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Krystallnatta
– markeringer over hele landet

«Natten den 9. november 1938 ble jødiske synagoger påtent, butikker
og bedrifter ble ramponert og mange jøder ble såret og drept. Dette var
starten på Holocaust, nazistenes utryddelse av jøder og andre minoriteter. I dag er 9. november den største markeringsdagen mot rasisme
og nazisme i Europa. Her i Norge arrangerer lokallag av SOS Rasisme
markeringer over hele landet. Finn ditt lokale arrangement!
s. 7

«Brunt
grums»
s. 4

- Fratatt alle rettigheter
Intervju med en ureturnerbar asylsøker

«Schwan Dashtani har falt mellom to stoler. Som irakisk kurder får han
ikke arbeidstillatelse og rett til å oppholde seg i Norge, men tør heller
ikke vende tilbake til hjemlandet.»
s. 4 og 5

Intervju med
Julius Paltiel
- Ta nazismen på alvor

Utbrettbar
midtsideposter!

s. 10

Ny grunnlovsendring:

Bedre rettsvern mot
rasisme?

Kryssord!
Kultursidene, s.13

s. 3

hold deg oppdatert om rasisme:

www.sos-rasisme.no
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side 2

AntirasisteN nr 5 – 2004

AntirasisteN

Gis ut av SOS Rasisme i Norge
Sendes fritt til alle medlemmer.
Ansvarlig redaktør: Trond Thorbjørnsen
Redaksjonssjef: Ola Melbye Pettersen
Redaksjonssekretær: Mari Stine Johansen

Torturisten Erna

Regjeringa har sida nyttår opna
for å kaste asylsøkjarar som får
endeleg avslag på gata, men både
asylmottaka og politiet har vore
lite interesserte i å setje i verk
denne brutale politikken.

Men styresmaktene nøyde seg
ikkje med det. Dei gjekk til sak
mot dei «plagsamt» ureturnerbare
og fekk medhald i Lofoten tingrett i august. Saka er oppe
på ny i Hålogoland lagmannsrett no, men eg vågar ikkje
å vona på eit endra resultat.
Statsråd Solberg seier i eit innlegg i sommar: «Etter
sosialtjenesteloven er ikke sosialkontorene forpliktet til å
gi bistand til personer som oppholder seg ulovlig i landet,
utover det som kommer inn under ren «nødhjelp.» Som
nevnt har disse personene det her gjelder et reelt valg
mellom å samarbeide med myndighetene om å fremskaffe
reisedokumenter eller ikke – og dermed har man også
tilbud om fortsatt kost og losji i asylmottak.»
Dette er altså eit reint pressmiddel! Og eg som trudde
tortur ikkje lenger var lovleg i Noreg.
Det gledelege er at fronten mot denne hårreisande
politikken har vokse seg til ein av dei breiaste frontene
me har sett nokon gong. Mange kommunar nektar å vere
med på dette skitne spelet. Dei fleste forstår kva resultat
ein får om ein kastar folk på gata utan rettar. Dette kan
gje ubotelege sosiale problem, noko den seinare historia
har ein rekke døme på.
Samstundes veks også Europas største antirasistiske
organisasjon stadig vekk, noko ein kan kjenne på kroppen gjennom stemninga på lokallagskonferansar og regionskonferansar. Sjølv i ein liten by som Harstad hadde
lokallaget nyleg eit årsmøte med 120 deltakarar. Mykje
lovar altså godt for kampen mot rasisme framover.
SOS Rasisme rundar 100 lokallag i nær framtid. Kan
hende du kjenner nokon som vil starte eitt? Ikkje ver
redd for å utfordre folk! Å utfordre er å seie til folk: Me
treng deg! Kampen mot rasisme treng deg!
Og nett no treng ein meir enn nokon gong ein sterk
motvekt til den statlege rasismen!
Antirasistisk helsing frå
Trond Thorbjørnsen
Leiar, SOS Rasisme i Noreg
Signerte artikler står for artikkelforfatterens eget syn,
og samsvarer ikke nødvendigvis med SOS Rasisme sitt syn.

Nasim Ahzami i Arbeidsutvalget i SOS Rasisme er ikke fornøyd med Utlendingsnemnda.

Foto: Siri Kinge Ovstein

Trekker seg fra UNE?
Utlendingsnemnda ble opprettet i 2001 for å styrke
rettssikkerheten for asylsøkere og andre utenlandske
borgere og for å bedre tilliten til utlendingsforvaltningen.
Mange organisasjoner, her iblant SOS Rasisme, mener
at nemnda ikke har oppfylt disse intensjonene og truer
med å trekke seg.
AV CHRISTIANE WALTHER MURIBØ
Amnesty International, Antirasistisk senter, Flyktningerådet,
Innvandrernes landsorganisasjon
(INLO), Kristent interkulturelt
arbeid (KIA), Mellomkirkelig råd,
MiRA-senteret, Norsk Folkehjelp,
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Organisasjonen
mot offentlig diskriminering
(OMOD), Redd Barna, Selvhjelp
for innvandrere og flyktninger
(SEIF) og SOS Rasisme vurderer hvorvidt fortsatt deltagelse i
nemnda er forenlig med organisasjonenes formål.
Det er organisasjonenes vurdering grunnet nemndas beslutningspraksis, samt flere av de
prosedyremessige valgene som
nemnda selv har foretatt, at opprettelsen av nemnda har medført
en svekkelse av rettssikkerheten
for asylsøkere og andre utenlandske borgere sammenlignet med
den tidligere ordningen.

Behandlingsform
Kritikken har direkte sammenheng med situasjonen for
de nemndmedlemmene som er
foreslått av humanitære organisasjoner. Nemndmedlemmene
har svært begrenset innflytelse,
i og med at svært få saker blir
behandlet i et nemndmøte.
Av asylsaker hvor det var gitt
oppsettende virkning, ble kun
12 prosent behandlet i et nemndmøte i 2003, og kun 9 prosent av
asylsøkerne fikk møte nemnda
personlig.
Stornemndas sammensetning
Denne innflytelsen vil nå også
bli ytterligere redusert gjennom
opprettelsen av en stornemnd hvor
kun ett av syv medlemmer skal
være foreslått av en humanitær
organisasjon. Organisasjonene
ber derfor om en revurdering av
stornemndas sammensetning, og
at antallet medlemmer foreslått av
en humanitær organisasjon økes
fra ett til to.

Sakspapirer
For det andre retter de alvorlig
kritikk mot nemndmedlemmenes
arbeidsbetingelser, særskilt med
tanke på at den tiden de gis til å
sette seg inn i saksdokumentene
er svært begrenset.
Det er maktpåliggende at nemndmedlemmene har forsvarlig med
tid til å lese igjennom sakene.
Sakspapirene må sendes til
nemndmedlemmene en tid i
forkant av nemndmøtene. Organisasjonene fremhever at det er et
meget viktig forhold og en forutsetning for at nemndmedlemmene
de eventuelt foreslår skal kunne
utføre sin oppgave på en forsvarlig måte.
Åpenhet og partsinnsyn
Av de problematiske områder
som ikke direkte berører nemndmedlemmenes deltagelse, men
som har avgjørende betydning
for klagerne og deres muligheter
til å fremme sin sak på en rettssikkerhetsmessig adekvat måte,
er spørsmålet om åpenhet og
partsinnsyn trolig det viktigste.
- Mange av våre nemdmedlemmer føler seg nærmest som gisler
for å gi legitimitet til den råtne
asylpolitikken i Norge, sier leder
i SOS Rasisme Trond Thorbjørnsen.

Gave til SOS Rasisme
– og få mindre skatt
SOS Rasisme er godkjent som en organisasjon etter skattelovens § 6–50. Dette medfører at
hvis noen ønsker å gi en gave til SOS Rasisme så vil denne gaven kunne trekkes fra på inntekten
og dermed gi mindre skatt.
Hvis du ønsker å gi en slik støtte så kan denne settes inn på konto: 7874 05 34709.
Merk gaven med navn og adresse.
Gaven må være på minst kr 500 og maksimalt kr 6000 for å få skattefradrag.
Vi sender oppgave til skatteetaten slik at dette blir lagt inn på den enkeltes ligning.
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Misforstått vern om «rase»hets
Lovforbod mot ekstrem rasistisk hets står ikkje i
motsetnad til folkeleg engasjement og kamp mot
rasisme. Tvert om!

K

var kjem ho
frå, førestillinga om at venene,
naboane og skulekameratane til dei
som vert råka av
rasisme vil verte
mindre glødande
antirasistar dersom
det vert forbode å ytre rasistisk hets?
VG skriv på leiarplass 22. juni at
eit forbod mot rasistiske ytringar
vil skape meir rasisme. Leiaren i
ytringsfridomskommisjonen, Francis
Sejersted, hevdar det same.
Eg er sjokkert over at Arbeidarpartiet ser
ut til å kjøpe denne påstanden, i motsetnad
til regjeringspartia og SV. Eg skulle like
å sjå belegg for at det er slik som VG og
Sejersted hevdar.
Dei som arbeider kvar dag med å kjempe
mot rasismen, har nemleg eit anna syn:
Både det statlege Senter mot etnisk diskriminering, det frivillige Antirasistisk senter,
Europarådets ECRI og FNs rasediskrimineringskomité meiner Noreg bør stramme inn
rasismeparagrafen.
Når det er spørsmål om kva som har
effekt i kampen mot rasisme, er det desse
stemmene eg vel å lytte til.

Regjeringspartia og SV, men
ikkje Arbeidarpartiet, har dessutan
signalisert at vi vil stramme til
rasismeparagrafen på tre punkt:
- For det første vil vi at paragrafen også skal råke ytringar som er
sett fram i ei gruppe av nokre få
personar. Dersom til dømes to personar grovt trakasserer ein tredje,
bør dette råkast av rasismeparagrafen. Historia viser oss at rasistiske
ytringar lett kan leie til vald.
Foto: Siri Kinge Ovstein

skal fungere. Men etter mitt syn er det
ingen menneskerett å få kome med rasistiske og trugande ytringar mot minoritetar.
Offentleg debatt er livsviktig, men kan
ikkje reparere ein skade som er påført eit
menneske eller ei gruppe. Barn og unge
med minoritetsbakgrunn vert råka ekstra
hardt av rasistiske ytringar. Dei er i ein fase
av livet då identiteten vert utvikla, mellom
anna ut frå korleis dei vert møtt av storsamfunnet.

Eit døme på grovt krenkjande utsegner
var vi vitne til i den såkalla Kjus-saka. Kvit
Valallianse ville at alle adopterte born frå
Det viktigaste i kampen mot rasisme er
andre land skulle steriliserast. Fleirtalet i
å møte og nedkjempe rasisme i det offentHøgsterett kom fram til at dette var over
lege rommet. Her har alle eit ansvar. Men
streken. Slik eg forstår det la retten særleg
ytringsfridomen
vekt på at ytringa ramma ei
Sjølv om det «berre» var tale om
kan ikkje vere
gruppe born. Ei rett avgjerd,
ei ytring som ikkje oppmoder til
absolutt. Minorietter mi vurdering. Sjølv om
handling, så var ytringane så grove og
tetane har krav på
det «berre» var tale om ei
krenkjande at dei i seg sjølve må vere
ulovlege.
eit vern mot dei
ytring som ikkje oppmoder til
Ytringsfridomskommisjonen sår tvil om
grovaste og mest
handling, så var ytringane så
dette var ei rett avgjerd.
krenkjande rasisgrove og krenkjande at dei i
tiske utsegner.
seg sjølve må vere ulovlege.
Lovene våre har ei symbolkraft. RasisYtringsfridomskommisjonen sår tvil om
meparagrafen viser at visse utsegner er så
dette var ei rett avgjerd. Ap og Framstegsgrove at dei faktisk er forbode. Samfunnet
partiet har i kontroll- og konstitusjonskomitrekkjer ei moralsk grense.
teen slutta seg til kommisjonen si tenking.
Dette er eg sterkt usamd i. Spesielt når
Eg meiner slett ikkje at dei som avviser
det gjeld born og unge må samfunnet setje
lovforbodet godtek rasistiske ytringar, sjølv ei grense for kva som er ulovleg rasisme.
om VG påstår dette i sin leiarartikkel. Men
Kommisjonen og Ap vil dessutan fjerne
eg meiner at dei lar ein viktig sjanse gå frå
forbodet mot hets på grunnlag av religion.
seg til å markere samfunnets avsky mot
Dei vil altså at hets mot til dømes jødar og
rasismen.
muslimar skal vere lovleg i Noreg.
Og vegen er i alle fall lang frå Stoltenbergs løfte i 2001 om å «ta i bruk alle
I dagens situasjon i Europa, med vekverkemiddel» for å nedkjempe rasismen.
sande antisemittisme og religiøs intoleYtringsfridomen trengs for at demokratiet
ranse, er dette eit heilt feil signal å sende.

«

Bedre rettsvern mot rasisme
30. september vedtok stortinget en grunnlovsendring
som vil kunne styrke rettsvernet mot rasisme.
AV OLA MELBYE PETTERSEN
Resultatet av den nye grunnlovsparagrafen er at ytringsfrihetens
grunnlovsvern styrkes eller holdes uendret på alle områder unntatt
området for rasistiske ytringer, der grunnlovsvernet faktisk svekkes
noe.
I vedlegg til lovforslaget fra Justis- og politidepartementet (vur-

- For det andre vil vi at grovt
aktlause utsegner kan straffast
på same måte som forsettelege utsegner.
Omsynet til dei utsette gruppene tilseier
dette. Grovt aktlause utsegner kan vere
minst like krenkjande som dei som vert
råka av paragrafen i dag.
- For det tredje slår fleirtalet fast at
bruken av rasismeparagrafen (§135a i straffelova) ikkje nødvendigvis har samsvart
med det Stortinget har meint. Derfor bør
terskelen for kva for utsegner som skal
verte ramma rasismeparagrafen skal strammast noko inn.
I saka mot Terje Sjøli vart denne utsegna
vurdert av Høgsterett: «Hver dag raner,
voldtar og dreper innvandrere nordmenn,
hver dag blir vårt folk plyndret og ødelagt
av jødene som suger vårt land tomt for
rikdom og erstatter det med umoral og
unorske tanker.»
Høgsterett meinte dette er lovleg tale.
Det meiner eg er galt, og Stortinget har no
gitt signal om at Høgsterett bør endre kurs.
Neste steg no er at regjeringa legg fram eit
forslag til revisjon av rasismeparagrafen i
tråd med desse punkta.
Eg er overtydd om at lovene våre gir
viktige signal frå storsamfunnet om kva vi
aksepterer. Ein tydeleg rasismeparagraf er
derfor viktig for mange fleire menneske
enn dei få som er involvert i rettssakene.
Kampen for likeverd kan lett kome i skuggen for debatten om auka innvandring og
integreringsutfordringane. Nettopp derfor
er det viktig at straffelova set naudsynte
grenser for utsegner som hetsar minoritetane.

