
hold deg oppdatert om rasisme: www.sos-rasisme.no

AntirasisteN
SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 – 2004

Ved varig adresseendring
send avisen i retur til:

SOS Rasisme ØU
pb 297, 5501 Hgsd

B-blad

Fleirkulturell
skule

Noreg er eit fl eirkulturellt samfunn, og det 
gjenspeiler seg òg i den norske skulen. 
Me har møtt 17 år gamle Lejla Al Arab og 
16 år gamle Hatim Farhat som går i første 
klasse ved Vågsbygd vidaregåande skule 
i Kristiansand.  Side 4-5

Nazi-møte stoppet 
av antirasisterSide 2

17. mai for alle 2004
10 år siden Apartheid!
17. mai for alle står for alt det Apartheid prøvde å 
undertrykke: Likeverd, frihet og samhold og vi bruker 
anledningen til å feire det frie Sør-Afrika.

Les mer i festivalavisen i midten
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 Side 12-13
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På landsmøtet i Lørenskog ble det valgt ny ledelse i SOS 
Rasisme og lagt store planer for de neste to årene. 
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Varsel om ein 
skitten valkamp

Nokre av oss trudde kanskje 
at Framstegspartiet ikkje skulle 
lukte so fælsleg lenger, etter at 
partieigar Carl Ivar renska opp 
blant «verstingane».

Men no kjem sjølveste 
kronprinsessa i Frp, nestleiar 
Siv Jensen, på den brunstripa 
banen. Ikkje berre er ho spe-
kulativ i fråsegna sine rett etter 
politidrapet og storranet i Stavanger, men ho seier også 
beint fram at ho tykkjer at strategien til partiet burde 
vera å drive eit råkjør mot innvandrarar under neste 
valkamp.

Frper isbrytaren som skapar eit stort rom for ei stadig 
meir brutal flyktning- og asylpolitikk. I kjølvatnet kan 
regjeringa Bondevik med Erna i spissen setje i verk tiltak 
som berre Frp har tort å seia høgt før. Lista for respekt 
for menneskeverdet vert heile tida senka.

Sjølvom ikkje Siv rekk Erna til knea, i alle fall når det 
gjeld å sette menneskefiendtleg politikk ut i live, er ho 
ei av dei farligaste rasistane i dette landet. Ho spelar på 
frykt og sterke kjensler kring tragiske hendingar for å 
vinne oppslutning.

Det er vår oppgåve å stoppe dette. Me må førebu oss på 
ein skitten valkamp til neste år. Me må skaffe oss kunn-
skap, leggje opp strategiar og vera klar til kamp neste 
haust. Me må avdekkje kva Frp i røynda står for.

Dei røynlegeordskifta skjer ikkje på Holmgang og 
Redaksjon 1, men der folk jobbar, bur eller går på skule. 
Og dei skjer kvar dag. Og det er her SOS Rasisme har 
styrken sin. Det er her du som les dette er viktig. Du 
og venane dine er kraften som kan stoppe den skitne 
propagandaen frå Frp.

Med antirasistisk hilsen

Trond Thorbjørnsen
Leiar, SOS Rasisme i Noreg

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.

Uttalelse fra SOS Rasismes Landsmøte 2004:
Er retten til asyl bare en teoretisk mulighet?
SOS Rasisme er for-

ferdet og sjokkert 
over norske myndigheters rasis-
tiske og inhumane flyktningpo-
litikk slik den har kommet til 
uttrykk de siste årene. Stadige 
innstramninger i retten til asyl 
går utover de som allerede har 
det vanskelig i sin flukt fra krig, 
nød og elendighet. 

Fjerner retten til advokat
Kommunalminister Erna Sol-

berg ønsker blant annet å fjerne 
retten for asylsøkere til å la seg 
bistå av advokat i den første 
behandlingsrunden. I stedet ser 
Erna Solberg for seg en utopisk 
tanke om at litt informasjon 
om rettigheter vil være nok for 
asylsøkere i denne avgjørende 
behandlingen. At Erna her ikke vil 

høre på verken en utredning om 
saken, eller Advokatforeningens 
påpekning av at dette bryter med 
rettsikkerhetsprinsippet er faktisk 
en skandale. Og det blir ikke bedre 
av at hun prøver å gjøre dette i 
skjul av en populistisk argumenta-
sjon om å gjøre asylsøknadspro-
sessen “økonomisk effektiv». 

48-timersregel for alle
Videre prøver Erna Solberg seg 

på et forslag om å innføre 48-
timersregelen for alle asylsøkere, 
en utvidelse av dagens ordning 
som allerede er under kraftig kri-
tikk. Dette er en farlig tanke! Erna 
Solbergs kostnadseffektive appa-
rat for behandling av asylsaker, og 
innføringen av en standard på 48 
timer i behandlingsprosessen, 
kan bare komme på bekostning 

av retten til individuell behand-
ling av hver sak. Å gjennomføre 
individuell behandling av hver 
enkelt sak innen 48 timer vil 
kreve store ressurser til Utlen-
dingsdirektoratet - alternativet er 
å ha en samlebåndsbehandling der 
de individuelle faktorene ikke får 
sitt rettmessige fokus. 

Bør revurdere sine ideer
Kommunalminister Erna Sol-

berg bør snarest revurdere sine 
livsfarlige ideer og visjoner for 
norsk asylbehandling. Hun bør 
kanskje også ta inn over seg at 
norske advokater ikke lenger vil 
opptre som gisler for den inhu-
mane norske flyktningpolitikken, 
og at både UDI og Advokatfore-
ningen er sterkt kritiske til hennes 
forslag.

Søndag 25. april var fl ere 
personer fra det nazistiske 
miljøet i Norge samlet på 
Hotell Terminus i Oslo 
sentrum. Takket være 
standhaftige antirasister 
ble nazistene kastet ut av 
hotellet.

AV OLA MELBYE PETTERSEN

På søndags ettermiddag gikk 
ryktet om at nazistene var samlet 
et sted i Oslo sentrum. På kort 
tid samlet et titalls antirasister 
seg på Grønlands torg og gikk 
samlet mot Hotell Terminus der 
nazistene skulle være. Klokka 
halv fem var rundt førti demon-
stranter samlet inne i resepsjonen 
på hotellet, og krevde at hotel-
ledelsen skulle stoppe møtet. 
Hotellet ringte politiet som 20 
minutter senere var på plass for 
å fjerne demonstrantene. De aller 
fleste ble allikevel værende i 
det som utviklet seg til en sivil 
ulydighetsmarkering. Demon-
strantene ga klar beskjed om at 
de ville bli på stedet til nazistene 

var kastet ut, og kort tid senere 
uttalte en talsperson for hotellet 
at nazimøtet ville bli avsluttet. 
Etter anmodning fra politiet flyttet 
demonstrasjonen ut på gata foran 
hotellet, der slagord som «ingen 
nazister i våre gater» fortsatte å 
runge. Demonstrasjonen løste seg 
til slutt opp etter at seks nazister 
ble ført ut av hotellet og fraktet 
bort i en sivil politibil.

Viktig å stoppe nazistene
Nyvalgt leder i SOS Rasisme, 

Trond Thorbjørnsen, deltok selv 
under demonstrasjonen og slår 

fast nødvendigheten av slike 
markeringer. - Det er viktig å 
hindre nazistene i å organisere 
sin kriminelle og menneske-
fiendtlige virksomhet. Vi må være 
konsekvente på å møte nazistene 
overalt i det offentlige rom, om 
nødvendig med sivil ulydighet, 
sier Thorbjørnsen.

(Under demonstrasjonen ble det 
observert flere personer som lagde 
bråk og viste nazihilsen i og uten-
for en pub 200 meter fra Hotell 
Terminus. Sivilt og uniformert 
politi fjernet personene fra stedet 
og pågrep en person.)

Nazimøte på Hotell Terminus

Nazimøtet ble avbrudt, takket være standhaftige antirasister. Foto: Trond Thorbjørnsen
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I vår ble det foreslått i Stor-
tinget at norsk kultur skal 

avlives i et avstengt rom. Inntil 
døden inntrer skal norsk kultur 
utvikles etter samme metode 
som brukes i framstillingen av 
svensk surströmming: Herme-
tisk lukket, bare overlatt til sin 
egen forråtnelse.

I sin fraksjonsinnstilling til 
regjeringens kulturmelding, skri-
ver norsk politikks mest «displa-
ced persons», Fremskrittspartiets 
medlemmer i Kulturkomiteen, 
følgende (sitert etter Aftenposten)

«Disse medlemmer er ikke enig i kul-
turministerens tanker om at våre nye 
landsmenns kultur også må integreres i 
vår egen kultur, fordi den norske kulturen 
har de norske tradisjoner i seg, og det kan 
være farlig å kludre med våre kulturelle 
tradisjoner. Det går ikke mange år før våre 
egne tradisjoner er utvisket, og den norske 
kulturelle tradisjonen blir fremstilt som en 
sammenrøre av ulike kulturelle innslag. 
Disse medlemmer kan ikke anbefale dette.»

Det er selvfølgelig ingen som kan for-
lange at «disse medlemmer», Ulf Erik 
Knudsen og Karin S. Woldseth, skal vite 
noe som helst om den århundrelange, ja 
mer enn tusen år lange, utveksling mellom 
norske påfunn og innspill fra nye lands-
menn, som til sammen er blitt det vi med 
et noe upresist begrep 
kaller norsk kultur. 
Man må være medlem 
av Fremskrittsparti-
ets fraksjon i kultur-
komiteen for å tro at 
de norske tradisjoner 
har vært ivaretatt ved 
innavl og fremmedfrykt siden Galtaman-
nen slo seg ned på Mosterøy og kalte seg 
nordmann.

Vi andre anser det som allment kjent at 
våre folkeviser og eventyr er lokale tilpas-
ninger av vandrefenomener. Vi regner det 

heller ikke som noen hemmelighet at alle 
våre store forfattere, komponister, malere 
og billedhuggere oppførte seg som de 
reneste importfirmaer av ulike kulturelle 
innslag fra land som ligger et stykke borte. 
Så luktet det da heller ikke råtten sild av 
noen av dem.

Men vi kan jo ikke helt 
ta livsløgnen fra repre-
sentantene Knudsen og 
Woldseth. Det finnes jo 
en særegen norsk kultur, 
og i den samme Aften-
postens nyhetsseksjon 
var den både beskre-

vet og avbildet. I Oslo tingrett utveksler 
Fremskrittspartiets leder, Carl I. Hagen, og 
partiets tidligere nestleder, Jan Simonsen, 
for tiden elskverdigheter. Hagen har blant 
annet kritisert Simonsen for å ha puttet en 
hundrekroneseddel i trusa til en halvnaken 

stripteasedanserinne. I retten 
har Simonsen imøtegått dette 

v e d å vise et bilde fra seansen, 
hvor det tydelig fremgår at det var i 
trusa til en godt påkledd dragartist 
han stakk hundrelappen. Simonsen 

kunne derimot legge fram i retten et 
oppslag fra Se og Hør fra 1982 hvor Carl 
I. Hagen er avbildet. Han står i en svært 

lavtsittende hvit badebukse, den er 
nesten i ferd med å falle av. Den ven-

stre armen holder han rundt en 
kvinne i bar overkropp, som 

åpenbart ikke er Eli Hagen. 
Den unge damen svinger med 

puppene og har lagt armen rundt 
Hagens hals. Ifølge Aftenposten 
var Hagen «angivelig ganske 
fuktig både på inn- og utsiden».

Fyll og halvnakne jenter - et rotnorsk kul-
turarrangement. Det skulle tatt seg ut om 
vi ødela slikt med innslag av reggae, ska, 
klassisk persisk musikk, utdrag fra bag-
havadgita, høytlesning fra J. M. Coetzees 
«Mens vi venter på barbarene» og annet 
truende. For, som disse representanter kon-
kluderer: «Man skal ikke blande sammen 
norsk kultur og fremmede kulturer.»

For å hindre slikt, foreslår Fremskrittspar-
tiet også å avvikle Utenriksdepartementets 
støtte til eksport av norsk kultur. Silden 
skal holdes i boksen. For godt måls skyld 
foreslår partiet også å legge ned Norsk 
kulturråd.

Slår dette an, kan det bli aktuelt å utvide 
Lov om kulturminner til å gjelde det meste 
av det vi i dag foretar oss. Når Siv Jensen 
blir statsminister, og Ulf Erik Knudsen fyll- 
og stripteaseminister, kan vi andre minnes 
den gang det gikk an å hevde at Norge var 
en slags kulturnasjon.

SVEN EGIL OMDAL 
(KRONIKKEN HAR TIDLIGERE STÅTT PÅ TRYKK I, OG ER 
GJENGITT MED TILLATELSE FRA STAVANGER AFTENBLAD.)

ILL: LASSE FARSTAD

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/

kronikk
• Nazister klare for bråk
Ett trettitalls nazister var samlet på 
Gamla torget i Mölndal for å gjøre 
opp med venstreaktivister, skriver 
Göteborgsposten. Politiet samlet 
nazistene sammen i en buss og 
slapp dem av på ulike plasser rundt 
om i Mölndal. De var bevæpnet med 
kniver, batonger og jernrør. En mann 
i 25-årsalderen ble pågrepet for 
forberedelse til grov misshandling. 

Før sa de raseblanding, 
nå sier de kulturblanding

• Polsk partileder roser Hitler 
Lederen for et av Polens største partier roser 
den tyske nazilederen Adolf Hitlers sysselset-
tingspolitikk, melder NTB. – I begynnelsen av 
sine aktiviteter hadde Adolf Hitler et virkelig godt 
program, sier Andrzej Lepper, leder for partiet 
Samoobrona til avisen Zycie Warszawy. 
Samoobrona, som betyr Selvforsvar, er blant de 
mest populære partiene i Polen og har fått støtte 
på inntil 30 prosent i de siste meningsmålingene. 

