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All rasisme skal bort!
Ved starten av jubileumsåret til
SOS Rasisme har organisasjonen
over ti gonger så mange medlemer
som då eg vart med i rørsla for ti
år sida.
Då slagordet «ikkje mobb kameraten min» tok landet i 1985, fekk
kampen mot rasisme enorm merksemd, og for meg og mange andre
som var skuleborn på midten av 80-talet brente symbolet
seg fast på netthinna.
Slagordet er enkelt. Det er lar seg ikkje gjera å vera
uenig i det. Samstundes er det slagkraftig. Det kjem ei
djup oppmaning i det. Du må seie i frå! Å vera likegyldig
til rasisme er å støtte rasisme.
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Årboka 2004

Tradisjonen tro dedikerer vi årets
første nummer av AntirasisteN til
en oppsummering av året som gikk.
I Årboka har vi samlet informasjon
om saker relatert til rasisme og antirasisme, innvandring og flyktningpolitikk
i 2004. For deg som søker kunnskap
om disse temaene er Årboka en viktig
kilde.

Rasisme og antirasisme - dag for dag
En stor del av Årboka består av månedsoppsummeringer. Disse tar for seg aktuelle hendelser fra dag til dag gjennom hele 2004. Du får
en detaljert oversikt over saker som har preget
nyhetsbildet og som er knyttet til flyktninger
og minoriteter i Norge og i verden, til organisert rasistisk aktivitet og til den antirasistiske
kampen. Til hver oppsummering følger det tre
spørsmål som oppfordrer til repetisjon, refleksjon og aksjon. Disse er først og fremst tiltenkt
skoleelever og studiemøter, men alle har godt av
å tenke gjennom disse spørsmålene.
Vi håper du får glede av årboka i lang tid framover. På kalenderen i

I fjor opplevde SOS Rasisme sin største vekst nokon
sinne. Me gjekk frå 20 000 til 36 000 medlemmer på eitt
år. Me fekk nye lokallag og større lokallag. Me fekk fleire
lokale kontor og fleire stabile folk i lokallaga.
Samstundes vert klimaet tøffare. Skremselsbilete
av «kriminelle asylsøkjarar», «farlege muslimar» og
«ulovlege innvandrarar» rullar over fjernsynet. Offentlege debattar har fått ein enda skarpare vinkel enn tidlegare.
Forholda for asylsøkjarar har gått frå ille til verre. Folk
som ikkje kan sendast attende med tvang, vert sette på
gata, utan pengar og mat. Grensene til Festning Europa
blir meir og meir hermetisk lukka for kvar dag.
Vigrid og «Nasjonal» Ungdom styrkar seg framleis.
Spesielt har Øvre Romerike etablert seg som eit senter
for nazistisk aktivitet. Heldigvis er dei små og puslete
sammenlikna med kameratane deira i Sverige, men nettopp stoda i Sverige visar kva som raskt kan skje om ein
skyver problema under teppet.
Det er ikkje lett å vera antirasist midt i ein slik storm.
Heldigvis er me ikkje åleine. Fleire og fleire velger å
delta i kampen mot rasisme. Kvar gong eg kjenner meg
litt motlaus, tenkjer eg på kva vekst me har opplevd, og
kor fantastisk mykje bra arbeid som vert utført rundt
omkring i landet. Saman har me uante krefter og saman
kan me stoppe rasismen!
2005 kjem til å bli nok eitt godt år SOS Rasisme!
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.

I Årboka finner du også oppsummerende kro- midten finner du nasjonaldager fra hele verden, religiøse høytidsdager for de største religionene i Norge og selvsagt SOS Rasisme
nikker om blant annet nazisme, flyktningpolitikk sine merkedager.
og hverdagsrasisme, du finner bidrag fra etablerte
forfattere og kunstnere, og på midtsidene finner du, som i fjor, en kalender over alle religiøse og nasjonale
merkedager i det flerkulturelle Norge. Vi har oppdatert og utdypet vårt leksikon for antirasister, som du
kan følge i margen på sidene.
Kritisk til media
I tillegg til å være en viktig kilde til informasjon, ønsker vi også å vise et mer nyansert bilde av norsk
flyktningpolitikk og av minoriteters virkelige situasjon. Andre medier fremstiller ofte slike saker ensidig
og feilaktig, og Årboka er en del av vårt oppgjør med medias generalisering og spredning av negative
holdninger, for eksempel om innvandrere og kriminalitet.
Mål
Gjennom Årboka vil du få kunnskap om rasismen som utøves i Norge i dag, og du vil få kjennskap til
ulike måter å bekjempe den på. Vårt fremste mål er at lærdommen fra Årboka vil inspirere folk til å bli
med og kjempe mot rasismen.
Med antirasistisk hilsen
Ingrid Østerhaug
Årbokansvarlig

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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Den viktigaste faktoren

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.

Me alltid treng meir krefter i kampen mot rasisme.
Korleis me kan nytte kreftane best?

K

var gong nokon med
innvandrarbakgrunn
gjer noko alvorleg gale, får eg
spørsmålet: «Nå vert det vel
meir å gjere for dykk?»
Eg er ikkje glad i å svara på
det spørsmålet. Det burde ikkje
vera slik. Men dessverre kjenner folk sjeldan andre somaliarar enn dei som har stått for
alvorlege brotsverk.
Biletet av ein somaliar er eit
farleg bilete. Vil du late dottera
di ha ein somalisk kjæraste?
Korleis kan ein somaliar integrere seg i eit samfunn som har
ein slik holdning til han før dei
møter han?
Til alt hell vil ikkje alle følgje
dette biletet. Mange veit at
biletet av den farlege personen
på framsida av VG ikkje heng
saman med biletet av somaliarar generelt. I lønsjpausa på
arbeidsplassane og andre stader
der folk møter kvarandre kjempar dei mot biletet som heng att
frå Holmgang.
Kampen mot rasisme skjer
overalt i Noreg, kvar enda dag.
Det finst mange tusenar
av heltar som kjempar mot
rasisme kvar enda dag.
SOS Rasisme søkjar å fange
opp alle som jobbar lokalt mot
rasisme. Å utveksle erfaringar er grunnleggjande for å
gjera ein betre og betre jobb i
kampen mot rasisme. Sjølv om
stoda ikkje er den same alle
stader i Noreg, kan me lære
mykje av kvarandre.
Korleis Finnsnes SOS
Rasisme reagerte då ein flyktning i haust gjekk berserk med
kniv i sentrum av Finnsnes er
sjølvsagt nyttig å kjenne til for
andre lag. Det finst mengder
av kunnskap i lokallaga. Me
sentralt ønskjer å samle denne
kunnskapen, og me spreier
idear me har samla og bygd
vidare på.

Me treng både dei gode og dei
dumme historiene. I Finnsnes
gjekk det bra. Dei skipa eit
fakkeltog saman med asylsøkjarane på mottaket og fekk
snudd ein dårleg sak til ein god
sak. Dei kanaliserte frustrasjon
til handling. I staden for at til
dømes den lokale politikaren
frå Framstegspartiet fekk kome
med det første utspelet vart det
SOS Rasisme-laget som sendte
ut den første pressemeldinga.
Røynslene handlar ofte om
korleis ting gjekk gale. Og ein
av attergangarane er: «for få
folk vart med og jobba.»
Nokre aktivistar går ofte i ein
farleg fallgruve når dei opplev
slikt. I staden for å jobba meir
fokusert på å byggje nye folk
tek dei fleire og fleire av oppgåvene sjølv.
Me treng altså nye folk i
lokallaga, men korleis kan
me jobbe for å få med oss nye
folk?
For det første: Utfordre folk!
Vårt utgangspunkt er at folk
dukkar opp fordi dei vil gjere
noko i kampen mot rasisme.
Difor skal vi ikkje seie oss
nøgde når folk har dukka opp,
eller når me har verva dei. Me
må systematisk tilby folk oppgåver å løyse. Frå første gong
eit nytt andlet visar seg på ein
filmkveld, må me tilby noko å
bidra med. Om det nye andletet får spørsmål om til dømes
setje på ein kanne kaffe første
gongen han er innom, flyttar
ein personen frå å vere «tilskodar» til å verte ein «arrangør».
Ved å gje folk oppgåver, seier
me: Me treng deg! Du er viktig
for oss! Du er viktig i kampen
mot rasisme.
For det andre: Omsett idear
til praktisk handling
Det finst nok av gode idear.
Men berre dei ideane som tek
steget frå ide til handling har
noko sann verdi. Eg kan styre
begeistring for å delta på møter

der ein berre strør om seg med
idear og tankar og synsing. Eg
trur heller ikkje nye folk som
kjem til SOS Rasisme kjem
fordi dei ikkje ynskjer å gjere
noko...
Ideane må fattast saman og
gjerast konkrete.
Konkrete idear, der
konkrete personar får
konkret ansvar for
konkrete oppgåver med
konkrete frister,
det er korleis ein effektivt kan
få idear til å bli verkelege.
Då Harstad lokallag fekk
ideen om å hjelpe eldre folk
med snømoking, var det naudsynt å danne ein gruppe med
folk som kunne stå for dette.
Dei trengde og ein hovudansvarleg for oppgåven. Ingen
oppgåver leiar seg av seg sjølv.
Iallfall ikkje i den verda me
lever i her og no.
Det tredje punktet er altså:
Me treng ei leiing
Sjølv om det seier seg sjølv
at Harstad med fleire hundre
aktive medlemmer treng ein
leiing som førebur møter,
konsentrerer idear og utfordrar
folk, er det ein utbreidd feilslutning at små lag eller små møte
ikkje treng leiing.
Nokon må ha fokus på til
dømes å førebu møter. Andre
må ha fokus på å byggje ein
sterk økonomi. At Haugesund lokallag fekk over 6000
medlemer på éin månad hadde
si orsak i at nokon i lokallaget
hadde skarpt fokus på å verve.
Sjølv dei mest grunnleggjande
oppgåvene treng leiing.
For det fjerde treng ein planar
Lag planar. Skriv ned kven
som har ansvar for kva oppgåver. Skriv ned kva fristar
dei har. Følg opp dei som skal
løyse oppgåver før fristen har
gått ut.
I SOS Rasisme nyttar me ein
tabell i word eller eit rekneark
for å lage planar. Me har ein

kolonne for kva oppgåve, ein
for korleis han skal løysast, ein
for ansvarleg, ein for frist og
ein ok-kolonne. Me skriv inn
kvar oppgåve på kvar rad nedover i dokumentet. Og så skriv
me inn nyttige opplysningar i
hvordan-feltet. Da slepper me
ordskifte som: «Kor skal me
skaffe faklar frå? Anders som
kjøpte dei inn i fjor er jo i Laos
no.» Svaret står jo i loggen!
Til slutt – me treng vilje og tru!
Det-er-jo-ikkje-sikkert-atdette-kan-gå-(og-da-kan-meikkje-gjere-det)-haldningar er
noko man ofte ser. Dei kjem i
mange ulike fasongar. Ein av
dei typiske er at ein er redd for
å spørje nokon om å stille opp
på eit arrangement, og av frykt
for at personen skal svara nei,
tør man ikkje eingong ta opp
telefonrøyret.
Slike haldningar er det berre
ein ting å gjera med: Bli kvitt
dei!
Me må ha tru på at det
vi driv med er bra. Når ein
gjeng i Larvik reagerte på at
Vigrid hadde fleire seremoniar
i nærleiken, var reaksjonen
deira å starte lokallag. Ingen
nederlagsstemning fekk rå. Her
skulle rasismen og nazismen
stoppast. Og resultatet er eit
friskt lokallag!
Rasismen og nazismen
forsvinn ikkje av seg sjølv.
2005 vil nok òg verte prega av
ein brutal flyktningpolitikk,
nazigrupper som freister å få
fotfeste og ein omfattande
kvardagsrasisme.
Men me har tru på at me kan
stogga dette. Me har reiskapene og vilja!
Rasismen skal bort!

TROND THORBJØRNSEN
LEIAR, SOS RASISME

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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• Narkorazzia på asylmottaket

• Erna Solberg refser Redd Barna
Redd Barna hevder at overgrep og omsorgssvikt skjer i norske asylmottak, melder Aftenposten. Til
dette svarer Erna Solberg:
– Redd Barna har ikke klart å dokumentere sine påstander om overgrep, omsorgssvikt, lovløse
tilstander og «vill vest» i asylmottakene. Dette er et angrep på alle som jobber med flyktningbarn i
mottakene, og det reagerer jeg kraftig på.
Refsen av Redd Barna fant sted på en stor konferanse arrangert av Utlendingsdirektoratet om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. En omfattende rapport fra Redd Barna om behandlingen
av flyktningbarn i norske asylmottak ble offentliggjort i oktober, og organisasjonen konkluderer med
at FNs barnekonvensjon regelmessig brytes i norske mottak.

I november slo politiet til med en narkorazzia på flere steder i Grenland,
skriver Porsgrunn Dagblad. 16 personer ble tatt inn til avhør. Beboerne på
Bakkedammen asylmottak er opprørt etter at politiet besøkte dem.
– De har sin fulle rett til å komme hit dersom de mistenker oss for noe,
men de kan jo behandle oss som vanlige mennesker for det. Vi kommer
fra en vanskelig situasjon, og det er ikke dette vi trenger, sier en av de
rammede.
De er alle enige om at opplevelsen minnet mye om det de flyktet fra i
hjemlandet. De var lei for å bli påmint om dette på denne måten. Det ble
beslaglagt flere forskjellige narkotiske stoffer i løpet av aksjonen.

• Vil returnere flere mindreårige
UDI vil i 2005 intensivere arbeidet med å spore opp
foreldre og returnere enslige mindreårige asylsøkere, skriver TV2 Nettavisen. Oppsporingen skal foregå parallelt
med behandling av asylsøknad, melder UDI. De to siste
årene har 13 enslige mindreårige i Norge blitt gjenforent
i hjemlandet eller andre land med omsorgspersoner. Det
arbeides nå med ytterligere tre saker. I Sverige har man
i samme periode oppsport og gjenforent 50 mindreårige,
enslige asylsøkere.

Afrikan Youth
• Afrikan Youth In Norway er et prosjekt
drevet på frivillig basis, med mål å
fange opp og imøtekomme problemer
og ressurser blant unge afrikanere,
fortrinnsvis tenåringer.
• Initiativet til å starte AYIN ble tatt
høsten 1994. AYIN har tatt form som
et aktivt senter i Grünerløkka og
Sofienberg bydel, med deltakere fra
hele Oslo.
Adresse: Korsgata 31, 0551 Oslo.
Telefon: 22 35 46 35.
E-post: info@afrikanyouth.org
Internett: www.afrikanyouth.org

Norsk asylpolitikk 2004
Jon Ole Martinsen fra Selvhjelp for
innvandrere og flyktninger viser at Norge er
blitt et «Skremselsland» for asylsøkere.

Amnesty International
• Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt
menneskerettighetsorganisasjon.
Organisasjonen er uavhengig av
enhver regjering, økonomisk aktør,
politisk overbevisning og religiøs tro.
• Nasjonale avdelinger kan arbeide for
flyktninger i eget land dersom de ved
en utvisning skulle risikere tortur,
dødsstraff eller å bli en samvittighetsfange.
Adresse: PB 702 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 40 22 00
Telefaks: 22 40 22 50
E-post: info@amnesty.no
Internett: www.amnesty.no

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

Annengenerasjonsinnvandrer
• En person født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

Antirasistisk Senter
• Samler informasjon og dokumenterer
rasisme. Senteret består blant annet
av Agenda X, Tellus radio, og i tillegg
er de tett knyttet opp til tidsskriftet
Samora.
Adresse: PB 244 Sentrum, 0103 OSLO
Telefon: 23 13 90 00
Fax: 23 13 90 13
E-post: epost@antirasistisk-senter.no
Internett: www.antirasistisk-senter.no

Antisemittisme
• Jødefiendtlighet. Uttrykket ble tatt i
bruk i 1879 av tyskeren Wilhelm Marr,
og fikk i tiårene som fulgte og i det 20.
århundre stor utbredelse i politiske og
intellektuelle kretser i Europa. Ordet
i seg selv er misvisende, ettersom
semitter er personer som taler et semittisk språk og tilhører de semittiske
kulturgrupper. Det mest utbredte semittiske språk i dag er arabisk.

