivistmøte. Det er 
viktig at slike møter planlegges; at dere 
bestemmer på forhånd hvem som skal 
lede møtet - og å diskutere hva dere vil 
med møtet. Dere må også få folk til å ta 
på seg konkrete oppgaver. Hvis noen 
for eksempel foreslår at dere skal lage 
en antirasistisk konsert - spør med en 
gang den som foreslår om han eller 
henne kan være med på nettopp det.

Kunnskap
• Det finnes flere studiesirkler og 
seminarer i SOS Rasisme. Både når det 
gjelder rasisme, nazisme og om flykt-
ningpolitikk. Men også når det gjelder 
organisasjonskunnskap; hvordan drive 
et lag, hvem gjør hva i et lagsstyre, 
økonomi, og møteledelsen. Sentralt 
kan også hjelpe dere å skreddersy - for 
eksempel ha et teaterkurs / kulturkurs.

Materiell
• Vi har også en del materiell som 
lagene kan bestille - se oversikten på 
siste side i avisen.

1. Politiinspektør 
Lasse Amundsen sier 
at flere ungdommer 
allerede har trukket seg 
ut av den nazistiske organisasjo-
nen Vigrid etter at Politiets Sik-
kerhetstjeneste (PST) startet sin 
offensiv mot organisasjonen.

2. Kripos-sjef Arne Huuse bidrar 
til å øke fremmedfrykten i Norge 
med sine uttalelser, mener gene-
ralsekretær i Flyktningerådet Ray-
mond Johansen. ! Presten Gene 
Robinson blir den første homofile 
prest som vigsles til biskop i den 
anglikanske kirken.

3. ! Det danske kulturdepar-
tementet gir pengestøtte til en 
nazistisk nærradio i Greve, selv 
om ministeren tidligere har lovet 
å stanse pengene.

4. Det tidligere Boot Boys Oslo 
har omgruppert seg, og får nå 
støtte og materiell fra det svenske 
nazistmiljøet. Politiets sikkerhets-
tjeneste sier de er bekymret, og 
vurderer en motaksjon. • Moren 
til avdøde Benjamin Hermansen 
ber politikere og politiet om å ta 
affære overfor det nynazistiske 
miljøet i Norge. • Statsråd Erna 
Solberg forlanger at norske mus-
limer moderniserer sin islam. Hun 
er kritisk til imamene, og vil ha en 
egen ed for dem som blir norske 
statsborgere. • World Islamic 
Mission sier de vil invitere kom-
munalminister Erna Solberg (H) 
til moskeen i Oslo. ! Keeperle-
genden Grant Fuhr blir den første 
mørkhudede ishockeyspilleren 
som er valgt inn i amerikansk 
ishockeys æresgalleri «Hockey 
Hall of Fame».

5. Irakiske og somaliske utdan-
ningspapirer er ubrukelige i 
Norge. Nasjonalt organ for kva-
litet i utdanningen (NOKUT) sier 
de vil lage en godkjenningsord-
ning.

7. Gulating lagmannsrett fast-
holder at et overfall i Langgata 
i Sandnes for to og et halvt år 
siden var rasistisk motivert og at 
gjerningsmannen skal ti måneder i 
fengsel. SOS Rasisme i Stavanger 
demonstrerer. ! EUs innenriks- 
og justisministre vedtar at ofre 

for menneskesmugling skal få 
oppholdstillatelse i EU hvis de er 
villige til å peke ut smuglerne. 

9. SOS Rasisme markerer Krys-
tallnatten over hele landet. 

10. Norske fotballspillere kårer 
Strømmen-spiller Simon Mesfin 
(23) til vinner av «Gi rasisme rødt 
kort»-prisen.

11. Svært få asylbarn i Norge får 
hjelp til tross for at mange sliter 
med store krigstraumer. Bare ett 
av 20 asyl- og flyktningbarn hjelp 
til å overvinne traumer og krigs-
opplevelser, sier barnepsykolog 
Magne Raundalen. • Et par hundre 
kvinner som vil bli rammet av kutt 
i norskundervisning demonstrerer 
utenfor Stortinget. ! Flere dro-
sjeselskaper i København gir 
kundene muligheten til å bestille 
drosjer der de garanteres en drosje 
med en sjåfør med dansk opprin-
nelse.

14. ! FNs høykommissær for 
flyktninger ber om at irakiske 
asylsøkere ikke sendes hjem til 
Irak ennå på grunn av den usikre 
situasjonen i landet. 

15. ! 700 nazister marsjerer 
i utkanten av Berlin for å hedre 
22.000 soldater og sivile, som 
de mener har mistet livet som 
martyrer for den nazistiske sak. 
• Innenriksminister i Frankrike, 
Nicolas Sarkozy, sier at brannen 
som ødela en jødisk skole i utkan-
ten av Paris antakelig var påtent 
av antisemittister. 

17. Baman Karimi forteller at 
han under en treningstur på syk-
kelen sin for noen uker siden ble 
slått, sparket, fikk bind for øynene 
og kastet ut i Reddalskanalen. Da 

han kom seg på land igjen, var 
gjengen og sykkelen hans borte. 
Sykkelmiljøet engasjerer seg i 
saken.

18. En undersøkelse utført av 
Petre NÅ viser at flere taxisen-
traler garanterer at du kan få en 
hvit sjåfør hvis du ikke ønsker at 
innvandrere skal kjøre deg. 

19. En undersøkelse viser at 
asylsøkere får norskundervis-
ning på tross av at flertallet på 
Stortinget stoppet bevilgningene 
i fjor høst. Bare tre av motta-
kene i Midt-Norge står helt uten 
norskundervisning til voksne 
asylsøkere som ennå ikke har fått 
oppholdstillatelse. ! 27 rumen-
ske flyktninger blir oppdaget av 
politiet utenfor Laxå i Sverige. • 
Den danske nazistiske radiokana-
len Oasen sier at de vil gå til sak 
mot kulturdepartementet dersom 
de mister statstilskuddet.

20. ! Danmarks regjering lan-
serer gjensidig «vær snill- kam-
panje» for dansker og flyktninger/
innvandrere.

21. Regjeringen i statsråd 
bestemmer at det skal opprettes 
ny nasjonal politienhet for asyl- 
og utlendingssaker. Enheten vil 
få navnet Politiets utlendingsen-
het. ! En kvinne og to menn 
fengsles i Malmø, siktet for å ha 
forsøkt å smugle 15 innvandrere 
inn i Sverige.

24. 23 personer blir pågrepet 
da Kripos, UDI og politiet i 
Drammen gikk til aksjon mot et 
vikarbyrå som er mistenkt for 
formidle ulovlig arbeidskraft. 
! FNs høykommissær for flykt-
ninger sier forslagene til felles 
asylpolitikk i EU kan være i strid 
med folkeretten. • 36 studenter, 
alle fra den tredje verden, mister 
livet under en brann i Moskva. Det 
utelukkes ikke at brannen er påsatt 
av rasister. 

25. Ingrid Davidsen, leder i 
Asker SOS Rasisme, er et av 
hovedintervjuobjektene i Migra-
polis sending om engasjement 

etter drapet på Benjamin Her-
mansen.• asylsøkerbarn får for 
dårlig skolegang, mener Redd 
Barna. Mange aylsøkerbarn får 
ikke ordentlig undervisning, fordi 
skolene mangler morsmålslærere. 
! Svensk antiterror- og sikker-
hetspoliti aksjonerer mot en rekke 
nazistiske organisasjoner i hele 
Sverige. De mistenkes for å bygge 
opp en egen hær. Klas Lund, en 
frontfigur i det nazistiske miljøet, 
blir pågrepet for våpenbrudd.

26. !  Svensk politi sier at 
norske nazister er svært volde-
lige og farlige. De norske nazis-
tene er fortsatt få, men de har 
et omfattende samarbeid med 
svenske nazister. • Det svenske 
sikkerhetspolitiet (Säpo) mener 
aktiviteten i de høyreekstreme 
miljøene i Sverige øker. Säpo 
gikk tidligere i uken til aksjon 
flere steder i landet.

27. Tre asylsøkere gjemmer seg 
i en container i Stavanger, i håp 
om å komme til England. En blir 
pågrepet av politiet, de to andre 
kommer seg unna. • Direktør Geir 
Halmrast i Utlendingsdirektoratet 
roser Ringerike kommune for sin 
vilje og evne til å integrere flykt-
ninger. ! Svenske Säpo sier at de 
har bevis for at nazister i SMR og 
Nationalsocialistisk front har for-
beredt væpnede strider. Batonger, 
tåregass og brekkjern er funnet 
hos de mistenkte. Säpo sier også 
at NSF og SMR har tilgang till 
skytevåpen. 

28. !  EU-landene utsetter 
planene om felles regler for 
behandling av asylsøkere fordi 
forslaget kunne være i strid med 
folkeretten. 

29. 60-årsdagen for arrestasjo-
nen av 1200 studenter og sten-
gingen av Universitetet i Oslo i 
november 1943 blir markert.

30. Norske jøder vurderer å 
politimelde forleggeren Stig 
Bergmann i Ørsta for å ha trykt 
og gitt ut skriftet Zions Vises 
Protokoller. ! FN ber land om å 
revurdere sin politikk med tvun-
gen hjemsending av afghanere 
som ikke får opphold.

november
nov.