• Nazister anmelder 
motstandsfolk
Danmarks Nationalsocia-
listiske Bevægelse (DNSB) 
har anmeldt fem tidligere 
motstandsfolk til riksad-
vokaten. Bakgrunnen er 
boken “Efter drabet» om 
den danske motstandsbeve-
gelsens likvideringer under 
okkupasjonen. 

• Rasismedømt nazist går 
fri etter rettstabbe
Vigrid-leder Tore Wilhelm Tvedt 
er fortsatt en fri mann to år etter 
at han ble dømt til 75 dagers 
fengsel for grov rasisme.
Nå viser det seg at nazistlederen 
har sluppet å sone til tross for at 
dommen mot ham er rettskraftig, 
skriver Dagsavisen.

« Man må være medlem av 
Fremskrittspartiets fraksjon i 

kulturkomiteen for å tro at de norske 
tradisjoner har vært ivaretatt ved innavl 
og fremmedfrykt siden Galtamannen 
slo seg ned på Mosterøy og kalte seg 
nordmann.

Det lukkede roms mysterium er ikke lenger en klisjé fra krimlitteraturen. 

Det er Fremskrittspartiets kulturpolitikk. 

• 500 tyske nazister 
marsjerte 
Rundt 500 tyske nazister 
marsjerte gjennom gatene i den 
historiske tyske universitetsbyen 
Marburg. Nazistene protesterte 
mot det de kaller venstreterror 
og politivold. Rundt 200 personer 
deltok i en demonstrasjon mot 
nazistene. 
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• Johnny Olsen varetektsfengslet 
Johnny Olsen er varetektsfengslet etter at han tilsto å ha stått 
bak to bombeattentater mot Blitz-huset i Oslo i 1994 og 1995. 
Johnny Olsen er siktet etter mordbrannparagrafen, samt for 
ulovlig oppbevaring av våpen og sprengstoff. Olsen tilstod 
bombeattentatene etter at han hadde sett filmen «The Pas-
sion of the Christ» om Jesu siste timer. Samtidig hevdet han 
at han tok avstand fra sin fortid og fra nazismen. 
Johnny Olsen ble som 18-åring dømt til 18 års fengsel for å 
ha drept to menn på en øde skogsvei på Hadeland. 

• Nazi-offiser døde da rettssak startet
Den tidligere nazioffiseren Johannes Karl 
Schiffmann døde samme dag som rettssaken 
mot ham startet i Italia. 
Schiffmann var løytnant i nazistenes beryk-
tede Waffen SS, og skal ha hatt en sentral 
rolle da italienske sivile ble massakrert i 
Castelfranco Emilia i 1944. Han var tiltalt for 
krigsforbrytelser, og skulle stilles for en mili-
tær domstol i Italia uten selv å være til stede. 

AV: JIN FOSSLI (FOTO OG TEKST)
17 år gamle Lejla Al Arab og 

16 år gamle Hatim Farhat går i 
første klasse ved Vågsbygd vida-
regåande skule i Kristiansand. Dei 
går i same klasse, og begge har 
fleirkulturell bakgrunn. Leyla som 
halvt arabar, halvt kosovoalbansk, 
Hatim som son av libanesiske for-
eldrar. Skilnaden mellom dei er 
at Hatim har budd i Noreg heile 
livet, medan Lejla berre har budd 
her i fire år. 

Dei to kan fortelje at alle dei 
fleirkulturelle elevane ved skulen 
er splitta opp og går i forskjellige 
klasser. Likevel ender dei opp 
med å hengje mest i lag med 
kvarandre. 

Lik tankegang
– Kvifor blir dei fleirkulturelle 

elevane gåande i lag? De er jo frå 
vidt forskjellige kulturar som har 
like store skilnader seg imellom 
som til den norske kulturen?

Hatim: – Me tenkjer annleis enn 
dei norske elevane. Mange av 
oss har den same tankegangen. 
Til dømes godtek me at vennene 
våre snakker andre språk enn 
norsk når me er saman med dei. 
Eg trur dei som er norske kan føle 
seg baksnakka i ein slik situasjon. 
I tillegg kan det vere at dei norske 
som hengjer med oss kan føle seg 
utanfor. 

Hatim ser sjølv at det kan 
vere både positivt og negativt 
at dei utanlandske elevane ved 
Vågsbygd er så mykje saman. 
Han meiner han kjenner kodane 
i foreldra sin kultur betre enn den 
norske, sjølv om han alltid har 
budd i Noreg, og seier han føler 
eit visst press for at han skal opp-
føre seg norsk i lag med norske 
venner.

Lejla er berre delvis samd.

– Poenget med å vere i lag med 
andre norske ungdommar er ikkje 
at me skal bli norske. Eg har ikkje 
opplevd noko slikt press. Person-
leg har eg mange norske vennin-
ner, både frå skulen her og frå ein 
god del andre stader. 

Kan bli eit problem 
Zuhra Abdula er miljøarbeidar 

ved Vågsbygd vidaregåande 
skule. Skulen har tilsett henne 
med tanke på skulemiljøet og 
det sosiale. Ho meiner det kan 
få negative konsekvensar for dei 
fleirkulturelle elevane seinare i 
livet om dei ikkje klarer å bli ein 
del av det norske samfunnet.

– Eg trur det å berre vere i lag 
med andre utanlandske elevar kan 
gi ein falsk tryggleik. Som ein del 
av ein prossess for å komme inn 
i samfunnet er det greitt; elevane 
har ofte opplevd mykje før dei 
kom til Noreg. Men når det utvi-
klar seg til gjengar kan det vere 
negativt. Eg trur det kan bli eit 
problem for dei seinare i livet 
med slike haldningar. 

Zuhra understrekar at det er 
veldig viktig å treffe andre frå 
det landet ein er frå når ein først 
kjem som ny til Noreg, men at det 
må vere mogleheiter for vekst i 
desse gruppene. Ho fortel vidare 
at det med jamne mellomrom 
blir arrangert kampanjar for å 
integrere utanlandske elevar. 

Om pensum og morsmål
– Korleis har skulen lagt til 

rette for at de kan få undervising 
i morsmålet dykkar?

Hatim: – Dei har ikkje gjort 
noko konkret for å hjelpe oss 
med det, me må lese sjølv. Me 
kan få undervising i morsmål i 
staden for tysk eller fransk om me 
ber særskilt om det, trur eg, men 
ingen eg har høyrt om på skulen 
har gjort det. Det kunne ha vore 
greitt med morsmålsundervising i 
staden for endå eit nytt språk.

Zuhra: – Det er fatta eit vedtak 
på kommunalt nivå om at ungane 
har krav på undervising i morsmå-
let sitt opp til tiande klasse. Kristi-
ansand kommune er imidlertid ein 
av dei kommunane i landet som 
har best tilbod i morsmålsunder-
vising.

Dei to elevane er elles nøgd med 
pensumet, og seier skulen tek 
mykje omsyn til at det er fleirkul-
turelle elevar i klassene. Det blir 
gitt tilbod om ekstra undervising 
i fleire av faga. Dei trur ikkje det 
har noko med nasjonalitet å gjere 
korleis ein klarer å tilpasse seg 

skulesystemet, men meiner at det 
alltid vil vere nokon som droppar 
ut av skulen uansett om dei er 
norske eller utanlandske, og at det 
kan vere eit spørsmål om korleis 
ein tilegnar seg stoff.

– Kva synest de om opplæringa 
i livssyn? Hadde de KRL på ung-
domsskulen?

Lejla: – Ja, eg har hatt KRL. Dei 
pratar om kvar av dei store religio-
nane, og eg tykte faget var greitt 
nok. Me lærte masse om religion 
og Gud. Det var ingen «løgner» i 
faget, for å seie det slik.

Hatim: – Me lærte meir om 
kristendom enn islam, men det er 
naturleg. Faget var heilt greitt.

Ønske og spådommar
– Er det noko de ville hatt ann-

leis ved skulen?

Hatim: – Ja, eg skulle ønskje det 
var fleire utanlandske lærarar som 
var tilsette ved skulen.

– Er du sikker på det?! Dei utan-
landske lærarane er ofte strengare 
enn dei norske.

Hatim: – Men det kan vere bra. 
Norske lærarar gir litt blaffen, og 
då blir me elevane òg slappare. 
Om læraren har disiplin, sjekkar 
lekser og set merknader, vil ele-
vane ta seg saman. 

Zuhra: – Eg vil òg stille eit 
spørsmål til Lejla og Hatim: Kor-
leis trur de det norske samfunnet 
kjem til å sjå ut om ti år?

Lejla: – Eg trur det vil bli betre. 
Dei gamle er redde for alt det nye, 
dei er satt. Når det kjem mange frå 
forskjellige kulturar vil dei halde 
på sin eigen identitet. Men me er 
også stolte av kven me er, og eg 
vil alltid tenkje på meg sjølv som 
halvt arabar, halvt kosovoalbanar; 
ikkje som norsk.

Hatim: – Trur ting vil betre seg 
når fleire av dei som er utanland-
ske i Noreg blir vaksne og tenkjer 
som vaksne. Eg er samd i at det 
meste av rasismen kjem frå gamle 
folk, men dei er redde på grunn av 
kva dei har sett på nyheitene. Er 
det eit drap, vil dei alltid nemne 
det om drapspersonen til dømes 
er kosovoalbansk. Mykje ligg i 
korleis media framstiller utlendin-
gar. Her på skulen, derimot, er det 
kanskje èin prosent av alle elevane 
som er redde for utlendingar.

Er eit skilje
John-Erik Solaas (17) går også i 

første klasse ved Vågsbygd vida-
regåande skule, i parallellklassa 
til Lejla og Hatim, ved sidan av å 
vere redaktør for skuleavisa. Heilt 
norsk er han ikkje, han har dansk 
mor og engelsk far, men hører til 
i den «norske» elevmassen ved 
skulen. Han stadfestar at det er 
eit skilje mellom etnisk norske og 
utanlandske elevar ved skulen.

– To elevar, Lejla og Hatim, 
har fortald at det er tendensar til 
at norske og fleirkulturelle elevar 
går i eigne flokkar og ikkje er 
mykje i lag. Kva oppfatning har 
du av saka?

– Eg føler delvis det same som 
dei, med nokre få unnatak. Det er 
ein tendens til at elevane deler 
seg i ulike grupper. Ein kan sjå 

Fleirkulturelle i den norske skulen:
– Å vere annleis gir noko til felles

OPTIMISTISK: Zuhra Abdula (venstre) er tilsett som miljøarbeidar ved Vågsbygd skule. Ho håper norske og fl eirkulturelle elevar vil gå 
betre saman, dersom begge partar er opne for det. I midten Hatim Farhat og til venstre Lejla Al Arab.

• Naziradio fratatt statsstøtte
Den nazistiske Radio Oasen i Danmark 
har blitt fratatt sin årlige offentlige støtte på 
78.000 kroner. Det Centrale Radio- og TV- 
Nævn mener at radioen ikke har tilstrekkelig 
lokal forankring og oppbakning til at den 
er berettiget til å motta offentlig støtte som 
lokalradio. 
Til tross for dette vil radioen fortsette 
sendinger, blant annet ved hjelp av privat 
økonomisk støtte.

• Ekskluderende arbeidsliv
Ifølge en stor arbeidslivsundersøkelse fra Cranfield som er gjort 
i 40 land, har Norge et arbeidsmarked som på mange måter er 
blant de mest bakstreverske og diskriminerende i Europa, skriver 
Dagens Næringsliv. Arbeidsgivere har liten interessere for å 
ansette funksjonshemmede eller innvandrere. 
Professor Odd Nordhaug ved Norges Handelshøyskole har vært 
med på å lage Cranfield-undersøkelsen, og han har også gjort 
flere undersøkelser i Norge som peker i samme retning. – Det er 
god dekning for å si at glansbildet sprekker, sier han. 
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• Fjaler fekk prisen “Internasjonal kommune»
Det er Fredskorpset og Kommunenes sentralforbund 
som deler ut prisen, skriver NRK.no. I grunngjevinga 
teiknar Fredskorpset og Kommunenes sentralforbund eit 
bilete av ein kommune med lange tradisjonar for å vende 
blikket ut i verda. 
Men også dagens innbyggjarar er aktivt involverte i 
nord-sør-spørsmål og gjer ein imponerande innsats 
for flyktningar og asylsøkjarar, seier informasjonssjef i 
Fredskorpset, Tonje Westby. 

• Trener sparket etter rasistuttalelser
Den svenske treneren Lennart Söderberg fikk 
sparken etter at han ba en mørkhudet spiller på 
motstanderlaget om å klatre opp i et tre igjen. 
Det hendte under en fotballkamp mellom Söder-
bergs klubb Västerås og Vasalund/Essinge, 
skriver svenske Expressen. Dommeren reagerte 
umiddelbart og ga Söderberg rødt kort. Han ble 
også anmeldt til det svenske fotballforbundet. 
Styret i klubben har bestemt at han ikke får 
fortsette som trener. 

• Asylsøkere banket opp i Vadsø 
Seks nordmenn er siktet for vold etter et omfattende slagsmål mellom 
nordmenn og asylsøkere i Vadsø. Politiet brukte én time på utryk-
ningen, selv om stasjonen ligger et par hundre meter fra slagsmålet, 
skriver NRK.no. Politiet fikk bønn om hjelp på nødnummer allerede 
klokken tre om natten, men reagerte ikke før de nesten en time 
senere fikk melding om at en asylsøker var nær drept på asylmottaket 
i Vadsø. Politijurist Magne Nyborg sier til NRK at politiet har frarådet 
asylsøkere å gå alene gjennom byen for ikke å havne i bråk med 
lokalmiljøet.