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

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

I

nngangen til 2004 var preget
av en klar målsetning fra
norske myndigheters side.
Vi skal sende ut mest mulige
«signaler» for at asylsøkere ikke
velger Norge som ankomstland.
Gratulerer Erna Solberg, du
lykkes med din politikk! – men
til hvilken pris? Hva medfører
disse «signalene»?
Et lite tilbakeblikk, Frode Forfang, avdelingsdirektør i strategi
og dokumentasjonsavdelingen i
UDI, skriver blant annet følgende i en kronikk i Aftenposten
den 22.11.03:
«I forbindelse med statsbudsjettet har Regjeringen gjort en
antagelse om at det vil komme
10 000 asylsøkere til Norge
neste år. Det vil i så fall være en
markant nedgang i forhold til de
siste tre årene. I år ser det ut til
at det vil komme rundt 16 000
asylsøkere. Er det da realistisk
å tro at vi neste år vil komme
ned mot 10 000? Erfaringene fra
andre land viser at det er fullt
mulig.
Det er sendt ut en rekke signaler og planlagt mange tiltak som
i sum kan føre til at vesentlig
færre mennesker velger å søke
asyl i Norge. Fra nyttår innføres en prosedyre for 48 timers
behandling av asylsøkere fra
land der man antar at søknaden
er åpenbart grunnløs. Samtidig vil asylsøkere med endelig
avslag miste all offentlig støtte,
herunder botilbud i asylmottak. Det er i tillegg gjennomført
andre endringer som har betydning, blant annet strengere krav
til forsørgelsesevne ved familiegjenforening. Det må også
nevnes at UDI nå gjennomgår
praksis i asylbehandlingen av
enkelte store nasjonaliteter,
deriblant somaliere.»
Altså gjennom å innføre en
summarisk saksbehandling (48
timer), frata mennesker tak over
hodet og mat og la barn leve
alene i 3.land uten naturlige

omsorgspersoner, mens desperate foreldre i Norge fortvilt
mottar avslag på søknadene om
å bli gjenforent med sine barn.
Senest i går (06.01.05) ble en
somalisk kvinne nektet av UNE
å bli gjenforent med sine barn
som hun har vært atskilt fra i
over 3 år. Videre å innføre en
strengere praksis over land hvor
det kommer asylsøkere fra, som
f.eks Somalia, hvor det fortsatt i
store deler av landet er kaos og
stadig blusser krigshandlinger
opp mellom rivaliserende klaner.
Men Norge lykkes med å redusere antallet ankomst asylsøkere
fra 15 614 asylsøkere i 2003 til
6 851 asylsøkere per 31.10.04.
Sett i Nordisk perspektiv så
var vår politikk på området så
«vellykket» at vi var det landet
i Norden som reduserte antall
asylsøknader mest:
Danmark er blitt kjent i Europa
for sin inhumane og restriktive
asylpolitikk, det ser nå ut til
at Norge kommer til overgå
Danmark med restriksjoner og
«signaler» for å skremme bort
mennesker på flukt fra å søke
om beskyttelse i Norge.
Bondeviks ord om Norge som
humanitær stormakt ser tilsynelatende ikke ut til å gjelde for
alle.
Behandlede asylsaker i 2004
La oss se på UDI Statikken for
2004, den viser følgende om vår
evne til å gi beskyttelse:
Realitetsbehandlede saker: 6849
Asyl...................380 .......6 %
Beskyttelse ......1027 .....15 %
Opphold på humanitært grunnlag:
.........................1227 .....18 %
Avslag: .............4215 .....61 %
Dublin: 2867
Henlagt, trukket eller annet: 609
Totalt: 10325

Klageinstansen Utlendingsnemnda (UNE)
Pr 30.11.04 behandlet UNE 14

886 saker. 10 422 asylsaker, 510
visumsaker, 827 arbeids- eller
oppholdstillatelsessaker, 1 957
familiegjenforeningssaker og 1
170 andre saker etter utlendingsloven.
375 saker ble avgjort i nemndmøte med personlig frammøte,
170 i nemndmøte uten personlig
frammøte, 6 348 av nemndleder
alene og 7 985 i sekretariatet.
Når det gjelder asylsaker med
oppsettende virkning, ble 12
prosent behandlet i nemndmøte
hvorav 9 prosent med personlig
frammøte og 3 prosent uten personlig frammøte. Dette tilsvarer
tallene for 2003.

Nærmere om Utlendingsnemnda
Fra den 01.01.01 ble det
etablert et nytt klageorgan i
utlendingssaker, UNE. Selvhjelp
for Innvandrere og Flyktninger
(SEIF) var positiv til nyordningen, blant annet fordi den gir
muligheten for at asylsøkeren
selv kan få personlig fremmøte
og legge frem saken for nemnda.
Men dessverre kommer de
færreste sakene opp for nemnd
både med og uten personlig
fremmøte, de aller fleste sakene
avgjøres av nemndleder alene
eller av sekretariatet. Også
nærmere 90 prosent av alle asylsakene blir behandlet av nemndleder alene eller av sekretariatet.
Loven sier følgende om saksbehandling i UNE:
«§ 38b. Behandlingsformer m.v. i
Utlendingsnemnda.
...Saker som ikke byr på
vesentlige tvilsspørsmål, kan
avgjøres av en leder alene. I
slike saker kan nemnda også
delegere vedtaksmyndighet til
sekretariatet. Saker som kan
avgjøres av en leder alene, er
bl.a. klager der vilkårene for å
omgjøre Utlendingsdirektoratets
vedtak åpenbart må anses å foreligge, og klager som må anses
grunnløse. Det samme gjelder

anmodning om omgjøring av
vedtak truffet av Utlendingsnemnda når det ikke er grunn til
å anta at nemnda vil endre vedtaket. På samme vilkår kan en
leder under behandlingen av slik
anmodning beslutte at det ikke
skal tas hensyn til opplysninger,
dokumenter eller andre bevismidler som kunne ha vært gitt
eller fremlagt under den tidligere
behandlingen av saken.»
Således mener UNE at nærmere 90 prosent av alle klager
som er blitt sendt inn er grunnløse. Dette er betenkelig. Når
man ser på statistikkene over
vedtak i henhold til behandlingsform er det ennå større grunn
til bekymring: Omgjøringsprosenten for saker behandlet i
nemndmøte er henholdsvis 50,4
prosent med personlig frammøte
og 51,3 prosent uten personlig
frammøte. Omgjøringsprosenten
for saker avgjort av en nemndleder alene eller i sekretariatet er
henholdsvis 8,8 prosent og 1,3
prosent. (Kilde: UNE).
SEIF trekker seg fra UNE
SEIF har vært en av flere frivillige organisasjoner som har foreslått nemndmedlemmer til UNE.
På grunn av tilbakemeldinger fra
de som har vært nemndmedlemmer og på bakgrunn av hvordan
UNE har utviklet seg, har SEIF
nå bestemt seg for å trekke seg
fra dette arbeidet og vi har ikke
foreslått medlemmer for den nye
4 års perioden – 2005-2009.
MUF – Irakiske kurdere med
midlertidig opphold uten rett til
familiegjenforening
Fortsatt er det ikke noen løsning for denne gruppen. De
har nå vært midlertidig i Norge
siden
1999/2000 og situasjonen deres
er svært vanskelig. Det dreier
seg om cirka 1000 mennesker
som er igjen i Norge i denne
situasjonen.

Flyktningpolitikk

AntirasisteN nr 1 – 2005
• Straff for mangel på identitetsbevis
Kommunalminister Erna Solberg vil vurdere om Norge skal straffe
asylsøkere som kommer uten identitetsbevis, i likhet med Storbritannia, skriver firda.no. Per Sandberg fra FrP tok først opp problemet
med at rundt 80 prosent av asylsøkerne som kommer til Norge ikke
har identitetspapirer. – Asylsøkere blir stadig tatt i å tåkelegge sin bakgrunn. Sannsynligvis for å forhindre tilbakesendelse, sier Sandberg.
Han er enig i Ernas forslag om å straffe de som kommer til landet uten
papirer. Heikki Holmås fra SV reagerer. Han protesterer med at vi er
et land som har plikt å hjelpe mennesker som søker asyl, mens dette
tiltaket kun vil kutte ned antallet asylsøkere.

• Økt støtte til norsk innvandringspolitikk
Nordmenn flest er blitt mer positivt innstilt til
norsk innvandringspolitikk i løpet av det siste
året, skriver bt.no. Fra 2003 til 2004 mener hele
8 prosent flere at flyktninger bør ha lettere eller
lik adgang som nå til å få opphold i Norge. Dette
vises i Statistisk Sentralbyrås undersøkelse av
holdninger til innvandring for 2004. I fjor kom ca.
15.600 asylsøkere til Norge. Tallet ventes i 2004
å være i underkant av 9.000.
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• Demonstrasjon for opphold til kurderne

• Få asylsøkere bak lovbrudd

Klokken 14.00 den 3. desember arrangerte Kurdisk gruppe av
SOS Rasisme en demonstrasjon foran Stortinget i Oslo for å vise
regjeringen hva slags asylpolitikk de virkelig fører. I underkant
av 100 personer hadde samlet seg under flere paroler for å høre
taler og for å overlevere et brev til Magnhild Metveit Kleppa i Kommunalkomiteen. Kurderne demonstrerte på grunnlag av måten
de og andre asylsøkere og flyktninger har blitt behandlet i landet.
Vi håper at dagens aksjon vil bidra til at kurdiske flyktninger og
asylsøkere kan få leve et verdig liv i Norge, sier Idris Aziz Sabir,
leder i Kurdisk gruppe av SOS Rasisme i Oslo.

Asylsøkere står bak mindre enn en prosent
av alle oppklarte lovbrudd i Norge, melder
nettavisen. Dette viser en fersk rapport
lagt fram av Politidirektoratet i desember.
Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe
som har kartlagt hva vi kan si om kriminalitet
blandt utlendinger og asylsøkere. For å
regne ut dette har de brukt informasjon fra
ulike offentlige virksomheter, blant annet tall
fra Statistisk Sentralbyrå.

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

Arbeidstillatelse
• Et dokument som gir deg tillatelse til å
ta arbeid i Norge. Arbeidstillatelse kan
gis til personer over 15 år som fyller
vilkårene for dette etter utlendingsloven. Disse gruppene kan få tillatelse
under visse forutsetninger: au pair,
arbeidende gjest, praktikant, EU/EØSborger, studenter, fiskeindustriarbeider
og sesongarbeider.

Asyl
Forholdene for mange ureturnerbare asylsøkere forverret seg dramatisk i løpet av 2004, da de mistet retten til tak over hodet. Her fra Hove asylmottak ved Arendal
Foto: Trond Thorbjørnsen

I 2004 fikk de fleste i en
periode heller ikke fornyet sin
midlertidige arbeidstillatelse, og
siden de har endelig avslag på
asylsøknaden, hadde de heller
ikke andre rettigheter. Dette
medførte at mange måtte bo på
gaten, hos venner, låne penger
til mat, osv. I høst besluttet dog
myndighetene at ny midlertidig arbeidstillatelse kunne fås
ved søknaden, men for de uten
arbeid, er situasjonen ekstremt
vanskelig.
FN’s høykommisær for flyktninger sier følgende i: «UNHCR
Return Advisory Regarding
Iraqi Asylum Seekers and Refugees» av september 2004:
«• UNHCR strongly advises
States to suspend the forced
returns of Iraqi nationals to all
parts of Iraq until further notice..
• UNHCR asks States to postpone the introduction of measures which are intended to induce
voluntary returns, including of
rejected cases. This includes
financial or other incentives and
articularly deterrent or punitive
measures.»
Norske myndigheters praksis
overfor denne gruppen er i strid
med FNs høykommissær for
flyktningers anbefalinger, da
norske myndigheter har iverksatt
tiltak for å presse de å reise tilbake «frivillig» gjennom å frata
«MUF’erne» både økonomiske
ytelser og botilbud.
SEIF mener at norske myndigheters behandling av irakiske
kurdere med MUF-vedtak er
inhuman og at det nå er på høy
tid å gi dem ordinær arbeids- og
oppholdstillatelse i Norge.

«Signaler»: Asylsøkere i Norge
– uten rettigheter
Først litt historie:
I 2002 ble det innført en ordning som medfører at de mange
som bor på mottak med endelig
avslag, men hvor det er praktisk
umulig for staten å returnere
asylsøkerne tilbake til hjemlandet, fikk en reduksjon i basisstøtte. Basisstøtten som hver
asylsøker mottar per måned er
kroner 2 790 pr måned. Det skal
dekke alle utgifter inkludert mat.
For de som bor i mottak hvor
man får mat er støtten kroner
1 135 per måned (beløpene er
de samme – jfr. UDI pengereglement 01.11.04). Reduksjon
av basisbeløp vil ikke gjelde
personer under 18 år.
Fra og med 01.01.03 falt
norskundervisningen ved asylmottakene bort for de som ennå
ikke har fått oppholdstillatelse.
Dette er med på å vanskeliggjøre
den allerede meget vanskelige
venteperioden for asylsøkerne,
samtidig som den setter integreringsprosessen for de som får bli
tilbake.
Så 1. januar 2004 ble «signalene» enda sterkere: Når det
foreligger et endelig avslag på
en asylsøknad, vil det forutsettes
at søkeren ikke trenger beskyttelse. Asylmottakene vil etter
dette som hovedregel kun gi
gratis kost og losji til personer
som har en søknad til behandling og personer som har fått
innvilget oppholdstillatelse og
venter på bosetting i en kommune. Noen grupper vil imidlertid fortsatt få bo i mottak etter
avslag på asylsøknaden. Disse
er:
• Barnefamilier (det er likevel
forventet at de reiser hjem og
deres basisstøtte for foreldrene

vil bli redusert).
• Personer som søker om å få
reise hjem frivillig med International Organization for Migration (IOM) og som bidrar med å
skaffe reisedokumenter innenfor
fristen som er satt av Utlendingsmyndighetene.
• Asylsøkere som venter på
uttransportering til første asylland.
For enkelte grupper som
f.eks «MUF-ere», personer fra
Etiopia, Eritrea, noen grupper statsløse og i saker hvor
Utlendingsmyndighetene tviler
på identitet har 2004 vært et
mareritt. Mange er blitt kastet ut
av mottak, mange har heller ikke
fått hjelp på sosialkontorene og
levd fra hånd til munn.
Dette skjer selv om FNs
høykommissær har anbefalt at
ingen bør returneres til verken
Irak (position paper sept 04)
eller Eritrea (position paper
jan 04). Likevel presser norske
myndigheter menneskene ut i
den dypeste nød og fortvilelse,
uten penger og tak over hodet.
Dette har medført at mange har
opprettet lokale støttegrupper
og gir mat og husly til de som
trenger det. Noen sosialkontorer/
kommuner gir støtte til dem,
men praksis er forskjellig fra
kommune til kommune, og i
Oslo, fra sosialkontor til sosialkontor.
Vi er redd for at en fortsettelse
av denne politikken vil medføre
at desperate mennesker vil
foreta seg desperate handlinger.
Vi håper derfor på en løsning
som medfører at alle asylsøkere
også de med avslag, som det for
tiden er umulig å returnere, vil
ha en seng å sove i og slippe å
sulte i verdens rikeste land.

Får alle som har behov for det,
beskyttelse i Norge?
SEIF er fortsatt av den mening
av at det er mange som har et
klart beskyttelsesbehov som
får avslag i Norge. Dette tror vi
hovedsakelig skjer fordi UDI
og UNE de senere år har blitt
utsatt for et massivt politisk
press om å avsløre de såkalte
«falske asylsøkere» og få ned
antall asylsøkere. I sin iver etter
å vise seg som et forvaltningsorgan som «gjør jobben sin» viser
det seg veletablert mistro i UDI
og UNE mot asylsøkere som
ankommer landet. Dette medfører at det skal svært lite til før
en asylsøker blir ansett som ikke
troverdig.
Videre så er utlendingsmyndighetenes vurdering av situasjonen
i de enkelte land viktig. I flere
tilfeller så er dessverre Norges
syn på f.eks Etiopia i sterk motstrid med Amnestys og andre
internasjonale menneskerettigheters syn på landet. Og som
nevnt tidligere, også i motstrid
med FN’s høykommissær for
flyktningers vurdering av sikkerhetssituasjonen i enkelte land.
Dette kan medføre at mennesker
som kan ha et beskyttelsesbehov
får avslag i stedet for beskyttelse.
2004 var et vanskelig år for
de som trosset «signalene» til
norske utlendingsmyndigheter
og likevel søkte om beskyttelse
i Norge. Vi trenger derfor ditt
engasjement i 2005 for å kunne
jobbe frem en mer human asylpolitikk i Norge!

JON OLE MARTINSEN
SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER, (SEIF)

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

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

Asylmottak
• Asylmottak er et frivillig botilbud til
asylsøkere som kommer til Norge, og
mange asylsøkere finner seg andre
bosteder på egen hånd. For de som har
fått oppholdstillatelse og skal bosette
seg i en kommune, begynner integreringen allerede mens de oppholder seg
i asylmottaket.
• Utlendingsdirektoratet (UDI) er ansvarlig for organisering av et fleksibelt
mottaksapparat, som kan håndtere
et varierende antall asylsøkere og
flyktninger.

Asylsøker
• Person som på egen hånd og uanmeldt
ber myndighetene om beskyttelse og
anerkjennelse som flyktning. Personen
kalles asylsøker inntil søknaden er
avgjort.

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

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

Benjamin Hermansen
• 26. januar 2001 ble Benjamin Hermansen, fra Holmlia i Oslo, knivstukket og
drept av nazister. Over 100 000 mennesker i Norge gikk i tog for å markere
sin avsky mot rasisme og nazisme.

Nazisme
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• Politiet jobber aktivt for å kartlegge Vigrid – Vi har jobbet i
lang tid med å skaffe oss erfaring om hvordan vi kan bekjempe Vigridmiljøet, sier politioverbetjent Helge Fredriksen ved Grenland Politistasjon til varden.no. Siden i fjor høst har politiet jobbet med å avdekke
et etablerende Vigrid-miljø. De har hentet informasjon fra samtaler
med foreldre, kommunale samarbeidspartnere og ungdom som har
blitt vervet eller forsøkt vervet inn i organisasjonen. Ved flere tilfeller
har lederen i Vigrid, Tore Tvedt, reist rundt med andre sentrale folk og
kontaktet ungdom rundt om i landet. Politiet beskriver framgangsmåten som svært pågående og manipulerende i væremåten.

• Vil nekte Vigrid adgang Vigrid bør nektes å bruke kulturminnene i Søndre Vestfold, sier Arbeiderparti-politiker Pournima Singh
i Sandefjord, skriver NRK. Singh vil forby organisasjonen Vigrid å
holde seremonier på offentlige steder. Vigrid arrangerte en konfirmasjon på Gokstadhaugen i november med ti personer tilstede. Tore
Tvedt, leder av Vigrid, viser ikke forståelse for Singhs forbud. – Det
går ikke an å forby noen kulturformer bare fordi noen ikke liker dem.
Fremgangsmåten til Vigrid skal blant annet være å invitere ungdom
til fester, hevder Anders Christian Sande i SOS Rasisme i Vestfold.
Det er uklart hvor omfattende kampanjen er, men SOS Rasisme
mener Vigrid i tillegg har satt igang en tilsvarende kampanje i Larvik.