• Marit Hermansen ber politiet 
ta affære med nazimiljøet.
• UNHCR ber om at irakiske 
asylsøkere ikke blir sendt hjem 
til Irak ennå, på grunn av den 
utrygge situasjonen i landet.

november

9. november ble markert på små og store steder over hele landet. Her fra fakkeltoget i Oslo. Foto: Adam Tumidajewicz

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

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

1. Hva mener FNs høykommissær for 
flyktninger om en felles asylpolitikk for 
EU-landene?
2. Hva synes du om at en dansk nazistisk 
radiokanal for pengestøtte fra staten?
3. Finn ut på www.sos-rasisme.no hvordan 
du og vennene dine kan arrangere fak-
keltog til minne om Krystallnatta, på ditt 
hjemsted.
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• Lagene kan bestille materiell til 
lagspris og selge det til utsalgspris. 
På denne måten kan laget tjene noen 
kroner.

Verving
• Et viktig arbeid dere gjør er å verve 
medlemmer.

• Alle medlemmer blir (når pengene 
kommer inn) registrert i vårt sentrale 
medlemsregister. Om dere trenger en 
ajourført medlemsliste så ta kontakt 
med Økonomiutvalget i Haugesund. 
Lokallag av SOS Rasisme vil få tilbake 
50% av kontingentinntektene, vanligvis 
så gjør vi dette en gang i året. Om 
laget trenger et forskudd på innbetalt 
kontingent, så ta kontakt med Økono-
miutvalget.

Start nå!
• Trå sammen en gjeng, start laget – og 
mye vil komme av seg selv!

Lokallagskontakt
• Vi har også det vi kaller regionsansvar-
lige i SOS Rasisme. Det betyr at det er 
en person som er ansvarlig for å følge 
opp akkurat ditt lag. Hvem dette er kan 
du få vite ved å ta en telefon til oss.

Frifondmidlene – bedret øko-
nomi for lokallag.
• Alle lag i SOS Rasisme får Frifond-
midler fra sentralt i organisasjonen. 
Dette er midler vi får som medlem i 
Landsrådet for norske barne- og ung-
domsorganisasjoner (LNU). For våre 
lokallag innebærer dette utsikter til en 
økonomi som kan fungere for et aktivt 
og hardt arbeidende lokallag. 

Kontakt oss!
• Vi er selvsagt alltid glade for henven-
delser fra folk som har lyst til å bli 
aktive!

Telefon, Oslo: 
23 00 29 00
Telefon, Haugesund: 
52 71 21 75
E-post:
au@sos-rasisme.no

Hvem er vi?
• SOS Rasisme ble startet i Norge i 1985, 
etter inspirasjon fra SOS Racisme i 
Frankrike. Hensikten med organisasjo-
nen var, og er å skape en bred allianse 
mot all rasisme og nazisme. Vi mener 
det er viktig å jobbe i lokalmiljøet, og 
vi har i dag over 20 000 medlemmer, 
fordelt på over 90 lokallag.

• SOS Rasisme er en ikkevoldelig og 
partipolitisk uavhengig organisasjon, 
og tillater ikke partipolitiske markerin-
ger av noe slag på våre arrangement.

Du er viktig i kampen mot 
rasisme!
• SOS Rasisme mener det er viktig å 
bekjempe alle former for rasisme; 
enten det er organisert nazisme, den 
norske flyktning- og asylpolitikken eller 
rasisme i hverdagen. Vi jobber for et 
samfunn fritt for rasisme Et samfunn 
med plass for alle, der alle har de 
samme rettigheter; uansett hudfarge, 
seksuell legning og religion. 

• SOS Rasisme bygger sin antirasistiske 
virksomhet på erkjennelsen om at det 
er vanlige mennesker som kan fjerne 
rasismen. Det er organisering blant 
helt vanlige mennesker som er veien å 
gå for å knuse urettferdigheten.

1. Aldri 
før har så 
m a n g e 
bodd på 
asylmot-
tak, og 
U t l e n -
d i n g s -
d i r e k -
tora te t 
melder om planer om å opprette 
1000 ekstra plasser. ! Tyske 
nazister forbereder bussreiser 
til Sverige for å demonstrere i 
Salem, like utenfor Stockholm. • 
Allesandro Mussolini, «il Duces» 
barnebarn, starter et nytt italiensk 
parti som skal «vise fascismens 
gode sider».

2. ! Den nederlandske byen 
Rotterdam innfører lover som 
sier at folk som vil bosette seg i 

Rotterdam må tjene 
minst 20 prosent mer 
enn den nederlandske 
minstelønnen. • Det 
avsløres at de mest 
høyrøstede innvan-
dringsmotstanderne 
og islamkritikerne, 
flere journalister og 
politikere, i Danmark 

har stiftet et hemmelig selskap. 
3. En familiefar på 38 år av 

iransk opprinnelse blir stukket ned 
og drept av en 36 år gammel sven-
ske. Politiet opplyser at rasisme er 
at av motivene de etterforsker.

4. Politiet henlegger saken mot 
fredsforskeren Jørgen Johansen 
som var mistenkt for å ha hjulpet 
flyktninger over grensen mellom 
Norge og Sverige. • En undersø-
kelse utført av Statistisk Sentral-
byrå tyder på at nordmenn er mer 
positive til innvandrere enn tid-
ligere. Undersøkelsen viser også 
at nordmenn har mer kontakt med 
innvandrere enn før. 

5. 20 aktivister fra SOS Rasisme 
drar til Sverige for å demonstrere 
mot nazistene i Salem, utenfor 

Stockholm
6. Lederen for nazisek-

ten Vigrid, Tore W. Tvedt, 
ønsker å bruke ruinene av 

Olavskirken ved Bamble kirke i 
Telemark som fast seremonisted. 
! Demonstrasjonen mot nazis-
tene i Salem samler rundt 1000 
mennesker. Dessverre starter noen 
hundre såkalte «autonome» en 
oppvisning i idioti ved å angripe 
svensk politi. 4 politifolk og 11 
demonstranter blir skadet. 

7. I kjølvannet av debatten om 
Ibn Warraqs bok «Hvorfor jeg 
ikke er muslim», blir Kari Vogt 
og Institutt for kulturstudier ved 
Universitetet i Oslo beskyldt for 
å sensurere meningsutsagn om 
islam og gi et forskjønnet bilde 
av religionen, 

8. Utlendingsdirektoratet går ut 
med en ny «skremselsekampanje» 
i Kosovo, for å hindre flyktninger 
fra å komme til Norge. • SV og 
Senterpartiet gir regjeringen frist 
til 1. april med å gi pensjon til 
eldre flyktninger og innvandrere. 
! Den tidligere nazisten Johnny 
Höglin og lektor Mohsen Hakim 
kritiserer den svenske pressen 
for å være godtroende, og for å gi 
svenske nazister daglig reklame.

9. Ti personer blir skadd, en 

av dem alvorlig, da det oppstår 
et masseslagsmål ved et asyl-
mottak på Leknes i Lofoten. ! 
Den britiske befolkningen er blitt 
langt mer rasistiske. Tallene fra 
2002 viser at omfanget av rasis-
tiske holdninger ikke har vært så 
omfattende siden 1994. 

10. Det meldes at ansatte ved 
norske asylmottak skal få opplæ-
ring i hvordan de kan forebygge 
konflikter og vold.• Slumsøstrene 
i Drammensområdet får så mye 
gaver at overskuddet av leker 
og klær går til barn på asylmot-
taket i Lier. • Bjørkedalen skole 
i Porsgrunn får Telemark fylkes-
kommunes barnevernpris for sitt 
arbeid med barn i asylmottak. 
! Iranske Shirin Ebadi mottar 
Nobels Fredspris for sin innsats 
for demokrati og menneskeret-
tigheter. Det er første gang prisen 
utdeles til en muslimsk kvinne.• 
Den sveitsiske nasjonalforsam-
lingen velger den ytterliggående 
høyreekstremisten Christoph 
Blocher inn i regjeringen.• 9 afg-
hanske flyktninger i en australsk 
asylleir på øya Nauru starter en 
sultestreik, og syr sammen lep-
pene sine. Flere asylsøkere blir 
med på sultestreiken, og saken 
preger det australske nyhetsbildet 

desember
des.

• Kirkeasylant setter fyr på seg 
selv utenfor Stortinget.
• Politiet beslaglegger sverdet 
til nazisten Tore W. Tvedt.
• Høyreekstremist valgt inn i 
den sveitsiske regjeringa.

desember

Fra den antirasistiske protestdemonstrasjonen mot nazistene i Salem i Sverige. 20 aktivister fra SOS Rasisme deltok. Foto: Adam Tumidajewicz

Salem-marsjen
• SOS Rasisme i Norge tar sterk 
avstand fra det de kaller «demon-
strasjonshooligans», og oppfordrer 
svenske antirasister til å forby 
maskering, og til å arbeide for 
bredde i det antirasistiske arbeidet. 
Nazimarsjen samler ca 1500 men-
nesker.)

• 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 mis-
forståelser 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 provose-
rende. Jeg vil kalle det hverdagsdiskriminering. 

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

1. Hvem fikk Nobels Fredspris i 
2003?
2. Hva synes du om forslaget til 
Jaques Chirac om forbud mot reli-
giøse plagg og symboler i skolen? 
3. Finn ut om det er et asylmottak i 
nærheten av der du bor, og under-
søk om det er mulig å dra på besøk 
til de som bor der. 
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gjennom hele desember. Mange 
av de deltakende asylsøkerne kom 
opprinnelig til Australia med det 
norske skipet Tampa.