JON LILLETUN, PARLAMENTARISK LEIAR I KRF
KRONIKKEN HAR TIDLEGARE STÅTT PÅ TRYKK I VG

dering av de praktiske konsekvensene av grunnlovslovendringen)
står det:
«4. Punkter i regjeringens tilråding som innebærer redusert grunnlovsvern for ytringsfriheten
- Rasistiske ytringer.»
Lilletun fornøyd
Til AntirasisteN uttaler Jon Lilletun at han er godt fornøyd med
stortingsvedtaket, som sikrer muligheten for de tre mindre, men
viktige tilstrammingene i §135a som presenteres i kronikken over.
Kilder: www.stortinget.no, Jon Lilletun v/ Politisk rådgiver - KrFs stortingsgruppe

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

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

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

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

Men rasismen var ikke død
• Fremdeles er rasismen oppegående,
den er faktisk så tradisjonell at mange
feilaktig tror at den alltid har eksistert. Fremdeles er det folk som setter
sammenheng mellom hudfarge og
oppførsel. Fremdeles brukes kulturforklaringer som om kultur var medfødt.
Fremdeles finnes det mennesker
som ser på enkelte folkegrupper som
mindreverdige. Fremdeles finnes
uvitenhet. En snakker for eksempel
om «afrikansk oppførsel» som noe alle
afrikanere har, men ikke «europeisk
væremåte» som noe alle europeere
har, og ignorerer at Afrika er et kontinent som er langt større enn Europa,
med tilsvarende større forskjeller.
• Rasisme handler om å tillegge folk
spesielle egenskaper ut i fra en lett
synlig gruppetilhørighet, enten den er
basert på hudfarge, religion eller andre
forhold.

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

sos-rasisme.no /
bliaktiv
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• Venstreopprør mot egen regjering Venstre vil nå gjøre
om noen av Erna Solbergs innstramninger på asylfronten, melder
Aftenposten. Partiet mener asylsøkere som har fått avslag og er
fratatt penger og bosted må få bedre kår. Nye og strengere regler
for asylsøkere med avslag ble gjeldende ved nyttårstider. De skulle
raskt ut av landet, og de mistet bosted og penger. Venstre mener at
ordningen ikke fungerer og lager et lite opprør mot kommunalministeren. Venstres sentralstyre tok opp saken i september, og konkluderer
med at disse gruppene asylsøkere «bør gis mulighet til livsopphold
mens de er i landet».

Nazister vekker uro i
Tyskland
Tysklands president Horst Köhler er bekymret
over framgangen til nazistiske partier ved to
delstatsvalg i september, skriver Bergens
Tidene. Han mener årsaken til valgresultatet
må granskes. Köhler er særlig urolig for veksten
blant unge velgere.
Det «nasjonale» demokratiske parti (NPD)
fikk 9,2 prosent av stemmene i Sachsen og
Tysklands folkeunion (DVU) fikk 6,1 prosent
oppslutning i Brandenburg. Köhler mener det
ikke er grunn til panikk. Begge partiene er
innvandringsfiendtlige og har vært knyttet til
nazistiske grupper. Tyske myndigheter har
tidligere forsøkt å forby NPD på grunn av deres
nazistiske holdninger. Men det er også andre
alternativer for tysklands velgere.

Hardt skadet i rasistangrep i Moskva
Tre menn av kaukasisk opprinnelse ble i
september angrepet og mishandlet i Moskva,
melder VG Nett. En av de tre mennene ble
livstruende skadet da en gruppe på 20 til 50
ungdommer gikk til angrep med slag, spark
og knivstikk om bord i et t-banetog i Moskvas
metrosystem. - Dette er hva du får for terrorangrep, skal ungdommene ha skreket under det
som i russiske medier fremstilles som et åpenbart rasistisk motivert angrep. Ifølge Itar-Tass
skal fire menn være pågrepet etter mishandlingen. Alle de tre ofrene ble bragt til sykehus etter
angrepet. Tilstanden var livstruende for en av
dem, melder Mosnews.com. Politiet i Russland
foretar stadig flere sikkerhetskontroller, som
denne utført 15. september i år, av personer av
kaukasisk opprinnelse. I mange tilfeller utsettes
ofrene for vold og overgrep både fra sivile og
fra russisk politi. I tiden etter Beslan-terroren
har det blitt meldt om en rekke episoder der
tsjetsjenere og andre fra Kaukasus har blitt
angrepet.

SOS Rasisme krever
naziforbud
SOS Rasisme er lettet over at politiet har
pågrepet de antatte gjerningsmennene bak
våpentyveriet på Jørstadmoen militærleir, skriver Romerikes Blad. SOS Rasisme bekymrer
seg over de siktedes tilknyting til nazimiljøet
og gjentar sitt krav om forbud mot nazisme.
SOS Rasisme mener det er et nytt bevis for at
de norske nazistene er organisert i en voldelig
og kriminell bevegelse, da to av de tiltalte er
med i den nazistiske organisasjonen Vigrid..
– Denne saken viser med all tydelighet at Vigrid
ikke er en «lovlydig og fredelig organisasjon»,
og at nazimiljøet må følges enda tettere i tiden
framover, sier leder i SOS Rasisme Trond
Thorbjørnsen.

verv 4 venner:
sos-rasisme.no/
4omdagen/

Får vi ikke flere innvandrere til Norge, vil folketallet synke
etter 2015. Kommunalminister Erna Solberg (bildet) vil nå
ha flere kvalifiserte arbeidsinnvandrere. Dagens kvoter for
jobbsøkervisa fylles ikke opp. Hun mener at vi ikke bør være
redde for økt arbeidsinnvandring. Men hun legger ikke skjul
på at hun er på jakt etter spesielle innvandrere; de som kan
et yrke, som er kvalifiserte og som kan gjøre en jobb i Norge.
Med nye forskrifter kan arbeidsgiverne i større grad selv
definere sine behov for faglært arbeidskraft og det offentlige
skal i mindre grad blande seg inn i definisjonen.

• Blir fengslet til fingrene gror Asylsøkere som kommer til
Norge med avslipte fingertupper for å unngå identifisering av fingeravtrykk vil nå måtte sitte i fengsel til huden har grodd, skriver Bergens
Avisen. Fire asylsøkere sitter fengslet ved Trandum Transittmottak
og venter på at fingertuppene deres skal gro så fingeravtrykkene
kommer tilbake igjen, skriver VG. Det er første gang at asylsøkere har
blitt fengslet som følge av alvorlig selvskading av egne fingertupper.
I fjor kom rundt 60 personer til landet med ødelagte fingeravtrykk. Nå
varsler politi og rettsvesen en tøffere linje mot dem som er desperate
nok til å påføre seg selv slike skader.

Framgang for nazistiske partier i Tyskland
AV MARI STINE JOHANSEN
Det nazistiske partiet NPD, som
kaller seg «nasjonaldemokratisk»,
fikk i parlamentet i Sachsen hele
elleve representanter og en tilslutning på ti prosent. NPD ble
da det fjerde største partiet i
delstatsforsamlingen. – Dette er
en stor seier for det tyske folk, sa
Holger Apfel, leder i nazipartiet.
Nasjonaldemokratene driver i
Øst-Tyskland en intens rekruttering blant ungdom, tilsvarende
Hitlers «Hitlerjugend». Ungdommer blir hentet utenfor skoler for

Etter valgene i Sachsen og Brandenburg forsøker den
tyske nazismen igjen å spre sitt budskap om hat og
intoleranse over hele Tyskland. Over tretti prosent av
tyskerne i det tidligere Øst-Tyskland stemte på nazistene
under valget den 19.september i år.
så å bli med til skolering i partiets
lokaler.
I Brandenburg hadde nazistene
overlatt arenaen fullt og helt til
den tyske «Folkeunionen». Rasistpartiet DVU eies av den gamle

Propaganda fra «Nasjonal» Ungdom
AV ATLE HOFSTAD
«Nasjonal» Ungdom, eller
naziyngelet om du vil, har i den
siste tiden utført sine propaganda
aksjoner rundt omkring på det
sentrale Østlandet og Vestlandet.
Disse består som regel i å henge
opp plakater og klistremerker
med ekstrem rasistisk hets. Dette
skjer på kveldstid og de er flinke
til å løpe vekk fra åstedet etter
endt akjson. På nettsidene deres
har de en egen skryteliste over
såkalte propaganda aksjoner.
Den siste
tids

11 håndvåpen ennå
på avveie
15. september bar politiet ut sekker med
våpen fra en låve i utkanten av Sandefjord,
skriver Sandefjord Blad. Elleve håndvåpen
er fortsatt savnet etter det store våpentyveriet på Jørstadmoen. Tre av de ti sandefjordingene som er siktet i saken er fortsatt
i varetekt. Etterforskningen av våpentyveriet
på Jørstadmoen militærleir 26. august er ikke
avsluttet. Tre menn fra Sandefjord sitter fortsatt
varetektsfengslet, hovedsaklig på grunn av
de 11 våpnene som fortsatt er på avveie. To
av gjerningsmennene er medlemmer av den
nazistiske organisasjonen Vigrid.
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• Vil ha flere arbeidsinnvandrere

aksjoner omfatter byer og tettsteder som Bergen, Bøler, Strømmen, Lørenskog og Halden. I
Lørenskog gikk lokallaget til
motaksjon. Klistremerkene som
var hengt opp på den videregående skolen ble raskt fjernet etter
at «Nasjonal» Ungdom hadde
offentliggjort aksjonen på sin
nettside. Leder i SOS Rasisme,
Trond Thorbjørnsen, presiserer
viktigheten av å fjerne slik propaganda. - Gatebildet skal være
fritt for rasisme.

Vil ha «Livet er for
kjipt»-Lars på tinget
Nazi-sekten Vigrid ber medlemmene støtte
partiet DirekteDemokratene.
- Om de er kristne eller tror på Holocaust
bryr jeg meg ikke så mye om, sier Tore
Tvedt ledere for Vigrid.
DirekteDemonkratene reagerte øyeblikkelig
med å legge ut en melding på sine sider
der de avviste at det eksisterte noen form
for samarbeid mellom de.

Nazileder voldsdømt
AV ATLE HOFSTAD
Etter en «fuktig» nazifest lørdag
18. september, gikk lederen for
«Nasjonal» Ungdom amok og
begikk en serie av grov vold. I
løpet av seks timer hadde 17åringen angrepet fire personer.
Gutten hevdet i retten at alle
voldsepisodene, unntatt én, var
i selvforsvar. Han hadde blant
annet tatt fart og sparket mot
hodet til en forsvarsløs 46-åring
som lå på bakken.
Nesten Drapsmann
Nazilederen er kjent for grov
vold fra tidligere av. Allerede
som 15-åring holdt han nesten på
å ta livet av en ung gutt på 18 år.
Marek Rizek fra Råholt ble påført
livstruende hjerneblødning og
kjevebeinsbrudd av nazilederen

den 2. november 2002.
3. september i fjor ble han dømt
til fengsel i ett år på grunn av
angrepet på Marek og fem andre,
deriblant en gutt på 11 år.
Rett etter at han slapp ut på
prøveløslatelse i mai slo han til
igjen. Denne gang skallet han
offeret ned og sparket ham flere
ganger.
Nazileder
I avhør har den 17-årige voldsdømte sagt at han er lederen
for Øvre-Romerike «Nasjonal»
Ungdom. Denne gruppen har
blant annet stått bak en rekke
propaganda aksjoner på Øvre
Romerike i tillegg til kampsporttrening.

fascisten og mangemilliardæren
Gerhard Frey, og i delstaten oppnådde de en tilslutning på seks
prosent og like mange mandater.

ved framtidige valg gå sammen
om en «nasjonal liste». Dette
fordi de mener det vil gjøre
det enklere å nå sperregrensen
på fem prosent. Hvis partiene
arbeider målrettet sammen vil de
etter alt å dømme få plass i den
tyske Forbundsdagen etter valget
i 2006, som de første nazistene
etter 2. verdenskrig.

Nasjonaldemokratene, NPD, og
den Tyske Folkeunion, DVU, vil

Falt mellom
to stoler

Schwan Dashtani har falt mellom to stoler. Som irakisk
kurder får han ikke arbeidstillatelse og rett til å oppholde seg i Norge, men tør heller ikke vende tilbake til
hjemlandet.
AV JIN FOSLI

park. Dashtani understreker at han
er en av mange, og at flere av de
som har dratt tilbake ved såkalt
«frivillig» retur gjennom International Organisation for Migration,
har sett dette som eneste løsning.
For ikke lenge siden var det irakiske kurdere i Norge som ble
sendt tilbake til Baghdad – og til
Falluja. De så ingen annen mulighet når de ikke fant noen måte å
livnære seg på i Norge. Mens
de som er igjen tyr til desperate
løsninger som å spille på spilleautomater og
Dashtani forteller at han går
å samle tomme
til UDI og politiet daglig for å
brusflasker for
høre om det har skjedd forandå skaffe seg en
ringer, og følger med på tv hver
eneste dag i håp om at det skal
liten inntekt.

Dashtani kom til Norge i 1999
og fikk innvilget arbeidstillatelse
for seks måneder. Han jobbet i
et gulvleggerfirma, og da seks
måneder var gått fikk han fornyet arbeidstillatelsen. Etter å ha
jobbet i Norge i halvannet år, fikk
han imidlertid avslag på søknaden
om fornyet arbeidstillatelse, men
klagde til Utlendingsnemda, klageorganet for utlendingssaker.
Dashtani fortsatte da å jobbe mens
klagen var inne til behandling.