AntirasisteN nr 1 – 2005
• 3000 demonstrerte mot nazimarsjen i Salem
Lørdag 11. desember marsjerte nazistene nok en gang gjennom den svenske drabantbyen
Salem. I 2003 klarte nazistene å mobilisere mellom 1500 og 2000 personer til marsjen sin.
Dette var den største nazistiske manifestasjonen i Norden siden 2. verdenskrig. I år ble det
anslått et sted mellom 800 og 1400 nazister. «Nätverket mot rasism» lyktes i å mobilisere
bredere enn tidligere. Rundt 3000 antirasister møtte opp på Medborgarplatsen i bydelen
Södermalm. Markeringen foreløp rolig, uten tilløp til konfrontasjoner av noe slag. Flere
nazister ble arrestert på grunn av mistanke om voldshandlinger og brudd på våpenloven.
SOS Rasisme satt opp buss fra Oslo, og arrangerte tur for egne aktivister og andre interesserte hele helga. Det ble en svært vellykket tur for de rundt 40 deltakerne.

Benjamins Minnefond
• Det var Marit Hermansens ønske at
minnefondet skal være en ryddig og
formell måte å kanalisere engasjementet etter hennes sønns bortgang.
Henvendelser kan rettes til:
Benjamins Minnefond,
Pb. 244 Sentrum, 0103 OSLO
Kontonummer (gaver): 5010.05.16141
Telefon: 22 11 60 00
E-post: post@benjaminsminnefond.no

Nazisme i 2004
Med Vigrid og «Nasjonal» Ungdom
i spissen fortsatte de norske nazistene
sin aktivitet i året som gikk.

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

Bibliotekene
• Bibliotekene i kommuner med
flyktninger, asylsøkere og innvandrere
har tilbud om litteratur på morsmålet. Enkelte steder kan man også
låne plater og kassetter, og det blir
arrangert eventyrstunder på barnas
morsmål.
• Holmlia filial av Deichmanske bibliotek
i Oslo har antirasistisk informasjon,
samlingen kalles ARI. Det er en spesialsamling med fortellinger og faktabøker,
lydbøker, tegneserier og filmer for barn
og ungdom på flere språk. Innholdet
tar opp problemstillinger om rasisme
og nazisme og gir den historiske
bakgrunnen for problemene vi møter i
dag. Samlingen inneholder også bøker
for voksne om disse emnene. Mer info
på: http://nyhuus.deich.folkebibl.no/
deichman/holmlia/ari.html

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

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

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

P

olitiets sikkerhetstjeneste
(PST) opplyser at aktivitetsnivået i det mest voldelige av
de høyreekstreme miljøene har
økt vesentlig de siste to årene.
Fortsatt er det Tore Tvedts sekt
Vigrid og Boot Boys arvtagerne
i «Nasjonal» Ungdom som
utgjør «massen» i det norske
nazimiljøet. Et marginalt miljø
som teller maks 300 personer.
Den nazistiske propagandaen
økte i året som gikk. Plakater
og store mengder klistremerker
med rasistisk innhold har blitt
spredt i lokalmiljøer der Vigrid
eller «Nasjonal» Ungdom har
baseområder. Det har også blitt
registrert flere nazistiske sider
på Internett, som er nazistenes viktigste informasjons- og
rekrutteringskanal.
Vigrid fortsetter «signingsferden»
I 2003 ble den nazistiske
sekten Vigrid landskjent gjennom mange store oppslag i
media. Det som vakte oppmerksomhet var måten organisasjonen rekrutterte ungdom. Med
bruk av «dåper» og «konfirmasjoner» og misbruk av norrøn
mytologi og symboler, reiste
den selverklærte profeten Tore
W. Tvedt rundt omkring i større
deler av landet og spredde sin
ekstreme menneskeforakt. PST
satt tidlig i 2004 i gang en offensiv for å få ungdom ut av det
nazistiske miljøet. Polititjenestemenn reiste rundt og snakket
med familiene til ungdom i faresonen, og advarte mot å la barna
bli lokket inn i det ekstreme
miljøet. Etter noen måneder
erklærte politiet at aksjonen var
vellykket, og at 6 av 10 ungdommer ønsket å trekke seg ut
av Vigrid-miljøet.
Allikevel fortsatt Tore Tvedt
og hans «disipler» å holde sine
seremonier gjennom 2004. I
følge Vigrid sine hjemmesider
ble det gjennomført 60-70 seremonier i løpet av året. Riktignok
uten at pressen ble invitert like
ofte.

Vi menn gir Vigrid spalteplass
I begynnelsen av mars var
imidlertid Vigrid tilbake i rampelyset. Ukebladet Vi Menn lot
Tore Tvedt og hans «arvtager»
Thorgrim Bredesen boltre seg
over flere sider med store fargebilder. I artikkelen fikk man
inntrykk av at Tore Tvedt skulle
trekke seg tilbake, men det er
ingen tvil om at han fortsatt er
den ledende kraften i Vigrid.
Vigrid har lenge hevdet at de
er en ikkevoldelig organisasjon,
som kun «oppfordrer norske
ungdommer til selvforsvar».
Dette bildet fikk en kraftig ripe
i lakken under opprullingen av
Norgeshistoriens største våpentyveri. Flere av de arresterte
etter innbruddet på Jørstadmoen
militærleir i august hadde i følge
politiet tilknytting til Vigrid. Det
er kjent at organisasjonen tidligere har drevet våpentrening, og
for nazimiljøet generelt har det
alltid vært viktig å ha tilgang til
våpen til «rasekrigen» sin.
«Nasjonal» Ungdom konsoliderer
«Nasjonal» Ungdom, det voldelige nazimiljøet som tidligere
kalte seg Boot Boys, fortsatte
også aktiviteten sin i 2004. Kjerneområdet til organisasjonen
har vært det sentrale Østlandet,
men også på Sørlandet (Kristiansand) har en lokal avdeling
hatt økt aktivitet i året som gikk.
«Nasjonal» Ungdom/ Boot
Boys har tradisjonelt vært mer
synlige i gatebildet enn Vigrid.
Først og fremst på grunn av den
klassiske uniformeringen med
barberte hoder, boblejakker og
militærboots. I det siste har nazigruppen i stor grad lagt til side
uniformeringen. Dette gjør de
vanskeligere å identifisere, men
også mindre truende i gatebildet.
Ole Hortemo, stasjonssjef ved
sentrum politistasjon i Kristiansand, mener å se en «profesjonalisering» av miljøet i byen. Dette
er et utslag av at flere tidligere
sentrale og erfarne nazister har
sluppet ut av fengsel i året som

gikk. I følge Hortemo er miljøet
blitt mer ideologisk bevisste og
bedre organiserte, og de ruser
seg langt mindre enn tidligere.

Nazistene sprer frykt og vold
Nazismen har alltid vært
synonym med vold og trusler.
For nazistene er selve målet et
samfunn bygd på frykt og vold,
I 2004 så vi flere eksempler på
at nazistene heller ikke i dagens
Norge går av veien for å bruke
vold og åpne trusler i sin politiske terrorvirksomhet.
I februar ble en 20 år gammel
jente og en 21 år gammel gutt
fra Romerike Folkehøgskole
overfalt og mishandlet på Jessheim i Akershus. Tre nazister fra
«Nasjonal» Ungdom ble pågrepet, men i følge øyenvitner var
det et 20-talls nazister i Jessheim
sentrum denne fredagskvelden. Noen uker senere ble det
arrangert et demonstrasjonstog
mot nazisme i Jessheim. Flere
kjente nazister dukket opp og
provoserte demonstrasjonen
før togavgang, blant annet ved
å filme de mange antirasistene
som deltok.
Det var ikke den eneste gangen
nazistene tok bilder av antirasister i 2004. Tidlig i juni ble Lars
fra Kløfta stoppet av tre nazister
tilknyttet Vigrid. Først truet de
han med «skikkelig juling» om
han ikke tok av seg en av SOS
Rasismes t-skjorter, deretter
tok de bilde av han. To dager
tidligere rapporterte flere 15-år
gamle jenter fra samme område
at de følte seg truet av nazister,
som også tok bilder av de.
Bombetrussel
Få dager før 17. mai ble det
ringt inn en bombetrussel mot
barnetoget i Oslo. Det var Gran
barneskole på Furuset som
mottok telefontrusselen fra en
ukjent mann. Begrunnelsen
var at skolen har et flertall av
minoritetsspråklige elever, og at
innringeren var mot integrering.

Skolen bestemte seg først for
å holde seg borte fra barnetoget, men valgte til slutt å trosse
truslene og delta sammen med
de andre Oslo-skolene.
Politiet stilte med ekstra
beskyttelse av toget, og utdanningsminister Kristin Clemet
gikk side om side med barna fra
skolen.
Nazileder voldsdømt
Høsten 2004 ble en 17-åring
fra Eidsvoll dømt til ett og et
halvt års fengsel for flere tilfeller av grov vold. Gutten, som
kalte seg leder for «Nasjonal»
Ungdom på Øvre Romerike,
har også tidligere stått bak grov
vold.
Som 15-åring holdt han på å
bli drapsmann da han påførte
en 18-åring med innvandrerbakgrunn fra Råholt livstruende
hjerneblødning og kjevebeinsbrudd. Den gang ble han dømt
til ett års fengsel for rasistisk
motivert vold.
Selv om nazistene har stått bak
flere episoder med fysisk vold
og verbale trusler er det først
og fremst gjennom propagandamateriell nazistene har markert
seg i offentligheten. Både
«Nasjonal» Ungdom og Vigrid
har forsøplet lokalmiljøer med
store mengder klistremerker og
plakater. Spesielt «Nasjonal»
Ungdom har satset mye på å
spre sine klistremerker med
rasistisk og voldelig innhold.
Lokallag av SOS Rasisme har
flere ganger måttet reise rundt til
skoler og andre offentlige bygg
for å fjerne griseriet.
Propagandamateriellet følges
opp av aktiv rekrutteringsvirksomhet i nazistenes kjerneområder. Det er ikke uvanlig at
nazistene oppsøker skoler og
ungdomsklubber for å lokke
lettpåvirkelig ungdom inn i miljøet. Dette er noe skolene er klar
over, men som dessverre ikke
alltid tas på alvor.

Nazisme
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• Naziradio fratatt statsstøtte

• Johnny Olsen varetektsfengslet
Johnny Olsen er varetektsfengslet etter at han tilsto å ha stått
bak to bombeattentater mot Blitz-huset i Oslo i 1994 og 1995.
Johnny Olsen er siktet etter mordbrannparagrafen, samt for
ulovlig oppbevaring av våpen og sprengstoff. Olsen tilstod
bombeattentatene etter at han hadde sett filmen «The Passion of the Christ» om Jesu siste timer. Samtidig hevdet han
at han tok avstand fra sin fortid og fra nazismen.
Johnny Olsen ble som 18-åring dømt til 18 års fengsel for å
ha drept to menn på en øde skogsvei på Hadeland. (29.3)

Den nazistiske Radio Oasen i Danmark
har blitt fratatt sin årlige offentlige støtte på
78.000 kroner. Det Centrale Radio- og TVNævn mener at radioen ikke har tilstrekkelig
lokal forankring og oppbakning til at den
er berettiget til å motta offentlig støtte som
lokalradio.
Til tross for dette vil radioen fortsette
sendinger, blant annet ved hjelp av privat
økonomisk støtte. (18.3)
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• Nazi-offiser døde da rettssak startet
Den tidligere nazioffiseren Johannes Karl Schiffmann døde samme dag som rettssaken mot ham
startet i Italia.
Schiffmann var løytnant i nazistenes beryktede
Waffen SS, og skal ha hatt en sentral rolle da
italienske sivile ble massakrert i Castelfranco
Emilia i 1944. Han var tiltalt for krigsforbrytelser,
og skulle stilles for en militær domstol i Italia uten
selv å være til stede. (17.3)

• Nazister anmelder
motstandsfolk

• 500 tyske nazister

Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB)
har anmeldt fem tidligere
motstandsfolk til riksadvokaten. Bakgrunnen er
boken “Efter drabet» om
den danske motstandsbevegelsens likvideringer under
okkupasjonen.

Rundt 500 tyske nazister
marsjerte gjennom gatene i den
historiske tyske universitetsbyen
Marburg. Nazistene protesterte
mot det de kaller venstreterror
og politivold. Rundt 200 personer deltok i en demonstrasjon
mot nazistene.

marsjerte

Determinisme

«Rasismeparagrafen» står ubrukt
I juli ble Jessheim sentrum
og nærområder nedgriset av
plakater og klistremerker fra
«Nasjonal» Ungdom. Selv
Ullensaker rådhus ble klistret
ned. Plakatene viste bl.a. en
«nordisk» hånd som knuser
jøder og mørkhudede personer.
Ordfører i kommunen, Harald
Espelund, ville ikke ta stilling til
om den rasistiske forsøplingen
burde anmeldes. Dermed ble det
rådmannen som leverte anmeldelse til lensmann Morten Huse.
Bare et par dager senere, før
etterforskningen av anmeldelsen
hadde startet, gikk Huse ut i
Romerikes Blad og erklærte at
hatpropagandaen var «innenfor
ytringsfrihetens grenser».
Dessverre er dette betegnende
for norsk politi sin sviktende
håndtering av §135a. I den
såkalte rasismeparagrafen i
straffeloven står det: «Med bøter
eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller
annen meddelelse, herunder ved
bruk av symboler, som framsettes offentlig eller på annen
måte spres blant allmennheten,
truer, forhåner eller utsetter for
hat, forfølgelse eller ringeakt
en person eller en gruppe av
personer på grunn av deres
trosbekjennelse, hudfarge eller
nasjonale eller etniske opprinnelse…»
De nazistiske plakatene som
ble hengt opp i Jessheim og
andre steder var åpenbart «truende», «forhånende» og «utsatte
for hat», «en gruppe av personer

på grunn av deres trosbekjennelse, hudfarge eller nasjonale
eller etniske opprinnelse».
Plakatene ble framsatt offentlig,
og dermed rammes de uten tvil
av rasismeparagrafen.
Allikevel klarer altså det lokale
politiet å avfeie det hele med
henvisning til den «altomfattende» ytringsfriheten. Mange
mener at høyesteretts frifinnelse
av nazisten Terje Sjølie i 2001
har lagt lista altfor høyt for hva
som kan dømmes etter rasismeparagrafen.
Lovendring
30. september vedtok Stortinget en endring i grunnloven.
Endringen medfører en styrking
av ytringsfriheten på de fleste
punkter, med unntak av rasistiske ytringer. Det gjenstår nå å
se hvilke praktiske konsekvenser
dette vil få for myndighetenes
håndheving av loven.
Norge har, sammen med de
andre landene i FN, forpliktet seg til å forby alle former
for nazistisk organisering og
propaganda. Per i dag har dette
ikke ført til et reelt rettsvern mot
rasistiske overgrep, men det er
mange som kjemper for å styrke
norsk lovverk på dette området.
Senest i 2002 overleverte SOS
Rasisme 10 000 underskrifter
som krevde et forbud til justisminister Odd Einar Dørum. Med
økende nazistisk og rasistisk
propaganda blir det stadig viktigere å kreve et forbud og et vern
mot rasistisk hets.

Mobilisering mot
nazismen
Det er bare
flertallet av folk
som kan fjerne
rasismen med
roten. Derfor
har SOS
Rasisme alltid
jobbet for å
drive bred
organisering
i lokalmiljøene. Aktive
lokallag i SOS
Rasisme har vært
en svært viktig
faktor i kampen mot
nazisme, også i 2004.
Flere steder der nazistene
har hatt aktivitet har nye
og etablerte lokallag stått i
spissen i kampen mot uvesenet.
Et eksempel er det nystartede
Larvik SOS Rasisme som ble
startet som en motreaksjon til
økende Vigrid-aktivitet i området. Andre steder har lokallag
systematisk fjernet propaganda
fra «Nasjonal» Ungdom, og
jobbet for å få lokale myndigheter og politikere til å ta ansvar.
Over hele landet har SOS
Rasisme arrangert fakkeltog
på Krystallnatta 9. november,
Europas største antirasistiske
markeringsdag.
Seier i Sverige
11. desember mobiliserte
nazistene i Sverige nok en gang
til Nordens største nazimarsj.
Selv med lav oppslutning klarte
rundt 1000 nazister å samle seg
i den lille drabantbyen Salem
utenfor Stockholm. Vel vitende
om at også norske nazister
mobiliserte satt SOS Rasisme
opp egen buss og dro over
grensa for å delta i motdemonstrasjonen i Stockholm sentrum.
Det ble en vellykket antirasistisk
demonstrasjon, denne gangen
betydelig større enn nazistenes. Den politiske kampen for
å få nazistene bort fra gatene i
Sverige er derimot på langt nær
over. At et tusentalls nazister
får tillatelse til å marsjere i vårt
naboland viser at det antirasistiske arbeidet tross alt har
kommet et stykke på vei her i
Norge. De svenske tilstandene
virker for oss utenkelige, men
nettopp derfor må vi jobbe hardt
for å videreføre det arbeidet og
engasjementet mot nazisme som
2. verdenskrig la grunnlaget for.