12.! Fire belgiske politimenn 
blir dømt til betinget fengsel 
for uaktsomt drap på en 20-årig 
nigeriansk kvinne som ble kvalt 
da hun ble deportert tilbake til 
hjemlandet. • Tyske myndig-
heter kunngjør at de vil bygge 
minnesmerke for homofile som 
ble forfulgt og drept under 2. 
verdenskrig. • Microsoft fjerner 
to hakekors som fulgte med i 
tegnsettene til programpakken 
Office 2003.

15. ! En båt med 31 båtflykt-
ninger kantrer like utenfor østkys-
ten av Kreta. 

16. Natt til 17. desember griller 
og selger Risør SOS Rasisme 
pølser ved kinokøen til verdens-
premieren på Ringenes Herre 
– Atter en konge. • Løren asyl-
mottak blir 400 000 kroner fatti-
gere etter at pengetransporten blir 
ranet på Kalbakken i Oslo. • Det 
blir kunngjort at Nita Kapoor blir 
NRKs nye kultursjef. 

17. Kommunal- og regional-
departementet sender forslag til 
endringer i utlendingsloven ut på 
høring. Fra nå av vil EU og den 
norske stat at alle som hjelper folk 
å flykte, uten å ta betaling for det, 
skal kunne straffes. • Nazist og 
selvtitulert profet Tore W. Tvedt 
forteller at han kan tenke seg å 
bruke uteområdene til Olavskir-
ken på Karmøy til sine «dåper». 

• Barna ved Vestlandsheimen 
mottak ved Bergen sender et åpent 
brev til Bondevik, der de ber om 
å bli hørt og sett. ! Frankrikes 
president Jacques Chirac foreslår 
for å innføre forbud mot religiøse 
plagg og symboler i skolen. 

18. Redd Barna krever opphold 
for barn som har bodd mer enn 
tre år i asylmottak. Det bor mer 
enn 5000 barn i norske mottak 
på denne tiden.• Finansdeparte-
mentet kunngjør at det blir slutt 
på ordningen med å gi skattelette 
til flyktninger det første året de 
oppholder seg i Norge. Mange 
flyktninger bruker trolig nå enda 
lenger tid på å etablere seg og til-
passe seg det norske samfunnet.• 
Norge og Sverige blir enige om 
en ny avtale som gjør det enklere 
å sende asylsøkere tilbake til 
hjemlandet.

19. Kommunal- og regionalde-
partementet foreslår at asylsø-
kerne skal miste retten til advokat-
bistand under saksbehandlingen i 
Utlendingsdirektoratet (UDI).

20. ! Myndighetene på Nauru 
forsvarer forholdene i de austral-
ske asylleirene som Nauru admi-
nistrerer. På samme tid diskuteres 
det hvorvidt Nauru nå kommer til 
å bli en del av Australia som takk 
for å ha vært Australias dumpin-
gland for flyktninger.

21. Kommunal- og regional-
minister Erna Solberg varsler en 
tøffere linje overfor asylsøkere fra 
Somalia. ! Asylsøkere i Storbri-
tannia som har fått avslag mister 

retten til fri helsehjelp.
• En båt med jordanske, irakiske 

og afghanske flyktninger om bord 
synker utenfor Rhodos i Mid-
delhavet. Sju er funnet døde, én 
overlevende og 60 er savnet.

22. Kulturdepartementet gir 
ekstratilskudd til det flerspråk-
lige biblioteket ved Deichman-
ske bibliotek. ! Den afghanske 
ambassadøren i Australia advarer 
Australia om å spille inn i hen-
dene på afghanske terrorister ved 
å sende afghanske flyktninger 
hjem.• En 25-årig svensk nazist 
arresteres, mistenkt for grov mis-
handling. • En fortvilet asylsøker 
i Sverige stoppes i det han forsø-
ker å tenne på seg selv. Mannen 
arresteres og siktes for trusler og 
forsøk på mordbrann.• Vokalis-
ten, bassisten og trommeslageren 
i det tyske nazibandet Landser 
dømmes for spredning av nazi-
propaganda gjennom musikk. 

24. Personer som oppholder seg 
ulovlig i Norge, deriblant kirkea-
sylanter, får gå fritt, uten frykt 
for hjemsendelse fra i dag, og til 
nyttårsaften.

26. Samuel Ambaryan som har 
sittet to år i kirkeasyl i Hamarøy 
kirke i Nordland setter fyr på seg 
selv utenfor Stortinget. Han hadde 
fått endelige avslaget på søknaden 
om oppholdstillatelse i Norge. 

27. En egypter blir dømt til syv 
års fengsel for menneskesmugling 
og uaktsomt drap etter at 353 båt-
flyktninger druknet utenfor kysten 
av Australia i 2001

28. Norges Blindeforbund ber 
om honnørbilletter på kollek-
tivreiser til synshemmede asyl-
søkere, men myndighetene sier 
nei.• Politiet beslaglegger nazisten 
Tore W. Tvedts sverd. Sverdene 
brukes som dekorasjoner under 
hans «dåper».

29. Randi Tøvik i støttegruppa 
for familien Kajolli i Tingvoll ber 
myndighetene gi amnesti til alle 
kirkeasylanter i Norge i påvente 
av at sakene blir avgjort. Stats-
sekretær Kristin Ørmen Johnsen 
i Kommunaldepartementet sier, 
ikke overraskende, nei til for-
slaget.

30. Det meldes at saksbehand-
lingstiden for asylsøkere er nesten 
halvert i 2003. • Ordfører Jan 
Folke-Sandnes i Hamarøy jobber 
for å hjelpe til slik at Samuel 
Ambaryan skal få sin sak belyst 
på nytt.

31. Direktør Peter Batta i Hus-
eiernes Landsforbund ønsker en 
grense på maksimum 50 pro-
sent innvandrere i et borettslag. 
Administrerende direktør i Follo 
Boligbyggelag, Jan-Egil Trond-
sen, mener at Battas uttalelser er 
rimelig rasistiske, og ikke noe de 
kommer til å støtte.

• Dette er siste dagen asylsøkere 
som har fått avslag på søknadene 
sine får lov til å oppholde seg 
i norske asylmottak. Etter 31. 
desember 2003 må de bo på gaten 
eller dra tilbake er den norske stats 
klare melding.

desember

Den siste juleavslutningen som Oslo og Akershus fylkeslag arrangerte i Torvbakkgata ble en svært hyggelig avslutning på fem fl otte år i kjellerlokalene på Grünerløkka. Det dukket opp 
folk fra mange lokallag, og det ble spist, sunget og ønsket god jul og et godt nyttår.  Foto: Adam Tumidajewicz

• 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.

• Vil ikke bosette flyktninger grisgrendt
Flere norske kommuner er klare til å ta imot flyktnin-
ger, 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 kom-
muner 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 behand-
ling, skriver The Independent. Kilder i sikkerhetsfirmaet Securicor 
bekrefter overfor avisen at de forhandler med det britiske innen-
riksdepartementet 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.

Vatikanet i pakt med 
Nazi-Tyskland

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

Danske nazister 
hetser politiker

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

Wiesenthal følger den 
siste store nazijakten 

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

NRK politianmeldt
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 pakista-
nere 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. Program-

leder 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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Kurdere i Irak
• Kurderne er verdens største folkegruppe 
som ikke har sitt eget land. I 2000 ble 
antallet kurdere anslått til 36, 4 millioner. 
Siden 1923 har Kurdernes land, Kurdistan, 
vært delt mellom fire stater – Iran, Tyrkia, 
Syria og Irak. Ingen av de fire statene 
har anerkjent kurdernes rettigheter, tvert 
imot har kurderne vært utsatt for massiv 
undertrykking fra alle kanter. Noen av de 
verste overgrepene mot kurderne sto Iraks 
despotiske leder Saddam Hussein bak. I 
1988 brukte han giftgass mot den kuriske 
byen Halapja i Nord-Irak. Mer enn 5000 
kurdere ble drept og 7000 alvorlig skadet 
i massakren som Saddam Hussein gjen-
nomførte med kjemiske våpen.

• De irakiske kurderne jublet da Saddams 
regime falt etter den amerikanske okku-
pasjonen, men situasjonen i Irak er langt 
fra trygg  for kurderne. Motstanden mot 
den amerikanske okkupasjonen øker for 
hver dag, i tillegg er hverdagen preget av 
et samfunn i oppløsning. Krigshandlinger, 
plyndring av butikker, likvidering, voldtekt 
og hevnoppgjør mellom forskjellige klaner 
og folkegrupper truer livet til sivile irakere. 
Også de andre tre landene med kurdiske 
minoriteter skaper usikkerhet for kurderne 
i Irak. Tyrkia har flere ganger truet med 
å gå inn med tropper i Nord-Irak og de 
kurdiske områdene. USA har erklært at 
demokrati og menneskerettigheter nå 
har blitt gjeninnført i Irak, men mye skal 
gjøres før et land som i 35 år har vært en 
despotisk styrt politistat blir et trygt hjem 
for kurderne.

Irakiske kurdere i Norge
• Mange kurdere har rømt fra forfølgelse 
i hjemlandet, mer enn en million kurdere 
lever i dag som flyktninger i eksil. I Norge 
bor det over 2000 kurdere fra Nord-Irak, 
mange av de lever under forhold som de 
fleste nordmenn vil kalle umenneskelige. 
I SOS Rasisme har det derfor blitt dannet 
egne kurdiske grupper som jobber med 
spørsmål om Kurdistan og norsk asylpoli-
tikk ovenfor kurdere. 