• Slipper straff for kallenavn «svartinger»
Sametingspolitiker Isak Mathis O. Hætta slipper 
straff etter å ha kalt asylsøkere for «svartinger». 
Politimester i Øst-Finnmark, Ketil Haukaas, 
mener ytringsfriheten må gå foran, melder NRK 
Sameradioen. Det var Anne Holder fra Vadsø 
som anmeldte Hætta etter at han i debattprogram 
på radio kalte asylsøkere for «svartinger».
Hætta har også uttalt seg nedsettende om 
homofili, som han mener er en «helt unaturlig del 
av livet». 

Fakta:
• Ein utdanningsstatistikk frigjort av SSB 26. februar i år viser at fire av ti elevar med 
innvandrarbakgrunn i 1997-kullet avbryt studia, mot ein av fem elevar av heile den 
norske elevmassen. Det er stor skilnad på elevar ved yrkesfaglege og allmennfaglege 
studieretningar.  70 prosent av allmennelevane frå 1997-kullet med innvandrarbak-
grunn fullførte studia i løpet av fem år, mot 41 prosent på dei yrkesfaglege studie-
retningane. Undersøkinga sa ingenting om kvifor elevane avbraut utdanninga (t.d. 
heimreise).

• Ein annan statistikk, frigjort i april, viser imidlertid at talet på innvandrarar som tek 
vidaregående utdanning aukar, og elevar med innvandrarbakgrunn utgjer i dag 7 
prosent av elevmassen. 

• 3 prosent av elevane får morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring.

Kjelde: Statistisk sentralbyrå

AV: JIN FOSSLI (FOTO OG TEKST)
AntirasisteN kontakta Statens 

læringssenter, som lèt oss prate 
med ein underdirektør i seksjon 
for vurdering, Geir Johansen.

– Kvifor blir det overlate til dei 
enkelte kommunane å avgjere 
kor mykje som skal setjast inn på 
undervising i morsmål?

– Grunnen er at det er gjort statlege 
vedtak om dette. Nokre kommunar 
er for små til å kunne tilby undervi-
sing i morsmål, og må kompensere 
for dette på andre måtar, til dømes 
gjennom ekstra, tilrettelagt opplæ-
ring for dei minoritetsspråklege ele-
vane. Det er også vanskeleg å skaffe 
fagutdanna morsmålslærarar for dei 
mange forskjellige språka.

Johansen fortel at målet med 
morsmålsundervising per i dag er at 
det skal bli gitt til elevar som ikkje 
kan norsk for at dei skal kunne lære 
seg norsk og følgje undervisinga i 
ordinære, norskspråklege klasser. 

– I henhold til den tidlegare lære-
planen, M-87, var målet med mors-
målsopplæringa av dei minoritets-
språklege elevane at dei skulle bli 
funksjonelt tospråklege. I henhold 
til L-97 er målet at elevane skal bli 
funksjonelle i norsk slik at dei kan 
hevde seg i konkurransen på utdan-
ningssektoren og i yrkeslivet. Med 
andre ord er målet med morsmåls- 
og tospråkleg opplæring at den skal 
hjelpe elevar med eit anna morsmål 
enn norsk til å klare seg i samfun-
net vårt.

Innføringsklasser skal gi plattform
– Kvifor er det innføringsklasser 

ved nokre skular, medan det ved 
andre skular ikkje er det?

– Det har med kapasitet og talet 
på fleirkulturelle elevar å gjere. 

Utanfor dei større byane er det 
ikkje like mange fleirkulturelle 
elevar som til dømes i Oslo. Noko 
av hovudmålet ved desse klassene 
er å gi elevane ei plattform å starte 
frå, særleg med tanke på innføring i 
norsk språk og kultur, før dei byrjar 
i ei vanleg, norsk klasse. Det er van-
skeleg å komme rett inn i desse utan 
å kjenne systemet, og derfor lærer 
ein mellom anna om dei ulike faga 
og det norske skulesystemet. Imid-
lertid er det visse skilnader i korleis 
klassene fungerer; i ein del tilfelle 
kan det drøye før elevane kjem ut 
i det vanlege skulesystemet. Dette 
kan føre til isolasjon, og er i så måte 
uheldig.

– Korleis trur du skiljet mellom 
norske og utanlandske elevar kan 
brytast ned?

– Eg foreslår at du tek ein titt på 
nettsidene til Lakkegata skule i 
Oslo. Det er ein fleirkulturell skule. 
Men tru berre ikkje at det finst enkle 
løysingar her!

Møtet med utfordringane
Lakkegata skule er ein typisk 

Oslo-skule med mange fleirsprå-
klege og -kulturelle elevar. For å 
takle utfordringane har dei mellom 
anna sette mykje inn på elevtilpassa 
læring. Fleksibilitet er stikkordet. 
Eit eksperiment kalt «Barn Bader i 
Bøker» er teke i bruk spesielt med 
tanke på tospråklege elevar. Målet 
er å auke ordforrådet og det språ-
klege medvitet hos barna, middelet 
er å ta i bruk kreative metodar. I 
tillegg er skulen med i prosjektet 
ConnectOslo . Hovudindikatorane 
er konsentrasjon, dispiplinproblem, 
mobbing, vald, rasisme, skulk og 
negativ gjengdanning, som skulen 
vil møte med ordensreglar og hald-
ningsskapande arbeid.

det nokså tydeleg her på skulen. 
Eg trur det kan vere fordi folk 
føler seg meir komfortable med 
sine eigne. Ein har noko til felles 
– både dei og me.

– Kva kan ein 
gjere for å forandre 
dette?

– Me kan ha 
aktivitetar i lag, 
gjere noko saman.

– Trur du det vil 
forandre seg?

– Kanskje litt, men dei heilt 
store forandringane er eg ikkje 
sikker på om vil komme.

Trur fordommer har skulda.
John-Erik fortel at det er ulike 

klikkar på skulen, avhengig av 
kva for interesser elevane har. 
Spesielt nemner han at det går eit 
skilje mellom allmennelevane og 
musikk-, danse- og dramaelevane. 
Men dette er skilje som ikkje alltid 
er like lette å sjå.

– Det har vore eit par episodar 
her tidlegare, litt spenningar 
mellom utanlandske og norske 
elevar. Fortsatt er det nok slik 
at fleire norske elevar ser på inn-
vandrarane som litt kriminelle. 
Nokon har faktisk grunn til det, 
og det kan eg forstå, sjølv om det 
ikkje er vidare pent. Andre har 
berre fordommar; dei går sjeldan 
eller aldri i lag med utanlandske 
elevar.

Etter å ha tenkt seg om ein stund, 
legg han til:

– Då eg gjekk i niande klasse 
fekk me ein elev frå 
det gamle Bosnia i 
klassa. I byrjinga 
var han veldig grei, 
var saman med alle 
i klassa. Men etter 
kvart byrja han 
å hengje meir og 
meir saman med 
andre frå Bosnia. 
Han blei tøffare, 
gjorde dårlege ting 
for å tøffe seg. Trur 

det kan ha noko å gjere med at 
utanlandske elevar blir usikre og 
vil finne andre som er som dei. 
Kulturelle skilnader kan vere 
avgjerande. Ein ønskjer å vere 
med folk ein forstår. Mykje skul-
dast nok likevel fordommar. Me 
må rett og slett endre oppfatning 
og syn på kvarandre for å bryte 
barrierane. 

Få klagesaker hos Pressens 
Faglige Utvalg

Ein representant for Norsk 
Presseforbund forstår at enkelte 
føler massemedia kan vere med 
på å skape frykt for innvandrarar. 
Likevel held han fast ved at det 
ikkje er noko presseetisk galt i å 
forklare opphavet til ein person.

Egil Sundvor er organisasjons-
sekretær i Norsk Presseforbund. 
På spørsmål frå AntirasisteN med 
tanke på måten norsk presse fram-
stiller innvandrarar, meiner han 

at dei generelt dekker saker som 
gjeld innvandrarar på ein sakleg 
og ordentleg måte og seier Pres-
sens Faglige Utvalg (presseetisk 
sjølvjustisorgan, red.anm.) berre 
har motteke eit par klagar med 
dette som tema.

– Ein fleirkulturell elev har uttalt 
til AntirasisteN at han føler media 
er med på å skape frykt for inn-
vandrarar, spesielt blant eldre. Har 
du nokon kommentar til dette?

– Det vil alltid vere grupper i 
samfunnet som meiner media kan 
vere med på å skape frykt. Det er 
ikkje noko presseetisk galt i å 
forklare opphavet til ein person.

– Men er det relevant?

– I dei få klagesakene me har 
motteke har det vært relevant. 
Dei har omtalt gjengar og etnisk 
tilhøring.

– Kva med stigmaet som ofte 
heftar ved ei slik omtale?

– Tyder det at ein ikkje skal 
skrive det dersom personen det 
dreier seg om er innvandrar? 
Det at ein person blir omtalt 
som innvandrar, treng ikkje tyde 
at vedkommande er til dømes 
mørkhuda, innvandrar er eit vidt 
omgrep. Me har i alle høve ikkje 
motteke mange klagar på dette 
punktet, fortel Sundvor, og legg 
til at pressa handterer temaet på 
ein akseptabel måte.

PÅ FORNAMN: Intervjuobjekta frykta lesarar ville tru AntirasisteN hadde vore på Al-Quaida-møte dersom me brukte etternamna deira. 
Til venstre Hatim, til høgre Lejla.

Konkurranseaspektet viktig
Geir Johansen ved Statens læringssenter svarer villig på 
spørsmål om fl eirkulturelle i skulesystemet, men under-
strekar at det ikkje fi nst enkle eller eintydige svar.

USIKKER: John-Erik Solaas meiner 
fl okkmentaliteten kan forandre seg, 
men er usikker på i kor stor grad.
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Mandag 19. april arrangerte 
UDI sin tredje årlige vår-
konferanse, denne gangen 
med temaet integrering. 

AV:  MAJKEN AUNE OLSEN

Folkemusikk på tvers av kulturer
Konferansen «Mellom to hjem-

land - hvilke krefter styrer inte-
greringsprosessen?» ble åpnet av 
noe så passende og politisk korrekt 
som folkemusikk, – fra to forskjel-
lige land. Aliou Cissocho på kora 
og Andreas Ljones på harding-
fele spilte sammen og vakte stor 
begeistring hos deltagerne. 

En dag til inspirasjon
Direktør i UDI, Trygve G. 

Nordby holdt åpningstalen, hvor 
han snakket varmt om innvand-
ring og migrasjon. Han påpekte 
nødvendigheten av sunn og fun-
gerende innvandringspolitikk for 
å sikre fortsatt vekst, både økono-
misk og med hensyn til folketall, 
i Europa. 

Ved å stille spørsmål som hvem 
innvandrerne er idag, og hva inte-
grering egentlig er, satte direktøren 
fast dagsordenen: Å  sammen la 
oss inspirere av foredragsholderne 
til å finne nye og bedre løsninger 
på integreringsproblematikken.

Bredt spekter
Mange organisasjoner, etater 

og kommuner hadde tatt veien til 
Oslo for å få med seg innledere 
som Rosaline Frith fra den Cana-
diske regjeringen, Jan Karlsson fra 
Global Commition on International 
Migration og kommunalminister 
Erna Solberg.

 Et bredt spekter av innledere som 
alle hadde noe å si om integrering 
og kulturbarrierer. Forsker ved 
universitetet i Aalborg, Annick 
Prieur, holdt en innledning om 
ungdom med innvandrerbakgrunn 
og hvordan de selv definerte sin 
situasjon med hensyn til kulturfor-
skjeller og identitet. 

Kjønn og integrering
Direktør ved Likestillings-

senteret, Long Litt Woon, snak-
ket om kjønnets betydning for 
integreringsprosessen. Hun stilte 
spørsmålene hun mente burde 
sette dagsorden for integrerings-
spørsmålet; Hvor forskjellige kan 
vi være, og hvor like må vi være? 
Farene ved å underkommunisere 
likhetene mellom kjønnene og de 
forskjellige etnisitetene, og at like 

rettigheter ikke nødvendigvis fører 
til like muligheter for kvinner og 
menn. Heller ikke i integrerings-
prosessen.

«Ingen god oversikt»
Assisterende direktør i UDI, 

Manuela Ramin-Osmundsen, 
begynte sin innføring med å stille 
et spørsmål hun ofte blir stilt. «I 
hvilken grad fungerer integrerings-
prosessen i Norge i dag?» På dette 
fikk vi beskjed om å sitere henne; 
«Jeg har ingen god oversikt!». 

Men hun lanserte tre punkter 
hun mener må gjennomføres for 
å lykkes med integrering i Norge 
i dag: 1. Gode målemetoder, 2. 
Virkemidler som treffer og 3. 
Tydelig forankring og ansvarsplas-
sering. Ramin-Osmundsen vektla 
også tungt at staten ikke kan gjøre 
alt, heller skal den ikke bli satt i 
en slik posisjon. Hun mener vi må 
sørge for at alle samfunnsledd tar 
ansvar og sørger for en fungerende 
integrering.

Ikke særlig konkluderende
Tanken bak konferansen er viktig 

og grunnleggende, men desverre 
klarte ikke arrangøren å komme 
med noe mer konkluderende til 
slutt enn at dette er alles ansvar, 
og noe vi må jobbe hardere med 
fremover. 