Nazister til valg?
I 2005 er det Stortingsvalg, og
med det følger forsøk fra nazister og rasister på å oppnå parlamentarisk innflytelse. I Norge
har vi per i dag ikke noe parti
som samler de høyreekstreme
kreftene, slik for eksempel Front
National er i Frankrike eller Die
Nationaldemokratische Partei
Deutschlands (NPD) i Tyskland.
Det mangler imidlertid ikke på
forsøk. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gikk i august i fjor
ut og advarte mot at det nazististiske partiet NasjonalAlliansen
igjen forsøker å etablere seg,
denne gangen i Sande, Oslo,
Trondheim og Minnesund. PST
beskriver partiet som voldelig og
ekstremt, og sier det er all grunn
til å ta miljøet på alvor. Noe mer
diffust er Vigrids annonserte
partiprosjekt. Foreløpig har man
sett lite annet enn store ord fra
Thorgrim Bredesen og Tore
W. Tvedt, og de færreste tror at
dette blir en realitet.
Demokratene til valg
For antirasister blir det nok
viktigere å følge med på bevegelsene i det innvandrerfiendtlige partiet Demokratene.
Partiet, med de tidligere FrPtoppene Vidar Kleppe og Jan
Simonsen i spissen, har sterke
bånd til ekstreme rasistiske
miljøer. Ved kommunevalget
i 2003 sto den kjente rasisten
Oddbjørn Jonstad på topp på
partiets liste i Oppegård. De har
også samarbeid med Forum Mot
Islamisering, en ekstremt rasistisk gruppe som spesialiserer seg
på hatpropaganda mot muslimer.
For SOS Rasisme blir det uansett en prioritert oppgave å holde
valget fritt for rasisme, uansett
hvilket parti som står bak.

Nazistene i Norge er fortsatt
en marginal gruppe, og utgjør
ingen stor trussel mot demokratiet. Allikevel er det viktig å
ta på alvor enhver bevegelse i
disse ekstremt menneskefiendtlige miljøene. SOS Rasisme vil
også i det kommende året følge
med på nazistenes bevegelser,
og møte de med bred og folkelig
motstand.

OLA MELBYE PETTERSEN
POLITISK NESTLEDER, SOS RASISME

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

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

Dobbeltstraff
• Brukes til å beskrive den ekstra straffebyrden som legges på utlendinger
bosatt i Norge. En person uten norsk
statsborgerskap, uavhengig av om
personen har permanent oppholdstillatelse, kan utvises etter å ha sonet
en dom i norske fengsler. Det er den
øvre strafferammen for forbrytelsen
som er avgjørende for et utvisningsvedtak, ikke den faktiske straffeutmålingen. Strafferammen for å kunne bli
utvist etter endt soning er i dag seks
måneder.

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

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

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

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

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

EU
• Den Europeiske Union. Et overnasjonalt organ som bygger opp europeiske
land som en allianse bygget i stor
grad som en stat; innvendige grenser
legges ned, mens EU’s yttergrenser
mot verdens styrkes, innføring av felles
valuta, felles militære styrker og felles
politikk på en rekke områder. Norge er
bundet av en rekke EU-regler gjennom
vår tilknytning til EØS-avtalen og andre
avtaler.

Myter
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• Innvandrergutter mer depressive Innvandrergutter har mer

• Fortsatt nazi-symboler i Office
I desember ble det oppdaget hakekors i tegnsettet Bookshelf
Symbol 7 som følger med Microsofts kontorpakke Office. Verdens
største programvareselskap skyndte seg med å forklare at det
hele var en misforståelse og at nazi-symbolene skulle fjernes i
nye oppdateringer.
Om Microsoft var for mye opptatt med virustrøbbel og kodelekking
er usikkert, men selskapet har ikke fått til å slette hakekorset fra
tegnsettet, skriver Computerworld. Symbolet som naziene brukte i
2. verdenskrig finnes også i nye oppdateringer av Office. (17.2)

depressive plager enn etnisk norske gutter, viser ny undersøkelse. Den
samme undersøkelsen viser at det er få forskjeller mellom jentene, skriver
Dagsavisen. Studien baserer seg på data fra elever i 8., 9., og 10. klasse
i Oslo og viser at det er andregenerasjons ungdommer som er mest utsatt
for psykiske problemer. – Vi antar at innvandrere har en økt risiko for
depressive plager på grunn av den bakgrunnen de har; de har flyttet, de
har kanskje hatt traumatiske opplevelser, de har brutt med familiebånd,
og kanskje opplevd rasisme dit de er kommet. Men i dette perspektivet
rapporterer de tilbake om at de klarer seg veldig bra, sier Brit Oppedal til
avisen. (13.2)
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• Bekjemper rasisme med sirkus og kaffetår
Gjennom prosjektet «Verdensbygda» utfordrer Bygdeungdomslaget folks holdninger, blant
annet gjennom foredrag, sirkuskurs og kurs i afrikansk dans. En stor filmkonkurranse har
«Verdensbygda» som tema.
– Verden har for lengst kommet til bygda, og det er på tide at bygdefolket begynner å se
på sine nye naboer som en ressurs og ikke en kostnad, sier generalsekretær Ketil Kolstad
i NBU til gardsplassen.no. – Bygda er et mye mer homogent samfunn, og det er lettere å
skille seg ut. Asylmottak på bygda oppleves som et avgrenset samfunn i samfunnet. Nå
er det på tide at vi bryter ned dette skillet. Inviter den nye naboen din på en kopp kaffe,
oppfordrer Kolstad.

EUs asyl- og flyktningpolitikk
• Se: Festning Europa

Myter om integrering
av innvandrere i Norge

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

Fascisme
• Ekstrem nasjonalistisk bevegelse som
oppstod i Italia etter 1. verdenskrig.
Ledet av Benito Mussolini. Styrte diktatorisk til 1943. Nøkkelord i fascismens
ideologi er førerdyrkelse, nasjonalisme,
militarisme og dyrking av staten med
front mot marxisme og liberalisme.
Klassekamp er forbudt, fagforeningene
erstattes av statsdirigerte korporasjoner. Falangismen i Spania og nazismen
i Tyskland var også fascisme.

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

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

Flyktinger i verden
• Tall fra FNs Høykommisariat for
flyktninger oppgir at det per 1. januar
2004 var 17,084,100 FN-registrerte
flyktninger i verden.

Flyktningerådet
• Flyktningerådet har arbeidet for
mennesker på flukt siden 1946, og er
i dag en privat stiftelse og en av de
største hjelpeorganisasjonene i Norge.
Flyktningerådet har spesialisert seg på
internasjonalt arbeid for flyktninger og
mennesker på flukt i eget land.
Adresse:
PB 6758 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Telefon: 23 10 98 00
Telefaks: 23 10 98 01
E-post: nrc@nrc.no
Internett: www.nrc.no

FN, Forente Nasjoner
• En internasjonal organisasjon som
begynte virksomheten sin 24. oktober
1945. Organisasjonen har 191 medlemsland. FN jobber på svært mange
felt og har mange særorganisasjoner,
programmer og fond. FN-systemet
jobber blant annet mot fattigdom,
krig og sult. FN er en organisasjon av
suverene og likestilte stater, der hvert
land har en stemme.

FNs Høykommissær
for flyktninger
• Se «UNHCR».

FN-sambandet
• Et uavhengig og landsdekkende
informasjonssenter som sprer kunnskap om FN for å skape interesse for
og debatt om internasjonale forhold.
FN-sambandet kan tilby materiell, kurs
og foredrag, rådgivning, pressetjenester og en allsidig bibliotektjeneste.

Det er en utbredt forestilling om at innvandrerne, og særlig de fra muslimske land,
skal dominere mer og mer i kraft av sitt antall. Uten at det foreløpig finnes gode nok
beregninger, synes den innsikten vi har om fremtidens demografi å tilsi at noe
muslimsk flertall i «vår tid» er fullstendig urealistisk, skriver forsker
Lars Østby i Statistisk sentralbyrå.

D

ebatten rundt innvandring
og hvordan integreringen
av innvandrerne foregår, er mer
preget av myter enn av faktiske
kunnskaper. Selv om kritikken kommer fra både høyre og
venstre, blir den ikke riktigere
av den grunn. Det er en rekke
områder hvor integreringen i
Norge faktisk er på rett vei.
«Integrering» er i seg selv et
begrep som kan defineres på
mange måter. Begrepet skal
ikke diskuteres her, men jeg
legger til grunn at gruppers
integrasjon kan uttrykkes med
hvor stor avstand det er mellom
denne gruppen og gjennomsnittet for Norge, for forhold som
er relevante og viktige. En god
del forskjeller er uten betydning
for integreringen. Det kan for
eksempel godt være forskjeller
i boligforhold dersom disse er
resultat av egne valg, mens det
er mer problematisk med forskjeller som følger av at innvandrerne ikke har samme valgfrihet som andre fordi økonomien
er systematisk dårligere, uansett
om det skyldes diskriminering
eller annet. «Innvandrer» betyr
her bosatte i Norge som er født
i utlandet av to utenlandsfødte
foreldre, og «etterkommere» er
barn født i Norge av innvandrerpar.
Det sies noen ganger at integreringen i Norge har spilt fallitt. Dette tas enten til inntekt for
at innvandringen må begrenses
fordi vi ikke greier å håndtere
den godt nok, eller til inntekt for
behov for en fullstendig omlegging av integreringspolitikken.
Selv om oppfatningen om krise
deles av personer som er uenige
om alle andre sider ved innvandringen, er den likevel feilaktig.
Arbeidsmarkedet er den viktig-

ste arena for integrering, både
for å skaffe inntekt og dermed
ressurser til å delta på andre
arenaer, og samtidig er rollen på
arbeidsmarkedet selv et uttrykk
for integrering på ett viktig
område. Det er dessverre slik at
innvandrerne som gjennomsnitt
har 2,5 ganger høyere arbeidsledighet enn andre, og dette
varierer fra nesten likt for vestlige innvandrere til tre ganger så
høy ledighet for innvandrere fra
Asia og fem ganger så høy fra
Afrika. Men sysselsettingen øker
og arbeidsledigheten avtar klart
med oppholdstidens lengde, for
ikke-vestlige innvandrere i hvert
fall det første tiåret. Det er store
forskjeller mellom flyktninger
og de som får opphold på annet
grunnlag, men forskjellen blir
langsomt mindre. Disse gruppene når ikke gjennomsnittet for
sysselsetting i Norge, men de
kan nå nivåer som er vanlige i
andre land.
Innvandrernes etterkommere er
gjennomgående svært unge. Av
de 60 000 født i Norge med to
utenlandsfødte foreldre er bare
13 prosent over 20 år, 7 prosent
er over 25. Så langt vi kan se
til nå, har de høyere arbeidsledighet enn andre i samme
alder, men «bare» en halv gang
høyere, der hvor foreldregenerasjonen ligger tre til fem ganger
over. De samme tendensene har
også Danmark. Vi kan ikke med
god samvittighet si at dette er
godt nok.
En av grunnene til problemene
på arbeidsmarkedet sies å være
dårlig utdannelse og norskkunnskap. Som gjennomsnitt
har innvandrerne lavere utdannelse enn andre, men det er
svært store forskjeller mellom
de enkelte grupper av innvandrere. Noen nasjonaliteter har

flere med høyere utdannelse
enn gjennomsnittet i Norge,
andre har langt færre. Også her
er det en tydelig utjevning av
forskjellene fra innvandrerne
til deres etterkommere. Det
er lett å forstå at nyankomne
innvandrere har lavere andel
under utdannelse enn andre i
samme alder, men de fortsetter å
være i utdannelse relativt lenge.
Etterkommerne går mye oftere
på skole. 87 prosent av 16- 18årige etterkommere gjør det,
mot 90 prosent av alle i landet,
og bare 73 prosent av dem som
selv har innvandret. Blant dem
som fullfører videregående skole
er andelen som studerer videre
uten pause større blant innvandrerne enn blant andre, og igjen
er etterkommerne ivrigst.
Det er å håpe at de som
tar høyere utdannelse også
får arbeid hvor utdannelsen
kommer til nytte, og blir betalt
for. Dersom det er klart at det
ikke nytter for innvandrere å
ta utdannelse – om de ikke får
jobb i noe fall – skal det mye
til at søkingen til videregående og høyere utdannelse kan
holde seg. Det finnes ikke gode
data for samsvaret mellom den
utdannelsen og de jobbene innvandrerne får, men det sies ofte
at det ikke nytter å søke arbeid
om en har et fremmedartet navn.
I sin tur fører dette til at inntekten blir betydelig lavere, og til
øket avhengighet av offentlige
overføringer. Innvandrerne har
en betydelig større andel fattige
enn resten av befolkningen, selv
om det heldigvis ikke er riktig
som det hevdes at halvparten av
innvandrerbarna er avhengige
av sosialhjelp. Det er tilknytningen til arbeidsmarkedet som
er avgjørende også her, innvandrerne er oftere fattige fordi de
oftere står utenfor arbeidsmar-

kedet. De få etterkommerne som
er i den alderen at de kan være
etablerte på arbeidsmarkedet har
høyere inntekter enn foreldregenerasjonen, men fortsatt noe
lavere enn det som er vanlig i
Norge.
Også når vi ser på sosiale
problemer, som å være mottagere av sosialhjelp eller å være
under barnevernets tiltak, har
etterkommerne langt på vei det
samme mønster som resten av
befolkningen. Forskjellene er
ikke helt borte, men de er langt
mindre enn for personer som
selv har innvandret.
Når en sammenligner med
andre land, særlig med USA,
ser det ut som om innvandrerne
i Norge og Norden er dårligere
integrert på arbeidsmarkedet.
Dette er en følge av at innvandringen til Norden er helt annerledes sammensatt. Det gir ikke
mening å sammenligne flyktninger i Norden med arbeidsinnvandrere i USA. Kommer
ikke de siste i arbeid, forlater de
landet, mens flyktningene skal
ha beskyttelse uavhengig av hva
de kan drive det til på arbeidsmarkedet.
Det synes altså som om
integreringen av innvandrere
i Norge går rimelig bra, i den
forstand at forskjellene blir klart
mindre over tid og mellom generasjonene. Ved integreringen må
en hele tiden legge til grunn at
innvandrerne er mer heterogene
enn noen annen sosial gruppe,
og at individuell tilpasning av
tiltakene, som i det nye introduksjonsprogrammet, er en
viktig forutsetning.

LARS ØSTBY (KRONIKKEN HAR TIDLIGERE
STÅTT PÅ TRYKK I AFTENPOSTEN)

AntirasisteN nr 1 – 2005
• Dømt for vold med rasistiske overtoner

• Rasistisk kunde angrepet
En kioskansatt på Karl Johan i Oslo er
dømt til 30 dagers fengsel etter at han
slo løs to tenner på en kunde, skriver
Nettavisen. Retten fant at tiltalte handlet
i berettiget harme, blant annet fordi
kunden opptrådte rasistisk, samt slo til
tiltalte - og det ble under straffeutmålingen også lagt vekt på at 23-åringen tilsto
straks han ble pågrepet. (24.2)

To 20-åringer fra Midt-Troms er i Senja tingrett
dømt for grov vold med rasistiske overtoner
etter å ha slått ned og sparket en afrikaner på
Finnsnes i mai 2002. Hovedmannen er dømt til
åtte måneders fengsel, mens medhjelperen fikk
to måneders betinget fengsel. Voldsepisoden
utspant seg i forbindelse med en meget fuktig
privatfest på Finnsnes i mai 2002. 20-åringene
skrøt de overfor de øvrige festdeltakerne at de
hadde banket opp en afrikaner.

Hverdagsrasisme
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• Banket av rasister En innvandrer fikk juling da fire menn uten
forvarsel rente på ham og kom med rasistiske utsagn. Mannen
skal ikke være synlig skadet etter den meningsløse volden, men
han ble fraktet til helsesenteret med hodesmerter. Etterpå ble han
kjørt hjem til Alta mottak av en politipatrulje. – Volden er ikke grov
i og med at det ikke er synlige skader, men saken er alvorlig og
ekkel nok i og med at fornærmede følte volden som ren rasisme,
sier lensmann Tor Johansen til Altaposten. – Mannen har forklart
at de kom med rasistiske utsagn mens de slo løs på ham. Da et
vitne ropte til dem, stakk de av, opplyser Johansen.

• – Mediene bidrar til fremmedfrykt
Nestleder Imran Mushtaq i Islams råd mener at medienes negative
fokus på muslimer bidrar til økt fremmedfrykt. – Oppslagene skaper et
fiendebilde. De som ikke til daglig har kontakt med muslimer og andre
minoriteter får ingen motforestillinger til den negative omtalen, og da
kan redselen ta overhånd, sier Mushtaq til Vårt Land. Han er oppgitt
over medienes jag etter skandaler. – Ofte opplever vi at journalistene
har gjort seg opp en mening om hva de vil høre før de tar kontakt med
oss. Så ringer de rundt helt til de treffer en persone som for eksempel
er positiv til å bruke vold. At flertallet synes dette er forkastelig, blir
fullstendig neglisjert, sier han.

Hverdagsrasisme i 2004
Fortsatt diskriminering på boligmarkedet og
fortsatt høyere ledighet blant innvandrere.