MUF
• 25. februar 2000 innførte norske myndig-
heter en ny praksis ovenfor de kurdiske 
asylsøkerne fra Nord-Irak. Rundt 2000 
kurdiske flyktninger fikk beskjed om at 
de i Norges øyne ikke hadde beskyttel-
sesbehov og derfor ikke ville få behandlet 
asylsøknadene sine individuelt. Det var 
imidlertid ikke praktisk mulig å sende disse 
menneskene tilbake til Nord-Irak på grunn 
av de urolige forholdene, de var såkalte 
ureturnerbare asylsøkere. Det ble derfor 
gitt en midlertidig oppholdstillatelse uten 
rett til familiegjenforening. Oppholdstil-
latelsen gjaldt i 1 år og var ikke fornybar. 
Det ble gjort klart at denne tillatelsen ikke 
ville kunne gi grunnlag for permanent 
bosetningstillatelse eller arbeidstillatelse. 
Mange har nå bodd i Norge i snart fem år 
uten at det ser ut til å være et argument for 
myndighetene om å innvilge oppholdstil-
latelse.

• Til sammenligning fikk flyktninger fra 
krigen Jugoslavia innvilget permanent 
arbeids- og oppholdstillatelse etter mindre 
enn tre år. MUF-praksisen har møtt kraftig 
motstand blant flyktningorganisasjoner, 
blant annet SOS Rasisme. Det har blitt pekt 
på at praksisen bryter med prinsippet om 
individuell asylbehandling og ikke minst 
at situasjonen i Nord-Irak er så alvorlig at 
kurdiske flyktninger har et reelt beskyt-
telsesbehov. At kurderne som bor i Norge 
nektes å gjenforenes med familien sin har 
også blitt kritisert, med henvisning til bl.a. 
FNs konvensjon om barns rettigheter.

AV: OLA MELBYE PETTERSEN 
OG INGRID ØSTERHAUG

– Mange av de 2000 kurderne med MUF 
har psykiske problemer. Vedtakene fra UDI 
og Erna er urettferdige. Situasjonen er anner-
ledes nå i Kurdistan, men det er fortsatt ikke 
trygghet der, sier Ako Ahmed. Han flyktet fra 
Irak under borgerkrigen og har bodd i Norge 
i fire og et halvt år.

Kurderne med MUF blir verken kastet ut av 
landet eller inkludert i samfunnet. De lever i 
samfunnets ytterkant. – Vi er mennesker, men 
vi har ingen papirer som gir oss rettigheter i 
samfunnet, sier Mohammad Hassan fortvilet. 
Han har nå midlertidig arbeidstillatelse og 
fast jobb. – Vi er lovlige når vi betaler skatt, 
men ellers er vi ulovlige. Vi får for eksempel 
ikke sykepenger. 

Selv etter at mange av de kurdiske flyktnin-
gene har vært i Norge i nærmere fem år, vil 
kommunalminister Erna Solberg kaste dem 
ut. – Hun vil gi oss 10 000 kroner for at vi skal 
dra ut av Norge, men vi er ikke økonomiske 
flyktninger, påpeker Mohammad.

Fahed Hussein er 21 år og har som så mange 
andre fått endelig avslag på asylsøknaden sin. 
– Noen av de kurdiske flyktningene som har 
tatt i mot tilbudet sier at «det er bedre å dø i 
hjemlandet enn å leve med denne psykiske 
terroren i Norge». – Saddam dreper med 
gevær, Erna dreper med penn.

Trives i Norge
Alle er enige om at Norge er et bra land 

og at de trives her. Aras Mustafa jobber på 
en skole og er svært fornøyd med hvordan 
han har blitt tatt i mot der. De slår fast at de 

fleste nordmenn er både omtenksomme og 
omsorgsfulle.

– Men en del mennesker ser på innvandrere 
som kriminelle. Carl I. Hagen sprer løgner 
som er med på å forsterke denne holdningen, 
selv om det er svært få som faktisk gjør noe 
kriminelt, sier Mohammad. Han legger til at 
han har det bra her og har mange gode norske 
kolleger.

– Når jeg kommer til Norge føler jeg at jeg 
kommer hjem, sier Star Mahmod, og får 
samtykkende nikk fra de andre.

Kamp for menneskerettigheter
Idris Aziz Sabir er assisterende leder 

for de kurdiske gruppene i SOS Rasisme. 
– Kurderne er verdens største folkegruppe 
uten eget land, og vi undertrykkes av fire 
forskjellige stater, forteller han. 

Mange kurdere må kjempe for et bedre liv, 
trygghet og menneskerettigheter i andre land. 
Idris mener de fortjener opphold og beskyt-
telse. – Geneve-konvensjonen slår fast at de 
har rett på asyl. Men dessverre blir de som 
flykter fra tortur møtt av en annen (psykisk) 
tortur i mange europeiske land.

Idris oppsummerer hvorfor Kurderne har 
egne grupper i SOS Rasisme: – Fordi det gir 
oss mulighet til å kjempe for menneske- og 
borgerrettighetene våre på en lovlig måte.

Ønsker avklaring
Kurdergruppene av SOS Rasisme holder for 

tiden på med å skrive et brev til Erna Solberg 
og Utlendingsdirektoratet (UDI) hvor de vil 
fortelle om situasjonen sin. – Vi håper at også 
andre organisasjoner blir med å støtte brevet 

vårt, og at vi etter hvert kan få et møte med 
Erna Solberg og UDI, sier Ako. 

Fahed tror at UDI egentlig er på deres side, 
og at det er Erna Solberg som står i veien. 

Det nye klageorganet for asylsøkere som får 
avslag av UDI, Utlendingsnemda (UNE), har 
han derimot lite til overs for. – UNE svikter 
oss, de gir ikke individuell behandling.

De er alle enige om at etter fire-fem år må 
Solberg nå ta en avgjørelse om kurderne skal 
sendes hjem eller ikke. – Alt er bedre enn 
denne ventingen.

– Vi jobber og sover. Det er alt vi har nå, 
avslutter Fahed.

– Alt er bedre enn 
denne ventingen

De ureturnerbare kurderne som fi kk innvilget MUF i 2000 lever under 
svært usikre omstendigheter. De vet ikke når de blir sendt ut, men de vet 
at for mange vil det være skjebnesvangert å dra til tilbake Irak nå.

Kurdere fra Irak

Det er fem år siden 2000 kurdere ble rammet av MUF-vedtak. Siden har de ventet.  Foto: Ola Melbye Pettersen

De kurdiske gruppene i SOS Rasisme har skrevet brev 
til Erna Solberg, der de inviterer henne til et møte for å 
diskutere mulige løsninger i forhold til de mange kurderne 
som har levd med et MUF-vedtak i snart 5 år.

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

• FN-kritikk av Danmark 
En dansk delegasjon i Afghanistan truet med å fjerne all humanitær hjelp til 
Afghanistan, hvis ikke landet gikk med på å ta imot flyktninger fra Danmark, 
melder Danmarks Radio. 
Målet var å få en avtale med landets regjering om at Afghanistan skal ta imot 
de flyktningene som har fått avslag på asyl i Danmark og ikke frivillig vil reise 
hjem. 
En FN-representant som overværte forhandlingene er dypt forundret over 
danskenes oppførsel.

• Palestinerne får ikke vende hjem
Israels statsminister Ariel Sharon vil ikke 
tillate én eneste palestinsk flyktning å få 
vende tilbake til Israel, melder P4. Uttalel-
sen falt i en tale som statsministeren holdt 
til rasende partikamerater. 
Spørsmålet om flyktningenes status har 
vært et av de vanskeligste problemene å 
løse siden den israelske staten ble oppret-
tet for 55 år siden.
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Som du tidligere har blitt informert om er 
Banco en av våre samarbeidspartnere som 
har bidratt positivt til vårt arbeid. Dette går 
ut på at vi, våre medlemmer og andre setter 
sparepenger inn i det etiske og ideelle fondet 
Banco Humanfond. Ved slutten av hvert år 
går to prosent av fondets forvaltningskapital 
til den ideelle organisasjonen du ønsker å 
støtte, SOS Rasisme.

Hva med aksjemarkedet fremover?
Nå ser fremtiden lysere ut. Den negative 

trenden har heldigvis snudd, og børsene 
verden over har hatt en positiv utvikling 
hittil i år. Oslo Børs har vært blant de beste, 
og Banco Humanfond har hatt en avkastning 
ved slutten av oktober på 44 %, men man 
kan selvfølgelig aldri si hva fremtiden brin-

ger. Årsaken til denne positive utviklingen 
er blant annet bedring i verdensøkonomien 
og gode inntjeningsutsikter for selskapene. 
Likeledes har sparing i aksjemarkedet blitt et 
mer interessesant sparealternativ enn å sette 
penger i banken.

Sparing med etisk perspektiv
Banco Humanfond drives etter strenge, 

etiske retningslinjer. Investeringskriteriene er 
grundig definert og utsatt for jevnlig diskusjon 
og etterprøving. For det første investeres det 
ikke i bedrifter som har sin hovedvirksomhet 
innen alkohol-, tobakks- eller våpenindus-
trien. Det mest avgjørende er nok likevel 
beslutningen om kun å investere i bedrifter 
som følger FNs Deklarasjon om menneske-
rettigheter, FNs Barnekonvensjon, de grunn-

leggende konvensjoner på det arbeidsrettslige 
området og de sentrale internasjonale miljø-
avtalene. Mer informasjon om Bancos etiske 
kriterier, får du ved å gå inn på internettsidene 
www.bancofonds.no.