Man må nesten kreditere UDI for 
å ta et standpunkt mot Erna Sol-
bergs harde kjør på innvandrere 
og flyktninger, samtidig som jeg 
hadde forventet en mer tydelig 
retning. 

FOR MER INFORMASJON OM KONFERANSEN, TA 
KONTAKT MED MAJKEN AUNE OLSEN, TLF 
73 53 07 27

Aktuelt
• Gratis konsert til Arve sitt minne
Ei breid antivalds mobilisering er på gang framfor femårsdagen for Arve 
Beheim Karlsen sin bortgang. Store artistnamn står i kø for å vera med 
og markera 23. april 1999, skriver Sogn Avis. Sidan den tragiske vårnatta 
har Arve Beheim Karlsen blitt det sentrale symbolet i kampen mot den 
rasistisk motiverte valden. Stjerner som Dina, Karpe Diem, Kine Hellebust, 
Fabel og gruppa Sogn, forutan sprintaresset John Ertzgaard, er mellom 
dei mange som skal innta Sogndal og Sognahallen denne kvelden. Kon-
serten i Sognahallen skal etter planen avsluttast med fakkeltog til staden 
der Arve Beheim Karlsen vart funnen drukna.

• Flere utenlandske tiggere 
 Det siste året har politiet registrert en markant økning i 
antallet tiggere i Oslo sentrum. Flere tiggere med utenlandsk 
bakgrunn har også havnet på gata. – Vi ser at det kommer 
flere som ikke er av etnisk norsk opprinnelse og asylsøkere 
på gata. Jeg registrerer dessverre at flere også blir tyngre 
brukere av narkotisk stoff, sier førstebetjent Morten Haukland 
ved Sentrum politistasjon til Dagsavisen. Regiondirektør Bjørn 
Holden i Utlendingsdirektoratet kan ikke utelukke at flere 
asylsøkere uten oppholdstillatelse nå bor på gata. Han ønsker 
nå å kartlegge miljøet på gata sammen med politiet.  

• Centrum mot rasism innviet
Centrum mot rasism (CMR) er den første sentrale 
organisasjonen for samarbeid om arbeidet mot rasisme 
og diskriminering i Sverige. En av de viktigste oppgavene 
blir å synliggjøre det strukturelle mønsteret i samfunnet 
som holder mange med utenlandsk bakgrunn utenfor det 
svenske arbeidsmarkedet. Bare organisasjoner kan bli 
medlemmer, ikke privatpersoner.
CMR har overtatt hjemmesiden 
www.sverigemotrasism.nu fra Integrationsverket. 

Anfal er navnet på en 
av de mest barbariske 
og brutale handlingene 
mot kurderne i den 
nyere historie. 
AV: A. KHANAQINI (KURDISKE GRUP-

PER I SOS RASISME I NORGE)

Massive overgrep
I begynnelsen av 1988 

startet Saddams regime den 
såkalte Anfal- kampanjen 
overfor kurdere i Kurdistan- 
Irak. Kampanjen som varte 
ca. 1 år hadde som mål å 
ødelegge infrastrukturene i 
det kurdiske området og elimi-
nere det kurdiske folket. Noen av 
de verste overgrepene skjedde i 
april 1988. Saddams hær brukte 
alle slags våpen blant annet 
bombefly, tanks og kjemisk gass. 
Det ble brukt i stort omfang mot 
sivilbefolkningen i området.  

Kampanjen bestod av syv mili-
tære offensiver som dekket nesten 
alle hoveddistriktene i Kurdis-
tan- Irak, her i blant Germian, 
Suliamaniye, Hawler og Badinan. 
Hus, skoler, sykehus, trær, grønne 
områder, naturressurser og dyr ble 
brent i stykker. Under kampanjen 
ble ca. 2000 kurdiske landsbyer 
jevnet med jorden og titusenvis 
av mennesker ble massakrert eller 
bortført. Anslagene varierer fra 50 
000 mennesker til det tredobbelte. 
(Kilde: Human Rights Watch, 
http://hrw.org/reports/1993/
iraqanfal/ANFALINT.htm)

Fascistisk kampanje
Anfal- kampanjen var den 

systematiske praktiseringens av 

Saddams fascistiske ideologi 
mot den kurdiske befolkningen, 
og en planlagt militæropera-
sjon for å utrydde den kurdiske 
landsbykulturen. Saddams regime 
utførte alvorlige forbrytelser mot 
menneskeheten som særlig omfat-
tet angrep mot sivilbefolkningen. 
Det internasjonale samfunnet og 
de vestlige landene grep dess-
verre ikke inn ovenfor Saddams 
kriminelle handlinger.   På dette 
tispunkt brøt det internasjonale 
samfunnet menneskerettighets-
loven.

Uklare skjebner
Hittil er det uklart hva som 

hendte med livene til de titusenvis 
av menneskene som ble bortført. 
Etter at det irakiske regimet ble 
styrtet, ble tonnevis av dokumen-
ter som tilhørte Saddams etter-
retningstjeneste funnet. Noen av 
dokumentene viste at mange av de 
som ble bortført  i Anfal- opera-
sjonen av unge jenter og kvinner, 
ble sendt til nattklubber og bordel-
ler i Egypt. Mange menn ble sendt 

til irakiske laboratorier til bruk i 
kjemiske våpeneksperimenter.       

Halvparten av massegravene 
som ble funnet og åpnet etter 
regimets fall inneholdt lik av 
kurdere. Dette viser at mange av 
kurderne som forsvant i Anfal ble 
henrettet. Dette gjaldt spesielt 
menn og barn.     

Oppreisning for kurderne?
Det kurdiske folket oppfor-

drer det internasjonale samfunn 
representert av FN, de vestlige 
landene og menneskerettighets-
organisasjonene i verden, til å 
opprette en internasjonal domstol 
som kan forfølge de menneske-
rettsforbrytelser som fant sted i 
løpet av Anfal- kampanjen. Det 
internasjonale samfund må være 
sitt ansvar bevisst og åpne for en 
full etterforskning av skjebnene 
til kurderne som ble bortført eller 
forsvant. Vi ber også om at den 
14. april blir erklært som interna-
sjonal sørgedag til minne om alle 
Anfal- ofrene.

AV: OLA MELBYE PETTERSEN

Underbemannede mottak
Det finnes få minstekrav til 

bemanning av asylmottak for 
enslige mindreårige. På enkelte 
mottak er det åtte ansatte fordelt 
på 80 barn helt ned i 6-års alde-
ren. Mange av disse barna har 
bakgrunn fra krigsherjede land 
og sliter med alvorlige traumer.

Manglende behandlingstilbud
En stor andel av de enslige min-

dreårige har alvorlige problemer 
og trenger hjelp fra psykisk helse-
vern eller barnevern, allikevel er 
kravene til kompetanse og tilsyn 
på asylmottakene mye dårligere 
enn på norske barnevernsinsti-
tusjoner. Barna kjenner ikke sine 
egne rettigheter, og har heller ikke 
mulighet til å klage på ting de 
synes er urettferdig eller feil.

Straffes med bøter
En enslig mindreårig mottar 

2800 kroner i måneden til livs-
opphold. Dette skal dekke mat, 
klær, sko, fritidsaktiviteter, 
reise, telefon, egenandel til lege 
og medisiner og diverse ekstra-
utgifter. På mange asylmottak 
blir barna trukket 100 kroner fra 
livsoppholdsbeløpet hver gang 
de «oppfører seg dårlig», det kan 
bety å ikke stå opp til riktig tid om 
morgenen, bryte husregler eller 
ikke møter opp til skoletimen.

Bryter barnekonvensjonen
Barnekonvensjonen slår fast at 

det skal føres overoppsyn med 
barn under offentlig omsorg, og 
at alle barn har rett på rehabilite-
ring etter en væpnet konflikt. Slik 
fungerer det ikke i dag, og barne-
ombud Reidar Hjermann mener 
Norge er ansvarlig for alvorlige 
brudd på FNs barnekonvensjon.

KILDER: FONTENE OG DAGSAVISEN

Mindreårige asylsøkere får ikke hjelp
Enslige, mindreårige asylsøkere i norske mottak får ikke 
den lovfestede omsorgen de har krav på.

UDI’s vårkonferanse Anfal – Kurdernes Holocaust

• Får penger for å dra hjem
327 irakere i Norge hadde innen 
fristen 1. april søkt Utlendings-
direktoratet om støtte til å reise 
hjem til Irak, melder NRK. UDI 
regner med at flere får pålegg 
om å dra i løpet av våren. 
FNs høykommissær for flykt-
ninger mener irakere i utlandet 
fortsatt bør vente med å reise 
hjem. 

Kart som viser utbredelsen av Anfal-kampanjen
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alle 2004
10 år siden 

Apartheid!
I år er det 10 år siden Apartheid-systemet 
i Sør Afrika ble avskaffet. 17. mai for 
alle står for alt det Apartheid prøvde 
å undertrykke: Likeverd, frihet og 

samhold. Derfor bruker vi i år 17. 
mai til å feire 10-års jubileet for 

det frie Sør-Afrika. 
17. mai for alle: Integrering 

mot segregering.
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17. mai for alle
historie og mål

17. mai for alle så dagens lys i 1983. Bare 
noen dager tidligere hadde det blitt ringt inn 
en bombetrussel mot 17. mai toget i Oslo. 
Trusselen kom fra det nazistiske miljøet som 
mente barnetoget var blitt for fargerikt. 17. 
mai for alle kom som en reaksjon og protest 
mot de som ønsket å misbruke nasjonaldagen 
og påtvinge den et nasjonalsjåvinistisk og 
rasistisk innhold. Arrangementet ble de første 
ti årene avholdt i Spikersuppa, i 1993 ble det 
flyttet til Kubaparken på Grünerløkka.

Målet har hele tiden vært å samle et stort 
mangfold av mennesker til en positiv nasjo-
naldagsfeiring, med mangfoldig musikk og 
kultur som ramme. 
Det har for oss vært viktig å vise at alle, 

uavhengig av nasjonal og etnisk opprinnelse, 
språk, tro og seksuell legning, kan feire 17. 
mai sammen. Arrangementet har hatt stor 
framgang de siste årene, med økt oppslut-
ning fra både publikum og artister. Mange 
av Norges mest kjente artister har stilt opp 
gratis for å støtte saken, og i to siste årene 
har mellom 12 og 15 000 publikummere vært 
med på å feire 17. mai for alle. 

Samtidig har det vært episoder som tyde-
lig har vist behovet for et antirasistisk fokus 
på 17. mai. For fem år siden mottok Rubina 
Rana, pakistansk innvandrerkvinne, draptrus-
ler da hun ble valgt til leder av 17. mai-komi-
teen i Oslo. De voldelige, rasistiske miljøene 
er heldigvis små, men de utgjør like fullt en 
trussel mot mennesker og demokratiet. Disse 
ekstreme miljøene bidrar til å senke lista for 
hva som tillates av rasistiske ytringer og 
handlinger. Vi vil kjempe mot dette, 17. mai 
skal aldri bli en dag for ytringsterror, vold 
og rasisme.

Vi jobber hele tiden for å gjøre arrangemen-
tet bedre, bredere og med et enda tydeligere 
budskap. Vi vil at 17. mai for alle skal være 
en meningsfull og viktig del av nasjonaldags-
feiringen, et sted der alle er velkommen!

SOS Rasisme

LENA ANETTE PAULSEN
I år er det 10 år siden Apartheid-
systemet i Sør Afrika ble avskaf-
fet. 10. mai 1994 var 46 år med 
statlig, systematisert rasisme 
– og et av de mørkeste kapitlene i 
vår nære historie – endelig over.

Motstand mot apartheid
Sør-Afrikas historie under Apartheid ble 

nok en grusom påminnelse om hva rasis-
tiske ideer kan gjøre med et samfunn, hvis 
de får lov til å komme til uttrykk. Over 
hele verden ble det dannet solidaritetsbe-

vegelser og protestaksjoner for å vise 
støtte til den undertrykte befolkningen i 
Sør-Afrika.

Også i Norge skapte motstanden mot 
Apartheid en sterk antirasistisk bevegelse. 
Den synlige undertrykkingen i Sør-Afrika 
var noe som engasjerte brede lag av befol-
kingen, og bidro til å øke bevisstheten om 
den ideologiske rasismens dype røtter. 

«Rasepolitikk»
Troen på forskjellige menneskeraser 

hadde ikke blitt borte etter 2. verdens-
krig og Hitlers jødeutryddelse, den 
levde fortsatt i beste velgående. FN og 
moderne vitenskapsfolk hadde slått fast 
at alle mennesker tilhører den samme 
rasen, men den politisk konstruerte ideen 
om «menneskerasene» trengte ikke et 
vitenskapelig grunnlag – den var allerede 
dypt nok forankret i hodene på folk. Den 
såkalte «raseskillepolitikken» ble brukt 
til å undertrykke den svarte majoriteten 
i Sør-Afrika, mens det hvite mindretallet 
fikk lovfestet sin rett til politisk og øko-
nomisk styre.

17. mai for alle 2004: 10 år siden 

« Vi gleder oss til 17. mai for 
alle, slik barna gleder seg til 

pinneisen på 17. mai. Dette er bare 
topp for oss! Vi ønsker å delta på 
arrangementet først og fremst fordi 
det antirasistiske arbeidet alltid er 
viktig, og særlig på 17. mai. Dette 
er en manifestasjon på at «Norge» 
endelig ser på seg selv som en 
flerkulturell nasjon.