Bakgrunn for FN-konferanser, FN-rapporter, Sikkerhetsrådsresolusjoner og
annen faktainformasjon om FN kan
fåes i bibliotek.
Adresse:
Storgata 33 A, 0184 Oslo
Telefon: 22 86 84 00
Telefaks: 22 86 84 01
E-post: fn-sambandet@fn-sambandet.no
Internett: www.fn-sambandet.no

Forbud mot nazisme

Det

er små endringer
i befolkningens
holdninger til innvandrere og
innvandring sett i forhold til tallene fra 2003. Dette viser de siste
resultatene fra den årlige undersøkelse til Statistisk Sentralbyrå
om holdninger til innvandrere og
innvandring.
Positiv endring i holdninger
til flyktningers og asylsøkeres
adgang til Norge
47 prosent mente at det bør bli
vanskeligere for flyktninger å få
opphold enn i dag, mot 56 prosent i 2003. 6 prosent mener det
bør bli lettere å få opphold, mens
44 prosent mener at adgangen
til opphold bør være som i dag.
Selv om årets undersøkelse viser
en statistisk signifikant oppgang
fra i fjor i andelen som ønsker at
flyktninger og asylsøkere skal ha
uendret eller lettere adgang til å få
opphold i landet, har andelen som
gir uttrykk for denne oppfatningen
gått ned – fra 71 til 42 prosent – i
årene fra 1999 til 2003.
Holdningen til etablerte innvandrere er uendret
Undersøkelsen viser at befolkningen holdningen til etablerte
innvandrere stort sett er uendret
fra i fjor til i år. To tredjedeler er
helt eller nokså enig i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i
norsk arbeidsliv. Og ni av ti mener
at innvandrere bør ha de samme
mulighetene på arbeidsmarkedet
som nordmenn.
Kritisk til innvandrere og sosialhjelp
Det var stort sprik i holdningene når det gjaldt påstanden om
at innvandrere flest misbruker de
sosiale velferdsordningene, og at
innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet. Fire av ti er enig
i dette.
Unge mest liberale
Bare en av ti har motforestillinger mot å få innvandrere som
hjemmehjelp eller nabo, men 35
prosent ville mislike at en sønn
eller datter giftet seg med en innvandrer. I spørsmålet om aksept

Aksjon på byen under LLK i Risør

av innvandrere som potensielle
svigerdøtre eller svigersønner er
den yngste aldersgruppen (16-24
år) mest liberal.
Et flertall mener at innvandrere
bør bli mer lik nordmenn
Et knapt flertall i befolkningen
– 53 prosent – mener at innvandrere bør bestrebe seg på å bli så
like nordmenn som mulig, mens
fire av ti er uenig i dette. De
yngste er minst opptatt av at innvandrere skal tilpasse seg majoritetsbefolkningen. De som mener
at innvandrere bør tilpasse seg
mest mulig, er også mer kritiske
til andre sider ved innvandrere og
innvandringspolitikken.
Utdanning, alder og bosted påvirker holdningene
Utdanning er den bakgrunnsfaktoren som påvirker holdningen til
innvandrere og innvandring mest.
Høyt utdannede er mer positivt
innstilt enn lavt utdannede. Dette
bidrar til å skape forskjeller i holdning etter alder i det unge voksne
(25-44 år) er høyere utdannet enn
både unge og eldre. Den eldste
aldersgruppen (67-79 år) er mer
skeptisk innstilt enn yngre. Ofte
er de unge voksne (25-44 år) mest
innvandrervennlige.
Personer bosatt i storbyer er mer
vennlig stemt overfor innvandrere
enn personer bosatt i mer landlige
strøk. Holdningen til innvandrere
varierer ellers ikke uventet etter
partipreferanse. Velviljen er
ofte størst blant tilhengere av
Rød Valgallianse og Sosialistisk Venstreparti og minst blant
Fremskrittspartiets sympatisører.
I noen spørsmål er Venstres
og/eller Kristelig Folkepartis
velgere marginalt mer positive
til innvandrere enn velgere på
venstre fløy.

Foto: Adam Tumidajewicz

Kontakt med innvandrere gir
positive holdninger
67 prosent av de spurte oppgir å
ha kontakt med innvandrere i en
eller annen form. Personer som har
sosial kontakt med innvandrere,
har mer innvandrervennlige holdninger enn personer som mangler
slik kontakt. Jo flere arenaer for
kontakten og jo flere innvandrere
som omfattes av den, desto mer
velvillig er holdningene.
Kilde: SSB
Svak nedgang i ledighet blant
innvandrere
Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk ned
fra 11,0 prosent i 2003 til 10,8
prosent i 3. kvartal 2004. I hele
befolkningen var nedgangen i
prosentpoeng den samme, fra 4,3
til 4,1 prosent.
Innvandrere fra Nord-Amerika
og Oseania og Vest-Europa
(utenom Norden) hadde størst
nedgang i den registrerte ledigheten med respektive 0,7 og
0,6 prosentpoeng. Innvandrere
fra Norden og de ikke-vestlige
verdensregionene hadde en nedgang på henholdsvis 0,2 og 0,3
prosentpoeng.
20 prosent ledige
blant de fra Afrika
Innvandrere fra Afrika ligger
høyest når det gjelder registrert
arbeidsledighet med 20,1 prosent. Ellers finner vi en arbeidsledighet på 14,4 prosent blant
innvandrere fra Asia, mens de fra
Øst-Europa og Sør- og MellomAmerika lå omtrent på samme
nivå, henholdsvis 11,6 og 11,5
prosent. Nordiske innvandrere
hadde lavest arbeidsledighet med
4,5 prosent, tett etterfulgt av de
fra resten av Vest-Europa med
4,7 prosent. Den tredje vestlige
innvandrergruppen, fra Nord-

Amerika og Oseania, hadde en
registrert ledighet på 5,6 prosent
i august 2004.
Men sysselsettingen øker og
arbeidsledigheten avtar klart
med oppholdstidens lengde, for
ikke-vestlige innvandrere i hvert
fall det første tiåret. Det er store
forskjeller mellom flyktninger
og de som får opphold på annet
grunnlag, men forskjellen blir
langsomt mindre.
Kilde: SSB
Diskriminering på boligmarkedet
Senter mot Etnisk Diskriminering (SMED) har gjennomført
152 tester i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø, der
menn og kvinner med norsk og
utenlandsk opprinnelse har ringt
på boligannonser via Internett.
Resultatene viser tydelig at minoritetene diskrimineres når de skal
leie bolig. Innvandrerne fikk i
mange tilfeller forespeilet høyere
depositum enn nordmenn, de fikk
oppgitt høyere depositumssum, og
høyere husleie.
De mannlige testerne med minoritetsbakgrunn ble i snitt dårligere
behandlet enn de kvinnelige testerne med minoritetsbakgrunn.
Det som derimot var positivt var
at ingen av testerne ble møtt med
rasistisk ordbruk i telefonen.
1. januar 2004 trådde en ny lov i
kraft som skal sikre et rettslig vern
mot diskriminering i boligloven.
Bekjemp hverdagsrasismen!
Hverdagsrasismen er meget
utbredt. Minoriteter opplever
stadig diskriminering og utestengelse fra det norske samfunnet.
SOS Rasisme ønsker et samfunn
der alle har lik rett til å få en
utdannelse, et sted å bo, et arbeid
å gå til og venner rundt seg. For
å få det til må vi alle kjempe for
integrering og inkludering, og vi
må hver dag ta et oppgjør med
rasistiske holdninger og gjerninger. Kamp mot all rasisme!

CHRISTIANE WALTHER MURIBØ
ORGANISATORISK NESTLEDER, SOS
RASISME I NORGE

• Krav til staten om å forby nazistisk
organisering. Norge og alle medlemslandene i FN forpliktet seg etter
krigen til å «erklære ulovlig og forby
organisasjoner og organisert og annen
propagandavirksomhet som fremmer
og tilskynder til rasediskriminering.»
• Les mer på http://www.sos-rasisme.no/
sos/index.php!nazi

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

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

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

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

Fremmedspråklige barnehager
• Barnehager for fremmedspråklige barn
finnes i en del kommuner. Hensikten
med slike barnehager er å gi et tilbud
der barna kan få utviklet morsmålet sitt
og få kjennskap til hjemlandets kultur.
Det er en forutsetning at barna hører til
samme språklige gruppe.
• Nærmere opplysninger kan man få hos
barnehagekonsulenten hos fylkesmannen eller i Barne- og familiedepartementet, Familie- og barnehageavdelingen.

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

Generalisere
• Alminneliggjøre; trekke allmenngyldige slutninger på grunnlag av
enkelttilfeller.

Getto
• Betegnelse på mer eller mindre
avstengte gater eller kvartaler som
jødene i mellom- og søreuropeiske
byer var henvist til å bo i. Under 2.
verdenskrig opprettet tyskerne getto
i flere byer. Mest beryktet er den i
Warszawa, som fungerte som en slags
sorteringssentral, og hvor det til tider
var stuet sammen opptil en halv million
jøder i påvente av videreforsendelse
og likvidering. I nyere språkbruk:
avgrenset boligområde hvor det bor en
spesiell folkegruppe. Se «segregering.»
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1. Hvilken organisasjon melder at de
ønsker å starte et eget parti?
2. Hva synes du om Frankrikes forslag om å nekte skolejenter å bruke
religiøse skaut?
3. Hvilke tiltak kan du sette i gang
hvis din skole blir vandalisert og
tagget ned med nazistiske symboler?
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• Brasil tar fingeravtrykk av amerikanske turister
Politiet i Brasil begynte første nyttårsdag å ta fingeravtrykk og
fotografier av amerikanere som reiser inn i landet, skriver Vårt
Land. Tiltaket er beordret av en dommer som sammenligner
nye amerikanske sikkerhetstiltak med nazisme.
– Jeg mener den amerikanske loven er brutal, en trussel mot
menneskerettighetene, fremmedfiendtlig og verdig en sammenligning med de verste grusomhetene nazistene begikk,
heter det i rettsforføyningen hvor Sebastiao da Silva beskriver
de nye innreisereglene som kun gjelder for amerikanere. (1.1)

• Svaksynte isolert
Mange mennesker med minoritetsbakgrunn lever i ren isolasjon
i Norge, fordi de er svaksynte
eller blinde, melder NRK.no.
Trolig finnes det 6 000 blinde
eller svaksynte med innvandrerbakgrunn i hele Norge.
I 2001 ble det startet opp et
prosjekt i regi av Norges Blindeforbund. (28.1)

2004 – fra dag til dag
Mange flyktninger og asylsøkere har vært utsatt
for ekstreme påkjenninger. Menneskerettighetsutvalget i Legeforeningen har nå utarbeidet en
kortfattet veiledning for allmennleger om ivaretaking av pasienter som har opplevd tortur m.v. Her
gis det konkrete råd om avdekking av symptomer
og helseplager, tilrettelegging avpasientkontakten, behandling, samarbeidspartnere, viderehenvisning, samt bruk av tolk. (15.1)

Gi rasisme rødt kort!
• Etter modell fra et lignende prosjekt
i England startet Norsk Folkehjelp og
Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) prosjektet «Gi rasisme
rødt kort!». Målet er å spre informasjon
om det positive mangfoldet innen idretten og bekjempe myter, fordommer og
rasisme i samfunnet.
Adresse:
Rødt kort v/ Norsk Folkehjelp
Pb. 8844 Youngstorget
0028 Oslo.
Telefon: 22 03 77 15 / 22 03 76 42
Telefaks: 22 20 69 03
E-post: red.card@npaid.org
Internett: www.redcard.niso.no

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

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

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

Hverdagsrasisme
• Hverdagsrasisme er den formen for
rasisme som er mest utbredt. Hverdagsrasisme er også den formen som
er vanskeligst å kjempe mot. Grunnen
til dette kan være at den til tider kan
være vanskelig å identifisere fordi
den opptrer i stor grad som «private»
fordommer. Vi har alle forskjellige
former for fordommer, hos noen er
disse fordommene rasistiske.
• Hverdagsrasisme kan være at en gjør
personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn til syndebukker for ting som
er trist, leit og urettferdig i samfunnet.
Det kan være mobbing og trakassering
av de samme, og hverdagsrasisme
har skylden for at mennesker med
utenlandsk bakgrunn blir stengt ute fra
boligmarkedet, arbeidsmarkedet og det
sosiale liv. Kort sagt: utestenging fra
integrering.
• Hverdagsrasismen må ikke ignoreres.
Å reagere på rasistiske kommentarer er
den mest effektive måten å bekjempe
hverdagsrasisme på.

Hvite Busser til Auschwitz
• Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz
har siden 1992 vært med å bidra i
kampen mot stadig økende nazisme og
mangel på respekt for menneskeverdet
ved å bevisstgjøre ungdommen om
menneske- rettigheter og demokratiets
betydning.
• Stiftelsen formidler sitt budskap ved
å arrangere dokumentasjonsreiser og
driver opplysningsvirksomhet knyttet
til forbrytelser mot menneskeverdet.
Adresse:
Storgata 112
3921 Porsgrunn
Telefon: 35 93 31 10
Telefaks: 35 93 31 11
E-post: hvitebusser@hvitebusser.no
Internett: www.hvitebusser.no

Ikke-vestlig innvandrer
• Se Innvandrer

Flere hundre muslimske kvinner demonstrerte i Oslo for sin rett til å bruke skaut.

januar

1. Et nytt
og samfunnsliv på 14
nasjonalt
språk blir åpnet. !
kunnskapsAfghanske asylsøkere
senter om vold, • Forslag om å frata rasis- fra det norske
flyktningers helse tiske utesteder skjenkebe- skipet «Tampa»
og traumatisk stress vilgning
avslutter en fire
blir etablert i Oslo.
ukers sultestreik
! Politiet i Brasil • 60 prosent av Vigridpå stillehavsøya
begynner å ta finger- sympatisører ønsker å
Nauru.
avtrykk og fotografier bryte med organisasjo9. ! 21 albanav amerikanere som nen.
ske flyktninger
reiser inn i landet. • Erna Solberg vil ikke
drukner i et
Tiltaket er beordret
forsøk på å
av en dommer som bedre forholdene for
komme seg fra
sammenligner nye ureturnerbare asylsøkere Albania til Italia.
amerikanske sik- i Norge.
11. Skjetten
kerhetstiltak med
skole blir tagget
nazisme.
ned med grove rasistiske kom3. Agderbiskop Olav Skjeves- mentarer.
land er bekymret over økningen i
12. Den nazistiske organisasjotallet på kristne privatskoler. Han nen Vigrid melder at de vil starte
frykter at friskolene vil gjøre det et eget politisk parti.
vanskeligere å skape toleranse
13. Norske barn i sigøynermilmellom religionene.
jøet vokser opp uten skolegang og
5. Filmviter Jenny Bull Tuhus blir giftet bort som mindreårige.
uttaler at innvandrere ofte frem- Selvhjelp for innvandrere og
stilles som ofre i norske filmer. flyktninger krever handlingsplan
• Politiets sikkerhetstjeneste for sigøynere.
(PST) melder at de er bekymret
15. Det foreligger nå en veileder
over at den høyreekstreme orga- til hjelp for leger i møte med pasinisasjonen Vigrid oppfordrer sine enter som har opplevd ekstreme
medlemmer til å bli med i Ung- påkjenninger, for eksempel flyktdommens Heimevern og andre ninger og asylsøkere.
foreninger.
16. UDI bestemmer seg for
6. Prosjektet «Connect Oslo» å gjenoppta behandlingen av
med mål om å skape mindre mob- asylsøknader fra irakiske statsbing, vold og rasisme starter. 31 borgere som har fått avslag. •
skoler er involvert. ! New York SEFO skal granske hva som
inngår forlik med familien til skjedde da en asylsøker satt fem
Amadou Diallo fra Guinea, som døgn på glattcelle i Haugesund.
ble drept av 19 kuler skutt av poli- ! Over 400 jødiske rabbinere i
tiet. Drapet på 22 år gamle Diallo USA og Europa protesterer i et
utløste kraftige protester og en brev til Israels statsminister Ariel
kampanje mot rasistisk motivert Sharon mot raseringen av palespolitibrutalitet i New York.
tinske bolighus i de okkuperte
8. Nettstedet Bazar med infor- områdene.
masjon om norsk kultur, samfunn
17. Tusenvis av demonstranter

• Raskere saksbehandling

• Allmennlegens møte med torturoffer

Foto: OMP

samler seg i byer i Europa og
Midtøsten for å protestere mot det
franske forslaget om å forby skolejenter å bruke religiøse skaut.
20. Tall fra PST viser at 60
prosent av de unge Vigrid-sympatisørene politiet har snakket
med ønsker å bryte med organisasjonen.
21. Sosialminister Ingjerd Schou
(H) legger fram et lovforslag om
at utesteder som nekter gjester
adgang på grunn av etnisk opprinnelse kan miste skjenkebevillingen.
24. ! I Göteborg er det slåsskamp mellom antirasister og
høyreekstreme.
25. Politiet utbetaler erstatning
til Vigrid-leder Tore Tvedt etter
at de beslagla seremonisverdene
hans. ! Et sprenglegeme eksplo-

Heretter skal klager over asylavslag
sendes direkte til UDI, og ikke lenger
via politiet. Ordningen gjelder fra 1.2
2004. Tidspunktet for når Utlendingsdirektoratet kan gi overføringsflyktninger asyl eller opphold på annet
grunnlag, blir òg endret. Det skal
kunne avgjøres både før og etter at
en overføringsflyktning kommer til
Norge. (28.1)

derer utenfor en handelsskole i
Nantes. Rektor for skolen er en
av de første muslimske prefekter
i Frankrike.
26. En asylsøker forsøker å
tenne på seg selv ved et mottak
i Bodø.
27. Bål for Benjamin blir markert av SOS Rasisme mange
steder i landet, blant annet i
Oslo, Trondheim, Lørenskog,
Nesodden, Nordkapp, Asker,
Nannestad, Ås, Haugesund og
Kvinnherad/Husnes. • Fjell skole
i Drammen får Benjamin-prisen
2004 for sitt arbeid mot rasisme.
! Europarådets kommisjon mot
rasisme og intoleranse (ECRI)
kom med sin tredje rapport om
Norge. De mener at Norge ikke
har et godt nok vern mot rasistiske
ytringer og de tar opp en rekke
forhold som gjelder innvandrere
og asylsøkere i Norge.
28. ! En forlegger i Tsjekkia
blir dømt til tre års betinget fengsel for å ha utgitt Adolf Hitlers
bok «Mein Kampf». Ankedomstolen fant forleggeren skyldig i
å ha fremmet nazisme.
29. Familien til multihandikappede Gresa (6) får avslag på
søknaden om asyl, selv om det vil
føre til at Gresas situasjon forverres. • Politiets sikkerhetstjeneste
(PST) frykter at utenlandske studenter i Norge skal bidra til utvikling av masseødeleggelsesvåpen,
og de forsøker nå å kartlegge
studentene. • Kommunalminister
Erna Solberg sier at hun ikke vil
følge Europarådets råd om at
Norge må bedre situasjonen for
asylsøkere som ikke kan sendes
til hjemlandet.
30. En palestinsk flyktningefamilie som var bosatt i Lom blir
sendt ut av landet.