Hvordan går jeg frem?
Du kan benytte Bancos internettside, 

www.bancofonds.no, ringe Bancos grønne 
nummer 800 34 035, eller ta personlig kontakt 
på tlf 22 00 51 90/95. Valget er ditt om du vil 
tegne ett engangsbeløp, opprette spareavtale 
eller kanskje begge deler. Tegn en avtale i dag 
til deg selv, dine barn eller barnebarn!

 

Tid for sparing, samtidig som du 
støtter vårt viktige arbeid!

Kronikk

Høyres Inge Lønning mener 
ifølge NRK at norsk innvan-
dringspolitikk mangler folkevett. 
Bakgrunnen er vedtaket om å 
splitte en indisk-russisk familie 
som er godt integrert i samfunnet 
der de bor. Biskop Rose Marie 
Köhn er blant dem som har enga-
sjert seg for saken deres og påpekt 
at norske myndigheter handler i 
strid med barnekonvensjonen. 
Likevel kan mannen allerede i 
dag bli sendt til India, mens kona 
og deres to barn blir uttransportert 
til Russland. Ikke overraskende 
protesterer statssekretær Kristin 
Ørmen Johnsen i kommunalde-
partementet mot Lønnings karak-
teristikk. Familien har mulighet 
for å prøve 
saken for 
retten, sier 
hun til NRK. 
Det hun ikke 
sier, er at 
retten ikke 
tar stilling til utlendingsnemndas 
avgjørelse, men bare behovet for 
beskyttelse – følgelig vil ikke 
kjernen i saken bli behandlet. Hun 
er også taus om at familien utmer-
ket godt kan kastes ut likevel, i 
påvente av at saken kommer opp, 
og at en rettssak koster penger 
familien ikke har. For det er ikke 
bare i denne saken det manglende 
folkevettet kommer til uttykk: 
Norsk innvandringspolitikk er 
under kommunalminister Erna 

Solbergs ledelse de siste åra brakt 
skritt for skritt fra å være streng, 
til å bli et strupetak på asylsøkere 
og innvandrere: Tar du den, så 
tar du den.

Fra 1. januar mistet voksne 
asylsøkere med endelig avslag 
pengestøtte og botilbud. De skal 
ut av asylmottakene innen 14 
dager. Med rette frykter Mellom-
kirkelig råd både en økning av kir-
keasylanter og dannelsen av en ny 
gruppe kriminelle og løsgjengere. 
Selv om det er rimelig at mennes-
ker som har fått saken sin prøvd 
og mottatt endelig avslag, ikke 
skal bli boende i asylmottakene i 
evig tid, mangler nemlig den nye 

forordningen forank-
ring i virkeligheten. 
Den tar ikke hensyn 
til at det finnes men-
nesker som ikke vil 
«samarbeide» om å 
bli sendt hjem. For å 

sende dem tilbake, trenger norske 
myndigheter papirer fra hjemlan-
det, og det tar like lang tid å få 
dem om de bor på et asyl eller 
driver rundt i en svart, kriminell 
økonomi i landet. Forskjellen er 
at Norge nå skaper en sjikt vi på 
det nærmeste har vært forskånet 
for: Et organisert nettverk av men-
nesker med illegalt opphold. Det 
gjøres ved å frata mennesker rett 
til livsopphold og husrom. Men 
slik må det vel være i et land som 

kappes i å framstå som minst 
mulig attraktivt for flyktninger 
og asylsøkere.

Ja, helst vil vi nok ikke ha 
utlendinger her overhodet. De 
kunne komme til å gjøre noe 
galt. Derfor har Kommunaldepar-
tementet foreslått at en utlending 
med oppholdstillatelse, men uten 
bosettingstillatelse – i klartekst 
betyr det en som har bodd under 
tre år i landet – skal kunne kastes 
ut dersom vedkommende begår 
et lovbrudd som kvalifiserer til et 
halvt års fengsel. Hvilken straff 
vedkommende idømmes, har 
ingen betydning. Finner retten 
det for godt, kan straffen eller 
boten bli minimal, men følges 
av landsforvisning – en av de 
strengeste straffer vi kjenner fra 
tidligere tider. Og forseelsen? Det 
kan være nasking av en sjokolade-
plate, krangel med en politimann 
eller å være i håndgemeng med 
noen. Ifølge torsdagens Aftenpos-
ten støtter Utlendingsdirektoratet 
dette forslaget. Det er underlig, 
fordi UDI jo vil ha vurdert beho-
vet for beskyttelse og behovet for 
opphold på humanitært grunnlag 
for de menneskene det angår. Men 
så forsvinnende var altså det beho-
vet, at eiendomsretten til en norsk 
sjokoladeplate er mer verdt når det 
kommer til stykket. Er det noen 
som blir forbløffet hvis respekten 
for norsk rettsvesen og norsk lov-

givning synker blant innvandrere i 
Norge? De føler jo på egen kropp 
at det er forskjell på Loke og Tor: 
De kan komme til å snuble inn i 
en situasjon hvor de får en av de 
strengeste straffene de kan fore-
stille seg for en forseelse som bare 
er en vits blant nordmenn.

Det verken kommunaldepar-
tementet, UDI eller politikerne 
syntes å se, er at de med sine 
kortsiktige tiltak legger grunnen 
for en rasering av hele det norske 
samfunnet. Det er dramatisk om vi 
får et nettverk av illegale innvan-
drere, det er like dramatisk dersom 
hele befolkningen oppdras til å tro 
at rettssikkerheten skal garderes 
etter hvem man er. Da står hele 
sivilisasjonen i fare for å rakne. 
Og det var neppe meningen? På 
den annen side vil det utvilsomt 
gjøre Norge mindre attraktivt som 
reisemål.

Tar du den...

i samarbeid med SOS Rasisme

«Men så forsvinnende 
var altså det behovet, at 

eiendomsretten til en norsk 
sjokoladeplate er mer verdt 
når det kommer til stykket.

AV PETER NORMANN WAAGE

(KRONIKKEN HAR TIDLIGERE STÅTT PÅ 
TRYKK I DAGBLADET)

Nei til fri bosetting for flyktninger Flyktninger og asylsøkere som 
har fått oppholdstillatelse i Norge, skal ikke selv kunne velge hvilken 
kommune de vil bosette seg i. I hvert fall ikke hvis de ønsker penger fra 
staten, skriver Aftenposten. Et flertall på Stortinget – en samlet opposi-
sjon – fastslår det i innstillingen til den nye loven om introduksjonspro-
gram for flyktninger, asylsøkere og enkelte andre grupper innvandrere. 
Mens introduksjonsprogrammet følges vil innvandrerne få utbetalt et 
tilskudd som utgjør 108 000 kroner i året. Flertallet på Stortinget krever at 
flyktninger og asylsøkere fortsatt skal bli bosatt etter avtale mellom staten 
og de aktuelle kommuner.

• Huuse vil ha ID-løse asylsøkere i leirer Kripossjef Arne Huuse (bildet) vil ha 
interneringsleirer etter dansk modell for asylsøkere som ikke har et reelt behov for 
beskyttelse. – Danmark har hatt en markert nedgang i antall asylsøkere og i krimina-
litet begått av asylsøkere. Jeg tror den viktigste årsaken er danskenes innføring av 
en begrensning på mulighetene til å bevege seg fritt, sier Kripos-sjef Arne Huuse til 
Aftenposten. Danmark fengsler identitetsløse asylsøkere fra bl.a. østeuropeiske land og 
Russland. I Norge ble muligheten til å fengsle personer som nekter å opplyse om egen 
identitet fjernet, etter at en identitetsløs person i 1996 tok sitt eget liv etter å ha vært 
fengslet i over ett år.

• Vil kaste asylsøkerne på gaten 
UDI-direktør Trygve G. Nordby vil sette 
asylsøkere på gata, og avvikle praksisen 
der personer blir plassert i asylmottak i 
påvente av uttransportering, melder VG. 
– Når folk ikke har oppholdstillatelse er det 
en politisak. Det er et problem tilknyttet 
politiets myndighet når du ikke lenger har 
lov til å bo i landet, sier direktøren i UDI. 

UDI kan bli delt i to
Utlendingsdirektoratet, UDI, kan bli delt 
i et direktorat med ansvar for asylsøk-
nadene 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 Stortin-
get i en melding til neste vår.