«

Fratatt alt
I 2002 gikk
firmaet Dahstani
jobbet i konkurs;
komme «gladnyheter».
vinteren 2003
kom det endelige
avslaget på søknaden om fornyet En håpløs tilværelse
arbeidstillatelse. Dermed mistet
Dashtani forteller at han går til
han også sin plass i Folkeregis- UDI og politiet daglig for å høre
teret, og med den muligheten for om det har skjedd forandringer,
sosialhjelp, trygd og en plass hos og følger med på tv hver eneste
Aetat. Å få ny jobb på lovlig vis dag i håp om at det skal komme
er også utelukket, ettersom ingen «gladnyheter». For å slå i hjel tid
vil ansette en person uten gyldig og å treffe venner, tar han gjerne
arbeids- og oppholdstillatelse. også en tur på kurdisk senter. Der
Uten arbeid, fast inntekt og leilig- er det tv og en restaurant. Men det
het er Dashtani avhengig av andres er vanskelig å følge med på hva
hjelp for i det hele tatt å klare seg som skjer på tv med matlukta i
fra dag til dag. Er det plass, får lokalene. Han har venner som
han sove hos venner, hvis ikke må hjelper han med mat, men heller
han ta til takke med det han finner, ikke de vet hva de skal gjøre. De
enten det er en t-banestasjon eller er alle i samme situasjon.

utsulting
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• – Trondheim kan bli Somalias største by

• Asylsøkere ender på gata Mange asylsøkere kan ikke sendes ut av landet og blir
gående i hovedstaden uten fast sted å bo eller økonomisk hjelp, melder NRK. Margaret
Eckbo, Byråd for velferd og sosiale tjenester, sier at dette er uholdbart, og mener at staten
skyver ansvaret over på kommunene. Staten slutter å hjelpe asylsøkere som får endelig
avslag, og vil ha dem ut av asylmottakene så fort som mulig. Flere hundre har fått beskjed
om å flytte ut av mottak i tillegg til ca. 3500 som selv har flyttet fra de statlige mottakene til
ukjent adresse. De fleste havner i Oslos gater, mener velferdsbyråd Margaret Eckbo fra Frp.
Hun er bekymret for at dette blir et voksende problem for Oslo. – Det kommer til å bli flere og
flere. Og jeg ønsker å vite hva regjeringen har tenkt at kommunene skal gjøre, sier hun. Nå vil byråden ha møte
med staten for å diskutere hvem som skal betale regningen for tidligere asylsøkere som blir satt på gata.

Kommunalminister Erna Solberg mener Trondheim kan
ende opp som Somalias største by om lokalpolitikerne
får det som de vil, melder TV2 Nettavisen. Lokale
politikere i Trondheim har foreslått å gi mat og tak over
hodet til asylsøkere som har fått avslag, men som ikke
vil forlate landet. Det skal bli interessant å følge fristaden
Trondheim, sier kommunalministeren til Nettavisen.
Solberg begrunner utsagnet videre med at Somalia er et
av landene som ikke vil inngå en avtale om hjemsendelse
med Norge.

Får bli her å sulte
Jon Ole Martinsen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger mener ei ordning med
lukkede mottak for asylsøkere som har fått
avslag, kunne vært et bedre alternativ enn
dagens ordning.

• Har ikke tolker til asylbarn Vårli asylmottak i Moss
får kritikk av fylkeslegen, skriver NRK. - Asylmottaket har
ikke tolk til asylantene når det blir tatt legesjekk av dem, og
klarer dermed ikke å fange opp dem med psykiske lidelser,
sier assisterende fylkeslege Siri Fosse. Kommunelegen har
ansvar for mottakets helsetjeneste, og han sier at de ikke
har behov tolk. - Det er mulig det finnes lover som regulerer
om det skal være tolk tilstede, med det er ikke noe poeng,
sier han. -Det viktige er om det finnes folk som kan følge opp
barna over tid på asylmottaktet.

Dette er situasjonen:
• Fra nyåret 2004 kom det nye regler som innebærer at
asylsøkere som har fått endelig avslag på sin søknad, men
ikke kan eller vil reise tilbake, mister retten til å oppholde
seg i de statlige mottakene, til en plass i folkeregistret,
ytelser fra sosialen, trygd, norskundervisning, bostøtte og
tilbud fra Aetat.
• Fra nyttår introduserte norske myndigheter også 48timersregelen. I løpet av 48 timer etter ankomst vil det
bli fattet vedtak i asylsaker der søkeren kommer fra ett
av femti land som er definert som trygge. Seinest 72
timer etter asylsøkeren har fått avslag i en slik sak, skal
vedkommende være sendt ut av landet igjen. Dette har
ført til en nedgang i antall personer med antatt åpenbart
grunnløse asylsøknader.

AV JIN FOSLI
Jeg tror mange
ville oppleve det
som ei bedre løsning, som i hvertfall gir mat og
tak over hodet. I
dag har de ingen
grunnleggende
basisrettigheter,
ingen rett til å
jobbe, til sosialstøtte eller til
Jon Ole Martinsen
Foto: Adam T opphold noe sted.
De har kun mulighet til å være her å sulte. Unntaket er
de som samarbeider med International Organisation
for Migration om retur til hjemlandet. De vil få bo
på mottak fram til eventuell retur.

Schwan Dashtani har ikke lenger rett til å få seg jobb, eller tak over hodet.
Foto: Siri Kinge Ovstein

Gjelder mange
Historien til Schwan Dashtani er
en illustrasjon på situasjonen for
mange irakiske kurdere i Norge.
De tør ikke vende tilbake til et
hjemland der ingen vet hva som
vil skje i framtida, men her har
de ingen muligheter til å skaffe
seg et livsopphold. Mange er godt
integrerte og snakker godt norsk,
nå håper de på ei varig løsning,
noe mer permanent. De har hatt
en arbeidstillatelse som er blitt tatt
fra dem, og føler at myndighetene
gir dem valget mellom «frivillig»
undertegnelse for hjemsending
gjennom IOM eller å presses til
kriminalitet. Selv om mange i
første omgang har et sterkt behov
for mat og husly, vil de ha tilbake
rettighetene for asyl, og kunne
komme tilbake i arbeid. Nå håper
de at media skal åpne folks øyne
for hva som skjer, slik at ikke
myndighetene skal få fortsette sin
praksis i all stillhet. Men inntil det
skjer en forandring må de stole på
hverandres hjelp og på støtte fra
frivillige organisasjoner.
Nektet støtte til livsopphold
Tre dager etter intervjuet oppsøkte Dashtani sosialkontoret på
Stovner i Oslo. Med seg hadde
han søknad om støtte til livsopphold. Tross i at Arbeids- og
Sosialdepartementet har gitt klar
beskjed om å hjelpe folk i han
situasjon, nektet de ansatte å ta

imot søknaden hans. På kontoret
til SOS Rasisme fikk han en kopi
av Sosialdepartementets siste
rundskriv, og han vil nå oppsøke
sosialkontoret på nytt. I skrivende
stund vet vi ikke hvordan det vil
gå med saken hans.

Nødhjelp til alle
asylsøkere
4. oktober sendte det nye
Arbeids- og sosialdepartementet et rundksriv til alle landets
kommuner, med klar beskjed
til sosialkontorene: Alle har rett
på livsnødvendig hjelp, uansett
oppholdstillatelse. Rundskrivet
ble sendt etter oppslag i media
om usikkerhet i sosialkontorene
rundt om i landet.
«Departentet vil presisere at
dette innebærer at ingen skal
sulte eller fryse ihjel, og at sosialtjenesten må yte livsnødvendig
hjelp i en akutt krisesituasjon.»
heter det i brevet. Forhåpentligvis går de mange ureturnerbare
asylsøkerne i Norge nå en litt
tryggere vinter i møte.

Martinsen forteller om asylsøkere som har fått råd
fra såkalte gode hjelpere for hva de skal si under
asylintervjuet – råd som i ettertid har vist seg å ikke
være så gode. Asylsøkerne har da presentert andre
historier enn sine egne, og når de prøver å rette opp
dette, blir de ikke trodd.
Videre er det store problemer for asylsøkere i
Norge å sannsynliggjøre at de risikerer å bli forfulgt
ved retur. I Norge de siste ti-femten åra har fokuset
først og fremst vært å begrense antallet asylsøkere
og personer som får oppholde seg i landet; det har
vært begrunna med at mange «lurer» seg til opphold i
Norge. I iveren etter å avsløre dem som lyver, har det
medført at personer som har et reelt behov for beskyttelse ikke klarer å sannsynliggjøre dette da terskelen
for å bli trodd og kravet til sannsynliggjøring er lagt
så høyt, mener Martinsen.
Mange asylsøkere med endelig avslag i Norge anser
det som en så stor fare for dem selv å returnere, at de
frykter for sitt eget liv. Dette gjelder spesielt Etiopia
og Eritrea, der det foregår grunnleggende grove menneskerettighetsbrudd. En annen stor gruppe i Norge
med endelig avslag er kurdere fra Nord-Irak som
tidligere har hatt arbeidstillatelse i Norge – såkalt
MUF-tillatelse. Martinsen viser til at FNs høykomissær ved flere anledninger har gått ut og frarådet
tvungen retur til Irak. Likevel opprettholder norske
myndigheter sin praksis ved å tvinge MUFerne til
å undertegne såkalt «frivillig retur» gjennom IOM,
hvis ikke ender de på gata uten mat og rettigheter.
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger mener den
politikken som nå føres er uverdig og uansvarlig, og
at den behandlinga vi gir asylsøkere i Norge er en
stor skam for landet.

Antirasisten stjålet
I August fikk SOS Rasismes kontor
i Oslo en fortvilet telefon fra Deichmanske bibliotek.
Det viste seg at alle numrene av
AntirasisteN var blitt sjålet (!?).

Våre folk hos SOS Rasisme Økonomiutvalget var raskt ute med en hjelpende hånd, og sørget for
at en komplett årgang ble sendt til Oslo-biblioteket samme
uke.
AntirasisteN distribueres til alle landets biblioteker.

• Per 1. september i år oppholdt det seg 1.431 personer i
norske mottak som har fått endelig avslag på asylsøknaden. Av disse har 600 fått beskjed om at de må flytte ut
eller reise tilbake til hjemlandet.
• Tall fra UDI viser at rundt 3300 asylsøkere hittil i år har forlatt norske mottak uten å etterlate seg ny adresse, hvorav
1700 av disse var uten gyldig norsk oppholdstillatelse.
Norske myndigheter har ingen oversikt over hvor mange
som er reist til hjemlandet, til et annet land, eller er gått
under jorda i Norge.

Nødhjelpsordning
• Lokale politikere i Trondheim vil gi penger til asylsøkere som har havnet på gata etter avslag på søknad om
opphold, mens Erna Solberg har uttalt at dette vil gjøre
Trondheim til Somalias største by. Politikere sentralt fra
både Venstre, KrF og Senterpartiet har kommet med kritikk
av politikken som setter asylsøkere på gata. Statssekretær
Kristin Ravnanger (KrF) i sosialdepartementet mener det
ikke er aktuelt at noen skal sulte eller fryse i hjel i Norge,
mens nestleder i Venstre, Olaf Thomessen viser til Norges
internasjonale forpliktelser.
• Sosialdepartementet har lovet at ingen skal sultes ut
av Norge, og har satt i gang arbeid med en forskrift om
utenlandske borgeres rett til sosialhjelp. Denne forskriften
omfatter også asylsøkere som er kastet ut av mottakene.
4. oktober i år gikk det ut brev til landets kommuner fra
Arbeids- og sosialdepartementet der det presiseres at en
person kan ha krav på hjelp i form av sosiale tjenester
i spesielle, akutte situasjoner uavhengig av oppholdets
lovlighet, og at ingen skal behøve å sulte eller fryse i hjel.

MUF
• Ei stor gruppe asylsøkere med endelig avslag i Norge,
er kurdere fra Nord-Irak. De fleste av dem fikk såkalt
MUF-tillatelse i år 2000. Dette var en kollektiv tillatelse
som ble gitt til cirka 2000 kurdere fra Nord-Irak, men som
nå er gått ut. MUF står for midlertidig arbeidstillatelse
uten rett til familiegjenforening eller fornyelse. Tillatelsen
danner heller ikke grunnlag for bosettingstillatelse, noe
det vanligvis kan søkes om etter tre års gyldig arbeids- og
oppholdstillatelse i Norge. En del har fått fornyet arbeidstillatelse fram til sommeren år 2004, men etter dette har
ingen av dem lenger noen tillatelse.
• FNs høykomissær for flyktninger (UNHCR) advarer mot å
sende flyktninger tilbake til Nord-Irak og den sørlige delen
av Somalia.
• Iraks midlertidige minister for migrasjon, Pascale Warda,
har bedt norske myndigheter om å utsette hjemsendelser
av irakiske asylsøkere et par år fordi myndighetene ennå
ikke har kapasitet til å ta seg av irakere fra hjemlandet. De
vil først rette innsatsen mot de 800.000 interne flyktningene i Irak.
• UDI har tidligere anbefalt at denne gruppa blir innvilget
varig opphold, og avdelingsdirektør Paula Tolonen har
uttalt at «UDI vil innvilge MUF’erne oppholdstillatelser på
grunn av sterke menneskelige hensyn og særlig tilknytning til riket».
• Hun mente det ikke var fare for at dette skulle føre til
liknende praksis i andre typer asylsaker, på grunn av
MUF’ernes særstilling, og viste også til at mange er godt
integrert, snakker godt norsk og er i arbeid. Derfor mente
hun myndighetene burde ta ansvar for sine «tvetydige»
signaler til kurderne; de har bare hatt midlertidige tillatelser, men på tross av dette fått norskopplæring, blitt bosatt
i kommuner og har kunnet jobbe.
• Dette forslaget ble avvist av kommunalminister Erna
Solberg.
Kilder: www.nrk.no, Dagbladet nett, VGs nettutgave, Aftenposten Nett, Klassekampen Nett, Stavanger Aftenblad
Nett.
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• 600 asylsøkere kastes ut av asylmottakene
Hittil i år har UDI varslet 600 asylsøkere som har fått
avslag om at de kastes ut av mottakene, skriver Aftenposten.
1. september bodde 1.431 personer som hadde fått endelig avslag i asylmottakene. Av disse har 600 fått beskjed
om at de må flytte ut eller reise til sitt hjemland. Familier
med barn er en gruppe som ikke kastes ut.
- Men de 600 vi nå er i prosess med vil ikke samarbeide
med myndighetene, sier UDI.