Over hele landet ble det tent «Bål for Benjmain»

Foto: Adam Tumidajewicz

2004 – fra dag til dag
• Opptøyer mot rasisme i Australia
40 politimenn ble skadd i opptøyer mellom politi og
ungdommer i bydelen Redfern i Sydney. Opptøyene
startet etter at politiet skal ha banket en ung, farget syklist
så kraftig at han døde.
Aboriginer-ungdommene beskylder politiet for rasisme,
og bevæpnet med molotov cocktails og murstein gikk de
rundt 100 ungdommene til angrep. Vinduer ble knust,
mens biler og jernbanestasjonen i Redfern ble satt i brann
i løpet av de ni timer lange opptøyene. (16.2)
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• Setter punktum for rasebegrepet
Høsten 2002 raste en heftig debatt om definisjonen av rasisme
som var å lese i Norges viktigste oppslagsverk, Store norske
leksikon. Umoderne og tvilsom, mente kritikerne. Debatten førte til
at Sigurd Skirbekk ble luket ut av Kunnskapsforlagets kompetansegruppe. Oppgaven med å oppdatere rasismedefinisjonen gikk
til Torgeir Skorgen, førsteamanuensis på Institutt for kulturstudier
og kunsthistorie ved Universitet i Bergen. Han slår fast at ny forskning ikke gir grunnlag for å dele menneskeheten inn i raser med
forskjellige genetiske kvaliteter. I 2002 ga han ut boka «Rasenes
oppfinnelse». (17.2)

februar

i Norge da
krigen raste
i Kosovo, er
65 prosent
• Det samiske flag- nå tilbake i hjem2. Det kommer langt get heises foran
landet. ! Et stort
færre asylsøkere fra Stortinget
flertall i det franske
østeuropeiske land etter
parlamentet vedtar en
at Norge fra årsskiftet • Nazister angriper sterkt omdiskutert lov
innførte en 48-timers to studenter på
som forbyr religiøse
regel for behandling Jessheim.
symboler, deriblant
av asylsøknader fra • Nazister slår i hjel hijab (skaut), i de
såkalte trygge land. SOS en 9 år gammel
statlige skolene.
Rasisme er svært kritiske
12. Arrangørene
til ekspressbehandlingen jente i St. Peters- av en rockekonsert i
burg.
av asylsøknader.
Sarpsborg må avlyse
3.
Irdwan Abdul
fordi Folkets Hus er
Gabbar (12) ved Kringlebotn redd for at nazister skal komme
skole blir banket av sine medel- på konserten. • Frp-politikerne
ever og havner på sykehus med kjempet med nebb og klør mot
alvorlige bruddskader. Mishand- bosetting av flyktninger i Hemnes
lingen var rasistisk motivert.
i 2004, men de vant ikke fram.
5. ! Mannen som lærte hunden Kommunen vil derfor bosette ti
sin å gjøre nazi-hilsen blir i Berlin flytninger inneværende år og si ja
dømt til 13 måneders betinget til familiegjenforening.
fengsel for å rope “Sieg Heil» i
13. Nazister angriper to personer
offentlighet og for å bære en t- på Jessheim. Den ene personen
skjorte med bilde av Hitler.
som blir skadet har utenlandsk
6. En lærer ved Kristiansand opprinnelse. • Et bolighus for
Voksenopplæringssenter får utlendinger i Sande er tagget
beskjed fra skoleledelsen at han ned med grovt rasistiske slagord
ikke får bære et smykke med !Den nazistiske radiokanalen
davidsstjernen når han undervi- Radio Oasen i Danmark fortsetser. • På samenes nasjonaldag ter sine sendinger, med eller uten
flagges det for første gang med det statsstøtte, melder nazisten Jonni
samiske flagget foran Stortinget. Hansen.
9. ! En gruppe nazister slår
14. Hamarungdom.no samler
i hjel en ni år gammel jente fra byens ungdom i et antirasistisk
Tadsjikistan i St. Petersburg.
opptog som svar på den økende
10. Utlendingsdirektoratet rasismen i Stange. • Nærmere 100
karakteriserer tilbakesendelsen unge, de fleste med flerkulturell
av kosovoalbanere som en stor bakgrunn, samles i Lurahallen for
suksess. Av de ca. 8300 som å spille fotball og etablere vennble gitt midlertidig beskyttelse skap på tvers av kulturer. Stavan-

• Innvandrergjenger ikke verre enn 50-60-tallets
gjenger –Mediene skaper et feil bilde av innvanderergjengene og barneranerne i bygatene, sier politiinspektør og sjef
ved Majorstua Politistasjon Øystein Berger til Dagsavisen.
Ungdomsgjenger sloss og truet til seg ting de hadde lyst på
i 50-60-åra også, – lenge før vi hadde hørt om innvnadring,
fortsetter politiinspektøren. Han synes det er rart at tabloidavisene slår opp barneran og ungdomsvold nå når forebyggende
innsats fra Oslo Kommune og Politiet har redusert denne
kriminaliteten med 80% det siste året. (13.2)

ger SOS Rasisme hadde fått den
lokale rapperen Lars Tønnessen
med rappernavnet «Atlars» og
breakdanseren Dmitrij til å åpne
arrangementet.
15. ! 40 politimenn blir skadd
i opptøyer mellom politi og
ungdommer i bydelen Redfern i
Sydney. Opptøyene starter etter
at politiet skal ha banket en ung,
farget syklist så kraftig at han
døde.
16. ! Storbritannia vil sende
40.000 irakiske asylsøkere
tilbake til Irak, når landet til
sommeren går over til selvstyre.
Den britiske regjeringen vil også
forsøke å få 20.000 andre irakere
med oppholdstillatelse til å forlate
Storbritannia.
17. Oslo får nesten 8,2 millioner
statlige kroner som skal brukes til
å forebygge vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme. • En mann
helte bensin og tente på trappa og
døra til asylmottaket i Kristiansand. Nå dømmes han til fengsel
og sinnemestring. ! Microsoft
melder at de har problemer
med å kvitte seg med hakekors
i tegnsettet til selskapets Officeprogrampakker. • Andrè3000 i
OutKast får på pukkelen for å ha
drevet med indianerhets under et
innslag som var en del av showet
under Grammy Awards.
19. Kjell Eriksen i Videomaker
opplyser at de er i rute når det gjelder planleggingen av filmen om
«Tampa». ! Faren til skuespilleren og regissøren Mel Gibson
uttaler at nazistenes jødeutryddelse er sterkt overdrevet.
21. Det kommer fram at statens

utgifter til advokater som jobber
med asylsaker i Oslo og Akershus
er redusert med over 50 prosent
på ett år.
22. ! Lederen for det franske
høyreekstreme partiet Nasjonal
Front, Jean-Marie Le Pen, blir
frakjent retten til å stille til valg i
en region i Sør-Frankrike.
24. To 20-åringer fra MidtTroms dømmes for grov vold
med rasistiske overtoner, etter å
ha slått ned og sparket en afrikaner på Finnsnes i mai 2002. • En
utlending får juling når fire menn
uten forvarsel angriper ham og
kommer med rasistiske utsagn i
Alta. • SOS Rasisme, Natur og
Ungdom og PRESS i Risør får
avslag fra kommunen på forespørsel om et eget møtelokale.
25. Lederen for Hvit Valgallianse,
Jack Erik Kjuus, får ikke prøvd sin
rasismedom fra 1997 på nytt, slår
gjenopptakelseskommisjonen fast
i sitt første vedtak.
27. De 17 asylsøkerne ved Nærland mottak som har sultestreiket
i 52,5 timer avslutter aksjonen.
Grunnen til aksjonen er at 5 av
dem har fått avslag på sine asylsøknader.
29. Kadra, Nadia og Saynab ble
rikskjendiser for sine usminkede
og personlige historier om tvangsekteskap og omskjæring. Nå tar de
oppgjøret med kvinnen som var
med på å løfte dem fram for norsk
offentlighet, Hege Storhaug. !
En 39 år gammel handikappet
mann blir angrepet med kniv på et
offentlig toalett i Sverige og dør
snart av skadene. En kjent nazist
blir pågrepet for mordet.

Antinaziutvalget

antinazi@sos-rasisme.no

2. Hva synes du om at at en nazistisk radiokanal får lov til å spre sitt
budskap?
3. Hvilke slagord kan være effektive
under en antirasistisk demonstrasjon?

Immigrere
• Å bosette seg i et nytt land.
Introduksjonsprogram for nyankomne
flyktninger og innvandrere
• Introduksjonsprogram er en ordning hvor kommunen gir den enkelte
flyktning et grunnleggende heldags
kvalifiseringsløp som ligner mest mulig
et vanlig arbeidsforhold, og hvor deltakeren mottar en introduksjonsstønad
som en slags «lønn». Norskopplæring
kombinert med ulike kvalifiseringstiltak
er programmets viktigste innhold.
Programmet tar utgangspunkt i en
individuell handlingsplan, og målsetningen er at den enkelte skal komme
raskere i arbeid, ordinær utdanning
og samfunnsliv. Mange norske kommuner er i ferd med å innføre disse
arbeidsmetodene i flyktningearbeidet.
Introduksjonsprogrammene innebærer også et nært samarbeid mellom
flyktningeansvarlig, voksenopplæring
og Aetat.

Innvandrer
• Det fins flere definisjoner av innvandrer. Den mest brukte i Norge er
Statistisk Sentralbyrå sin definisjon:
• En person som har begge foreldrene
og alle besteforeldrene født i utlandet.
• En ikke-vestlig innvandrer har også
foreldre og besteforeldre fra ikke-vestlige land. Vestlige land er USA, Canada,
Europa (utenom Tyrkia), Australia og
New Zealand.
(En person som enten selv har innvandret til Norge eller som er barn av to
utenlandsfødte foreldre. Innvandrerbefolkningen er delt inn i gruppene førstegenerasjonsinnvandrer uten norsk
opphav og personer født i Norge av to
utenlandsfødte foreldre. Førstegenerasjonsinnvandrerer uten norsk opphav
er født i utlandet av foreldre som òg er
født i utlandet. De med en av foreldrene
født i Norge inngår dermed ikke i
innvandrerbefolkningen. Det samme
gjelder de som er født i utlandet av
norskfødte foreldre).

Innvandrerbefolkning
• Antall personer med innvandrerbakgrunn som bor i Norge. Ved inngangen
til 2004 var innvandrerbefolkningen
i Norge på om lag 349 000 personer.
Dette tilsvarte 7,6 prosent av den totale
folkemengden.

Innvandringsstopp
• Norge innførte innvandringsstopp i 1.
januar 1975. Etter dette måtte utlendinger som ville bo i Norge enten:
– søke om asyl, og få innvilget opphold
på en eller annen måte
– ha en spesiell tilknytning til Norge,
f.eks ved at nærmeste familie bor her
– være spesialister innen et yrke norske
bedrifter trengte, spesielt ingeniører,
legepersonell osv.
eller, etter hvert:
– være statsborger i et EØS-land

• 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

1. I hvor mange timer sultestreiket
asylsøkerne på mottaket i Nærland?

Integrering

Annonser i AntirasisteN

Nå ut til alle 30 000 medlemmer i SOS Rasisme, alle folkebibliotek og
skolebibliotek på de videregående skolene i landet med din annonse.

• Gjeldende prinsipp i norsk innvandringspolitikk som vanligvis betyr
at innvandrere og flyktninger blir
funksjonsdyktige deler av majoritetssamfunnet, men uten at de mister sin
kulturelle identitet.

Integreringstilskudd
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

• Kommuner som bosetter flyktninger
mottar et tilskudd som brukes for integreringstiltak i kommunene. Tilskuddet
fra staten er fordelt over fem år og blir
forvaltet av UDI. Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger får i
et tilleggstilskudd per barn per år.
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1.Hvilke konvensjoner blir
foreslått å innarbeide i norsk
lovverk?
2. Hva synes du om at barn som
kommer til Norge gjerne må sitte
flere år i asylmottak?
3. Hva kan du gjøre for å vise
motstand mot nazistisk vold?

2004 – fra dag til dag

mars
• Centrum mot rasism innviet Centrum mot
rasism (CMR) er den første sentrale organisasjonen
for samarbeid om arbeidet mot rasisme og diskriminering i Sverige. En av de viktigste oppgavene blir
å synliggjøre det strukturelle mønsteret i samfunnet
som holder mange med utenlandsk bakgrunn utenfor
det svenske arbeidsmarkedet. Bare organisasjoner
kan bli medlemmer, ikke privatpersoner. CMR har
overtatt hjemmesiden www.sverigemotrasism.nu fra
Integrationsverket. (12.2)

• Ny forskning om handel med
kvinner På oppdrag fra Kommunal- og
regionaldepartementet har Fafo beskrevet
situasjonen for utenlandske kvinner på prostitusjonsmarkedet i Oslo. – Vi har med denne
rapporten fått bekreftet at handel med kvinner fra Øst-Europa er et problem også her i
Norge, sier kommunalminister Erna Solberg.
Vi må gi ofrene hjelp, blant annet gjennom
en “refleksjonsperiode» på 45 dager, sier
statsråden i Krds Nyhetsbrev. (9.3)

• 200.000 fortsatt på
flukt fra Kosovo
Utsikten til å kunne
reise hjem er fremdeles dårlig for de over
225.000 menneskene
som ble drevet på flukt
fra Kosovo i 1999, sier
Flyktningerådet i en ny
rapport. (15.3)

• Ferguson slipper rasisttiltale
Everton-spissen Duncan Ferguson blir ikke tiltalt av det engelske fotballforbundet for sine angivelige rasistiske bemerkninger mot Fulhams Luis Boa Morte, skriver Nettavisen. Boa
Morte leverte inn en formell klage etter 4. runde kampen i
FA-cupen på Goodison Park.
Ifølge Boa Morte hadde både Fergusons lagkamerater og
Everton-spillerne hørt spissens rasistiske bemerkninger mot
den portugisiske spilleren.
Men det engelske fotballforbundet har henlagt etterforskningen på grunn av bevisets stilling, melder BBC. (31.3)

Internasjonalt kultursenter og
museum (IKM)
• IKM arbeider for å fremme forståelse
og respekt for kulturelt mangfold. De
produserer utstillinger som belyser
innvandringens historie og kulturelle
endringer i det norske samfunnet. Mange av deres utstillinger er
vandreutstillinger som det er mulig å
bestille. IKMs virksomhet er tilrettelagt
et allment publikum, men med barn og
unge som spesiell målgruppe.
Adresse: Tøyenbekken 5, 0188 Oslo
Telefon: 22 05 28 30
Telefaks: 22 05 28 39
E-post: ikm@ikm.museum.no
Internett: www.museumsnett.no/ikm

Islamisme
• En vestlig orientert radikal islamsk
politisk bevegelse.

KIM
• Et rådgivende utvalg oppnevnt av
regjeringen som består av representanter for innvandrerorganisasjoner,
politiske partier og fagmyndighetene
De tar opp spørsmål som gjelder forholdene for innvandrere, flyktninger og
deres etterkommere. De siste årene har
KIM arbeidet med å komme fram til en
politikk om forholdet mellom minoritet
og majoritet i Norge.
Adresse:
PB 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 16 31
Telefaks: 23 35 17 14
E-post: KIM@kim.no
Internett: www.kim.no

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

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

Kirkeasyl
• Kirkeasyl har lange tradisjoner som
skjulested for mennesker på flukt.
Med kirkens tillatelse kan mennesker
innkvartere seg i kirken for å unngå
arrestasjon av politiet.
• Bare hvis kirkeasylanten oppholder
seg utenfor kirken eller kirkens ansatte
har bedt om det, kan kirkeasylantene
hentes av politiet. Det finnes ikke
norske lover som nekter politiet å gå
inn i et kirkeasyl, men kirken som hellig
grunn har tradisjonelt blitt respektert.

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

Kvoteflyktning
• Se «Overføringsflyktning».