Frp vil ha elektronisk 
merking av asylsø-

kere
Frp vil ha elektronisk merking av asylsø-
kere for å hindre at de stikker av mens 
asylsøknadene er til behandling, skriver 
Dagbladet. England vurderer tiltaket. Mer-
kingen 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 sikkerhets-
firmaene. Det burde for øvrig norske 
myndigheter også gjøre, sier Sandberg 
til VG. 
Direktør Trygve Nordby i Utlendingsdirek-
toratet (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

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 barnekonvensjo-
nen eller den europeiske menneskeret-
tighetskonvensjonen. 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 Utlen-
dingsdirektoratet 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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Skrikene deres når de springer 
nedover gangen. Minstejenta som 

snubler, sakker etter. Farens ansikt når 
han trekker moren etter seg, inn bak 
døren, låser. Minstejenta i de unifor-
merte armene, hvordan hun vrir seg, 
de tynne barnearmene, knyttnevene 
som dunker mot læret i jakken, ordene 
hennes, høye, og tårene, når hun ser 
mot den lukkede døren: Mama! Hul-
kingen der innefra, bølger mot døren, 
gjennom treverket, inn i kroppen hans. 
Han kommer ikke videre, står midt 
i korridoren, ser og bare ser, bena, 
hvor utrygge de er under ham, veggen 
hard bak ryggen. Så hører han Hannes 
skritt, rolig nedover korridoren, nikker 
mot politiet, noen ord frem og tilbake. 
Hanne tar frem nøkkelknippet, sjekker 
dørskiltet, finner nøkkelen med riktig 
nummer, vrir om, åpner. Han ser ikke 
ansiktet hennes. Paret der inne, sønnen 
de holder mellom seg, politiets hender, 
forte, løser dem opp, leier dem ut, én 
etter én. Farens hvite ansikt når han 
går gjennom gangen, minstejentas 
hender, klamrer seg til moren, skriket 
i morens munn, bak de sammenpres-
sede leppene, ut gjennom øynene, 
bærer minstejentas kropp, mykt mot 
brystet når bena rister, bærer. Den 
kvinnelige betjenten, hvordan hun 
røsker alt ut av klesskapet, hiver det i 
en bag, kommer etter med raske skritt 
nedover korridoren. Han kjenner det 
mot ansiktet, med kroppen presset opp 
langs veggen, smerten som skjærer i 
ryggen: Røykånden, den sure lukten ut 
mellom tennene, og nabomannens ord: 
Don’t trust them. Blikket som skif-
tet raskt sideveis og ansiktet når han 
snudde seg i korridoren: You hear?

 Han går over gulvet. Skrittene raske 
mot vinduet, snur tilbake, dunker mot 
vasken, snur. Skrikene i hodet, når 
han står, hvordan de gjaller i hveran-
dre, korridoren, murveggene, ut over 
cellene, inn mellom kroppene, gaten, 
mot sengeplankene, når han legger 
seg ned; hender, uniformsarmer som 
griper, skyver fra, trekker kropper fra 
hverandre, legger i bakken, de brune 
hanskene, skiller, griper, trekker ut av 
en celle, nærmere, på nytt.

Han går. Peter sitter i hjørnet, taus. 
Ansiktet hans så mørkt når munnen 

er lukket, kroppen brettet sammen, 
armene i fanget, hvordan han graver 
fingertuppene inn i huden. Bordene 
nedover underarmen.

Han setter telefonkortet inn. Sekre-
tærens stemme, fiolinene når han 
settes over, kryper nedover ryggen, 
murrer. En verk utover nakken, ørene, 
når fiolinene kuttes av en manns-
stemme: Advokat Andersen, hallo? 
Han kvepper, kremter, saken hans, 
kremter, hva han har gjort, noen 
nyheter, fremgang. Stemmen blir 
borte, bare en rasling fra papirer som 
flytter seg, en penn som skraper over 
arket, den dumpe lyden av et stempel 
mot bunken av papirer når han svarer: 
Saksmengden, at han kan jo ikke vente 
at han skal huske dem, hver enkelt, 
sånn på direkten, men det er bare å 
vente, han vil bli kontaktet, all ny 
korrespondanse oversendes, vanlig 
prosedyre, stemmen trygg og jevn, 
lydene i bakgrunnen, vente og se, bare 
å vente og se. Hallo? Dunket når røret 
treffer gaffelen, surret der, stemmen, 
før han bryter den av, knytter neven i 
luften, dunker.

Posten kommer. Sorteres mandag til 
fredag, legges ut i hyllene, 08.00 og 
15.00. Hannes blikk sideveis mot ham 
når hun forklarer, flytter seg fra ansik-
tet til hånden hans, den mørke neven 
hardt knyttet sammen, dunker mot 
låret. Hun slår ut med armen mot de 
tomme hyllene, etternavnene på små 
røde merkelapper under hver hylle, 
stotrer når hun snakker: …og, og faxer 
også. Vi legger alt der. 

Det kommer en ny familie i leilighe-
ten nederst i gangen. Hanne viser dem 
rundt, peker på dusjene, kjøkkenet, 
smiler, låser dem inn, stemmen hennes 
lys og jevn ut gjennom døren. 

Han blir stående med hånden på 
dørhåndtaket, blikket et øyeblikk mot 
enden av korridoren når han hører 
skritt bak seg; kneppet av en dør som 
lukkes og skritt som nærmer seg. Det 
er henne; kvinnen fra vaskerommet, 
det svarte håret hennes bølger utover 
dørkarmen når hun stopper, nikker 
mot døren i enden, fnyser når hun 
hører lyden av Hanne som snakker, 
klapringen av skoene. De fikk ikke 
advarsel en gang. Stemmen hennes 
er klar og høy, de hadde anket, ventet 
på svaret, håpet på brevet, når det 
kommer, nedover gangen, fire unifor-
mer og et papir i hånden, om de noen 
gang fikk lese det. Munnen hennes er 
stram når hun snakker. Hun ser rett på 
ham; ingen tror meg, når jeg sier de 

må 
stikke, gjøre 

noe, flykte. Står bare der 
med handleposen i hendene, nikker 
og smiler og sier ingenting. Øynene 
hennes når hun snakker; vender stjer-
nekantene ut.

Morens øyne. Når hun sitter under 
treet. Hvordan hun hele tiden flytter 
på blikket; ned mot hendene, luter 
på nakken, kikker over plassen, taus, 
med siden vendt til. Mannens fete 
ansikt, blir ikke kvitt det, når moren 
forsvinner inn i hyttemørket, når han 
sitter foran ilden med faren, blir ikke 
kvitt det; bildet av ansiktet, tett opp i 
ham, skyggen fra skogen, når han bare 
blir sittende, ikke følger henne, snur 
seg. Ikke et ord, ikke et ord, mannens 
fyldige lepper som gjentar, hånden 
som trekker konvolutten over valkene 
på halsen, den samme gesten, et dypt 
snitt, tydelig, på nytt, svetten når han 
sitter med den åpnede konvolutten 
i hendene, det ukjente navnet under 
bildet hans på passheftet, departure, 
datoen på flybilletten; fire dager igjen, 
fire dager... Turen inn mot landsbyen, 
føttene på tvers av stien, utenom 
husene, veiene. Sitte på hyttetunet og 
se dem i kveldingen, morens øyne 
frem og tilbake, hendene som flytter 
seg, nærmer seg. Farens skikkelse 
ved ilden, ansiktet hans, rynkene, den 
krumme ryggen ved flammene. 

Tausheten, farens lepper tett sammen 
når han må reise seg, farens rygg, 
urørlig, når han må gå bortover stien, 
når han ikke kan se ham mer. Farens 
rygg, om den faller sammen, kurven, 
om den knekker, bak ham, når han går. 
Skikkelsene deres ved bålet, da de satt 
der sammen, ordene han kunne sagt 
da, hvordan han fyller munnen med 
dem, svelget, tungt i halsen når han 
går inn mellom trærne, plassen som 
brenner ham i ryggen, faren, hyttene, 
mindre og mindre, en flekk som stik-
ker mellom skulderbladene, skjærer 
seg inn, revner. 

ELI SOL VALLERSNES (FRA «KOMETPULS»)

Eli Sol Vallersnes
• Født 1973 i Haugesund
• Eli Sol har vært aktiv i 
SOS Rasisme gjennom 
mange år. 
• Kometpuls (2002)
• Høstreise (2000)
Les mer i AN 5–02

Kometpuls

Kultur

Insektet i det 
persiske teppet

Høsten for fire år siden: Jeg hadde fått plass 
på fysikk og Jamal tok mitt parti. Far likte ikke 
tanken i det hele tatt, men Jamal overtalte ham. 
Jeg satt på knærne i butikken, telte tråder og 
tørket vekk tårene. Jamal kom bort til meg etter 
at han hadde snakket med far i telefonen. Han 
trakk forsiktig i de hvite bomullsbuksene og satte 
seg på huk. Hendene hvilte på knehasene. 

– Den som har fløyet vil ha et annet syn på 
livet enn den som har levd hele sitt lange liv på 
bakken. Stemmen var tørr og varm. Han lente 
ryggen inn mot en stabel tepper.

– En gang da jeg var i Teheran hørte jeg et 
gammelt persisk sagn om en bille som levde i det 
vakreste teppet du kan tenke deg! 

Han svelget og kremtet et par ganger for å finne 
tilbake til tonen.

– Alt billen så i sin levetid var bare problemene 
og hindrene. De stod rundt ham som høye murer 
han ikke kunne se over, eller gå forbi. Han måtte 
kjempe seg gjennom de trange korridorene som 
var omkring ham inne i teppet.

– Hva mener du? spurte jeg forvirret.

Men Jamal hørte ikke, han bare fortsatte:

– ... Tragedien i denne historien om billen i det 
persiske teppet er: Han levde og døde i verdens 
vakreste teppe, i verdens vakreste mønster, men 
han visste aldri at han hadde levd inne i noe så 
stort og vakkert! 

Jamal slo en flat hånd ned i teppet jeg jobbet 
med, slik at støvskyen virvlet opp.

– Hadde han noen gang fått en anledning til å 
komme over teppet, om han kunne ha fløyet over 
teppet, hadde han oppdaget noe: Han hadde sett 
at alt som han hadde sett på som problemene 
sine, var en del av dette fantastiske mønsteret.

Har du noen gang følt deg som insektet i det 
persiske teppet?