• Ap vil støtte asylsøkere som skal ut
Ap mener at ureturnerbare flyktninger og asylsøkere med endelig
avslag ikke bør fratas støtte, melder Aftenposten. Landsstyret vil
også stramme inn på diverse ordninger.
Landsstyret sier i en uttalelse at norske statsborgere som er dømt
for vold mot ektefeller bør få karantene i fem år før vedkommende
kan etablere et nytt ekteskap med utlending i Norge.
I tillegg må det være et krav at ambassadene skal gi kvinnene
informasjon om antall ekteskap mannen har hatt før, antall forlovelsesvisum og om han er dømt - eller er under etterforskning - for
voldelige forhold.
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• Vil sperre inne asylsøkere
Fremskrittspartiet vil sperre inne asylsøkere som har fått avslag på
asylsøknaden. Det sier stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen
(bildet) som etterlyser politisk potens, melder NRK.
– Disse menneskene bør holdes på lukket område til de kan
sendes ut av landet, av hensyn til sikkerheten til det norske
samfunnet, sier han. I Høyre reagerer de kraftig på forslaget fra
Ellingsen.
– Dette bygger ikke opp under Frps ønske om samarbeid foran
neste valg, sier Høyre.

Organiserer samisk ungdom
Den samiske organisasjonen Davvi Nuorras største
lokallag heter Åarjel-saemien Noereh, og de har rundt 50
medlemmer spredt fra den sørlige delen av Nordland til
Hedmark.
AV MARI STINE JOHNANSEN
Leder i lokallaget, Ellinor Marita
Jåma og styremedlem Brita Iren
Thomasson, begge fra Snåsa, var
på lokallagskonferansen til SOS
Rasisme i Risør den 10.-12.september i år.
Etter invitasjon fra SOS Rasisme
kom jentene til lokallagskonferansen blant annet for å holde foredrag om samenes situasjon i dag.
Ellinor Marita Jåma holdt også
en flott hilsningstale fra Davvi
Nuorra under åpningen av konferansen i Risør.

Stor aktivitet
Jentene kan fortelle at deres
lokallag er det mest aktive
innenfor Davvi Nuorra. De har 5
styremedlemmer og 2 vara i lokallagets styre. De holder styremøter
på forskjellige steder. Hittil har det
vært Grong, Snåsa og Trondheim
ettersom deres lokallag er forholdsvis spredt.
Den 5. - 6.mars arrangerte lokallaget en vinterfestival i Snåsa for
både samiske ungdommer og ungdommer fra Snåsa. Arrangementet
var en suksess, der aktivitetene

SOS Jobservice Oslo

Åarjel-saemien
Noereh har fått positve
tilbakemeldinger fra
moderorganisasjonen
Davvi Nuorra for
deres engasjement, og
nå tenker jentene på et
samarbeid med SOS
Rasisme. Ellinor Marita
Jåma har vært i kontakt
med SOS Rasisme om
et eventuelt samarbeid. - Det er få som
har hørt om organisasjonen vår, og blant
annet derfor ønsker vi
at SOS Rasisme kanskje kunne tenke seg
Ellinor Marita Jåma og Brita Iren Thomasson. Foto: AT
å fungere som en slags
blant annet var ungdomsdiskotek støttespiller for Davvi Nuorra, sier
for ungdommer under 18 år og hun. Videre kan jentene fortelle at
«lassoboarding» - noe som for de føler diskriminering fra staten
øvrig var svært populært under og at samene i dag blir behandlet
festivalen. - Målet er å arrangere på en urettferdig måte. De har på
en vinterfestival hvert år, forteller samme måte som andre urbefolkEllinor Marita Jåma. - Beklage- ninger i verden blitt utsatt for press
ligvis var det ingen oppslutning og undertrykkelse. De har aldri fått
i år til reinkappkjøring, men vi noe eget land, men har blitt tvunget
inn i et norsk mønster i form av
håper å få det til neste år.
krav om norskspråklig skolegang
og livsstil. For ikke så lenge siden
Ønsker samarbeid

Davvi Nuorra
• Davvi Nuorra er en organisasjon
for samer mellom 13 og 32 år på
norsk side av Sápmi. Andre kan bli
støttemedlemmer.
• Det er en religiøs og partipolitisk
uavhengig organisasjon som har
over 200 medlemmer over hele
landet. De i alt åtte lokallagene
finnes flere områder i Norge.
Målet til Davvi Nuorra er å styrke
samholdet mellom samisk ungdom
ved å lage møteplasser for samisk
ungdom.
• http://www.davvinuorra.org/

fikk samene sin egen nasjonaldag
den 6. februar, noe som helt klart
er et stort skritt i retningen av å
bli akseptert. - SOS Rasisme har
erfaring med arbeid mot rasisme,
og et samarbeid hadde derfor vært
flott. Organisasjonene ville også
fått mer kjennskap til hverandre
gjennom et samarbeid og å bruke
Davvi Nuorra som bidragsytere
ville jo kanskje vært aktuelt for
SOS Rasisme. Lokallagskonferansen vi deltok på, var jo så imponerende og lærerik, så vi kunne
godt tenkt oss å delta en gang i
fremtiden, avslutter jentene.

Tilbudt «negerjobb»
Yohannes holder motet oppe.

Yohannes Nagari har selv opplevd
å bli diskriminert i jobbmarkedet.
Nå tar han initiativet til å starte
Jobservice av SOS Rasisme i
Oslo.
AV NASIM AHZAMI
Yohannes Nagari kommer opprinnelig
fra Etiopia, men har bodd i Norge i flere
år. Her har han tatt en tre- årig utdanning
som radiograf. Etter endt utdannelse har
han søkt jobber over hele landet, men har
aldri kommet så langt som til et intervju.
Derfor tok han kontakt med SOS Rasisme
i Oslo hvor han ble oppfordret til å starte
et eget lokallag av SOS Rasisme med navn
Jobservice. Her skal han jobbe for innvandreres rettigheter i jobbmarkedet.
Yohannes har flere ganger vært i media
siden opprettelsen av lokallaget, og nå håper
han at flere vil være med på å bekjempe
diskriminering i arbeidsmarkedet.

Foto: Ola Melbye Pettersen

Vil bøtelegge rasisme

BI-studenten «Ali» skulle på intervju til en konsulentjobb
hos selskapet Delphi Consulting, men ble i stedet spurt
om sin religion og tilbudt en vaskejobb.

• Dagfinn Høybråten vil opprette
et eget organ som kan gi bøter
for rasisme i forbindelse med
jobbsøking.
• Flere høyt utdannede nordmenn
med bakgrunn fra annen kultur
mener de blir utsatt for rasisme
når de søker jobb. På grunn av
faren for å måtte betale store
saksomkostninger, kvier mange
seg for å reise sivilt søksmål.
Arbeids- og sosialminister Dagfinn
Høybråten håper at organet skal
gjøre det lettere for dem som føler
seg diskriminert og skal være
«et håndhevingsorgan som vil ha
konkrete fullmakter i forhold til
lovgivningen og som vil ha en lav
terskel i forhold til det å hjelpe folk
som trenger det».
• Forslaget kommer etter at en
toppsjef i et konsulentselskap skal
ha kommet med diskriminerende
uttalelser i et jobbintervju. Selskapet innrømmer at det ble benyttet
et uheldig ord da sjefen i intervjuet
betegnet arbeidsoppgavene som
«negerarbeid».
Av Nasim Ahzami

AV NASIM AHZAMI
«Ali», som ønsker å forbli
anonym, fikk gjennom BIstudentenes eget vikarbyrå,
Job-BS, et tilbud om å
komme på et intervju hos
hodejegerselskapet Delphi
Consulting. Etter å ha vært
gjennom flere personlige
tester som varte i tre timer,
fulgte en lengre samtale med
selskapets administrerende
direktør, Trygve Walstad.
Det var da den vordende
siviløkonomen opplevde
sin mest sjokkerende time.
Under jobbintervjuet ble han
spurt spørsmål om han var
muslim, om søstrene hans
fortsatt bodde hjemme og
om det er på grunn av deres
æreskodeks at muslimske
menn prater bedre norsk
enn muslimske kvinner.

Negerjobb
– Han brukte fem minutter på
faglig relevante ting, mens resten
av tiden ble brukt til å rakke ned
på meg og min religion, sier
«Ali» til BI-avisen Inside.
Ifølge ham ble han helt satt
ut av spørmålene, og selv om
han hadde selv forberedt en
rekke spørsmål, klarte han bare
å spørre hva jobben gikk ut på.
Svaret han fikk av Walstad var
ikke det han hadde tenkt seg: «I
prinsippet er dette en negerjobb.
Du kan kanskje hjelpe meg. Kan
du vaske?»
Krenkende
– Jeg har alltid sett på meg selv
som nordmann, men dette har fått
meg til å lure på om jeg er sånn
som jeg tror, og om andre nordmenn ser annerledes på meg enn
det jeg trodde. Det var så krenkende at det var jævlig.

Sensor ved BI
Vikarbyrået, Job-BS, som
«Ali» fikk intervjuet gjennom
er underlagt Bedriftsøkonomisk
Studentersamfund (BS). Etter å
ha lest artikkelen i BI-avisa tok
SOS Rasisme i Oslo kontakt
med BS hvor vi oppfordret dem
til å anmelde Walstad for brudd
rasismeparagrafen og arbeidsmiljøloven. Et par dager etter hadde
BS et møte med Delphi Consulting der de brøt all kontakt med
bedriften.
Det kom også fram at Trygve
Walstad ved flere anledninger har
vært sensor ved BI. Leder i BS,
Kristian Rasmussen, tok umiddelbart kontakt med ledelsen
ved BI og krevde at Walstad ble
avskjediget fra sin sensorrolle.
– Jeg er sjokkert over at slike
holdninger fortsatt eksisterer i
det norske samfunnet, sa Rasmussen.
BS vurderer nå om de vil
anmelde Walstad eller Delphi
Consulting.

Krystallnatta

AntirasisteN nr 5 – 2004
• Har fått nok av Utlendingsnemnda 13 foreninger som sitter
i ankenemnda for utlendingssaker (UNE), truer med å trekke seg,
skriver TV2 nettavisen. Foreningene kritiserer krast behandlingen
av enkeltsaker. UNE beskyldes for å svekke rettssikkerheten for
asylsøkere, skriver Aftenposten. I brevet til Kommunaldepartementet
viser organisasjonene, som blant annet består av Amnesty, NOAS,
Flyktningerådet, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og andre, at nemnda
ble opprettet i 2001 for å styrke asylsøkere og andre utenlandske borgeres rettssikkerhet, og for å bedre tilliten til utlendingsforvaltningen.
Men organisasjonene mener det er blitt verre.

• Satser på innvandrerbarna Regjeringen vil åpne for at
innvandrere skal få velge sitt eget eller foreldrenes morsmål
som obligatorisk fremmedspråk, at man for eksempel kan
velge urdu i stedet for tysk eller fransk, melder VG-nett.
Mangfold, inkludering og deltakelse er stikkordene for regjeringens stortingsmelding om innvandrere og deres etterkommere, som Kommunal- og Regionalminister Erna Solberg
presenterte i starten av oktober. På denne måten kan innvandrerbarn eller etterkommere av innvandrere fåsertifisert sitt
eget morsmål som en kunnskap de bærer med seg og som
de får uttelling for i utdanningssystemet, avslutter Solberg.
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• Ikke aktuelt å internere asylsøkere Det er ikke aktuelt å etablere interneringsleire for asylsøkere som har fått avslag på sin søknad, ifølge Kommunal- og Regionalminister Erna Solberg,
melder VG. -Derimot kan det være aktuelt å vurdere om enkelte asylsøkere skal holdes i forvaring
inntil uttransportering skjer, sier Solberg til NTB. Temaet etablering av interneringsleire kom opp
etter den dramatiske episoden om bord på Kato Airline-flyet over Bodø. En asylsøker som har fått
avslag på sin søknad angrep pilotene med øks. Internering i påvente av utreise har vært ett av forslagene, som ikke minst Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen har vært pådrivere for, for å gjøre noe
med avviste asylsøkeres hevnlyst. – Det er ikke aktuelt på generelt grunnlag å internere asylsøkere
som har fått avslag. Derimot kan det være aktuelt å se på behandlingen av enkeltindivider. I noen
tilfeller kan det være riktig å holde personer i forvaring i påvente av utreise, sier Solberg.

Vi husker Krystallnatta – aldri mer nazisme

Arrangementer

Her er et lite utvalg, for en fullstendig og
oppdatert oversikt, gå inn på:
www.sos-rasisme.no/krystallnatta/
• Valdres SOS Rasisme skal samarbeide med AUF under markeringen av
Krystallnatta. Det vil bli fakkeltog og de
skal samtidig prøve å involvere russen
under arrangementet.
• Larvik SOS Rasisme markerer Krystallnatta med stand i Larvik sentrum og
muligens på Nordbyen. For spørsmål
om arrangementet: sos-rasisme@thesuperstar.org
• Skien SOS Rasisme jobber nå med å
planlegge Krystallnatta, de skal samarbeide med Bø SOS Rasisme.
For spørsmål om arrangementet:
skien_sos_rasisme@hotmail.com
• Ørlandet / Brekstad SOS Rasisme skal
markere Krystallnatta, kanskje med
filmkveld på ungdomsklubben.

Fra Krystallnatta-markeringen i Oslo i fjor.