Bruvoll/ Halvorsen

« R



10. mai og 17. mai
10 år etter er Apartheid fortsatt et ord 

som engasjerer og vekker avsky, det er 
synonymt med rasisme og segregering. 
10. mai 2004 er en viktig antirasistisk 
merkedag, bare en uke før vi feirer vår 
egen nasjonaldag. 

17. mai for alle står for alt det Apartheid 
prøvde å undertrykke: Likeverd, frihet og 
samhold. 

Derfor vil SOS Rasisme i år bruke 17. 
mai til å feire 10-års jubileet for det frie 
Sør-Afrika, med et budskap som er selve 
kjernen i 17. mai for alle: Integrering mot 
segregering.

Apartheid
I 2004 er det ti år siden Apar-

theid offisielt ble avskaffet i Sør-
Afrika. 

I samarbeid med Mmino har 17. 
mai for alle i år hentet Tumi and 
the Volume, som kommer helt 
fra Johannesburg for å spille ved 

årets arrangement. Bandet består 
av Tumi Molekane (poet og MC), 
Tiago C Paulo (gitar), Paulo Chi-
banga (slagverk) og Dave Bergman 
(bass). Bandet var også i Norge i 
2003 da de spilte  på Quartfesti-
valen.

Levende musikk
I 2003 gav Tumi and the Volume 

ut sin debutplate «Live at the 
bassline», et opptak fra et bandets 
konserter på The Bassline i Johan-
nesburg. Platen er det første hip 

hop «livealbumet» som er utgitt i 
Sør-Afrika. I motsetning til de 
fleste band innen denne sjangeren 
har de ingen DJ, men bruker kun 
levende instrumenter. Musikken 
har et funky lydbilde, men inne-
holder også elementer fra reggae, 
rock og dub. 

«17. mai for alle» er svært stolte 
av å kunne presentere et Sørafri-
kansk band i Kubaparken i år. En 
bedre måte å feire 10-års jubileet 
for det frie Sør-Afrika kan vi van-
skelig tenke oss. Vi gleder oss.

Konsert på Blå
• 15. mai vil SOS  Rasisme sammen 
med konsertforeningen Blå 
arrangere konsert med «Tumi and 
the Volume» og andre norske band. 
Møt opp på Blå fredag 15. mai og få 
med vorspielet til «17. mai for alle»!

Tumi and the Volume
– hip hop fra Sør-Afrika

«lika är olika + olika är lika = bäst
Jmyhaze Beatbox

Program 17. mai 
for alle 2004
15.00 Halvorsen/ Bruvoll og Majorstuen

15.45 Groan Alone

16.30 Hanne Hukkelberg

17.15 World music (TBA)

18.00 Jmyhaze Beatbox

18.45 Tumi and the Volume

19.45 Orango

20.30 Gisli

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

« Å spille på 17. mai for alle er den 
beste antirasistiske uttalelsen 

jeg kan gi. Gisli

« Det er en ære å få være med å 
feire at denne byen er stor nok 

for alle! Orango

« Alle bør være antirasister, men 
det beste ville vært om ingen 

trengte å være det...
Hanne Hukkelberg

Rasisme er for tapere!
Groan Alone (Martin Hagfors) 



• Mmino har støttet 17. mai 2004. 
Midlene fra Mmino blir brukt til å 
hente den Sør-Afrikanske gruppa 
Tumi and the volume til Norge og 
Kubaplassen. 

Kort om Mmino:
• Mmino, er drevet av det sørafrikanske 
«National Arts Council (NAC)»  i sam-
arbeid med de norske Rikskonsertene.

Hensikt:
• Styrke Sør Afrikansk musikk og 
kultur.

Mål:
• Bidra til sosial og økonomisk vekst 
for folk i Sør-Afrika

• Nå alle provinsene i Sør-Afrika og 

forsterke det regionale og nasjonale 
samarbeidet.

• Bygge kompetanse og skape verdier 
gjennom samarbeid mellom Sør-Afri-
kanske og norske institusjoner.

• Utvikle og opprettholde et troverdig, 
effektivt og velkjent finansieringspro-
sjekt støtteprogram.

• Utvikle samarbeid med land i den Sør-
Afrikanske utviklingsregionen.

Mer info: http://www.mmino.org.za

Mmino: 
Det Sør-Afrikanske/ Norske utdan-

ning- og musikkprogrammet

17.mai for 
alle barna

et avgrenset familieområde med 
aktiviteter for barna

• Det vil være et eget område for små-
barnsfamilier med aktiviteter beregnet 
for barn fra 0 til 5 år. Området vil holde 
åpent fra 13.00 til 17.00 og ha god 
barnevogntilgang. Det forutsettes at 
barna er i følge med voksne, dette er 
ikke et sted for barnepass. Det vil bli 
fellesgriller til fri benyttelse og salg av 
pølser (til grilling) og brus. Området 
har også egen do og stellebord.

Aktiviteter:
• telt med eget underholdningsprogram 
for barna 

• ansiktsmaling
• tegnebord
• lekeapparater

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

bli medlem:
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Takk til:

Kast søpla di!
Aktivistene på 17. mai for alle jobber gratis 

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

Grill og rydd forsvarlig!
Bruk gjerne engangsgrillen din, men ikke kast 

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

Ikke alkohol fra oss/ 
oppfør deg menneskelig
SOS Rasisme er en rusfri organisasjon. Vi vil 

ha et bra arrangement med minst mulig innslag 
av fyll, og ber deg spare litt alkohol til etter 21:
00. Dersom noen i nærheten selger alkohol er 
det ikke i vår regi.

Ikke drit i hagen!
Vi har satt ut en god del toaletter. Disse ber 

vi deg om å bruke. Vi er smertelig klar over at 
det burde vært flere, hvis du også syns det kan 
du kanskje si til Oslo kommune at de bør støtte 
oss økonomisk.

Fattigdom er kjipt!
Å drive festival så å si uten offentlig støtte er et 

underskuddsforetak, men du kan hjelpe oss med 
å gjøre utgiftene lavere og inntektene høyere. 
Dette kan du gjøre ved å støtte oss økonomisk, 
behandle alt i parken som om det var Ming-
vaser, og melde deg inn i SOS Rasisme. 

Er du snill med oss, blir 
det fest neste år også! 

Gratulerer med dagen!
Med hilsen fra 17. mai for alle-styret, 
SOS Rasisme, 
Oslo og Akershus Fylkeslag

Er du snill og ansvarlig?

Asker SOS Rasisme 
Bislet Bilutleie

Geir Bremer
Bærum SOS Rasisme

Flügger

Forum for utvikling og miljø
Lørenskog SOS Rasisme

Knut Kleppe
IT Grafisk

Mucho Mas A/S
Nesodden SOS Rasisme
Oslo Vest SOS Rasisme
Oslo Øst SOS Rasisme

Paperwork
Qvisten Animation

Ramona skosalong A/S
Sound of Grünerløkka

Stig & Stein
Ås SOS Rasisme
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• Har ikke råd til mat og medisin   
Helsevesenet i Vågan rapporterer om underernæring blant asylsøkere som følge av dårlig øko-
nomi, skriver Smaalenenes Avis. Kommunelege Morten Bain konstaterer at mange av hans pasi-
enter fra mottakene i Vågan ikke har råd til å kjøpe de medisinene han ordinerer. Helsesøster Inger 
Heidi Andfjell er ansatt i flyktningtjenesten. Hun vet mye om asylantenes kosthold, og er fortvilet. 
– De har nok penger til å overleve, men ikke nok til et variert og sunt kosthold. Mange av dem 
spiser kun et eneste måltid om dagen. Mange sliter med typisk jern- og vitaminmangel. De er 
slappe og trøtte. De får hudproblemer, infeksjoner, og føler seg generelt uvel. Utlendingsdirektora-
tet sier at stønaden skal dekke det viktigste, men den gjør ikke det. Skulle det dessuten oppstå et 
medisinsk behov i tillegg, knekker budsjettet fullstendig, sier hun.

AV: TORE TOBIASSEN OG STIAN  B. THORMODSÆTER

Både artister og publikum gikk gjennomvåte 
av svette ut av lokalet etter en og en halv time 
med fengende tekster, beinharde beats og et 
hoppende publikum som aldri fikk nok.

Bra Publikum
Til tross for et ikke alt for stort oppmøte 

ble altså arrangementet en suksess. Rundt 50 
betalende utgjorde det festladede publikum-
met, som laget så mye liv at man skulle tro det 
minst var dobbelt så mange innenfor dørene.

Først opp på scenen var de to lokale rappe-
rene fra gruppa OSK, før jentene fra Naken ID 

fortsatte med et par låter om deres tanker om 
en urettferdig verden. Allerede da var publi-
kum godt oppvarmet, men det var da Kriminell 
Kunst entret scenen at ting begynte å ta skik-
kelig av. Med knallharde politiske tekster og 
tunge beats, fengslet de unge Stavanger- rap-
perne salen og fomelig alle skrek «Fekk opp 
fingen» i takt på det siste refrenget.

Gatas Parlament
Og enda hadde vi det beste til gode, for etter 

3 kanonbra support-acts gikk Norges kanskje 
beste live-gruppe, Gatas Parlament, på den 
intime Møllå-scenen. Folk var i ekstase! Vi 

har sett en god del hiphop konserter i vårt liv, 
men dette må være en av de best gjennomførte 
konserter vi noen gang har sett! En perfekt 
mix av gamle slagere og nye godbiter, blandet 
med Gatas spesielle humor og kontakt med 
publikum.

Økonomisk gikk konserten i underskudd med 
rundt 10 000,- men det var definitivt verdt det! 
Et mer vellykket antirasistisk arrangement har 
vi aldri opplevd. Var ikke alle reindyrka anti-
rasister før konserten kan vi garantere at de er 
det nå. Det sørget tre karismatiske hiphopere 
fra Oslo for!

Vågan:
Vågan kommune har 

nå fått et eget lokal-
lag. De har hatt tre 
medlemsmøter og seks 
arbeidsmøter. Fredag 
23. april hang lokallaget 
opp banner med teksten «Norge 
bryter menneskerettigheter», i 
sympati med ti etiopere som har 
sultestreiket etter å ha fått  avslag 
om oppholdstillatelse i Norge. 
Lokallaget har også deltatt på 
møter i Svolvær kirke om  kir-
keasylantene, og blitt  intervjuet 
i lokalavisa. 

Vågan SOS Rasisme jobber med 
en markering på 17. mai.

Kongsberg:
Lokallaget planlegger en antina-

zikonsert. De skal også ha en vis-
ning av en kortfilm av Hishan al 
Zouki, om tilstanden på Holmlia 
i tiden etter drapet på Benjamin 
Hermansen. 

Drammen:
Drammen SOS Rasisme skal ut 

til skolene og ha masse stands så 
snart tentamen er ferdig!

Elverum: 
På Elverum har lokallaget åpne 

møter om rasisme på ungdomshu-
set hver torsdag kveld. De ønsker å 
få større interesse for antirasistisk 
arbeid hos folk flest. Snart skal de 
ha en Palestinamarkering. 

Stavanger:
14. februar arrangerte Stavanger 

SOS Rasisme en idrettsturnering. 
Formålet med arrangementet var å 
knytte bekjentskap gjennom idrett 
og over kulturgrenser. Arrange-

mentet ble holdt i Lurahallen i 
Sandnes og var en kjempesuk-
sess! Tilbakemeldingene etter 
arrangementet var svært positive, 
alle hadde kost seg masse. Laget 
anbefaler alle lokallag å ha et 
lignende arrangement!

15. april arrangerte lokallaget 
i samarbeid med ungdomshuset 
Metropolis en antirasistisk rap-
konsert. Formålet med konserten 
var å ha det gøy, få mange ung-
dommer til å bli oppmerksomme 
på rasismeproblemet og få nye 
medlemmer. 

De hadde lokale rappband som 
Naken Identitet, Kriminell Kunst 
og CTC til å varme opp, før 
Gatas Parlament gikk på scenen. 

Konserten ble en kjem-
pesuksess, og de fikk 50 
nye medlemmer til SOS 
Rasisme. Arrangement 
ble avsluttet med at 

alle i salen ropte «knus 
rasismen».

Kristiansund: 
Lokallaget skal ha konsert 

1.mai. Der blir det blant annet 
appeller fra SOS Rasisme. Ellers 
har de hatt en representant fra 
lokallaget i byens parolekomité 
og en i 1. maikomiteen. De plan-
legger tog på 17.mai.

Kirkenes: 
I Kirkenes har de en periode vært 

plaget med en ungdomsgjeng som 
har spredt rasistiske ytringer og 
oppført seg rasistisk i nærmiljøet. 
SOS Rasisme har fått et nytt lokal-
lag der som ønsker å motarbeide 
denne rasismen.

LokallagsrundenLokallagsrunden
gi oss tips@sos-rasisme.no

Fredag 16. april arrangerte Bryne 
Antirasistisk Ungdom konsert med 
Gatas Parlament, Kriminell Kunst og 
Naken ID på gamle Bryne Mølle. 
Vi regnet med et fett show, men kon-
serten gikk over all forventning. 

• Mer skjønn i innvandrersaker
Krf vil ha lovendringer som gir Kommunaldepar-
tementet større muligheter til å ha overordnet 
ansvar for utlendingsforvaltningen, melder 
NRK.no. De vil at organisasjonen av Utlendings-
direktoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) 
skal gjennomgås på nytt for å bedre sikre at 
Kommunaldepartementet kan ivareta ansvaret 
som overordnet instans for utlendingsforvaltnin-
gen. Partiet vil også at departementet skal få 
innsyn i saksbehandlingen til UNE. 