• Sensur av dødsannonse En fransk regionalavis ville ikke risikere å sjenere 
sine høyreradikale lesere, og fjernet derfor ordene Nazileir og skutt av Den Fran-
ske Milits fjernet fra en dødsannonse, skriver Berlingske Tidende. – Våre høyre-
radikale lesere ville kunne kritisere de termene. Der er stadig folk som benekter 
eksistensen av nazileirer. Barn av Militsfolk ville også kunne føle seg rammet, 
og vi kan ikke si at Pétain (lederen av den franske samarbeidsregjeringen under 
okkupasjonen) fikk folk henrettet, har avisens medarbeider i avdelingen for 
dødsannonser således forklart ukeavisen Le Canard Enchainé, som har brakt 
saken til offentligheten.

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

STEFFEN SØRUM/ 
KAZZAB AL-ABYAD 

(FRA ROMANEN 
«FUNDAMENTALT NÅ»)



AntirasisteN nr 1 – 2004side 30 Kultur

Den avgiftsdebatten 
gløymer eg aldri

Eg håper at eg ein dag kan diskutere det norske 
avgiftsnivået i eit Norge styrt av ein svart lesbisk 
muslimsk statsminister. 

Det er sjølvsagt ikkje slik at eg ser det som eit 
mål i seg sjølv at Norge skal få ein svart lesbisk 
muslimsk statsminister. Det er ikkje slik at det å 
vere ikkje-kvit, ikkje-heterofil og ikkje-kristen i 
seg sjølv gjer deg til ein betre statsminister. Men, 
som vi har rikelig med eksempel på i Norge: Det 
er sjølvsagt heller ikkje slik at det å vere kvit, 
heterofil og kristen nødvendigvis gjer deg til ein 
god statsminister. 

Det er sjølvsagt heller ikkje slik at eg gjerne 
diskuterer det norske avgiftsnivået. Eg går som 
regel inn i eit anna rom, eller eit anna hus, eller 
aller helst ein annan by, dersom nokon begynner å 
syte om det norske avgiftsnivået. Det er faktisk få 
ting eg er mindre interessert i å diskutere enn det 
norske avgiftsnivået. Her er ei liste over emne eg 
heller diskuterer enn det norske avgiftsnivået:

-Belgisk fjerdedivisjonsfotball.
-Utviklinga i grammatikken i stortingspropo-

sisjonane dei siste tretti åra.
-Eldresenterarkitektur før og no.
-Om Ivar Dyrhag begynner å gå tom for gjestar 

til «Beat for beat».

Den einaste grunnen til at eg ville vere interes-
sert i å diskutere avgiftsnivået dersom Norge 
hadde ein svart lesbisk muslimsk statsminister, er 
at den diskusjonen ville vore eit teikn på at hovud-
saka med den svarte muslimske lesbiske statsmi-
nisteren ikkje var at ho var svart eller lesbisk eller 
muslim, men at ho var statsminister.

Det høyrest kanskje usannsynlig ut at nordmenn 
skal gløyme at statsministeren er ein svart lesbisk 
muslim. Men kanskje er det ikkje heilt usannsyn-
lig. Vi er fullstendig ute av stand til å gløyme at 
ein norsk statsminister er ein kristen, heterofil 
mann, med alt det kan innebere av abortmotstand 
og homofilimotstand, dersom det ikkje er det 
som interesserer oss mest. Det meste tyder på 
at dersom ein statsminister, uansett kva andre 
kjennemerke han eller ho måtte ha, sørger for at 
nordmenn må betale meir for mat og drikke og 
tobakk og drivstoff, så er vi villige til å sjå vekk 
frå alle andre eigenskapar og holdningar denne 
statsminister måtte ha. 

Så eg held det ikkje for å vere umulig at dersom 
Norge hadde fått ein lesbisk svart muslimsk stats-
minister som i tiltredingserklæringa sa at det er 
altfor få statlige avgifter her i landet, så hadde det 
kanskje ikkje vore ei stor sak at statsministeren 
var lesbisk, svart og muslim. 

Kanskje er det rett og slett det som skal til? I så 
fall skulle eg vere glad for å diskutere det norske 
avgiftsnivået. Eller, kanskje ikkje glad. Glad på 
ein trist måte, er kanskje rettare å seie. 

Men det ville vore ein slags start. 

ARE KALVØ

Resten av dagen kjører Rashid truck på kaia. Han flytter noen kasser hit og dit og koser seg mer enn han har gjort på 
lenge. Gunnar ligger og ser på ham. Og når arbeidsdagen er slutt, kjører Rashid hjem til Anne-Lise og får middag av 
henne. Kurt syns det hele er veldig, veldig, veldig urettferdig, og det han har mest lyst til er å koke hodet sitt riktig brutalt 
og lenge for å se om han kanskje kan komme på noen lure ideer. Og dessuten er han så sulten at han ikke klarer å tenke 
klart. Han sitter og venter på at det skal bli natt og at Anne-Lise skal komme med mat til containerfolkene. Han håper at 
han kan snike til seg en matbit, han også. 

Til slutt kommer hun med suppekjøkkenet sitt og alle containerfolkene og Kurt stiller seg i kø og får suppe og et grovt 
rundstykke. 

HEI, FOLKENS, sier Anne-Lise. JEG SKULLE HILSE FRA RASHID. HAN VAR SÅ METT, STAKKARS, SÅ 
HAN SOVNET PÅ SOFAEN. MEN JEG HAR SPENNENDE NYHETER TIL DERE. DET HAR KOMMET SVAR PÅ 
SØKNADENE OM Å FÅ VÆRE I NORGE. DET ER ÉN KONVOLUTT TIL HVER. 

Det blir liv og røre når Anne-lise har sagt dette. Alle løper og henter konvolutten sin og åpner den og leser. Anne-Lise 
er så spent at hun står og tripper. 

HVA STÅR DET, FATIMA? Spør Anne-Lise. Fatima leser brevet sitt høyt: «Kjære Fatima. Norge er et vakker land 
som det ikke er alle forunt å bo i. Vi har allerede de folkene vi trenger og vi velger å jobbe for at de som er født her skal 
få flere penger og biler og båter heller enn å kaste penger ut av vinduet på slike som deg. Du kan med andre ord bare 
glemme å bli her. Vi behøver deg ikke, og dessuten syns vi du ser rar ut. Lykke på reisen. Hilsen Staten.» 

HVA? Sier Anne-Lise. 
Det står det samme i mitt, sier Mocca. 
Og i mitt, sier en annen av containerfolkene. 
Og i mitt, sier en fjerde. 
Og det viser seg at det står det samme i nesten alle brevene. 
DET ER DET VERSTE JEG HAR HØRT, sier Anne-Lise. ER DET 

INGEN SOM FÅR BLI? Jo, sier Bud. Ballongen får bli. 
SPENNENDE, sier Anne-Lise uten å tenke seg om. FÅ HØRE. 
Bud leser: «Kjære ballong. Vi ønsker deg velkommen til vårt lang-

strakte og vakre land. Du kan få bli her så lenge du ønsker. Vi liker bal-
longer. De pynter opp på en fin måte, og så koster det oss ingenting å ha 
deg her. Velkommen på laget. Hilsen Staten.» 

DET ER DET FREKKESTE, sier Anne-Lise. DE SENDER DERE 
BARE VIDERE. UTROLIG! OG JEG SOM HADDE SETT FOR MEG 
AT DERE SKULLE BLI HER OG AT VI SKULLE BLI VENNER OG 
GÅ PÅ BESØK TIL HVERANDRE OG GÅ PÅ SKITURER OG STEKE 
VAFLER…OG…hun klarer ikke å si noe mer før hun begynner å hulke og 
riste. Mocca går bort og trøster henne. 

Såså, Anne-Lise, sier Mocca. Vi er vant til at ingen vil ha oss. Vi reiser bare 
videre, ikke sant? Sier hun til de andre. Jo, vi reiser bare videre! Er det noen 
som roper. Opp med hodet! Og så er det noen som begynner å slå en rytme på 
et oljefat, og vips så danser ogsynger hele bunten utenom Anne-Lise og Kurt. 
De står i utkanten og ser på Bud og Fatima som svinger seg forelsket i valsen 
– bortsett fra at det ikke er vals.

ERLEND LOE (FRA KURT KOKER HODET)

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

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

Abonner på Håndslag
SOS rasisme har gjennom en rekke år hatt et utmerket samarbeid med de to danske organisasjonene Folkebevæ-

gelsen mod Nazisme og Aktive Modstandsfolk. De gir sammen ut det antifascistiske tidsskrifte Håndslag.
Håndslag kommer ut fem ganger i året, omtrent 32 sider hver gang. Tidsskriftet innholder mye stoff om 2. ver-

denskrig og mye internasjonalt stoff.

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

talingen med navn og adresse.

Kan sendes 
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

Jeg vil abonnere på H
åndslag.

N
avn: ______________________

Adresse: ____________________

Postnr: _____________________

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

AN 1–04



 SEND KOMMENTARER OG SPØRSMÅL TIL AVGRUNNEN ...  pal@machomann.com

Som alle veit har Norge vestens nest stør-
ste innvandring (i forhold til Norges folketall). Hit kommer 
dem i fleng for å nyte av de godene oss 
nordmenn har svetta for i generasjoner og 
for å tjene mer enn norske minstepensjo-
nister på statens regning.

Men Erna og co har endelig blitt opp-
merksomme på de katastrofale utgiftene 
asylstrømmen medfører, og har bestemt 
seg for å bruke 750 millioner på å begrense 
disse.

Så i år har de har stansa gratis norskun-
dervisning for alle søkere, og sikra seg mot 
at de henter inn haugevis med unger og 
fettere uten å kunne forsørge dem.