AV ULRIK MOTZFELDT GJØLSTAD
OG ADAM TUMIDAJEVICZ
Nazistenes brutale metoder var
mindre kjent under krigen enn
det de er i dag. Først da britiske
soldater rykket inn i den tyske
konsentrasjonsleiren BergenBelsen 15. april 1945 fikk de se
hva nazismen virkelig var. De fant
15 000 døde fanger, og ytterligere
10 000 fanger døde i løpet av kort
tid etter befrielsen. Døde fanger
lå stablet i hauger, eller lå i åpne
massegraver. I løpet av årene 1933
til 1945, de årene som nazistene
styrte Tyskland, hadde nærmere 6
millioner jøder blitt drept i leirer
rundt om i Europa.
Hitlers vei mot makten
Hitlers tyske naziparti kom til
makten i 1933, og sakte gikk den
nazistiske propagandamaskinen
fram med Joseph Goebbels i
spissen. Nazistenes hat var rettet
mot jøder, homofile, handikappede, politisk aktive, kriminelle,
asosiale, Jehovas Vitner og romanifolk. De politiske fiendene til
nazistene ble fengslet på midten
av 30-tallet, slik at de ikke kunne
stoppe nazistenes framgang. Med
Riksdagsbrannen i februar 1933
klarte Hitler å etablere seg selv
som despot.
«Rensingen» av Tyskland
pågikk også mellom 1933 og
1938. I det stille ble de utsatte
utryddet og sendt til konsentrasjonsleirer – dette ble ikke
bare gjort for å «rense det tyske
blod» men også for å prøve å se
om allmennheten ville reagere.
Det gjorde de ikke, og nazistene
oppdaget at man kunne begynne
å fjerne enda større grupper fra
samfunnet uten at folk fant det ut
eller reagerte.
Presset på jødene ble samtidig

Foto: Adam Tumidajewicz

Natten den 9. november 1938 ble jødiske synagoger
påtent, butikker og bedrifter ble ramponert og mange
jøder ble såret og drept. Man regner natten som starten
på Holocaust, nazistenes utryddelse av jøder og andre
minoriteter. Krystallnatta er en av de datoene SOS
Rasisme markerer hvert år.
større og større. I 1935 innførtes Nürnberglovene, som fratok
jøder og deres slekt deres tyske
statsborgerskap, samt at de nektet
personer med «jødisk blod» å gifte
seg med noen med «tysk eller
beslektet blod». Utallige myter
ble spredt. Mediene og kulturen
ble dominert av nazistene. SAmedlemmer utgjorde en liten
milits som sto for å spre jødehatet blant folket og for å gjøre det
sosialt akseptabelt, for ikke å si
«korrekt».
Krystallnatta
Etter flere år med systematisk
hatpropaganda og overgrep,
kulminerte det hele i et scenario
av vold og terror. 200 jødiske
synagoger ble brent og ødelagt,
og hele 7000 jødiske butikker ble
ranet og ramponert. Ikke minst ble
91 jøder drept i løpet av natten, og
30.000 ble arrestert og deportert.
Neste morgen lå det knust glass
strødd i gatene og glitret i solen
som krystaller. Krystallnatta var
et faktum.
Goebbels propaganda
Krystallnatta har som mange
andre historiske hendelser en
utløsende faktor. Man kan si at
opptøyene ble utløst da Herschel
Grynszpan, en ung jøde med hjem
i Paris, fikk et brev fra sin far den
6.november1938. Faren Zindel
hadde blitt tvangsflyttet sammen

med 18.000 andre jøder østover
i Tyskland og fortalte om den
grusomme måten han hadde blitt
behandlet på. Herschel Grynszpan
ble forbannet da han hadde hørte
dette, og i sitt raseri gikk han til
den tyske ambassaden i Paris og
skjøt den første tyskeren han så.
Diplomatassistenten Ernst Von
Rahm som ble skutt, døde den 8.
november av skadene. Goebbels
visste hvordan han kunne utnytte
dette, og dagen etter var avisene
fylt av historier om jødenes ondskap og deres konspirasjon mot
det tyske folk.
Folk flest i Tyskland trengte nå
praktisk talt bare en ordre for å
starte terroren, og volden brøt ut
da SA-militser uoffisielt startet
opptøyene i Berlin. Sannsynligvis
ble denne ordren gitt fra høyeste
hold, selv om Hitler aldri selv
kommenterte det offisielt. Goebbels gikk ut og oppfordret alle til
å starte vold mot jødene.
Årene 1938 til 1942
I årene 1938 til 1942 ble jøder
systematisk utryddet, hovedsaklig
i arbeidsleirer i Tyskland. I 1942
hadde nazistene funnet «den endelige løsning» på deres mål – å
utrydde jødene fullstendig. Det
ble bygget leirer i det okkuperte
Polen, laget kun for tortur og drap.
Planen var at alle jøder, uansett
hvor de befant seg i verden, skulle
sendes til disse leirene og dø som

rotter. Dette var Holocaust på
det grusomste. Mennesker som
ikke ble gasset i hjel eller skutt,
døde av sult, utmattelse, kulde
eller sykdom. Den 9. november
1938 fikk nazistene bekreftet at
propagandaen hadde oppnådd sitt
mål – det tyske folk hadde blitt
hjernevasket og blitt så godt vant
med den nazistiske ideologien at
de ikke protesterte.
Hva betyr Krystallnatta
og Holocaust i dag?
Krystallnatta har blitt den store
markeringsdagen mot rasisme
og nazisme både i Norge og i
resten av Europa. Det er hovedsaklig medlemsorganisasjoner
– som SOS Rasisme – som står
for å markere dagen hvert år,
og i Norge har lokallag av SOS
Rasisme gjort dette på flere forskjellige måter. I Oslo og andre
steder arrangeres det et store
fakkeltog, mens andre lokallag
arrangerer filmkveld, åpent møte
eller har en stand på gata.
Du må kjempe mot nazisme!
Man markerer Krystallnatta av
flere grunner. Vigrid-ideolog Tore
W. Tvedt hevder at Holocaust
aldri fant sted, og at det bare er
en del av den jødiske konspirasjonen mot resten av verden. Og noen
tror på det. Noen hendelser kan
man ikke la viskes ut med tiden
og det er enhver antirasist sitt
ansvar å vite og minnes at Holocaust, Krystallnatta og nazistenes
overgrep mot mennesker skjedde.
Husk Holocaust og husk de som
døde som følge av nazismen.
Minn alle rundt deg om at rasisme
og nazisme aldri vil bli akseptert
og at vi aldri vil la Krystallnatta
skje igjen!

• Arrangementet til Oslo fylkeslag av
SOS Rasisme vil bestå av fakkeltog og
appeller. Avgangen er klokken 19.00
fra Jernbanetorget og toget vil gå til
Youngstorget. Det blir også etterarrangement på Sikamikanico arrangert
av Oslo Øst.
• Lokallaget i Ås skal ha fakkeltog med
etterarrangement. Arrangementet starter klokken 19.00 på Rådhusplassen.
• Trondheim SOS Rasisme skal ha fakkeltog som går til Trondheim torg. Der
vil det blant annet bli holdt appeller og
lokallaget prøver å få booket band.
• Den 7. november arrangerer Asker
SOS Rasisme konsert på Club 3 i
Asker. Blant annet Gatas Parlament og
Kleencut spiller.
• Bergen SOS Rasisme er medarrangører til fakkeltogmarkeringen av
Krystallnatta i Bergen sammen med
Norsk Folkehjelp.
• Lokallagene i Stavanger, Sandnes og
Bryne arrangerer Krystallnatta sammen
ved å ha fakkeltog i Stavanger
• I Haugesund arrangerer lokallagene fra
Karmøy og Haugesund Krystallnatta
sammen med Union of Refugees. Også
her vil det være fakkeltog.
• Frosta SOS Rasisme planlegger møte,
med kafé og film etterpå til Krystallnatta, men arrangementet er fortsatt i
planleggingsfasen.
• Moss SOS Rasisme arrangerer i år et
stort Krystallnatta-arrangement.
• Minnedagen starter med konserter på
lokalene til gamle Moss Bryggeri, der
spiller Trung Toan Tung fra Idol, med
bandet sitt Black White Yellow, og
mange andre bra lokale band.
• Her vil det bli solgt fakler og kaffe,
samt kaker som barn og ungdom fra
asylmottaket Vårli står bak.
• Det vil også bli holdt appeller av styret
i Moss SOS Rasisme og russepresidenten.
• Deretter er det fakkeltog gjennom
Moss, som avsluttes på torvet med
appell fra ordføreren i Moss.
• I Fredrikstad arrangerer Moss SOS
Rasisme, i samarbeid med Moss Rød
Valgallianse, fakkeltog gjennom byen,
som avsluttes på Stortorget, hvor det
vil bli holdt appeller. Arrangementet
begynner kl. 18.00

www.sos-rasisme.no

kultur
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• 3-4000 ulovlig i Oslo

• Norge kan bli en apartheidstat
Ved å holde flyktningene atskilt i mottak kan vi bli en apartheidstat,
advarer Magne Raundalen (bildet), som er terapaut for flyktningbarn. Han mener langvarige opphold i mottak også vil skade
oppveksten til flyktningbarna, melder Bergens Tidene. Den store
faren med flyktningepolitikken vår er at den er preget av atskillelse.
Vi får ikke møte flyktningene og det har til nå ikke blitt utviklet en
skikkelig løsning for at tiden i mottak blir noe annet enn oppbevaring. Dessuten gjør vi dem mentalt syke ved å forsinke saksbehandlingen, slår Raundalen fast.

Ingen vet nøyaktig hvor mange som
oppholder seg ulovlig i Oslo, men
politiet antar at det kan dreie seg om
3000 – 4000, skriver Aftenposten.
Hver måned forsvinner omkring
500 av de 16 000 som bor på
norske asylmottak. I løpet av årets
første åtte måneder forsvant 409
asylsøkere fra mottakene i Oslo og
Akershus.
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• Buss-sjef sendte rasistisk e-post
Flere sjåfører hos Norgesbuss raser etter at sjefen sendte en e-post med rasistvitser rundt til
de ansatte, melder VG-nett. Sjefen sendte ut en e-post med det som kaltes en «matteprøve for
pakistanere», melder Romerikes Blad.
På oppgavearket skal man først oppgi navn og hvilken gjeng man tilhører. Deretter skal man
løse matteoppgaver som handler om Jamal, Muhammed, Abdullah, Ibrahim og andre som
driver med narkohandel, hallikvirksomhet, skyting og drap. Episoden skjedde ved Norgesbuss
avdeling på Romerike i September. Nå har fagforeningen tatt opp saken med ledelsen, og
daglig leder Erik Holmeide ved Norgesbuss på Romerike legger seg flat. Vedkommende har
sendt en beklagelse til de som mottok e-posten.

– Det kan skje igjen
Totalt 767 norske jøder ble deportert til dødsleirene,
og bare 26 kom hjem. Julius Paltiel var en av dem.
AV MARI STINE JOHANSEN
Nazismen har i den siste tiden
fått en oppblomstring. Vigrid har
virksomhet i deler av landet, og
de har fått oppmerksomhet flere
ganger i media. – Folk må ta dette
alvorlig, hvis ikke kan det oppstå
store problemer. I verste fall kan
det som skjedde i 1930-årene skje
igjen, sier Julius Paltiel.
– Rasisme på sitt verste
Jeg møter Julius Paltiel i den
jødiske synagogen i Arkitekts
Christies gate 1B i Trondheim.
Synagogen ble i 1924 kjøpt opp av
det jødiske mosaiske trossamfunn
og er nå blant annet et museum der
besøkende kan lære om jødenes
situasjon under den 2.verdenskrig.
Han forteller om den første naziavisen, «Der Stürmer», som kom ut
hver uke fra 1926 til 1945. – Dette
var rasisme på sitt verste. Nederst på
avisen kunne man hver uke lese nye
løgner om jødene, og etter gjentagelser på gjentagelser begynte folk
til slutt å tro på dette, og jødehatet
oppsto. - En av påstandene i denne
avisen var at komponisten Johan
Strauss’ jødiske kone forgiftet
musikken hans nettopp fordi hun
var jøde, forteller Paltiel.
I det jødiske museet er det hengt
opp en kopi av en førsteside fra
«Der Stürmer» som viser Strauss’
kone med en giftig slange. Slangen symboliserte hennes identitet.
«Jødene er vår ulykke» kunne man
lese nederst på denne førstesiden.
Kritisk til kunstverk
Paltiel stiller seg kritisk til kunstverket som ble stilt ut på Youngstorget i Oslo tidligere i år. Kunstverket
«Muren: Fragmenter fra historien»
viste blant annet en blodig davidsstjerne og var satt sammen av ord,
symboler og bilder. – Kunstnere
kan gjøre hva de vil. De bruker
gamle og kjente symboler som
de gir et rasistisk uttrykk. Dette
er uakseptabelt, sier han. Julius
Paltiel er opptatt av at alle må ta
avstand fra rasistiske holdninger.
– Jeg mener at alle, ikke bare de
som er utsatt for rasisme, må våkne
opp og ikke vente på at vi får en
lignende situasjon som vi hadde i
1930-årene. Det som skjedde da
må ikke skje igjen! Vi vet at det
finnes rasisme og nazisme og det
må fram i lyset.

Hånes av Vigrid
Julius Paltiel er sint på det
han har lest om seg selv på
Vigrids hjemmeside. Der
blir det hevdet at han fikk
god behandling av den
tyske legen Josef Mengele i
Auschwitz. Paltiel var plaget
av dårlige knær og ble i realiteten brukt som forsøkskanin
av legen.
– Mengele mente at ved å
bruke 96 % sprit på knærne
mine, ville smerten jeg hadde
fra før forsvinne ved at en
ny smerte oppsto. Huden
etset, og Paltiel fikk sår som
aldri har grodd. Han trekker
buksen opp til kneet og viser
fram arrene.
Slike påstander kan altså
Vigrid sette fram i ytringsfrihetens navn. – Hvor er
rettighetene til offeret?, spør
Paltiel. – Rettighetene er ikke Julius Paltiel foran naziavisen «Der Stürmer».
på de mishandledes side, men på
mishandlernes. Her er det ikke lov
å gå til rettssak.
Nazistiske partier i Tyskland
I det siste har nazistiske partier
fått stor oppslutning i Tyskland,
og dette er noe som skremmer
mange, deriblant Julius Paltiel. Han
sammenligner dem med Vigrid og
forteller at han en gang har møtt
en som var leder for et nazistisk
parti. – Han fikk ikke viljen sin av
foreldrene og ønsket derfor å straffe
dem. Derfor ble han leder i dette
partiet. Men han gikk heldigvis ut
av dette til slutt.
Det er ikke bare i Tyskland nazismen har stor oppslutning. – Jeg
kjenner flere jøder i Danmark som
har fortalt om områder som politiet
er spesielt oppmerksomme på fordi
det er farlig for jøder å oppholde seg
der, avslutter Julius Paltiel.
For folk som enda ikke har besøkt
det jødiske museet i Trondheim,
anbefales det på det sterkeste å
ta en tur innom de nyrestaurerte
lokalene i Arkitekt Christies gate
1 B i Trondheim.
Museet har åpent hver søndag fra
klokken 12 til 15. Her kan man se
utstillinger som viser jødenes vei
gjennom historien og man kan også
besøke synagogen som er verdens
nordligste.