• Sesongarbeidstillatelse utvides 
Fra og med 19. april 2004 blir det mulig 
å få sesongarbeidstillatelse i 6 måneder, 
skriver Krd. 
Endringen i bestemmelsen om sesong-
arbeid innebærer at det gis mulighet til å 
innvilge tillatelse av inntil seks måneders 
varighet, i motsetning til i dag hvor det 
kan gis tillatelse av inntil tre måneders 
varighet.

Antirasistisk hip-hop på Bryne

Gatas Parlament skapte stemning i Stavanger og Bryne.

Naken identitet på ungdomshuset Metropolis i Stavanger.

Brudd på mennes-
kerettighetene!

I Svolvær i Lofoten har åtte 
rettsløse etiopiere fått brev 
fra UDI med utkastelsebe-
gjæring fra asylmottaket. 

AV KJERSTI RYAN

Disse etiopierne har fått andre 
gangs avslag på sine søknader om 
opphold i Norge. På grunn av deres 
vanskelige situasjon i hjemlandet 
ønsker de ikke å reise tilbake. 

Etiopia har flere store interne 
konflikter. Mange grupperinger 
er i konflikt med hverandre, og 
landet har et svært anspent forhold  
til nabolandet Eritrea. Etiopi-
ere med eritreisk bakgrunn har 
det svært vanskelig. Etiopia vil 
ikke motta sine egne hvis de ikke 
samarbeider, og disse etiopierne 
regnes derfor som ureturnerbare. 
De har nå mistet alle økonomiske 
ytelser, rett til legehjelp unntatt i 
akuttilfeller og de vil snart stå uten 
tak over hodet.

Menneskerettighetene
Støttegruppa for disse etiopierne 

mener Norge bryter Menneskeret-
tighetene. I følge artikkel 25 har 
«Enhver rett til en levestandard 
som er tilstrekkelig for han og 
hans families helse og velvære, og 
som omfatter mat, klær, bolig og 
helseomsorg og nødvendige sosiale 
ytelser ... «

Lokal støttegruppe
Det er nå satt i gang pengeinn-

samling lokalt. Støttegruppa jobber 
aktivt opp mot media for gjennom 
det å  nå politikere og beslutningsta-
kere. De ønsker også å sette et stort 
spørsmålstegn ved dagens asyl- og 
flyktningpolitikk.

FOR Å KOMME I KONTAKT MED STØTTEGRUPPA, 
TA KONTAKT MED SOS RASISME.

48-timersregelen utvides ikke
Utlendingsdirektoratet vil ikke utvide ordningen 
med 48 timers behandlingstid for asylsøkna-
der, melder P4. Fra nyttår har «grunnløse» 
asylsøknader hatt en behandlingstid på 48 timer, 
og kommunalminister Erna Solberg har bedt UDI 
se på muligheten for like rask saksbehandling for 
alle asylsøkere i Norge. UDI mener ordningen er 
for fersk til å utvides.

Ny visumdatabase
Visa Information System (VIS) er en ny 
sentral visumdatabase som skal opprettes i 
EU/Schengen, melder Krd. VIS er en del av 
Schengen-samarbeidet, og Norge tar del i 
arbeidet med å utforme retningslinjer og tekniske 
spesifikasjoner for databasen.
VIS vil utfylle dagens VISION som er et norsk 
elektronisk saksbehandlingssystem for visumsa-
ker. Første utviklingstrinn av VIS er planlagt 
operativt fra 2006.
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«17. mai for alle» presentere for 
første gang i fjor folkemusikk som 
en del av programmet. Blåmann 
Blåmann spilte til stor jubel for 
de mange fremmøte og var en 
av de mest spennende artistene 
ved fjorårets arrangement, ifølge 
bookingansvarlig Andre Ruud. 
«17. mai for alle» har derfor 
inngått et samarbeidet med Den 
Norske Folkemusikkscena 1 for 
å finne artister innen folkemu-
sikk som kunne stille ved årets 
arrangement. Antirasisten dro til 
Musikkens Hus i Oslo og møtte 
Asgaut Bakken, som både er pro-
sjektleder for Den Norske Folke-
musikkscena og tidligere gitarist 
i Blåmann Blåmann. 

Fokus på rasisme
- «17. mai for alle» er en enestå-

ende mulighet til å presentere fol-
kemusikk for et større publikum. 
Det er samtidig viktig at folke-
musikken deltar i et arrangement 
som setter fokus på rasisme. Fol-
kemusikk er et universelt språk 
som løser koder mellom kulturer 
og over landegrenser, og har etter 
min oppfatning en selvsagt plass 
på et slik arrangement.

Hete navn til 17. mai for alle
I år stiller Bruvoll/Halvorsen i 

Kubaparken. Duoen vil ha med 
seg Majorstuen, som også selv 
vil fremføre noen låter. Asgaut 
Bakken forklarer hvorfor akkurat 
disse ble valgt til å spille ved årets 
arrangement.

- Bruvoll/Halvorsen slapp debut-
platen sin i mars, har turnert over 
hele Europa og kommer trolig til 
å være blant de heteste navnene 
innen folkemusikk i år. Major-
stuen fikk nylig Spellemannspri-
sen i klassen for folkemusikk, og 
er kanskje de største av de nye 
profilene folkemusikken i Norge 
har i dag. Samspillet mellom disse 
to gruppene kommer til å være et 
svært spennende prosjekt.

Glemmer ikke 17. mai for alle
Asgaut Bakken kjenner godt 

arrangementet på Kuba og spilte 
selv på «17. mai for alle» i 2003. 
– Jeg var selv tilstede og det var 
virkelig moro å se mange tusen 
mennesker digge norsk folkemu-
sikk. For Asgaut og bandet var 
dette en opplevelse de aldri vil 
glemme. 

- Vi var ensidig positive etter 
konserten alle som en. Det var en 
stor opplevelse for oss å stå foran 
så mye folk og spille musikken 
vår. At vår innsats gikk til en sak 
som alle i gruppa stilte seg bak 
gjorde bare opplevelsen enda 
bedre.

Det er vel ikke vanlig at fol-
kemusikk får plass på et så stort 
arrangement?

- Ikke i Norge, men det er vel 
ikke så mange andre genrer som er 
bortskjemt med 10-15000 i publi-
kum på konsertene sine heller.

Hvordan går det så med den 
norske folkemusikken?

De fleste medlemmene av SOS 
Rasisme har nok ikke et nært for-

hold til norsk folkemusikk. Men 
det blir arrangert stadig flere kon-
serter, flere plater blir sluppet, og 
en kan lese mer om folkemusikk 
i avisene. Så noe må ha skjedd 
i løpet av de siste årene. Yngre 
artister som Gåte og Majorstuen 
har gjort at media har hatt et større 
fokus på norsk folkemusikk enn 
tidligere. Asgaut Bakken fortel-
ler at norsk folkemusikk er i 
framgang. Både det tradisjonelle 
og det utradisjonelle folkemu-
sikkuttrykket er sterkere enn 
noen gang. Utfordringen ligger 
i å fortsette denne utviklingen. 
Bakken forklarer nærmere.

- Folkemusikken må bli synligere 
for folk utenfor det tradisjonelle 
folkemusikkmiljøet. Vi må finne 
nye arenaer slik at folkemusikken 
kan bli mer ekspansiv i forhold til 
folk flest, og samtidig ta vare på 
det publikummet vi alt har.

Antirasisten ønsker Asgaut 
Bakken og Den Norske Fol-
kemusikkscena lykke til i det 
videre arbeidet med å formidle 
norsk folkemusikk, en kulturarv 
og tradisjon som vi alle kan være 
stolte av.

kultur

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

Spar med hjertet
www.bancofonds.no

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

i samarbeid med SOS Rasisme

• EU skjerper kampen mot 
Internettrasisme
EU-kommisjonen vil trappe opp 
kampen mot barnepornografi 
og rasisme på Internett, melder 
TV2 Nettavisen. 
Kommisjonen vil bruke 500 
millioner kroner de neste fire 
årene på å gjøre Internett 
sikrere for barn.

• Vossajazz tilegnet verdens flyktninger 
Vossajazz åpner med en konsert tilegnet verdens flyktninger. Ketil Bjørnstads «Sea-
farers Song» dreier seg om å søke etter en trygg havn. «Seafarers Song» er basert 
på tekster som i tid strekker seg fra Homer til journalister i The Guardian og deres 
reportasjer om hvordan likene av druknete marokkanere ble skyllet i land i Spania. De 
hadde druknet i overfylte båter underveis til det rike Europa. 
– Det har vært så uforpliktende og upolitisk å lage musikk de siste årene. Derfor var 
jeg rask til å si ja da Flyktningerådet foreslo et samarbeid rundt «Seafarers Song». 
Jeg er da tross alt nesten en 68-er, sier komponist og musiker Ketil Bjørnstad til 
Bergens Tidende.  Det var Flyktningerådets Petter Nome som foreslo samarbeidet for 
Bjørnstad.

Fakta om Bruvoll/Halvorsen
• Tore Bruvoll er fra Tromsø og har 
samarbeidet med musikere i mange 
sjangere. I dag  fremstår Bruvoll 
som en av Norges mest spennende 
yngre talentfulle gitarister. 

• Jon Anders Halvorsen fra Lunde i 
Telemark er bosatt i Oslo og hører 
med til sin generasjons dyktigste 
folkesangere. På Landskappleiken 
i 2002 fikk han prisen for beste 
vokal. Halvorsen er også medlem 
av folkemusikkgruppa Dvergmål.

• Møt opp på i Kubaparken i Oslo 
på 17. mai og få meg Bruvoll/
Halvorsen i samspill med Major-
stuen.

Hvem var 
Blåmann Blåmann?
• Blåmann Blåmann var en folke-
musikkvartett fra Vinje i Telemark 
anført av Odd Nordstoga. Bandet 
spilte frodige folketoner som var 
påvirket av musikernes rocktradi-
sjon. Materiale bestod av slåtter, 
springarer, gangarer og ballader 
med stor folk-forståelse. 

• Dessverre har bandet tatt en liten 
pause, men kanskje de kommer 
tilbake en gang. 

• Blåmann Blåmann spilte på «17. 
mai for alle» i 2003.

Bruvoll / Halvorsen:
Nattsang (heilo)

24. mars i år slapp Bruvoll/
Halvorsen sin debutplate 
«Nattsang» på Blå i Oslo. 

A l b u m e t 
inneholder 
middelalder-
ballader og 
folketoner 
fra Telemark 
og er hentet fra den vokale 
folkemusikktradisjonen. Bruvoll/
Halvorsen har bearbeidet musikken 
og resultatet er en kombinasjon av 
sing/songwritertradisjon og folke-
musikk. Musikken er meget still-
ferdig, duoen fremfører stort sett 
materiale med sang og gitar. Med 
seg på «Nattsang» har duoen Per 
Oddvar Johansen (perkusjon/trom-
mer), Gjermund Larsen (bratsj) og 
Arve Henriksen (trompet).

Den tradisjonelle sangen til Jon 
Anders ledsages av Tore Bruvolls 
gitarspill som er inspirert av alt 
fra afrikanske koraer til norske 
langeleiker, via countrymusikk fra 
Kentucky og gammel deltablues. 
Spillet er preget av frihet, inderlig-
het og nærvær. Med sitt finurlige 
fingerarbeid og kreative stemmin-
ger fargerlegger han landskapene i 
visene på en særegen måte. Tores 
gitarspill fletter seg uanstrengt inn 
i den tradisjonelle sangstilen til 
Jon Anders. Sangene blir på en 
fascinerende måte en utforskning 
av både vår gamle visekultur og vårt 
nåtidige musikkuttrykk. Så liker du 
stemningsskapende musikk og sart 
sang så er dette platen for deg.

KRISTIAN ULYSES ANDAUR

Det var en stor opplevelse å stå foran så mye folk og spille musikken vår, sier Asgaut 
Bakken fra Blåmann Blåmann. «17. mai for alle» gjentar suksessen fra i fjor og i år vil 
Bruvoll/Halvorsen presentere folkemusikerne i Kubaparken i Oslo. Vi gleder oss! 

17. mai for alle ’04: 

Slår et slag for folkemusikken

• 200.000 fortsatt på flukt fra Kosovo
Utsikten til å kunne reise hjem er fremdeles dårlig 
for de over 225.000 menneskene som ble drevet 
på flukt fra Kosovo i 1999, sier Flyktningerådet i en 
ny rapport. 
– Serberne og romafolket som flyktet fra Kosovo er 
blant de fattigste og mest marginaliserte mennes-
kene i Serbia og Montenegro, sier generalsekretær 
Raymond Johansen i Flyktningerådet til TV2 
Nettavisen.

Folkemusikk på 17. mai: Blåmann Blåmann på scenen under fjorårets 17. mai Foto: Lena Anette Paulsen
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• Utsatt for rasisme på fotballbanen
Under Nils Arne Eggen cup i Orklahallen fikk en spiller 
fra Flatås Idrettslag servert utsagnet “reis tilbake der du 
kom fra» av en motspiller. Nå skal Trøndelag Fotballkrets 
granske episoden.  
– Det er helt uakseptabelt at spillere opplever å bli utsatt 
for rasisme på fotballbanen. Slike holdninger er vi nødt til 
å få bort fra idretten. 
Dette bør samtlige klubber ta på alvor, sier leder i Flatås 
Idrettslag, Leif Husvik. 

Hans Petter Moland er en av 
Norges mest anerkjente regis-
sører, og det er lenge siden sist 
vi hørte fra ham, da med filmen 
«Aberdeen». Nå er han derimot 
tilbake etter 4 års arbeid med 
«The Beautiful Country», en 
film som virkelig er verdt ven-
tetiden. 