Aktive deltagere under SOS Rasismes landsmøte i Lørenskog, 26. til 28 mars.

mars

1.Flyktningefalegekontoret og flere
milien Singh fra
av butikkene på RastaToten får endelig • SOS Rasisme avhol- senteret.
avslag på asylsøk- der landsmøte.
4. Norge melder
naden sin etter en • Nazisten Johnny
at de ikke vil følge
ankesak. De kommer
FNs sterke oppfortrolig til å prøve Olsen tilstår bombeat- dring om å la være
saken for retten tentat.
å sende irakiske
igjen, da den lille • Sametingsrepresen- asylsøkere tilbake
familien risikerer å tant kaller asylsøkere
til Irak.
bli splittet og sendt «svartinger»
6. Det arrangeres
til usikre skjebner i
demonstrasjon mot
henholdsvis India og Russland. nazisme på Jessheim, etter at to
• Rundt 50 asylsøkere trues med studenter ble overfalt av nazister
politiutkastelse fra asylmottaket i februar.
de bor på. Asylsøkere som har
7. ! Minst 14 palestinere dør
fått avslag, har ikke lenger rett til når israelske soldater stormer to
å bo på mottakene, men mange flyktningleire.
nekter likevel å flytte.
8. Sametingsrepresentant Isak
2. Det er uholdbart at barn må Mathis O. Hætta betegner asylsitte mange år i asylmottak, mener søkere og innvandrere som «svarbarneombud Reidar Hjermann. tinger» under et debattprogram
Ombudet krever at loven endres, på NRK Sámi Radio. • Norske
slik at alle familier med barn får myndigheter trosser advarsler
rett til ny behandling av asyl- fra FN og vil utvise tsjetsjenske
søknaden etter tre år på mottak. asylsøkere til Russland.
• Fremskrittspartiet bestemmer
9. Politiet pågriper tre av menseg for å gå imot forslaget om nene som angrep en asylsøker i
at politiet skal gi kvitteringer til Alta sentrum for to uker siden. I
personer som blir visitert. Målet avhør tilstår de at volden skjedde
med forslaget er å bedre forhol- helt uprovosert.
det mellom politi og publikum
14. ! Den originale stiftelsesog spesielt styrke politiets tillit i protokollen for det tyske naziminoritetsbefolkningen.
parti NSDAP dukker opp etter å
3. Regjeringen beslutter å fore- ha vært forsvunnet i over 50 år.
slå for Stortinget å inkorporere Dokumentet er håndskrevet og
FNs kvinnekonvensjon og FNs underskrevet av Adolf Hitler selv.
rasediskrimineringskonvensjon En amerikansk soldat fant det ved
i henholdsvis likestillingsloven krigens slutt og tok dokumentet
og ny lov mot etnisk diskrimine- med hjem som souvenir.
ring. Inkorporering vil si at de to
15. Utsikten til å kunne reise
konvensjonene i autentisk versjon hjem er fremdeles dårlig for de
gjøres til en del av norsk lov. • over 225.000 menneskene som
Medlemmer av Lørenskog SOS ble drevet på flukt fra Kosovo
Rasisme dekker over nazistiske i 1999, sier Flyktningerådet i
slagord som var klistret opp på en ny rapport. • Situasjonen

Foto: Adam Tumidajewicz

for en sultestreikende kvinne
fra Afghanistan blir stadig mer
alvorlig. Fordi familien først
er registert som flyktninger
i Hellas får de ikke engang
realitetsbehandling av søknaden
om opphold i Norge.
17. Sametingspolitiker Isak
Mathis O. Hætta blir politianmeldt
for sin omtale av innvandrere
som «svartinger». Dermed
kan den profilerte kautokeinopolitikeren risikere å bli straffet
for uttalelsene.
18. ! Den nazistiske Radio
Oasen i Danmark blir fratatt sin
årlige offentlige støtte på 78.000
kroner.
19. ! For tre år siden ble Mikael
Wiehe truet på livet av nazister.
Nå har det blusset opp igjen etter
et par fredelige år. - Jeg tillater
meg ikke å være redd, sier skåningen.
23. Kommunalminister Erna
Solberg sier hun vil ta flere nye
grep om asylpolitikken. Hun åpner
for utvidet bruk av 48-timers prosedyren, foreslår kutt i advokathjelp i første saksbehandling, og
ønsker sterkere politisk styring.
•Asylsøkerne i Ulsteinvik krever

beklagelse fra politiet. Under en
handletur på Moa ble de tatt for
å være tyver, og politiet nektet
de å reise videre til Ålesund. !
Australia kommer til neste år å
motta ca 50% flere flyktninger.
Regjeringen sier at dette er mulig
på grunn av deres harde tak mot
illegal innvandring.
25. En mann på rundt 20 år slår
umotivert ned en 12 år gammel
asylsøker i Vestby sentrum.
26. SOS Rasisme avholder sitt
9. ordninære landsmøte i Lørenskog.
28. Erna Solberg melder at flyktninger og asylsøkere som kommer
til Norge må skrive under på at
de forstår at tvangsekteskap og
omskjæring av jenter er ulovlig
i Norge.
30. Johnny Olsen blir varetektsfengslet i to uker. Han har tilstått
å ha stått bak to bombeattentater
mot Blitz-huset i Oslo i 1994 og
1995.
31. ! Antisemittiske overgrep
øker i Europa, men det finnes
ingen grunn til å tro at det skulle
være muslimske grupper som står
bak. Dette fremgår av en rapport
som EU-organet mot antisemit-

SOS Rasisme holder appell under demonstrasjonen mot nazisme på Jessheim
løradag 6. februar.
Foto: Veronika Treider Haugly

2004 – fra dag til dag
• Utsatt for rasisme på fotballbanen
Under «Nils Arne Eggen cup» i Orklahallen fikk
en spiller fra Flatås Idrettslag servert utsagnet
“reis tilbake der du kom fra» av en motspiller. Nå
skal Trøndelag Fotballkrets granske episoden.
– Det er helt uakseptabelt at spillere opplever
å bli utsatt for rasisme på fotballbanen. Slike
holdninger er vi nødt til å få bort fra idretten.
Dette bør samtlige klubber ta på alvor, sier leder i
Flatås Idrettslag, Leif Husvik. (2.2)
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• Fjaler fekk pris
Fredskorpset og Kommunenes sentralforbund
ga prisen «Internasjonal
kommune» til Fjaler,
skriver NRK.no.
I grunngjevinga teiknar
dei eit bilete av ein
kommune med lange
tradisjonar for å vende
blikket ut i verda. (16.4)

• 500 tyske nazister
marsjerte

• Rasismedømt nazist går
fri etter rettstabbe

Rundt 500 tyske nazister
marsjerte gjennom gatene i den
historiske tyske universitetsbyen
Marburg. Nazistene protesterte
mot det de kaller venstreterror
og politivold. Rundt 200 personer
deltok i en demonstrasjon mot
nazistene. (17.4)

Vigrid-leder Tore Wilhelm Tvedt
er fortsatt en fri mann to år etter
at han ble dømt til 75 dagers
fengsel for grov rasisme.
Nå viser det seg at nazistlederen
har sluppet å sone til tross for at
dommen mot ham er rettskraftig,
skriver Dagsavisen.(1.4)

1. Hvilket land har et av de mes
diskriminerende arbeidsmarkedene
i Europa
2. Hva synes du om at det nazistiske
miljøet har fått fotfeste flere steder
i landet?
3. Hvilke tiltak kan du sette i gang for
å øke medlemstallet i ditt lokallag?

Likestilling
• Forsøk på å øke utjevne ulikheter,
spesielt mellom kjønnene. Ordet er ikke
i bruk utenfor Skandinavia.

Mangfold i Arbeidslivet
• MiA er en stiftelse som skal utvikle,
tilby og formidle tiltak og kompetanse
for etnisk og nasjonalt mangfold i
norske bedrifter. MiA er et kunnskapssenter og nettverk for norske bedrifter
med behov for kompetanse og erfaringsutveksling.
Adresse:
Storgt. 36b,
0506 Oslo
Telefon: 24 10 13 83
E-post: mia@mangfold.no
Internett: www.mangfold.no

Foto: Mari Stine Johansen

Mangfold og dialog (MOD)

• Å fortelle er våpen mot rasismen

• Mangfold og dialog (MOD) er en
samling metoder som tar utgangspunkt
i normale menneskelige reaksjoner på
endringer i samfunnet. MOD bruker
konkrete virkemidler for å realisere
målene om integrering av innvandrere i
samfunns- og arbeidsliv.
• MOD-konseptet forvaltes av organisasjonene LNU, Norsk Folkehjelp,
Utdanningsforbundet, Røde Kors og
Oslo Bispedømmeråd.
Adresse: MOD i Norge c/o Norsk
Folkehjelp, Pb 8844, Youngstorget,
0028 Oslo
Telefon: 22 03 76 80
Telefaks: 22 20 08 70
E-post: mod@npaid.org
Internett: www.mangfold.org

Julius Paltiel (79) sin bok «På tross av alt», som er hans egne ord om tiden i utryddelsesleiren Auschwitz III 1943-45, kommer ut i ny utgave som billigbok. – Nettopp fordi
rasismen tiltar og Holocaust blir forsøkt fornektet, er det viktig at vi ikke mister motet, men
fortsetter å fortelle, sier Julius Paltiel til Adresseavisen. Boka er skrevet av hans kone,
Vera Komissar, og handler om hans rundt 900 fangedøgn med tortur og terror, det meste
av tiden i Buna/Monowitz, Auschwitz III. For sin innsats for menneskerettigheter ble Julius
Paltiel nylig slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden. «Betydningen av den store
brobyggergjerningen til jødisk historie, kultur og religion som han har utøvd, kan trolig ikke
overvurderes», het det bl.a. i pressemeldingen fra Slottet. (5.4)

april

2. Å stå frem i
10. ! I Amsterdam
media kan sette
markerer 7 000 mennesker
asylsøkeres liv i
sin protest mot regjeringens
fare dersom de
beslutning om at ca. 26 000
likevel blir sendt hjem. • Erna Solberg vil kutte langtidsasylsøkere
Det sier Etiopiaekspert
skal sendes ut i
i advokathjelpen for
Kjetil Tronvoll ved
løpet av tre år.
asylsøkere.
Norsk senter for
11 327 irakere i
menneskerettigheter • En undersøkelse
Norge har innen
ved
Universitetet avslører at Norge har
fristen 1. april
i Oslo. •Fra Moss et av Europas mest
søkt UtlendingsSOS Rasisme startet
eksluderende arbeidsliv. direktoratet om
i september har
støtte til å reise
lokallaget vokst til • Det raporteres om
hjem til Irak.
over 300 medlemmer økt nazistisk aktivitet i F l y k t n i n g e n e
i
distriktet. Kristiansand.
lokkes med 10
3. Ordningen med
000 kroner i
fri advokathjelp i asylsaker hjelp om de reiser hjem frivillig.
fungerer for dårlig, mener • Fem menn fra lokalsamfunnet
kommunalminister
Erna siktes for legemsbeskadigelse
Solberg. Hun vil at man skal få etter at to asylsøkere blir skamslått
advokathjelp først når man klager av en rekke personer i Vadsø.
over et avslag.
14. Tre av de norske guttene
4. ! Nesten en million men- som var med i Vadsø-bråket sier
nesker er på flukt i den uro- unnskyld for sine handlinger.
lige Darfur-regionen i vestlige Dette skjer foran et fullsatt ungt
Sudan. Arabisk milits har drevet publikum på Vårbrudd. ! Den
mer enn hundre tusen sivile over svenske treneren Lennart Södergrensen til Tchad, og nå anklager berg får sparken etter at han ba en
FN regjeringen i Khartoum for å mørkhudet spiller på motstandertolerere «etnisk rensning».
laget om å klatre opp i et tre igjen.
6. Sametingspolitiker Isak 15. ! Ett 30-talls nazister samler
Mathis O. Hætta slipper straff seg på Gamla torget i Mölndal for
etter å ha kalt asylsøkere for å gjøre opp med venstreaktivister.
«svartinger». Politiet henlegger Det blir ikke bråk, men en væpna
anmeldelsen. • Å fortelle hva som nazist blir pågrepet.
hendte er ikke blitt mindre viktig
16. Fjaler får utdelt prisen
i dag. Det mener Julius Paltiel «Internasjonal kommune». Det
(79). Nå kommer boka «På tross er Fredskorpset og Kommunenes
av alt», hans egne ord om tiden sentralforbund som deler ut prisen.
i utryddelsesleiren Auschwitz III 17. Norge har et av Europas
1943-45, i ny utgave.
mest ekskluderende arbeidsliv.
7. Helsevesenet i Vågan rap- Arbeidsgivere har liten interesporterer om underernæring blant sere for å ansette funksjonshemasylsøkere som følge av dårlig mede eller innvandrere, viser en
økonomi.
ny undersøkelse. • Frp-nestleder

Menneskeraser
Se «Rase».

Menneskerettigheter
• Rettigheter som antas å tilkomme
ethvert menneske, uansett «rase»,
kjønn eller religion. Ideen om menneskerettigheter fikk politisk uttrykk
i den amerikanske uavhengighetserklæringen 1776 og i den franske
grunnlovgivende forsamlings erklæring
i 1789. FNs menneskerettserklæring
av 1948 er ikke juridisk bindende for
medlemslandene. Det er derimot Den
europeiske menneskerettskonvensjon
av 1950, som ble utarbeidet i regi av
Europarådet. Viktige menneskerettigheter er rettssikkerhet, religionsfrihet,
stemmerett og ytringsfrihet.
Antirasister sørget for at et nazimøte ble stoppet på Hotel Terminus i Oslo.
Foto: Trond Thorbjørnsen

Siv Jensen håper at et massivt kjør
mot innvandrere i 2005-valgkampen kan stjele misfornøyde velgere fra KrF og Høyre. ! Rundt
500 tyske nazister marsjerer
gjennom gatene i den historiske
tyske universitetsbyen Marburg.
20. Det rasistiske nettstedet
solkorset.org
sender
ut
massive
mengder
spam.
4000 NTNU-studenter har
mottatt
rasistisk
e-post.
21. Nyankomne innvandrere skal
få lønn i stedet for sosialhjelp.
Samtidig har de rett og plikt til
å delta i introduksjonsprogrammet. • En rapport viser at antall
nettsteder som formidler hat, vold
og ekstreme politiske og religiøse
ideer har økt kraftig det siste året.
! ITVs ekspertkommentator Ron

Atkinson får sparken etter en
rasistisk bemerkning om Chelsea-spilleren Marcel Desailly.
22. Politiet i Kristiansand melder
at de i det siste har registrert større
aktivitet i det nazistiske miljøet i
byen. 24. En stor internasjonal
undersøkelse viser at Norge har
et av de mest diskriminerende
arbeidsmarkedene i Europa.
25. Flere personer fra det
nazistiske miljøet i Norge
samles på Hotell Terminus i
Oslo sentrum. Takket være
standhaftige antirasister blir
nazistene kastet ut av hotellet.
28. ! De østeuropeiske stater som
trer inn i EU på lørdag, vil føre
med seg tiltagende antisemittisme
i Europa, hevder en av lederne i de
tyske jøders organisasjon.

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

Midlertidig oppholdstillatelse
uten rett til familiegjenforening
• Kollektiv, midlertidig oppholdstillatelse
for asylsøkere innført 25. februar 2000.
2000 personer fra Nord-Irak fikk avslag
på asylsøknadene, men ble på grunn
av de urolige forholdene i hjemlandet
betraktet som ureturnerbare og fikk
innvilget ikke-fornybare oppholdstillatelser for ett år. Tillatelsene gir ikke
grunnlag for permanent bosetningstillatelse eller arbeidstillatelse. Mange av
de 2000 har bodd i Norge i snart fem år
uten å få avklart situasjonen sin.
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1. Hvilken fotballspiller ble sjikanert
av en Brann-supporter på grunn av
sin hudfarge?
2. Hva synes du om at SOS Rasisme
arrangerer en antirasistisk folkefest
på selveste 17. mai?
3. Hva kan du og ditt lokallag gjøre
hvis dere får opplysninger om
at en nazistisk samling er under
planlegging?

2004 – fra dag til dag

mai
• Ny europeisk asylpolitikk 1. mai ble EU utvidet til 25 land, skriver Dagbladet. 1.mai ble
også den nye europeiske asylpolitikken etablert, og det betyr at EU tar kontrollen i europisk
sammenheng og blir dermed en enda sterkere premissleverandør også i den globale
flyktningpolitikken. EUs nye asylpolitikk har berørt Norge. Norge er berørt gjennom det
formaliserte «schengensamarbeidet» om blant annet yttergrensekontroll og «Dublin-samarbeidet», som bestemmer hvilke land som er ansvarlige for en asylsøknad. Indirekte konsekvens for Norge viser seg gjennom politisk frykt for at Norge skal tiltrekke seg asylsøkere
hvis norske regler og praksis gjør Norge mer interessant enn EU-landene. Kommunalminister
Erna Solberg kommuniserer ofte betydningen av at dette ikke burde skje. EUs nye rammeverk
gir
muligheter for en konstruktiv asylpolitisk utvikling. Men fordi trenden i Europa går i restriktiv retning gir det en grunn
til bekymring om at Norge også kan blir et land med minimumsløsninger i flyktningbeskyttelse.

• Fotballnekt Ingen av de lokale fotballagene i Ringsaker ville ha asylsøkere på laget. Men nå forandrer klubbene mening, sier NRK. Fotballglade
gutter ved asylmottaket på Furnes i Ringsaker ville spille på de lokale lagene,
men guttene fikk nei av de klubbene de kontaktet. Deretter kontaktet de
Furnes fotball og der fikk guttene møte på trening med A-laget, men bare én
av dem fikk fortsette. De var ikke gode nok, forklarer leder Kristin Hegsvold.
Guttene har nå fått en sjanse til å trene med rekruttlaget til Vang fotball i
Hamar. Og nå er også de andre klubbene villige til å åpne dørene, med
grunner som at de først nå har trener og plass til spillere på laget. Også leder i
Furnes fotball ønsker nå guttene fra asylmottaket velkomne. (10.6)

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

MiRA-Senteret
• MiRA-Senteret arbeider med spørsmål
knyttet til likestilling av minoritetskvinner i Norge. Gjennom juridisk bistand,
informasjons- og bevisstgjøringstiltak,
nettverksarbeid, politiske utspill samt
kulturelle og sosiale aktiviteter søker
de å bedre svarte kvinners levekår i
Norge.
Adresse: Postboks 1749 Vika, 0121 Oslo
Telefon: 22 11 69 20
Telefaks: 22 36 40 19
E-post: post@mirasenteret.no
Internett: www.mirasenteret.no

Monitor
• Monitor er et antifascistisk tidsskrift,
med spesielt fokus på kampen mot
nazisme.
Adresse: Postboks 4741, Sofienberg
0506 Oslo
Telefon: 48 02 72 22
E-post: redaksjon@magasinetmonitor.net
Internett: www.magasinet-monitor.net

Morsmålsundervisning
• Fremmedspråklige elever i grunnskolen kan få opplæring i morsmålet sitt.
• Kommunene har ansvaret for å tilrettelegge morsmålsundervisningen. De
har også plikt til å informere foreldrene
om de tilbudene skolen gir. Flere
kommuner kan samarbeide. I videregående skole kan elevene ta eksamen i
morsmålet sitt istedenfor et 2. eller 3.
fremmedspråk. Kommunen gir nærmere opplysninger om tilbudene.

MUF
• Se: Midlertidig oppholdstillatelse uten
rett til familiegjenforening.