Foto: Mari Stine Johansen

Falstad blir museum

Den 8.oktober 1942 ble Julius Paltiel sendt til Falstad
leir. Han var en av mellom 5 og 7 tusen nordmenn som
ble internert i denne leiren i perioden 1941-45. Falstad
leir blir nå gjort om til museum.
AV MAJKEN AUNE OLSEN
Den tidligere Falstad leir ved
Levanger er det nærmeste vi
kommer levninger etter nazismens konsentrasjonsleirsystem
i Norge.
I samsvar med visjonen uttrykt
av kronprins Olav etter landets
frigjøring, skal stedets onde
fortid vendes til et studiesenter
og læringsarena for menneskerettigheter, rasisme og diskriminering. Dette skrev Tone
Jørstad, direktør ved dagens
Falstadsenter i Aftenposten 7.
mai i år. SS-Strafgefangenenlager Falstad var den nest største
av de nærmere 500 fangeleirene
som tyskerne etablerte i Norge i
1940-45. Falstadbygningen er en
av få bevarte levninger etter det
nasjonalsosialistiske leirsystemet
i Norge. Her ble Falstad Museum
åpnet under frigjøringsjubileet i
1995. Nå har Regjeringen og

Stortinget sørget for at arbeidet
med å rehabilitere og bygge om
den snart 90 år gamle bygningen
kan komme i gang.
Arrestasjon
Julius Paltiel ble arrestert under
en aksjon natten mellom 6. og 7.
oktober 1942. Han hadde på
forhånd mottatt en advarsel av
politibetjent Alfred Geving om
at samtlige jødiske menn over
15 år ville bli arrestert denne
natten. Klokken seks om morgenen ble dette et faktum for
Julius som så mange andre unge
menn. 18 år gammel hadde han
ikke klart å overtale moren til å
flykte til Sverige med seg, og han
sto ovenfor en usikker skjebne.
Han lystret ordren om å pakke
toalettsaker og litt varmt tøy, og
ble eskortert ut i politibilen. Det
gikk nesten tre år før han fikk se
hjemmet sitt igjen.

Neste dag ble Julius sammen
med 26 jødiske menn og 70
ikke-jødiske gisler overført til
Falstad fangeleir ved Levanger
i Nord-Trøndelag.
Julius ble senere overført til
Buna-Monowitz, en sideleir til
Birkenau ved Auschwitz. Her
fikk han vite at hans mor, bror,
tante og onkel allerede hadde
blitt gasset.
På tross av alt...
Julius Paltiel var på Falstad til
25.november 1942, da fangene
ble beordret til transport. Julius
endte til slutt opp i Auschwitz.
Det boka hans, «På tross av alt»,
forteller, er en historie om brutalitet, ydmykelse og krenkelse av
menneskeverdet - terror og vold
satt i system. Men det er også en
historie om overlevelse og evne
til å holde ut, om kreativitet og
kunstnerisk virksomhet, om solidaritet og menneskelighet. Paltiels historie er en viktig historie.
I dag er han en av to gjenlevende
jøder i Norge, som overlevde
interneringen og kom tilbake til
Norge etter 2. verdenskrig.

lokallagsrunden
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• Sola holder på streng flyktningpolitikk
Høyre og Frp i Sola mener at det er nok å ta imot ti flyktninger
neste år, melder Aftenbladet. UDI har bedt kommunen ta imot
det dobbelte. Sola kommune har tidligere fått kritikk fra flere
hold for sin restriktive flyktningpolitikk de siste årene og er
blitt ekskludert fra samarbeidet om bosetting av flyktninger på
Nord-Jæren. I 2004 har kun Time kommune vedtatt å ta imot
flere flyktninger enn anmodningen fra UDI. Kommunene Sola,
Klepp, Lund, Strand, Tysvær og Ølen har bestemt seg for å ta
imot færre flyktninger enn de ble bedt om.

• Får likevel komme på konferanse
Global African Congress har besluttet at
hvite og asiatere likevel skal få delta på
årets rasismekonferanse, melder siste.no.
For to år siden stemte et flertall for å kaste
ut alle ikke-svarte delegater, tolker og
journalister. Under konferansen i 2002 på
Barbados stemte ca. 200 delegater for
å utestenge hvite og asiatiske delegater
fra konferansen, grunnet at slaveri var for
vondt å diskutere foran ikke-svarte.

Finnsnes SOS Rasisme:

Fakkeltog mot vold og rasisme
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• – Hagen, en religiøs nasjonalist
Carl I. Hagen frykter muslimske nasjonalister, men er selv en religiøs nasjonalist, sier forsker
Torkel Brekke (bildet) til TV 2. I september ga Frp-formann Carl I. Hagen uttrykk for sin frykt for at
muslimske nasjonalister skal etablere seg med norske politiske partier. Brekke svarer Hagen ved å
sammenligne han med de religiøse fundamentalistene.
- Hagen har alltid vært en ganske religiøs nasjonalist som definerer det norske fellesskapet ved å
peke på vår kristne tradisjon. Men dermed stenger han også mange ute, sier Brekke. Forskeren
mener Carl I. Hagen og hans parti er mer ekstreme i sin bruk av religion enn Kristelig Folkeparti.
- KrF ser på religion som noe som kan bygge bro, mens Hagen ser på det som et skille, forklarer
Brekke.

Antinaziutvalget
• Nazismen blir ikke borte av seg selv, men må
bekjempes gjennom systematisk arbeid på
lokalplan.
• Antinaziutvalget er til for å samle kunnskap
og gi støtte til våre lokallag i kampen mot
rasisme.
• Gi oss tips
• Send oss spørsmål
• Kom med ideer
• Bli med på
diskusjonsliste

antinazi@sos-rasisme.no

Mange beboere fra det lokallaget stilte opp og viste sin motstand mot vold og rasisme.

4. oktober ble en 33-år gammel flyktning arrestert etter
å ha gått amok med kniv i Finnsnes sentrum. Lokallaget
av SOS Rasisme tok raskt initiativ.

Foto: Finnsnes SOS Rasisme

Onsdag 06. oktober arrangerte
lokallaget i Finnsnes fakkeltog.
- Med dette ville vi markere at
både innfødte nordmenn og innvandrere på Finnsnes tar avstand
fra vold og rasisme.
Ofte har slike enkeltepisoder
begått av flyktninger eller innvandrere ført til økt rasisme.
Slike reaksjoner ville Finnsnes
SOS Rasisme komme i forkjøpet,
derfor tok de raskt initiativ.
Fakkeltoget var meget vellykket
med over 50 oppmøtte, deriblant
mange beboere på asylmottaket i
Finnsnes.

Lokallagsrunden

Harstad SOS Rasisme:
Harstad har vært i
Tromsø og hjulpet
lokallaget der med å verve medlemmer. Det resulterte i 300 nye medlemmer til Tromsø SOS Rasisme.
Nå har de planer om å gjøre det samme i Harstad,
hvor Tromsø og Finnsnes lokallag kommer og blir
med på vervestand.

Vågan SOS Rasisme:
Lokallaget har hatt lite aktivitet i det siste, men
er nå på vei opp i medlemstall, og har fått flere nye
aktivister. De har noen småprosjekter på gang, enda
i planleggingsfasen.
Bergen SOS Rasisme:
I Bergen har de økt medlemstallene, og fått mange
nye aktivister. De skal ha Krystallnatta-arrangement
sammen med Norsk Folkehjelp. De har også blitt
kontaktet av en forfatter som er interessert i å ha
dem med på et bokprosjekt som omhandler barn og
rasisme/nazisme.

Stord SOS Rasisme:
Her har lokallaget
planer om å henge opp
plakater på skoler og verve nye medlemmer der.
De vil få flere medlemmer med før de ser på nye
prosjekter.
Voss SOS Rasisme:
Voss lokallag har nettopp startet opp, og driver for
tiden og holder vervestands for å øke antall medlemmer. De har blitt med på Krystallnatt-arrangement
sammen med andre grupper, og håper å verve en del
medlemmer der.

Annonser i AntirasisteN

Nå ut til alle 20 000 medlemmer i SOS Rasisme, alle folkebibliotek og
skolebibliotek på de videregående skolene i landet med din annonse.
En annonse i AntirasisteN er ikke bare en annonse, men også et
standpunkt mot rasisme.
For prisinformasjon og annen info, se

www.sos-rasisme.no/annonser

Spar med hjertet
www.bancofonds.no

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

Haugaland Antirasistisk Ungdom av SOS Rasisme:
HAU hadde 26. oktober nytt oppstartsmøte for alle
medlemmene, hvor de ble informert om aktiviteter
og kommende prosjekter. De har laget et dramaprosjekt om mobbing og rasisme som medlemmene
ble invitert til å være med på.
i samarbeid med SOS Rasisme

Skjetten SOS Rasisme:
Vi gratulerer Skedsmo kommune med nytt lag!

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

kultur
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• Nektet å fly med muslimske kvinner

• Utlendinger angriper nordmenn?
En 33-år gammel flyktning er arrestert etter å ha gått amok med kniv i Finnsnes i
Troms, skriver SOS Rasisme 5. oktober. SOS Rasisme er redd kveldens episode
vil øke stigmatiseringen av asylsøkere og flyktninger i Norge. I Finnsnes arrangerte organisasjonen derfor fakkeltog mot vold og rasisme. – Vi frykter at denne
tragiske enkeltsaken nok en gang vil bli brukt til å nøre opp under fordommer
mot innvandrere i Norge, dette sier politisk nestleder i SOS Rasisme Ola Melbye
Pettersen. – Det er åpenbart at dette er en mentalt ustabil person, som må bli
tatt hånd om av støtteapparatet i kommunen. Dessverre ser vi gang på gang at
flyktninger faller utenfor psykiatrien og det offentlige støtteapparatet.

Passasjerene på en rute fra Moskva til Hurghada i Egypt med Krasnoyarsk
Airlines reagerte kraftig da to kvinner i hijab kom om bord i Tupelov 154-flyet på
Domodevo-flyplassen, skriver VG nett. Kvinnene reiste i en gruppe på fem personer som skal ha vært studenter fra den russiske delrepublikken Dagestan, som
grenser til Tsjetsjenia. Begge kvinnene skal ifølge newsru.com ha vært egyptiske.
Passasjerene nektet å fly sammen med de to kvinnene, som ble tvunget til å
forlate flyet før avgang.
Hendelsen på flyet til Egypt er ikke den første i Russland. 1. september, den
samme dagen som terroraksjonen i Beslan startet, nektet passasjerene på et fly
fra Egypt til Moskva å reise etter at to tsjetsjenske kvinner kom om bord.

• Bør ikke kalles innvandrere
Kommunalminister Erna Solberg mener at barn og unge av
innvandrere som har vokst opp i Norge, bør kalles etterkommere,
ikke innvandrere, skriver TV2 Nettavisen.
- Jeg mener det er feil å snakke om hvorvidt barn og unge som
har vokst opp i Norge er «integrerte» eller ikke. Spørsmålet er om
de deltar på lik linje med andre, og om de føler seg inkludert og
akseptert. De bør ikke omtales som innvandrere, men som del av
mangfoldet i befolkningen. Det fins mange måter å være norsk
på, sier Solberg.

Hele verden i en festival!
Oslo World Music Festival 2. – 7. nov 04

Cesaria Evora, Khaled, Souad Massi, Zap Mama, Daara
J og Seu Jorge er noen av artistene som kommer til
Oslo World Music Festival i år. Fra 2.-7. november kan du
oppleve musikk fra alle verdenshjørner innenfor sjangere
som hip-hop, salsa, tango og bhangra.
AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR.
KRISTIAN.ANDAUR@SOS-RASISME.NO
10 år er gått siden Oslo World
Music Festival ble arrangert for
første gang. Festivalen startet opp
under navnet Verden i Norden, og
endret i 2002 navnet til Oslo World
Music Festival. I år vil rundt 220
musikere fra hele verden være
involvert i 25 arrangementer som
finner sted på ulike konsertarenaer
i Oslo. Festivalen, som er i regi
av Rikskonsertene, har vokst til
å bli landets største arrangement
for verdensmusikk. Antirasisten
snakket med festivalsjef Anne
Moberg for å få vite litt mer om
festivalen:
- I år har vi et sterkt program.
Flere av artistene har aldri tidligere
blitt presentert i Norge, men jeg
tror allikevel at navnene skulle
være kjent for mange. Det er
alltid en utfordring å presentere
nye navn, siden man aldri kan
være sikker på hvordan publikum
tar imot dem. Men jeg tror en
kombinasjon av kjente artister, og
noen litt mindre kjente vil kunne
skape en interessant og spennende
festival for de fleste.
Litt om musikken
Det står mange spennende artister på programmet til Oslo World
Music Festival i 2004, en av dem
er Souad Massi fra Algerie. Programmet for festivalen beskriver
en kvinnelig artist som møtte
sterke motforestillinger i sitt
• Damens detektivbyrå nr. 1
• Forfatter: Alexander McCall Smith
• Cappelen Forlag 2004

hjemland på grunn
av sin altfor vestlige fremtoning
og åpenhjertige
tekster.

Samisk musikk for første gang
Moberg trekker også fram Niko
Valkeapää som en av de spennende artistene på programmet i år.
Det er første gang samisk musikk
står på programmet til
festivalen. Valkeapää
er en meget spennende
samisk artist som vant
Spellemannsprisen for
Åpen Klasse i 2003.
Han er i høst aktuell
med platen «Sierra».
Musikken er en kombinasjon av eksperimentell pop blandet
med stemningsfull
elektronika. Konserten
Festivalsjef Anne Moberg,
kan du oppleve på Blå
Foto: Marius E. Hauge /
4. november.
Rikskonsertene

- Massi tilhører
den nye generasjonen i verdensmusikken og hun
fikk sitt store
gjennombrudd
med fjorårets CD
«Deb». Platen fikk oppmerksomhet i store deler av Europa
og fransk presse beskrev henne
som Algeries svar på Joan Baez
eller Tracy Chapman, forteller
Moberg.
Til tross for fordommene i sitt
hjemland foretrakk Souad vestlig rock og middelhavs-folk, og
på grunn av sterke reaksjoner
fra fundamentalistiske retninger
flyttet hun til Frankrike i 1999.
Musikken til Souad Massi er i dag
en kombinasjon av et europeisk
musikkuttrykk, knyttet opp mot
hennes bakgrunn fra Algerie
- Det står sterk beundring av
Souad Massi sitt mot. Å kunne
uttrykke seg som en kvinnelig
artist i Algerie er ikke alltid like
enkelt. Vi i Oslo World Music
Festival er svært stolte for at det
er akkurat Souad Massi som skal
åpne festivalen i Kulturkriken
Jakob 2. november.