Reiseskildring
Man skjønner hvorfor det har 

tatt såpass lang tid å lage denne 
filmen – vi blir tatt med gjen-
nom Vietnam, Kambodsja og 
store deler av USA.  Filmen 
forteller historien til Binh (spilt 
av Damien Nguyen), en ung 
vietnamesisk gutt på  reise for å 
finne sin far og sin tilhørlighet.

Med en amerikansk far er 
ikke Binh særlig populær blant 
andre vietnamesere, og dette er 
noe han får merke i løpet av hele 
sin reise. Det bærer ut til byen, 
til en flyktningleir, på et men-
neskesmuglingsskip, og ut på 
et forsøk på å etablere seg i den 
nye verden. Reisen er lang og 
full av opplevelser og følelser; 
glede og sorg, håp og nedverdi-
gelse. Binh møter mange spen-
nende personer, blant annet den 
kinesiske jenta Ling (spilt av 
Bai Ling) som skal samme vei. 
De utvikler et nært forhold til 

hverandre. I tilegg ser vi Tim 
Roth i en mindre, men godt 
spilt rolle som kynisk kaptein 
på flyktningskipet.

Følelsesladet film
 «The Beautiful Country» er 

en episk og rørende historie som 
man ser det ligger mye arbeid 
bak. Følelsene river deg med, og 
man må være like kynisk som 
menneskesmuglerne i filmen for 
ikke å føle med det som skjer. De 
fleste av oss har sannsynligvis 
ikke vært gjennom en slik reise 
– filmen er i enkelte partier 
brutal når den viser hvor hardt 
det kan være å være flyktning.

Et godt manus og fantastiske 
skuespillerprestasjoner kom-
bineres med spennende og 
vakkert fotografi. Kameraet og 
regien sørger for at filmen lever 
opp til sin tittel: Det hele blir en 
fryd for øyet.

ADAM TUMIDAJEWICZ

The beautiful country
Regi: Hans Petter Moland
Produksjonsland: USA, Norge
Lengde: 2 t. 17 min
Med: Nick Nolte, Tim Roth, 
Bai Ling, Temuera Morisson, 
Damien Nguyen

Dennis Persson
«Jeg brøt med 

nazismen»
Dennis Persson har skrevet en 

sterk bok om seks år som nazist. 
Vi  får innblikk i en ensom opp-
vekst, og om fellesskapet han opp-
lever i nazistmiljøet. Historien er 
skrevet i jeg-form, og språket er 
ærlig og direkte.                         

Boken er gitt ut på Lettlest 
forlag, og den er såpass kort at du 
rekker å lese den på et lokallags-
møte. Den er et godt utgangspunkt 
for diskusjon om hva som gjør at 
folk blir med i nazistmiljøet.
CHRISTIANE W. MURIBØ

Vakker fi lm om 
fl ukt og tilhørighet

AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR

Jeg har lest og hørt mye om 
duoen Bruvoll/Halvorsen. De 
har vært på turne med Rikskon-
sertene, vært på veien i Europa, 
fått masse skryt i både norsk og 
europeisk presse og så skal de 
spille på «17. mai for alle». Selv-
sagt måtte jeg undersøke dette 
nærmere. Jeg møtte vokalisten i 
duoen, Jon Anders Halv-
orsen, for å snakke litt 
om debutplaten, litt om 
folkemusikk og litt om 
«17. mai for alle».

Antirasistisk arbeid er viktig
- Vi gleder oss til 17. mai for 

alle, slik barna gleder seg til 
pinneisen på 17. mai. Dette er bare 
topp for oss! Vi ønsker å delta på 
arrangementet først og fremst 
fordi det antirasistiske arbeidet 
alltid er viktig, og særlig på 17. 
mai. Dette er en manifestasjon av 
at «Norge» endelig ser på seg selv 
som en flerkulturell nasjon, sier 
Jon Anders Halvorsen.

I de siste årene har det vært 
mellom 10 og 15 000 mennesker 
til stede på Kuba på 17. mai. Jon 
Anders forteller at de er litt spent 
på mottakelsen, men tror det skal 
gå bra siden musikken deres ikke 
er vanskelig å like. 

Samarbeid med Majorstuen
På 17. mai vil Bruvoll/Halvorsen 

spille noen låter sammen med 
Majorstuen. En meget interes-
sant sammensetningen av to av 
de mest fremtredene banda innen 
norsk folkemusikk.  

- Det blir spennende! Majorstuen 
er et band med så mye rytme og 
besluttsomhet, mens vi er mer 
melodisk-sentimentale - nesten 
som Simon og Garfunkel, så 
samspillet må vel bli noe midt 
...! Litt middelalderballader, litt 
spellemannslag og litt gitarblues. 
Slå den!

Folkeliggjøring av folkemusikk
– Dere, Majorstuen, Blåmann 

Blåmann og Gåte tilhører en ny 
generasjon av folkemusikere. 
Føler du at norsk folkemusikk har 
fått en større plass i norsk musikk-
liv og blant unge mennesker?

- Gåte og før dem folk / jazz 
prosjekter, har vært viktig for 

«folkeliggjøringa» 
av folkemusikken. 
Jeg tror at flere fol-
kemusikere nå bor i 
de større byene, og 
det gjør musikken 

mer tilpasset bylivet. Likevel vil 
alltid den klassiske tradisjonsmu-
sikken ha appell til unge mennes-
ker, ungdom vil alltid være opptatt 
av det genuine.

Ny plate
Bruvoll/Halvorsen slapp tidli-

gere i år ut platen «Nattsang» (se 
anmeldelse). Jon Anders Halvor-
sen kan fortelle at plata stort sett 
har fått god mottakelse. Noen 
mener den ikke er tradisjonell 
nok, og andre at den er for tradi-
sjonell. Bruvoll/Halvorsen synes 
selvsagt at det er hyggelig med 
gode mottakelser både i Osloavi-
sene og i andre medier. 

Ut på Turné
Fremover blir det flere spil-

lejobber på Bruvoll/Halvorsen. 
Etter konserten på «17. mai for 
alle» vil duoen spille på en del 
festivaler i sommer. Til høsten 
vil de ha en kort norgesturné, ut 
på vinteren blir det europaturné på 
kontinentet og kanskje en tur til 
Storbritannia. Men aller viktigst, 
de kommer til Kubaparken i Oslo 
på 17. mai.

MER INFORMASJON PÅ 
WWW.FOLKEMUSIKK.NO

WWW.FOLKOGDANS.NO

WWW.SOS-RASISME.NO/17MFA

 Bai Ling prostituerer seg for å skaffe nok penger til å fl ytte fra fl yktningmottaket. Foto: Roland Neveu

• Ny forskning om handel med kvinner
På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepar-
tementet har Fafo beskrevet situasjonen for 
utenlandske kvinner på prostitusjonsmarkedet 
i Oslo. 
– Vi har med denne rapporten fått bekreftet at 
handel med kvinner fra Øst-Europa er et problem 
også her i Norge, sier kommunalminister Erna 
Solberg. Vi må gi ofrene hjelp, blant annet gjen-
nom en “refleksjonsperiode» på 45 dager, sier 
statsråden i Krds Nyhetsbrev.

• Å fortelle er våpen mot rasismen 
Julius Paltiel (79) sin bok «På tross av alt», som er hans egne ord om tiden i utryddelsesleiren 
Auschwitz III 1943-45, har kommet i ny utgave som billigbok.
– Nettopp fordi rasismen tiltar og Holocaust blir forsøkt fornektet, er det viktig at vi ikke mister motet, 
men fortsetter å fortelle, sier Julius Paltiel til Adresseavisen. 
Boka er skrevet av hans kone, Vera Komissar, og handler om hans rundt 900 fangedøgn med tortur 
og terror, det meste av tiden i Buna/Monowitz, Auschwitz III.
For sin innsats for menneskerettigheter ble Julius Paltiel nylig slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs 
orden. «Betydningen av den store brobyggergjerningen til jødisk historie, kultur og religion som han 
har utøvd, kan trolig ikke overvurderes», het det bl.a. i pressemeldingen fra Slottet. 

Bruvoll/ Halvorsen

«Vi gleder oss til 
17. mai for alle, 

slik barna gleder 
seg til pinneisen på 
17. mai. 
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• Ferguson slipper rasisttiltale
Everton-spissen Duncan Ferguson blir ikke tiltalt av det 
engelske fotballforbundet for sine angivelige rasistiske 
bemerkninger mot Fulhams Luis Boa Morte, skriver 
Nettavisen. Boa Morte leverte inn en formell klage etter 4. 
runde kampen i FA-cupen på Goodison Park. 
Ifølge Boa Morte hadde både Fergusons lagkamerater og 
Everton-spillerne hørt spissens rasistiske bemerkninger 
mot den portugisiske spilleren. 
Men det engelske fotballforbundet har henlagt etterfors-
kningen på grunn av bevisets stilling, melder BBC.

• Sverigedemokraterna får 
millioner av rik rasist
Sverigedemokraterna hevder at deres 
nye finansiør, belgieren Bernard Mengal, 
ikke er rasist. Men Expressen avslører at 
Mengal har gitt ut en bok der innvandrere 
kalles «negroida barbarer». Boken var 
en av grunnene til at Bernard Mengal er 
politianmeldt av den belgiske antidiskri-
mineringsmyndigheten.

• Rasisthets på direkten
Ron Atkinson er tidligere Manchester U-, WBA-, Aston Villa- og Shef-
field W manager. Fram til 25. april var han også ekspertkommentator 
for den britiske TV-kanalen ITV, melder Dagbladet.no. Atkinson brølte 
ut skjellsord uten å vite at mikrofonen hans var påslått. Mye av det 
Atkinson blåste ut kan neppe karakteriseres som noe annet enn grovt 
rasistisk. – En jævla lat stor nigger, sa Atkinson om Desailly før den 
36-årige Chelsea-kapteinen også ble stemplet som «jukserumpe». 
Også andre i Chelsea fikk passet påskrevet av 65-åringen.
Ifølge NRK-kommentator Arne Scheie har aldri norske TV-kommenta-
torer dummet seg ut på samme måte.

1. Navn, alder, lokallag, 
hva gjør du om dagen?

Elisabeth Johannessen, 17 år, 
leder i Haugaland Antirasistisk 
Ungdom (HAU). Jeg går på VK1 
med tegning, form og farge. På 
fritiden trener jeg, og er jeg mye 
sammen med venner. 

2. Hvor lenge har du vært aktiv i 
SOS Rasisme og hvordan ble du 
aktiv?

Jeg har vært aktiv siden høsten 
2002. Vi hadde OD-dag på skolen, 
da ville jeg jobbe med noe viktig. 
Tilfeldigvis gikk jeg forbi SOS 
Rasisme sitt kontor i Haugesund, 
så jeg gikk oppom og spurte om 
jeg kunne jobbe der på OD-dagen.  
Jeg vervet mange medlemmer den 
dagen. Så ble jeg med på Lokal-
lagskonferansen i Stavanger, det 
var knallgøy! Siden det har mitt 
hjerte tilhørt SOS Rasisme. 

3. Hvorfor er du aktiv 
i SOS Rasisme?

På  Karmøy, der jeg bor, snakkes 
det mye stygt om innvandrere. Jeg 
har mange utenlandske venner, og 
har lyst å gjøre noe med rasismen. 
Jeg har alltid brent for antirasisme! 
Jeg kan ikke hjelpe alle, men jeg 
kan gjøre noe. Hvis du brenner for 
det må du stå på uansett!

4. Hva gjør lokallaget i Haugesund? 
Nå for tiden runder vi av arbeidet 

vårt som flyktningguider, det har 
lokallaget vært i 6 måneder. Vi 
har faste møter hver uke, der vi 
diskuterer, organiserer og legger 
planer for kampen mot rasisme. I 
den siste tiden har vi fått mange nye 
aktivister, det er inspirerende!

5. Hvilke planer har dere framover? 
Vi har tradisjon med en vårlig 

utekonsert, den jobber vi med nå. 
Mottoet for konserten er «Hauga-
land for alle», inspirert av 17.mai 
for alle. Vi skal verve på festival i 
sommer, stå på stand og verve minst 
500 medlemmer. Det er knallkjekt! 
Alle lokallag burde dra på festival 
og verve!

6. Hvis du skulle anbefale lokallag 
en antirasistisk aktivitet, hva skulle 
det vært?

Lage konsert! Lokallaget lærer 
mye av det som dere kan ta med 
dere videre. Og det er skamgøy 

AV: MAJKEN AUNE OLSEN

FOTO: ADAM TUMIDAJEVICZ

For de tilreiste delegatene og 
observatørene var nok denne helga 
en opplevelse de sent vil glemme. 
Nyvalgt leder Trond Thorbjørnsen 
holdt en flammende avslutnings-
tale til landsmøtet søndag kveld, 
og kunne konkludere med at dette 
var det beste Landsmøtet i SOS 
Rasismes historie! Thorbjørnsen 
ble enstemmig valgt som ny leder 
for organisasjonen søndag, og 
Landsmøtet gav ham en rungende 
applaus som bekreftelse på at han 
har full tillit fra medlemmene. 

«Trimmer demokratiet»
På lørdag ble det valgt ny ledelse 

for organisasjonen, nesten helt i 
tråd med valgkomiteens innstil-
ling. Det nye landsstyret består av 
15 landsstyremedlemmer, hvorav 
fem personer utgjør Arbeidsut-
valget (AU) som er den daglige 
ledelsen. De fleste forslagene som 
forelå fra Landsstyret ble vedtatt, 
men intet landsmøte uten noen 
friske debatter. Ordfører i Løren-
skog Åge Tovan sa i sin hilsnings-
tale fredag kveld at SOS Rasisme 
«trimmer demokratiet!». 