Siden den absolutte majoriteten av 
asylinnvandrerne er åpenbart ubegrun-
nede, kan vi se fram til at de enten blir 
kasta på gata etter avslag, eller havner rett 
i 48-timers transittmottak, begge tiltaka er 
så bra at det er hipp som happ.

Snart vil kanskje alle søkere miste retten 
til advokatbistand under saksbehandling i 
UDI, og såkalte «ureturnerbare» har alle-
rede mista personnummer, lommepenger, 
norskundervisning og muligheten til å få 
innvilget midlertidig arbeidstillatelse. 

Erna med venner har også forstått alvoret 
i å ligge etter i Europeisk (dansk) måle-
stokk, og stansa derfor i fjor, all behand-
ling av asyljegere fra åpenbart grunnløse 
land som Somalia, Irak og Tsjetsjenia. Når så mange 
«flykter» derfra, er det åpenbart ugler i mosen.

Erna Solberg, jernkvinnen som har et mål på å 
halvere asylsøknader i 2004, har også brukt mye 
tid på å drøfte muligheten for et felles asylmottak 
i Albania med de andre Schengen-landene. Kan vi 
nå se fram til et Norge uten synlige innvandrere og 
andre kriminelle?

Våre beskyttere
Alle muslimer er potensielle ter-

rorister, og nesten alle asylsøkere 
er kriminelle, derfor ønsker jeg å 
takke Politidirektoratet som i fjor 
grunnla «Politiets utlendingsen-
het», som kun skal spesialisere seg 
i å registrere og hive ut de kriminelle 
og avslørte juksemakera.

For å få ekstra fortgang i dette, har 
staten satt opp egne charterfly for å 
frakte ut disse juksemakera og alt 
annet åpenbart grunnløst pakk. Det beste er ennå ikke 
nevnt: Dette skal skje innen 72 timer etter avslag.

For å nå målet om et fritt land, har PST også inten-
sivert jakta på muslimistiske ytringsfrihetshånende 
terrorister innafor kongeriket Norge.

Jeg vil også gi min fulle og hele støtte til norsk 
deltagelse i krigen mot terror, uten norske soldater 
i Irak og Afganiastan, ville vi gitt et internasjonalt 
signal om at alle skjeggete islamister kan komme hit 
og steine kvinner og gjøre andre muslimting.

I ytringsfrihetens navn
I løpet av året som gikk har den nasjonalpatriotiske 

interesseorganisasjonen Vigrid med fører Tore W. 
Tvedt i spissen, gjennomført over 100 dåper og 
konfirmasjoner av sunn norsk ungdom i Odins navn. 
Fredsorganisasjonen har vokst betraktelig og etablert 
seg i mange byer og tettsteder i vårt langstrakte land. 

Stå på Tvedtiss! Du gjør en grepa god jobb, til tross 
for at kommunist-snuten har stjært dåpssverdet ditt

Ellers har vi hatt en eksplosjon av andre fedrelands-
elskere, Nasjonal Ungdom har markert seg godt med 
tradisjonsrik svastikakunst og hardtslående debattev-
ner, det er ungdommen som skal bygge landet.

Våre gode venner i Folkebevegelsen Mot Innvand-
ring har også fått tatt opp litt av den gamle folkekjære 
aktiviteten sin igjen, for løpesedler og informasjons-
stands kan det aldri bli nok av. Så jeg ønsker folke-
bevegelsen lykke til med folkeopplysninga si i det 

kommende året.

Men det er fortsatt en lang vei å 
gå for å innhente vår søta bror. I 
Sverige går det ikke en dag uten at 
svensk ungdom viser utlendingene 
og deres allierte hvor skapet skal 
stå. Høyreaktivistene der borte 
kan å drive god politikk på folkelig 
engasjement.

Til slutt et lite ferietips: I Østerrike, frihetens front-
land, kan du i dag kalle hvem som helst «niggerdritt» 
uten å frykte tom lommebok og prikkete rulleblad av 
den grunn. Men nå er jo ikke akkurat asylinnvandrera 
kjent for å ta imot saklig kritikk uten å vifte med sky-
tern der heller, så hold bemerkningene til forsvarsløse 
asyl- barn og kvinner.

Hva kan jeg si?
Takket være dyktige førere som ser problemene 

dagens samfunn står ovenfor fra et flersidig per-
spektiv, og dermed kan ta problemene ved rota, har 
2003 utvikla seg til et fantastisk år.

Og i og med at neste stortingsvalg ikke er før om et 
år, vil nok ikke 2004 bli det grann verre.

PÅL SANDBERG

POLITISK TALSMANN FRA AVGRUNNEN

Vårt Fedreland 
i horisonten

«I Sverige går det 
ikke en dag uten at 
svensk ungdom viser 
utlendingene og 
deres allierte hvor 
skapet skal stå.»

AG-lista 2003:
1. Plass: Silvio Berlusconi (Italias Statsminister og EU-formann!) til 
Britiske journalister 11.09.03:
– Mussolini drepte aldri noen. Mussolini sendte 
folk på ferie i fangenskap.

2. Plass: Hege Storhaug i boka «Gode formål – Gale følger»:
– Vi vil da ikke ha et flerkulturelt samfunn

3. Plass: Gunnar Stavrum i Nettavisen 11.08.03, 
ang. asylsøkere i kirkeasyl:
– Det er en meget uheldig praksis som ikke bare 
motarbeider norsk asylpolitikk, men som også 
undergraver kirkeasylet som en tradisjonell 
nødhavn for forfulgte.

4. Plass: Henrik Broberg ved Regnbuen antirasistiske organisasjon 
til Moss Dagblad 12.06.03, ang. naziorganisasjonen Vigrid:
– Folk med hode gjør simpelthen ikke slik, jeg 
håper dette stille dør ut.
(Er det erfaringene fra 30-åras Tyskland som var avgjørende for 
denne grensesprengende analysen? – Red.)

5. Plass: Per Sandberg til TV2 31.01.03:
– Forskjellige raser, religioner og kulturer må 
ikke blandes hvis vi skal ha et harmonisk sam-
funn i Norge.

6. Plass: Bertel Haarder (Danmarks integreringsminister) 
til Aftenposten 02.10.03:
– Det eneste formålet med tvangshjemsendelser 
er å få flere til å reise frivillig.

7. Plass: Live Landmark i Verdens Gang 16.05.03:
– «Jern-Erna» har nådeløst kvittet seg med en 
anselig mengde gråtende asylsøkere. En etter 
en gikk de på hodet ut av landet. En litt for effek-
tiv og arisk dame? Niks. Dette er en kvinne som 
har kjent kulturforskjellene på egen kropp. I to 
år delte hun seng med en afrikaner.

8. Plass: Per Sandberg i pressemelding 25.06.03:
– Denne regjeringen og Bondevik er sammen 
med Stoltenberg, Halvorsen og Pedersen, indi-
rekte ansvarlig for hvert drap og hver kriminell 
handling asylsøkere og andre med fremmedkul-
turell bakgrunn måtte stå bak.

9. Plass: Kenneth Rasmussen i Bergensavisen 08.08.03:
– FrP kan og vil ikke samarbeide med partier 
som aksepterer kriminelle gjenger og enkeltin-
divider fra Afrika og ellers andre synlige innvan-
drere.
Han utdyper deretter til Verdens Gang:
– Med synlige innvandrere mener jeg altså… Det 
har ingenting med afrikanere å gjøre, men jeg 
har ennå ikke sett en hvit afrikaner.

10. Plass: Per Sandberg i Verdens Gang 29.09.03, ang. elektronisk 
merking av asylsøkere:
- Jeg kan ikke se noen negative sider ved 
en slik merking. Det kan da ikke være en stor 
belasting å være merket på denne måten.



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.

Nyhet! Jakkemerke fås nå også på nynorsk!
___stk «Ikkje mobb kameraten min» (jakkemerke)  . . . . . . . . . . . kr 15,-
___stk «Ikke mobb kameraten min» (jakkemerke)  . . . . . . . . . . . kr 15,-
___stk «Knus Nazismen» (jakkemerke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,-
___stk T-skjorte «Knus nazismen» (hvit m. s trykk) (str XL)  . . . kr 90,-
herav ___ S/M ___ M/L ___ L/XL ___ XL/XXL
___stk T-skjorte «SOS Rasisme T-Skjorte (svart m. gul trykk)» . kr 90,-
herav ___ 14/16 ___ S/M ___ M/L ___ L/XL
___stk «Slaveskipet Fredensborg»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 75,-
___stk «Utrydd hver eneste jævel», Sven Lindquist  . . . . . . . . . . kr 60,-

___stk Lightere «SOS Rasisme»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,-
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4,-
herav ___gul ___svart ___rød
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...», bilmerke (gult)  . . . . . . . . . kr 15,-

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tlf: . . . . . . . . . . . . . E-post:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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.

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

materiell / bli medlem:

AntirasisteN
SOS Rasismes medlemsavis

Opplag:
25 000

Trykk:
Prinfo Dialecta

issn:
1501-6048

e-post:
antirasisten@sos-rasisme.no

giro:
7874.05.34725

Arbeidsutvalget AU 
pb 9427, Grønland
0135 OSLO
epost: . . . .au@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .23 00 29 00
faks:  . . . . .23 00 29 01

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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Anne Elisabeth Hansen
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Kan sendes 
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

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

Navn: ______________________________

Adresse: ___________________________

Postnr. / Sted: _______________________

Telefon: ____________________________

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

AN
 1

–0
4

Rita Bloid utdrag fra Ikke noen bombe det da, av Knut Nærum