For de under 18
Aldersgrense gjør at flere unge
ikke får oppleve musikk de selv
er interessert i. Antirasisten lurte
på om Oslo World Music Festival
har et tilbud til ungdom. Moberg
kunne vise til flere arrangementer.
- Årets festival har i dag flere
konserter med fri aldersgrense.
Blant annet er alle våre konserter
i Jakob kulturkirke åpen for alle,
og her kan du blant annet oppleve
Souad Massi og Sivan Perwer. Vi
har også invitert et hip-hop kollektiv fra Frankrike, Vagabond Crew,
som skal presenteres på Parkteateret 6. november. Dette arrangementet har også fri aldersgrense.
Vagabond Crew vil også gjøre en
workshop med Floor Knights, og
litt av resultatet fra dette kan du se
på Parkteateret denne dagen.
For de som er enda yngre kan
festivalen by på et arrangement
kalt «Barnas Verdensdag».

Arrangementet, som er
i samarbeid med Oslo
musikk- og kulturskole og IKM (Internasjonalt kultursenter
og museum), tilbyr
utstillinger, konserter,
capoeirastunt med mer.
Det vil også bli arrangert verksteder hvor alle
barn kan delta, innenfor
kunst, eventyr og til og
med sirkus! Barnas
Verdensdag finner sted
på Grønland Kulturstasjon på festivalens siste
dag, 7. november.
Musikkens kraft i en
krigstid
Kunst har alltid stått
sentralt i kampen mot
undertrykkelse. Oslo Souad Massi spiller på Oslo World Music Festival 2.
november.
World Music Festival
arrangerer 3. november et seminar i år gjennomført på en dag. Anne
i Kulturkirken Jakob som stiller Moberg forklarte diplomatisk:
spørsmålet: - Hvordan musikken
best mulig kan brukes som våpen
- Det er selvsagt beklagelig at
i en politisk sammenheng. Semina- Oslo kommune ikke ønsker å
ret ledes av Erik Hillestad og som prioritere «Barnas Verdensdag».
gjester har han invitert Kari Brem- Vi har mistet mye av støtten og
nes og Ray Phiri, musiker og aktiv har dermed måtte redusere tilbudet
i kampen mot apartheid. Det er 10 til barna. Oslo kommune begrunår siden apartheid ble opphevet og net dette med mangel på penger
SOS Rasisme markerte dette under til fordeling. Jeg stiller meg spør«17. mai for alle» hvor det søra- rende til at Oslo kommune ikke
frikanske bandet «Tumi and the prioriterer flerkulturelle aktiviteter
Volume» spilte.
i en by som har mange mennesker
med fremmedkulturell bakgrunn.
Et spark til Oslo kommune
Tiltaket har vært en av våre største
Vi i SOS Rasisme er vant med suksesser og vi håper vi igjen kan
at Oslo kommune ikke stiller opp utvide arrangementet til to dager
og støtter arrangementer med fler- neste år.
kulturelt fokus. Oslo World Music
Festival har også fått erfare dette.
Antirasisten stiller seg også tviBarnas Verdensdag har tidligere lende til Oslo kommune sine priogått over to dager, men siden Oslo riteringer, men ønsker arrangørene
kommune trakk tilbake mestepar- lykke til med årets festival.
ten av støtten blir arrangementet
Dette er ingen bok der du finner grufulle, blodige drap – og en detektiv med
et stort arsenal av våpen. Men en bok
du kommer til å huske lenge nettopp
fordi den i all sin enkelhet – rett og slett
er knakende godt skrevet. Du tror på Mma
Ramotswe, klientene som oppsøker henne
og sakene som løses.

Et godt liv – Miss Marple i Botswana

D

ette er den første boken om
Precius Ramotswe, innehaver av
Botswanas beste – og eneste – kvinnelige
detektivbyrå. Ingen sak er for stor – og
ingen for liten – for Mma Ramotswe.
Precious er en voksen kvinne som arver
en flokk med kyr etter sin far. Følgelig er
hun økonomisk sikret: hvis hun investerer
pengene riktig. Faren forslår på sitt dødsleie
at hun skal kjøpe seg et slakteri – for han er
det ensbetydene med at hun kan leve et godt

liv. Men datteren vil bli detektiv. Botswanas
første kvinnelige detektiv.
Hun vet ikke mye om det yrke hun velger
– men ved hjelp av Agatha Christie og en
nylig innkjøpt Håndbok for privatdetektiver
– setter hun i gang. Sakene lar ikke vente
på seg; forsvunne ektemenn, falske leger,
kontrollerende fedre, bortførte barn og god
gammeldags trolldom. Precious møter alle
klienter med åpne armer, stor empati og

rykende varm rooibos te.
Boken er rett og slett strålende – en du blir
glad av å lese.
En som gir deg tro på mennesker – og vår
evne til å leve det gode liv.
Liv som betyr noe.
Her finner du både en kriminalroman;
med små og store mysterier – men også
en inderlig beskrivelse av hvordan det er
å være ung jente og kvinne i Botswana.

Og det merkeligste av alt; boken er skrevet
av en hvit mann – den skotske professoren
Alexander McCall Smith.
Løp og kjøp!

ANNE ELISABETH HANSEN
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• Aragones beklager rasisme
Spanias landslagssjef Luis Aragones (til venstre) har sendt ut en offisiell unnskyldning
for å ha kalt Arsenals Thierry Henry (til høyre) «en nigger», skriver Tv2 Nettavisen.
Episoden fant sted på en spansk landslagstrening tidlig i oktober.
Foran flere spanske journalister skal Aragones ha skreket følgende til franskmannens
lagkamerat Jose Antonio Reyes i Arsenal: - Si til den «niggeren» at du er bedre enn
ham. Hils ham å si at jeg sa det. Aragones hevder at han bare forsøkte å motivere
Reyes, og reaksjonene i Spania har vært dempet etter episoden. Dette, og liknende
utsagn, har satt Aragones under press, og han har nå lagt ut en offisiell beklagelse på
det spanske fotballforbundets hjemmesider.
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• Annenhver innvandrer uten jobb
Halvparten av innvandrerne i Norge er arbeidsledige, melder Dagsavisen. Arbeidsmarkedet er et viktig område for integrering av innvandrere i det norske samfunnet, mener
Statistisk sentralbyrå. Men nye tall viser at halvparten av de 330.000 innvandrerne i
Norge er arbeidsledige og andelen øker. Resultatet er at mange innvandrere har lav
inntekt. – Til gjengjeld bidrar sosialhjelpen til å løfte dem opp på nivå med andre ikkevestlige innvandrere, men det er fortsatt langt igjen til gjennomsnittet i Norge, skriver
forsker Lars Østby i en pressemelding fra SSB. Innvandrerne i Norge kommer fra 206
land, det vil si de fleste av verdens land og selvstyrte regioner. Gruppen utgjorde ved
inngangen til 2003 mer enn syv prosent av landets befolkning. Mer enn halvparten
kom fra fattige land.

1. Hvor er kontoret til
SOS Rasisme i Oslo
6. Må du gjøre for å
komme til Amerika
7. Utrop
8. Statsråd
9. Leder i SOS Rasisme
10. Forkortelse for tid
11. Bibelsk person
12. Ikke alle
nordmenn er ...
15. Oppmerksomhet
16. Eneboer
18. Gretne
20. Strømmen
21. Rett
22. Hils
23. Data
24. Drikk
25. Post
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Vannrett
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Loddrett

Vi trekker ut 10 vinnere blant de første 100 som
sender inn riktig svar. Klipp ut og send inn til:
SOS Rasisme, pb 9427 Grønland, 0135 Oslo
Legg ved navn, adresse og telefonnummer.

Hva skjedde
med Tom ?

• Bak nynazismen
• Tom Kimmo Eiternes og Katrine Fangen
• Cappelens forlag 2002

«Jeg ser selv tilbake på historien
min med vantro og uhygge. Den
personen jeg her forteller om, kjenner jeg ikke igjen som meg selv. Det
er som å skrive om en annen. For
meg er dette det endelige oppgjøret
med en fortid jeg er alt annet enn
stolt over å måtte stå for». (Utdrag
fra forordet i boken».)
På midten av 90-tallet var Tom
Kimmo Eiternes en av Norges
mest forhatte menn. Han var en av
lederne i det nazistiske miljøet; og
vek ikke tilbake verken for bruk av
trusler eller vold. Han var aggresiv
og ekstrem. Han lot seg villig intervjue om nazistisk ideologi, rasekrig
og vold. Han var en farlig mann;
villig til å gå langt.
På slutten av 90-tallet begynte
ryktene å gå om at han hadde forlatt miljøet og ville begynne på nytt.
Vi var mange som ikke helt trodde
på dette.
I 2002 kom boka om Tom Kimmo
En ærlig og åpen bok der han forteller om hvorfor han ble nazist, om
hvordan en nazist oppfatter verden,
om det nazistiske miljøet i Norge
– og sin vei ut av dette helvete.

1. Tromsø SOS vervet
300 medlemmer. ...!
2. Stillhet
3. Nasjon
4. Arbeidsutvalget
5. JFK ble skutt her
8. Gruppe av SOS
Rasisme
10. Skriftlig avtale
11. Går naken
13. Svimmel
14. Mesterskap
17. Dessert
19. Erna
22. Tall
23. Reklame

Selv om
det er to
år siden
utgivelsen
– er dette
fortsatt en
viktig bok.
En bok som
grundig
beskriver innsiden av det norske
nazimiljøet; et miljø der vold,
rasisme og konspirasjonstanker er
avgjørende. Alle som ønsker å bidra
i kampen mot nazisme og rasisme
bør absolutt lese denne.

<daWVc\HkZg^\Z$>gVc

I dag har Tom Kimmo Eiternes helt
andre verdier
På SOS Rasismes lokallagskonferanse i Risør fortalte han sin historie. Han samarbeider også med
organisasjonen når det gjelder flere
andre konkrete prosjekt.
Boken er skrevet sammen med
forsker Katrine Fangen. Hun er
en meget omstridt forsker som
har fulgt det norske nazimiljøet
i flere år. SOS Rasisme har en
rekke ganger gått hardt ut mot
hennes synspunkter og analyser,
blant annet da hun kritiserte fakkeltoget etter drapet på Benjamin
Hermansen. Hennes del av denne
boken bærer preg av de samme
synspunkter og analyser.

ANNE ELISABETH HANSEN
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• Mobbes for tsjetsjener-drap
Barneombud Reidar Hjermann mener nordmenn bør tenke seg om,
etter at det har kommet frem at tsjetsjenske barn og voksne i Norge
blir mobbet etter massakren i Beslan, skriver TV2 Nettavisen. Flere
tsjetsjenske barn og voksne har opplevd å ha blitt mobbet og anklaget
for å ha vært ansvarlige for gisselaksjonen og drapene, melder NRK.
- Det dreier seg om at menneskene i disse tsjetsjenernes omgivelser
ikke er i stand til å se nyansene. De er ikke i stand til å se at man ikke
kan stigmatisere en hel folkegruppe ut fra noen få personers adferd
i Russland, sier barneombudet Reidar Hjermann. Nesten 400 mennesker ble drept i tragedien på skolen i Beslan.

• Populær gjest på gamle trakter Sjette- og sjuendeklasse ved
Vilberg skole utgjorde en lydhør forsamling da LSK-spiller Tom Kristoffersen var på besøk for å fortelle om idrettens kamp mot rasisme, skriver
Romerikes Blad. -Vi trenger alle typer spillere på et lag, og det må være
de som er best. Da spiller det ingen rolle hvor de kommer fra eller hvordan
de ser ut, sa Tom Kristoffersen til Vilberg-elevene. LSK-spilleren var selv
en gang elev på samme skole, og spilte i Eidsvold Turn. Besøket var et
ledd i aksjonen Gi rasisme rødt kort. Toppspillere fra LSK og Team Strømmen skal besøke flere skoler på Romerike i løpet av de neste ukene, der
budskapet er at idretten skal være fri for rasisme.

AntirasisteN nr 5 – 2004
• Nedre Romerike LO viser vei: 8000 fagorganiserte støtter SOS Rasisme
I mai tok LO sin avdeling på Nedre Romerike kontakt med kontoret i Oslo. De ønsket å
høre om de kunne melde seg kollektivt inn i SOS Rasisme. Våre medlemsregler tilsier at
hver enkelt person må melde seg inn på eget initiativ, derfor inngikk vi følgende avtale:
Nedre Romerike LO donerer en liten sum for alle sine medlemmer hvert år, som en ren
støtte til SOS Rasismes arbeid. I tillegg oppfordrer de alle de organiserte til å melde seg
inn personlig, og bli fullverdige medlemmer i SOS.
Hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen er svært fornøyd med den nye støttespilleren:
- Dette er en viktig økonomisk støtte, men enda viktigere er de symbolske og politiske
signalene dette gir, sier Larsen. Nå oppfordrer LO-avdelingen andre lokalavdelinger om å
gjøre som de: Støtt det antirasistiske arbeidet gjennom SOS Rasisme!

portrettet

Stopp nazistene
i Salem!

Trond, Christiane og Pål Eivind
var blant de mange som slapp
seg løs lørdag kveld.

Vi vervet 150 stykker i verveaksjonen på lørdag. Dermed er det nå
750 medlemmer av SOS Rasisme i Risør. Det er mer enn 10% av
befolkningen. Hva om vi satser på samme prosentandel i Oslo?

Den tidligere nazisten Tom Kimmo
Eiternes ga oss innsikt i nazisters
tankegang og i nazismens vesen.

For fjerde året på rad
vil nazister marsjere
gjennom den svenske
drabantbyen Salem
utenfor Stockholm. SOS
Rasisme setter opp en
buss med antirasister for
å demonstrere.

Ingvill A. Storås
• 15 år
• leder i Finnsnes SOS Rasisme.