I løpet av helga fikk nye og 
gamle medlemmer se hva som lå 
bak et slikt utsagn. 

Nytt arbeidsprogram vedtatt
En av de viktigste sakene som 

ble behandlet under landsmøte-
helgen var arbeidsprogram for 
kommende periode. I det nye 
arbeidsprogrammet blir det slått 
fast  at medlemstallet på 20 000 
medlemmer må stabiliseres, og at 
det skal jobbes for å øke antallet 
lokallag og den lokale aktiviteten. 
Det skal opprettes et Antinaziut-
valg, videreføres selvorganisering 
av flyktninger og dannes solidari-
tetsgrupper for asylsøkere.

Fortsatt mot EU
Benkeforslag til Arbeidspro-

grammet ble stilt, og fruktbare 
diskusjoner og debatter tok 
utspring fra disse. Forslag som 
at punkt 2.8.6 Kampen mot EU 
skulle strykes, var drivkraft for 
en klargjøring av Landsmøtets 
holdning til EU og EUs flyktning-
politikk. SOS Rasisme har alltid 
vært klare på sitt standpunkt mot 
EU, men det kom tydlig fram at 
ikke alle følte seg like trygge på 
dette punktet. Etter litt menings-
utveksling var dog Landsmøtet 
enig om at organisasjonen også 

i kommende Landsmøteperiode 
skal holde på sitt standpunkt 
mot EU.

Ikkevoldsprinsipp også neste 
periode

 Et annet forslag som vekket 
folk i salen var forslaget om at 
ordet «ikkevoldelige» skulle 
fjernes fra punkt 4.2.5. i prinsip-
programmet.  Det ble argumentert 
for at det kunne virke hindrende 
på aktivister som følte behov for 
å forsvare seg selv.  Motargu-
mentene gikk på viktighetene av 
å beholde et klart standpunkt mot 
vold som politisk virkemiddel. 
Forslaget falt med stort flertall, 
men temaet var gjenstand for 
debatt også etter avstemningen. 
Pausen etter var særlig preget av 
at dette var et tema som engasjerte 
mange. 

God stemning
LM bar preg av det alle SOS 

Rasismes treff gjør; godt miljø, 
god stemning og mange engasjerte 
antirasister. Lørdag fikk heldige 
deltagere servert kurdisk mat, og 
sosiale aktiviteter i gymsalen sto 

som vanlig på menyen.
For de fleste som var med oss 

denne helga var nok Landsmø-
tet akkurat det friske pustet vi 
trengte. Inspirerende hilsningsta-
ler fra organisasjoner som støtter 
vårt arbeid  var med på å minne 
oss på at arbeidet vi gjør er viktig 
og blir lagt merke til! Debattene 
og den gode tonen som ble holdt 
gjennom hele møtet var med på 
å gi følelsen av at dette er vår 
organisasjon, og at vi alle har 
noe vi skulle ha sagt for hvordan 
den skal utvikles fremover. For-
håpentligvis klarer vi å holde på 
det løftet Landsmøtet gav os, og 
la det gi oss inspirasjon til aktivt 
antirasistisk arbeid i tiden fram-
over. Og selv om det alltid er trist 
når ei sånn helg er over, så er det 
bare et halvår til neste LLK! 

portrettet

Tidenes beste Landsmøte!
SOS Rasismes 9. ordinære Landsmøte ble avviklet med 
braksuksess på Fjellhamar skole i Lørenskog, helga 26. 
til 28. mars 2004.

Henrik, Minda, Pia og Ola i en av de mange engasjerte diskusjonene i løpet av helgen.

En engasjert nyvalgt leder.

I kiosken til vertslaget Lørenskog ble det solgt eksklusive «skauen for alle»-t-skjorter.

Protokoll- og ordstyrerbordet

• Vil kaste ut tsjetsjenere
Utlendingsdirektoratet vil avslå asylsøknader fra tsjetsje-
nere på flukt, melder P4.
Krigen i Tsjetsjenia har ført til at den tsjetsjenske 
sivilbefolkningen utsettes for vold, forsvinninger og tortur, 
både av russiske soldater og tsjetsjenske opprørere, noe 
som igjen har ført til en kraftig økning av tsjetsjenske 
asylsøkere til Norge. 
Men Utlendingsdirektoratet mener flyktningene kan 
bosette seg andre steder i Russland.
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Ta et valg
Nå har jeg sett meg grundig lei på at 

vi fra Feilskrittspartiet stadig blir feia 
under teppet.

Gang på gang har vi forsøkt å starte 
debatt om norsk innvandringspolitikk, 
men hver gang blir vi enten stempla 
som rasister av både media og blåøyde 
politikere, eller oversett av alle aviser og 
TV-kanaler i landet.

Hvor vanskelig skal det egentlig være 
å sette innvandringspolitikk opp på 
politisk dagsorden for en gangs skyld, 
uten å bli stempla som Gamle Erik 
sjøl?

At Norge skal stå åpent for voldtekts-
forbrytere, knivstikkere, kjønnslemles-
tere,  snyltere og terrorister er for meg 
fullstendig uforståelig. Vi er verdens 
rikeste land, vi kan stoppe galskapen før 
det er for seint.

Det er derfor vi i Feilskrittspartiet 
nå flagger innvandringspolitikk som 
vår kampsak under den kommende 
valgkampen.

Vi kan ikke lenger sitte stille og se på 
at det lille vi har igjen av norsk kultur 
svinner bort.

Nå er det tid for handling.
Det er på tide at våre såkalte «nye lands-

menn» skjerper seg, nå må de pinadø ta 
dette samfunnet på alvor. Ikke komme her 
og tro at dette er en fristad for snyltere og 
trygdemisbrukere.

Nå vil Feilskrittspartiet kjempe for mer ressurser til politiet, økt grensekontroll og intensivert avlytting av 
potensielle fiender av nasjonen.

Så hvis dere ikke integrere dere nå, så tvangssteriliserer vi barna deres. Vi gjorde det for 30 år sia 
med taterne, og vi gjør det gjerne igjen.

Jern-Erna, hvor er har du gjemt deg i dette kaoset? Har mullah 
Krekar tatt knekken på deg? Har jern-Erna blitt veike-Erna?

Før var du jo så stor og sterk, du satte foten i bakken og sa at nok 
var nok.

Men igjen velter innvandrerne seg i vold og kriminalitet, bare se 
på Stavanger-ranet, masse svensker! (Og norske hovedmenn)

I tillegg til den økende kriminaliteten blant asyl-innvandrerne, står 
Europa på randen av å bli sprengt i filler av terrorister, hvis vi nå ikke begynner å se alvoret i denne trusselen, 
og begynner å behandle muslimer som annenrangs borgere, så vil vi tape krigen mot terror.

Vil DU ha mullah Krekar som Norges neste statsminister?
Stem rett, stem feilskrittspartiet neste gang!

PÅL SANDBERG

FRA AVGRUNNEN

AG-lista
Sametingspolitiker Isak Mathis O. Hætta under et for-
mannskapsmøte i Kautokeino 16.03.04:
- Lesbiske jenter sleiker på hverandre, 
ergo de skal hete «njoallut» («sleikere» på 
samisk). Det er et godt og dekkende ord 
for slike.

Erna Solberg til AntirasisteN 19.04.04:
 - Kurderne fra Nord Irak viste selv at de 
ikke hadde et reelt behov for beskyttelse 
da fl ere av dem reiste tilbake mens de opp-
holdt seg her på MUF (midlertidig opphold 
uten mulighet for familiegjenforening).

Erna Solberg til ANB 20.04.04:
 - Det skal ikke være bedre å være asylsø-
ker i Norge, enn å være asylsøker i Dan-
mark.

Siv Jensen til Verdens Gang 20.04.04:
 - Jern-Erna er i ferd med å bli Veike-Erna.

Ulf Erik Knudsen (FRP) til Dagbladet 13.04.04:
 - Blodhevn var en integrert del av vår 
kultur som vi ble kvitt allerede i middelal-
deren. Vi ser nå at en del fremmede kultu-
rer er i ferd med å bringe forkvaklede æres-
begrep og blodhevn tilbake til Norge.

«Vil DU ha 
mullah Krekar 
som Norges neste 
statsminister?»

Ettersom Svi Jensen nylig beskyldte Jerna Solberg for å ha blitt veike-Erna, har vi i dette nummeret 
av Fra Avgrunnen arrangert en duell mellom Jerna Solberg og Svi Jensen, slik at de kan duellere om 
hvem som har den strengeste asylpolitikken.

Svi Jensen

Absolutt! Kun 2% av alle asylsøkere er reelle flyktninger, det 
er derfor naivt å gi opphold til 25% av de andre, de ljuger.

Nei, vi i Feilskrittspartier er imot ikke-vestlig asyl-innvandring. 
Derfor bør de ikke få opphold.

De kan bare prøve seg, grrrr.

Ved å stille krav til de som kommer hit, og straffe de som ikke 
følger kravene

Kaller du meg rasist? Ikke overraskende, vi i FrP blir alltid 
kalt rasister. Men jeg er uansett ikke noe redd for å bli kalt det.

FN er en gjeng med veike snillister, de veit ikke hva de snakker 
om.

Selvfølgelig. Så lenge man ikke gjør det her.

Gjett en gang.

Er norsk innvandrings-politikk for naiv?

Bør irakere få opphold?

Avslåtte asylsøkere kastes nå ut på gata, vil ikke dette skape krimi-
nelle nettverk av mennesker som ikke har noe annet valg?

Hvordan vil dere ha en best mulig integrering av innvandrere her i 
landet?

Er dere ikke redde for å bli kalt rasister?

FN har mange ganger kritisert Norge for å bryte menneskerettighe-
tene til asylsøkere. Ønsker dere å drive en slik praksis?

Er det ikke en menneskerett å få leve sammen med familien sin? 
(Henviser til under-holdningskravet for familiegjenforening)

Hva blir den viktigste saken under neste valg?
Å få Norge inn i EU eller å stanse asyl-strømmen?

Jerna Solberg

Ja, derfor prøver jeg å innføre 48-timers asyl-behandling av 
alle asylsøkere. Da er den ikke naiv lenger.

Nei det er trygt i Irak nå.

Nei det tror jeg ikke.

Ved å straffe de som ikke følger de kravene vi stiller til de som 
kommer hit.

Det heter handlekraftig, og det er jeg ikke redd for å bli kalt.

Det skal ikke være bedre å være asylsøker i Norge enn å være 
asylsøker i Danmark. Vi må følge europeisk målestokk.

Selvfølgelig. Men bare hvis man har råd da.

Det går for det samme, men vi liker å kalle det EU-kamp.

Duell

En dagsaktuell plakat fra den tyske folkeopplysningsbevegelsen på 30-tallet.



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.

___stk «Ikkje mobb kameraten min» (jakkemerke) på nynorsk!  . kr 15,-
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___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 Penner «SOS Rasisme» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,-
___stk Lightere «SOS Rasisme»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,-
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4,-
herav ___gul ___svart ___rød
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...», bilmerke (gult)  . . . . . . . . . kr 15,-
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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
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eller gå på internett, sos-rasisme.no
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Hva er SOS Rasisme?
1.0 Mål
SOS Rasismes mål er at all rasisme skal bort. 
 
2.0 Prinsipper 
SOS Rasisme slår fast: 
2.1. Enhver har krav på de samme rettigheter, friheter og plikter, uavhengig av hudfarge, nasjonal, etnisk og kulturell bakgrunn, kjønn, seksuell legning, språk 

og livssyn.
2.2 Rasismen utnytter disse særtrekkene til å så splid mellom grupper av mennesker som i utgangspunktet ikke har motstridende interesser.
2.3 Alle mennesker er forskjellige, men det finnes ikke forskjellige menneskeraser. Alle mennesker er en del av den samme biologiske rasen. Troen på forskjel-

lige menneskeraser eksisterer fortsatt, men har intet vitenskapelig grunnlag.
2.4 Et rasistisk menneskesyn har ført til at samfunnet opererer med et falskt skille mellom grupper av mennesker basert på raseteori. Dette skillet driver grup-

pene lenger fra hverandre.

5.0 Hva er SOS Rasismes rolle? 
5.1 SOS Rasisme arbeider for å være en massebevegelse, der så mange som mulig kan jobbe aktivt på et antirasistisk grunnlag. 
5.2 SOS Rasisme er skapt ut fra erkjennelsen om at fordommer, diskriminering og trakassering er alles problemer, ikke bare ofrenes. 
 
6.0 Hvilket samfunn ønsker SOS Rasisme? 
6.1 SOS Rasisme jobber for et samfunn fritt for rasisme. Et samfunn med plass for alle, og der alle har de samme rettigheter, uansett hudfarge, nasjonal, etnisk 

og kulturell bakgrunn, kjønn, seksuell legning, språk og livssyn. Et samfunn der en ikke behøver å frykte diskriminering. 
6.2 SOS Rasisme ønsker et samfunn som viser respekt overfor individers ulikhet. Et samfunn der mangfold er en verdsatt og naturlig del.
6.3 SOS Rasisme ønsker et samfunn uten undertrykking som kjønnslemlesting, æresdrap, tvangsekteskap, voldtekt og kvinnemishandling, uansett hvor i verden 

gjerningspersonene kommer fra.

(Utdrag fra prinsipprogram for SOS Rasisme, vedtatt på SOS Rasismes 8. ordinære Landsmøte i Oslo, 26. – 28. april 2002.)

  Gruppebilde etter SOS Rasismes 9. ordinære Landsmøte i Lørenskog Foto: Adam Tumidajevicz