I fjor klarte nazistene å mobilisere mellom 1500 og 2000 til
hatmarsjen sin, den største nazistiske manifestasjonen i Sverige
siden 2. verdenskrig. Marsjen
samler nazister fra flere nordiske
og europeiske land. Målet med
de antirasistiske demonstrasjonene er å legge press på myndighetene, og få de til å stoppe
marsjen.

1. Hva gjør du om dagen?
– Går på Finnsnes ungdomsskole i 10.
klasse. I tillegg til å være leder i Finnsnes
SOS Rasisme driver jeg en del med teater,
spiller volleyball og spiller musikk.
2. Hvor lenge har du vært aktiv i SOS
Rasisme og hvordan ble du aktiv?
– Jeg har vært aktiv i 2 år. Da Finnsnes
lokallag ble startet opp gikk jeg i 8. klasse,
og lederen for Finnsnes var da rundt i
klassene og fortalte om arbeidet til SOS
Rasisme. Siden da har jeg vært med. Lokallaget i Finnsnes er ganske ungt, bare 2 år
gammelt.
3. Hvorfor er du aktiv i SOS Rasisme?
– Fordi det er en viktig sak, rasisme må
bekjempes. Jeg er er antirasist og vil
være med i en organisasjon og bekjempe
rasisme. Jeg kjente de som startet opp
lokallaget i Finnsnes. SOS Rasisme er
den eneste aktive organisasjonen her som
driver med antirasisme.
4. Hva gjør lokallaget i Finnsnes?
– Vi markerer merkedager som Krystallnatta. Hvis noe skjer er vi ute i media og
skriver leserinnlegg. Vi hadde nettopp et
fakkeltog etter at en fastboende flyktning
hadde truet flere med kniv. Vi ville arrangere fakkeltoget for å markere standpunkt
mot vold og rasisme. Ellers holder vi
møter, verver medlemmer, har stand og er
med på festivaler. Og vi var selvfølgelig
med på LLK!
5. Hvilke planer har dere framover?
– Krystallnatta skal vi selvsagt markere.
Vi har pleid å ha fakkeltog og markering
på torget med bål og appeller. I fjor viste
vi Schindlers liste på en skole, det skal vi
kanskje gjøre i år også. Ellers skal vi verve
medlemmer, få flere aktive medlemmer og
drive antirasistisk arbeid.
6. Hvis du skulle anbefale lokallag en antirasistisk aktivitet, hva skulle det vært?
– Få folk i lokalsamfunnet med i fakkeltog.
Jeg har en drøm om å arrangere konsert
med lokale artister. Kanskje det skal være
17. mai for alle.

7. Hva er det artigste du har gjort som aktivt
medlem i SOS Rasisme?
– Må si at LLK er utrolig artig!
8. Skal du være med til Salem?
– Tror ikke jeg kan og får lov, men har
veldig lyst.
Jeg vil gjerne hilse til alle i SOS Rasisme og
ønske dem lykke til videre. Det er utrolig
mange flotte folk der!

Gruppebilde fra Lokallagskonferansen i Risør.

Foto: Adam Tumidajewicz

– Vi ble utrolig engasjerte!
AV INGA YDERBOND
ALLE FOTO: ADAM
TUMIDAJEVICZ

– Lokallagskonferansen hadde 180 deltakere. Det er
ny rekord for denne konferansen, og mye mer enn vi
hadde forventet! sier Rasmus Bøe Sand, som er leder
av Risør SOS Rasisme, fornøyd. Verveaksjonen under
konferansen hjalp til med å gjøre at mer enn 10 % av
Risørs befolkning nå er antirasister, og at lokallaget har
fått dobbelt så mange aktive.

180 antirasister sørget
for stor stemning på Risør
Ungdomsskole
helga 10. til
12. september.
Ingredienser
som sørget for
at helgen ble en suksess var blant
annet gode foredrag, verksteder,
vervekampanje, filmer og sosialt
liv. Arrangementet ga antirasistene både kunnskap og nye
venner. Vi snakket med Tonje,
Rasmus og Hanne i Risør lokallag. De tre er veldig fornøyde med
konferansen.
- Man får venner på hver lokallagskonferanse. Jeg tror det viktigste jeg lærte var på søndag,
om samenes situasjon i Norge,
sier Tonje.
- Jeg hadde det veldig gøy! Foredragene og verkstedene var veldig
bra, verkstedet om raseteori blant
annet. Eksnazisten Tom Kimmo
hadde mye spennende å fortelle. Det sosiale var bra! mener
Hanne.
- Vi ble utrolig engasjerte! Det er
tingen med lokallagskonferanser:
å møte andre idealister. Jeg lærte
utrolig mye, særlig av hovedinnledningen og Tom Kimmo Eiternes, forteller Rasmus.

Mer enn 10 % antirasister!
Lørdag ettermiddag dro antirasistene ned i Risør sentrum for å
verve nye antirasister. Idealistene
ble plassert rundt i byen gruppevis, og sto nærmest på hvert
gatehjørne. Enkelte Risørfolk ble
sure fordi de ble spurt så mange
ganger av oss. Før verveaksjonen
hadde Risør SOS Rasisme rundt
600 medlemmer.
I løpet av halvannen time
vokste lokallaget med 160 antirasister. Dermed er mer enn
10 % av byens befolkning nå
medlemmer.Verveaksjonen lønte
seg også økonomisk for lokallaget; Risør lokallag får nå rundt
5000 kroner mer fra Frifondmidlene for sine nye medlemmer
under 26 år.
- Det var mange på lokallagskonferansen som ikke har vært aktive
før. 4-5 av dem kommer til å bli
aktive medlemmer nå. En aktivist
har mange venner, og får med seg
andre, så en aktivist er supert!

sier energiske
Rasmus. Konferansen har
doblet antallet
aktive folk i
lokallaget.

Satser på store
arrangementer
- Fremover
skal vi ha
Krystallnattamarkering, Benjaminmarkering
og vi skal ha stor 17. mai for alle
fest. Vi prøver å få til regelmessige, faste filmvisninger av
filmer som har nazisme, rasisme
og fremmedfrykt som tema. Vi
prøver også å få eget kontor, og
har samtaler med kommunen,
forteller Rasmus.
- Vi tenker på å begynne med
asylmottakstjeneste i samarbeid
med PRESS. Det er ikke bestemt
enda, legger Tonje til.
Krystallnattamarkeringen
arrangeres i Grimstad, og de
samarbeider med lokallaget der.
Kristiansand-bandet Hempel og
Gatas Parlament skal spille på
konserten de arrangerer.
- I fjor var vi 10-12 fra Risør. Vi
blir i hvert fall flere, for 10 stykker
har allerede sagt at de skal være
med. Vi skal få med flest mulig
folk! sier Hanne engasjert.

Dårlig motorganisering
I fjor var nazistene flere enn
de antirasistiske motdemonstrantene, som knapt talte 1000
personer. Det finnes flere årsaker: I Sverige finnes det ingen
stor antirasistisk organisasjon,
som kan mobilisere bredt
over hele landet. Tidligere
demonstrasjoner har også vært
preget av grupper maskerte
demonstrasjonshooligans, som
har vært mer opptatt av å sloss
med politiet enn å skape en bra
demonstrasjon. På toppen av
dette tok nesten ingen svenske partier, fagforeninger eller
andre større organisasjoner et
aktivt standpunkt for å stoppe
nazimarsjen.
SOS Rasisme mobiliserer
SOS Rasisme deltok med en
liten delegasjon under fjorårets
demonstrasjoner. I år jobber vi
for å fylle en hel buss fra Oslo.
SOS Rasisme vil dekke reise og
enkelt opphold for de 50 første
SOS-medlemmene som melder
seg. Det vil i år bli tatt forholdsregler for å unngå uroligheter
i demonstrasjonene, både fra
SOS Rasisme og de svenske
arrangørene.
Bli med
Vi må være mange flere enn
nazistene. Bli med oss til Sverige og slutt opp om kravet om å
gjøre Salem til en nazifri sone!
Påmeldingsskjema og mer info:
www.sos-rasisme.no/salem

AG-lista
Seksjonssjef Trond Jensen ved St. Hanshaugen sosialtjeneste til Dagsavisen 11.10.04, ang. ureturnerbare asylsøkere som har blitt kasta på gata:

– Dette er personer som ikke ønsker eller
vil samarbeide med myndighetene. Da er
de ikke i nød.
Kommunalminister Erna Solberg til Dagbladet 08.10.04,
ang. utsulting av asylsøkere med endelig avslag:

Ill: Andreas Harding

Norge,

Somalias
største land?

– Å bruke økonomiske virkemidler for å få
personer med endelig avslag til å samarbeide for å få et gyldig reisedokument er
ikke i strid med folkeretten.
(mao. Utsulting som tvang, er ikke i strid med folkeretten.
- Red.)
Kommunalminister Erna Solberg til Adresseavisen
01.10.04, ang. lokalpolitikere i Trondheim som vil gi asylsøkere som blir kasta på gata økonomisk støtte:

– Hvis politikerne lokalt vil gjøre Trondheim til Somalias største by, så vær så
god.
Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (FrP) til NRK ,
ang. avslåtte asylsøkere:

– Disse menneskene bør holdes på lukket
område til de kan sendes ut av landet, av
hensyn til sikkerheten til det norske samfunnet.
Kommunalminister Erna Solberg til Verdens Gang
30.09.04, ang. hennes ønsker om strengere tiltak mot
flyktninger:

– Lukkede mottak er et alternativ om de
ikke samarbeider. Men det strider mot
menneskerettighetene.
(Men tydeligvis fortsatt et alternativ. - Red)
Imponert over Erna Solbergs veltalende evner til å få ordet «utsulting» til
å bli «økonomiske virkemidler for å få personer med endelig avslag til å
samarbeide»?
Vel nå har du muligheten til å bli like ordfør og taledyktig som kommunalministeren sjøl.
Bli med på Feilskrittspartiets «tåkeleggingskurs».
Her vil du lære å gjøre om ord som «tvang» til «samarbeid», «rasisme» til
«fremmedfrykt», «utestenging» til «isolere seg», «østeuropeer» til «åpenbar
grunnløs», «integrering» til «true den norske kultur» og mange mange fler.
Meld deg på hos pal@machomann.com, og før du veit ord av det, sitter du i
ditt lokale kommunestyre som representant for Feilskrittspartiet.

SEND E-POST TIL AVGRUNNEN ...

I

«Nå må de snillistiske
myndighetene her i landet
forstå at asylsøkere ikke kan
behandles som noen hvilke
som helst mennesker.»

Norge sitter
det
horder
med lykkejegere og
fundamentalister på
asylmottak, og velter
seg i sosiale goder,
på statens regning
naturligvis.
Jerna har tatt grep om dette ved å pælme de som har
blitt avslørt som løgnere og lykkejegere ut på gata.
I tillegg har hun gitt dem et gunstig samarbeidsvilkår, som går ut på at de helt frivillig kan reise hjem på
statens regning, slik at de slipper å leve på gata.
Men juksemakera gir blanke i dette, og fortsetter
å rane, prostituere og gjemme seg for myndighetene. De nekter å samarbeide.
Først kommer de inn til landet uten papirer, så
havner de på et av landets utallige asylmottak hvor
de får alt de peker på, så blir løgnen deres avslørt, og
de blir hivd på gata, der de livnærer seg på å stjæle
og plyndre det den norske mann og kvinne har bygd
opp.
Hvordan kan det ha seg at de heller vil leve som
kriminelle, løgnaktige snyltere, framfor å samarbeide
om en fredelig retur til hjemlandet?
Jo det skal jeg si deg: Det er deres kultur, en
ukultur som de drasser med seg fra de muslimske
terror-regimene de kommer fra.

Til tross for dette har en gjeng med venstrevridde
politikere i Trondheim, pluss det feige arbeids- og
sosialdepartementet, nekta å følge direktivene til
Jerna, og bestemt seg for å kreve at de usamarbeidsvillige somalierne skal få mat og tak over hodet.
Det de ikke skjønner er at vi gir et signal til den
muslimske verden, om at her i Norge er det bare å
stige på, her får man leve som grever uten å måtte
løfte en finger for samfunnet.
Så hvis disse snillistene ønsker at Trondheim skal
bli Somalias største by, så værså god.
Men det får de ikke lov til, Norge er for nordmenn!

Når det nå er
bevist at over 97%
av alle asylsøkere
ikke er reelle
flyktninger, men
løgnere, at de bare
blir mer og mer kriminelle, og samtidig
nekter å samarbeide på noen som helst måte med det
norske samfunn, er det på tide å ta til motmæle mot
den snillistiske politikken som har blitt ført her i landet
de siste 50 åra.
Nå må de snillistiske myndighetene her i landet
forstå at asylsøkere ikke kan behandles som noen
hvilke som helst mennesker.
– Vi må åpne asyl-leire i de landa asylsøkerne
prøver å rømme fra, på den måten kan vi hjelpe dem
der de er.
– Vi må stenge alle asylmottak i Norge, for deretter
å åpne svære lukka interneringsleirer for de som klarer
å valse over grensene og inn i Norge.
– Vi må gjøre om alle asylbehandlingsprossesser til
48-timers behandling for åpenbart grunnløse asylsøkere, for vi kan jo ikke basere hele asylinstituttet på
de to til tre prosentene som er reelle flyktninger, ærlig
talt.

Disse vesenene har ingen rett til å være her, dessuten
er de en trussel mot det norske folk.
Pål Sandberg
Politisk talsmann Fra AvgrunneN

Snillisme ~is´me -n beskrivelse av en
overnaturlig snillhet, som blir begått i
form av tiltak som pga. den overnaturlige snillheten overgår enhver fornuftig
rot med virkeligheten.
Snillisme finnes oftest blant sosialistisk venstrepakk eller såkalte kristne
humanister, og har blitt innført i Norge
gjennom fri ikke-vestlig innvandring.
Snillisme er en ukultur.

pal@machomann.com

Hakem Mardan
«Når du våkner om morgenen og oppdager at du verken har
hus, seng, sko, penger, billett, fedreland, hender eller hode, og
at du ikke kjenner noen eller vet om noen som kjenner deg, det
er da du lurer på om du ikke skal vende deg av med å våkne
om morgenen».
– Hakem Mardan
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__ Jeg vil bli aktiv!
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Adresse: ___________________________
Postnr. / Sted: _______________________
Telefon: ____________________________
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Kan sendes
ufrankert i Norge.
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