Nasjonalsosialisme/ Nazisme
• Den politiske bevegelse som satt ved
makten i Tyskland 1933-45. Partiet,
Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiter-Partei (NSDAP) utgikk fra en
liten politisk ekstremistgruppe dannet i
München 1919. Adolf Hitler ble partiets
«fører». Partiet hadde front både mot
kapitalisme, marxisme, liberalisme
og pasifisme. Et av de mest sentrale
trekk i ideologien var en ytterliggående
antisemittisme. Ifølge nazisme var
et folks verdi betinget av «rasen»
og den «ariske rasen» var den mest
høytstående. Utenrikspolitisk krevde
partiet opphevelse av Versaillestraktaten og koloniseringsområder
for befolkningsoverskuddet. Partiet
kom til makten som en følge
av den økonomiske og sosiale
krisen fra 1929, og støttet seg på
et misfornøyd småborgerskap og
sterke kapitalinteresser. Den knuste
arbeiderbevegelsen og ensrettet det
tyske samfunn. Jødeforfølgelsene ble
satt i system — i alt ble ca. 6 millioner
jøder myrdet. Nazistenes militarisering
og opprustning av Tyskland førte
fram til 2. verdenskrig og det tyske
sammenbrudd i 1945.
• Norges søsterparti til Hitlers parti
var Nasjonal Samling, stiftet i1933 av
Vidkun Quisling og høyesterettsadvokat Johan Hjort. Til tross for at Qusling
nettopp hadde vært en høyt profilert
forsvarsminister, fikk ikke NS mer enn
2% av stemmene ved valgene i 1933 og
1936. De misbrukte symboler og begreper fra norrøn mytologi i sin propaganda, blant annet solkorset var flittig

12 000 mennesker møtte opp på SOS Rasismes «17. mai for alle» arrangement i Kubaparken i Oslo.

mai

4. En svenskkeeper Emille Baron.
somalier kjenner
13. En pakistansk familie som
seg såra og krenka
har søkt kirkeasyl i Kviteseid
over at politiet i Florø • Gran barneskole
kirke blir kastet ut
kalla han «neger» mottar rasistisk bom- av kirka. Soknerådet
i et formelt doku- betrussel før 17. mai. mener at kirkeasyl
ment. Han krever
ikke er noen løsning
nå at politiet ber om • Vigrid utnevner nye for familien på sju.
unnskyldning form ledere på Haugalan14. ! En av lederne
personkarakteristik- det.
i det høyreekstreme
ken, men sjef ved • Kommunalkomiteen Svenska MotståndsFlorø politistasjon, lover opphold til asyl- rörelsen blir dømt av
Nils Erik Eggen,
Lidköpings tingsrätt
ser ingen grunn til barn som har bodd
til seks måneders
å beklage.• Dri- lenge i Norge.
fengsel for grovt
verne av nettstedet
våpenbrudd. • Vatihamarungdom.no blir anmeldt for kanet tar et uvanlig skritt da det
sjikane, rasisme og trakassering. advarer mot «blandingsekteskap»
! Øst-Europeiske asylsøkere mellom katolske kvinner og musvinner retten til å utfordre regje- limske menn.
ringens avgjørelse om å blokkere
17. SOS Rasisme markerer 17.
godene deres etter at landene mai for alle flere steder i landet.
deres ble med i EU. • Canada I Kubaparken i Oslo er det som
avslår en asylsøknad fra en alltid en antirasistisk folkefest.
homofil meksikansk mann fordi • Utdanningsminister Kristin
han ikke er “synlig homofil», og Clemet går sammen med den
at det derfor ikke er fare for forføl- bombetruede Gran skole. ! Den
gelse i hjemlandet. • Den britiske israelske justisministeren Yosef
TV-journalisten Mark Daly filmer Lapid skaper oppstyr når han sier
politistudenter med skjult kamera. at den israelske hærens riving av
Han avslører rasisme, slik at ti av palestinske hjem minner ham om
dem må slutte i politiet.
hva nazistene gjorde mot hans
7. En 17 år gammel skoleelev av familie under 2. verdenskrig. !
afrikansk opprinnelse blir banket Massachusettes blir den første
opp ved en bussterminal på Sotra. delstat i USA som tillater homoVolden er uprovosert og rasistisk filt ekteskap,
motivert.
20. ! De tre siste asylsøkerne
10. Sogndal-spilleren Robbie fra Tampa-ulykken får endelig
Russell uttaler at rasisme er status som flyktninger, tre
utbredt i norsk fotball, etter at år etter at statsminister John
Brann-supportere spyttet på han Howard lovet at de aldri skulle nå
på grunn av hudfargen hans. ! Australsk land. •Norge får kraftig
En dansk borgermester oppretter kritikk fra Simon Wiesenthal
«rene etniske klasser», for å unngå Centeret for å ikke etterforske
at danske barn flytter fra folke- eller rettsforfølge nazistiske
skoler med mange innvandrere. krigsforbrytere fra 2. verdenskrig.
12. En ukjent mann ringer inn ! De tyske kristeligdemokratene
en bombetrussel mot Gran skole (CDU) utløser en stor politisk
i Oslo. Årsaker er at han ikke vil skandale ved å utpeke en tidligere
at den flerkulturelle skolen skal nazidommer til å være med å
delta i barnetoget 17. mai. • Et velge Tysklands nye president.
medlem i FFK supporterklubb blir • Nationaldemokratene i Sverige
ekskludert etter at han kom med blir stoppet av lokalbefolkningen
rasistiske tilrop mot Lillestrøms i Skåne når de prøver å holde et

Foto: Adam Tumidajewicz

torgmøte.
23. Blitzere og nazister braker
sammen i slagsmål på Bygdøy.
25. Den nazistiske organisasjonen Vigrid utnevner to nye
lederpersoner for å rekruttere
medlemmer og drive aktivt
arbeid på Haugalandet. ! Et
hotell i den italienske byen Abano
Terme nekter å ta inn en kvinnelig reiselivsstudent til utplassering
– fordi hun var svart. Hele Italia
raser over rasismeskandalen.
26. Uniformsglade Terje
Nordlien, kjent som hirdfører i
den erkenazistiske sekten Norges
Nasjonalsosialistiske Bevegelse,
overtar som leder i restene
etter Kjell Tore Vogslands
Nasjonalallianse.
27. Over 400 møtte opp på
demonstrasjon for å vise sin
avsky mot behandlingen kurderne

fra Nord-Irak har fått i Norge. •
En sammenslutning av 50 organisasjoner hevder myndighetene
bryter seks norske lovbestemmelser i sin behandling av barn på
asylmottak. ! Simon Wiesenthalsenteret trapper opp jakten på de
siste gjenlevende naziforbrytere i
Tyskland, og tilbyr 80.000 kroner
for tips fra publikum.
28. Kommunalkomiteen på
Stortinget lover opphold til
barn som har vært mer enn tre
år i landet. ! Tyskland vedtar
en ny innvandringslov som gjør
det lettere å utvise og motta
utlendinger.
29. ! Miss Bolivia beskriver
seg selv som «høy og hvit og
ikke en kort, indiansk bonde».
Hennes landsmenn raser og ber
henne trekke seg fra neste ukes
Miss Universe-finale.

Foto: Ola Melbye Pettersen

Kurdere demonstrerte
for menneskerettigheter
Hundrevis av kurdere fra Nord-Irak demonstrerte flere steder i landet lunder paroler
som «Vi har plikter, men ingen rettigheter» og «La kurdere og Irakere få bli Erna
Solberg». I 2000 fikk 2000 kurdere innvilget såkalt MUF, Midlertidig opphold Uten
mulighet for Familiegjenforening. Alle disse vedtakene er nå opphevet, og de som
er igjen i Norge føler seg presset til å reise tilbake til et utrygt Irak. De har blitt fratatt
all økonomisk støtte, og mulighet til å bo på asylmottak. FNs høykommissær for
flyktninger har advart mot å tvangssende flyktninger tilbake til Irak. I Oslo holdt leder
for kommunalkomiteen på Stortinget, Magnhild Meltveit Kleppa, appell foran mer enn
400 deltagere.

2004 – fra dag til dag
• Vil flagge for minoritetene
Utvalget som har vurdert tiltaksplan for etniske minoriteter i Kristiansand foreslår flagging på innvandrernes nasjonaldager. En av de fire flaggstengene foran
rådhuset i Kristiansand bør reserveres alle etniske
grupper og nasjonaliteter. Det foreslår en kommunal
gruppe for å gjøre de mange innvandrerne mer synlige i bybildet. Rådgiver Kirsten Kaalstad håper at det
heretter ikke er bare det norske flagget som skal vaie
foran rådhuset i Kristiansand. (14.6)

I Norge kan flyktninger få støtte til å reise til
hjemlandet, sier NRK. Dersom flyktningene
returnerer til Norge, skal pengene tilbakebetales. Staten har betalt ut støtte til hjemsending
til nærmere 10.000 flyktninger. Flere av disse
har gitt opp, og returnert til Norge. De skylder
til sammen staten 27 millioner kroner. Nå
vurderer regjeringen å endre praksisen, slik at
flyktningene ikke kan få vende tilbake etter å
ha fått støtte til å reise hjem. (14.6)

Parolemaling i skarp sol under aksjonsverkstedet på SOS Rasismes regionskonteranse i Østmarka.

1. ! Det meldes at
land i Normandie og slo
den danske naziranazistene.
dioen Radio Oasen
6.! Nazister i Stockholm
er Danmarks største
angriper en antirasistisk
ikke-kommersielle
demonstrasjon
lokalradio, til tross for at • Tusenvis av nazispå den svenden har mistet statstilskud- tiske klistremerker
ske nasjonaldet.
dagen. Politiet
forsøpler skoler i
3. SOS Rasisme-akti- Trøndelag.
pågriper 104
visten Lars (18) blir truet
nazister for
•
En
18-åring
trues
av
med «skikkelig juling»
opptøyer og
av tre fremmede menn, nazister fordi han har steinkasting.
dersom han ikke tar av seg på seg SOS Rasismes 7. Erna Sol«Knus nazismen» t-skjorta. t-skjorte.
berg sier at
Deretter tar nazistene bilde • Den svenske nasjo- hun vil be Irak
av ham. Lars lar seg ikke
om garantier
naldagen skjemmes for at Mulla
skremme, og beholder tav voldelige nazister. Krekar ikke
skjorta.
• Trass truslar om fengsel og kan dømmes til døden etter at
drap i heimlandet, vil ikkje norske landet gjeninnførte dødsstraff.
styremakter gi Cheick Camara frå ! Halvparten av det svenske
Guinea i Vest Afrika opphald her folket vil ha en mer restriktiv
i landet. Camara har no levd i asyl flyktningpolitikk, viser en fersk
i Florø i over 8 år.
rundspørring. • Sju høyreekstreme
! Anti-islamske strømninger er israelere arresteres, mistenkt for
på sterk frammarsj i Storbritannia, å ha oppfordret til voldsbruk mot
slår en fersk rapport fast.
landets forsvarsminister og styr5. Diskriminering på etnisk ker som arbeider med å avvikle
grunnlag må kartlegges, mener jødiske bosettinger.
Senter mot etnisk diskriminering.
11. SOS Rasisme arrangerer
De samarbeider nå med SSB om konferanse for Oslo-regionen. •
en landsdekkende undersøkelse, Barn i Norge har ikke rettigheter
og har fått midler fra EU til pro- i tråd med FNs Barnekonvensjon
sjektet.
og bryter 22 lover, viser en rapport
! Det er 60 år siden D-dagen som sendes FN. Spesielt gjelder
hvor de allierte styrkene gikk på dette norsk behandling av asyl-

juni
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juni
• Flyktninger skylder millioner

• Nazister gikk amok Nazister havnet i voldsomme sammenstøt med venstreaktivister på svenskenes nasjonaldag, 6. juni, melder Dagbladet. Over 100
høyreekstreme ble arrestert. 104 personer er pågrepet for voldsomme opptøyer
og en person er pågrepet for brudd på våpenloven. Sammenstøtene fant sted på
ettermiddagen søndag 6. juni etter at den venstreorienterte gruppa Antifascistisk
Ungdom marsjerte i Stockholm. Den lovlige marsjen foregikk uten uroligheter helt
til en høyreekstrem gruppe kastet på de marsjerende stein og flasker i Gamla
Stan. Nazistene tilhørte Nationaldemokraterna og undergrupper som Info 14 og
Svenska motståndsrörelsen. Ingen skal ha blitt alvorlig skadet i opptøyene. 248
høyreekstremister ble kjørt vekk fra sentrum av Stockholm. (6.6)

Foto: Siri Kinge Ovstein

søkende barn og barn med funksjonshemminger. ! Et nytt virus
som sprer rasistisk propaganda
blir mer og mer utbredt i forkant
av valget til EU-parlamentet. •
Regjeringen melder at de ønsker
at utesteder som diskriminerer
gjestene skal miste skjenkebevillingen. ! Den tidligere filmstjernen og sexbomben Brigitte Bardot
må betale 40.000 kroner i bot for
å ha kalt muslimer «barbariske og
stygge angripere».
13. Jøder hadde ikke adgang til
Norge før 1851, 150-årsdagen
blir behørig markert ved Eidsvollsbygningen. ! Nesten 100
nazister marsjerer gjennom den
østtyske byen Eisenhüttenstadt
for å protestere mot EU-utvidelsen østover.
14. En tvangsprostituert kvinne
får for første gang asyl i Norge.
Utlendingsnemnda mener hun
risikerer forfølgelse fra det kriminelle prostitusjonsnettverket i
Albania.
15. Tusenvis av rasistisk ladede
klistremerker blir klistret opp ved
Steinkjer videregående skole og
Egge ungdomsskole. Vigrid står
bak aksjonen. • Den flerkulturele
avisa Utrop kommer i salg. Avisen
kommer ut i 5000 eksemplarer og
har journalister fra hele verden.
! En amerikansk dommer tar

bestemmelsen om å straks deportere en 80 år gammel mann til
Ukraina, grunnet mannens fortid
som vakt i nazileiren Trawniki
under krigen. ! 75-årsdagen til
Anne Frank blir minnet i blant
annet Frankfurt og Amsterdam.
! Franske nazister skjender en
rekke muslimske graver med
hakekors og slagord på en gravlund i Strasbourg.
16. Riksadvokaten beslutter å
henlegge samtlige forhold som
Mulla Krekar har vært siktet for.
! En 15 år gammel jente fra Bangladesh taper kampen for å bære
en heldekkende muslimsk kjole
på en britisk ungdomsskole. • En
internasjonal organisasjon som
jobber med å spore opp krigskriminelle fra Holocaust åpner en
tipstelefon for potensiell informasjon i Polen.
17. Norske konsentrasjonsleirfanger ber Forbundsdagen i Berlin
om å stanse et lovforslag som de
mener vil redusere betydningen
av nazistenes ugjerninger. ! Nye
tall viser at antallet flyktninger i
verden ble redusert med 18 prosent, til 17 millioner i 2003.
19. ! Simon Wiesenthal, som
viet livet sitt til å blant annet spore
opp nazistiske krigsforbrytere,
blir slått til ridder.
20. Jon Lilletun ber Ap snu i
spørsmålet om det skal være lov
å komme med rasistiske ytringer,
etter at Ap stemte mot at rasistiske
ytringer skal kunne straffes.! En
gruppe australske aktivister seiler
helt til stillehavsøya Nauru for å
levere gaver til fengslede asylsøkere, men må vende hjem med
uforrettet sak.
21. En gutt fra Verdal blir «døpt»
av Vigrid-leder Tore W. Tvedt
ved Olavsstøtta på Stiklestad. •
Flekkefjord tingrett nekter å vie en
asylsøker fra Syria med en norsk
kvinne. Mannen kan nemlig ikke
bevise hvem han er.
22. Bystyrerepresentant Kenneth
Rasmussen (Frp) i Bergen foreslår
å prikkbelaste asylsøkere og
flyktninger for lovbrudd. •
Flyktningerådet krever at Norge
dobler antall kvoteflyktninger nå
som antall asylsøkere har sunket
dramatisk. ! En av Russlands
ledende antinaziaktivister blir
skutt og drept i sitt hjem. •
Byggingen av et museum om
den nazistiske terroren er stoppet i
Berlin grunnet økonomisk svikt.
23. Høyesterett slår i en kjennelse fast at asylsøkere som
forlater landet frivillig ikke skal
betale for reisen.
24. ! Nazister skjender flere
titalls muslimske graver i Alsaceregionen øst i Frankrike.

1. Hvilket parti stemte imot at rasistiske
ytringer skal kunne straffes?
2. Hva synes du om at barn i Norge ikke
har rettigheter som samsvarer med FNs
barnekonvensjon?
3. Hvilke avskrekkende argumenter kan
du legge frem for en person som vurderer å bli med i organisasjonen Vigrid?

brukt. NS ble erklært for statsbærende
parti 25.9.1940, og medlemstallet i NS
økte raskt. Fram til 1943 steg medlemsmassen til NS til 43 000 medlemmer.
Medlemskap i NS ble symbolet på
landssvik og ordet quisling er i dag et
internasjonalt ord for landsforræder.
• Etter andre verdenskrig kom landssvikeroppgjøret og nazistene ble drevet
bort fra offentligheten.
• Men nazismen var ikke død. I 1975
ble organisasjonen Norsk Front
dannet med Erik Blücher i spissen.
De oppfordet til voldelige aksjoner og
flere «gammel»-nazister sluttet seg til
Norsk Front. I 1987 ble FMI (Folkeaksjonen Mot Innvandring) dannet der
Arne Myrdal var en av frontfigurene.
Eksempler på voldsrasisme på 90-tallet
er et planlagt bombeattentat mot et
asylmottak, hærverk på butikker, hjem
og biler eid av innvandrere.
• 26. januar 2001 begikk nazister sitt
første drap i fredstid da Benjamin
Hermansen ble knivdrept på Holmlia. De dømte tilhørte Boot Boys, nå
«Nasjonal» Ungdom, som sammen
med Vigrid utgjør det aktive nazimiljøet
i Norge i dag.

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

Neger
• Betegnelsen «neger» har sitt opphav i
slaveri- og kolonitiden og ble brukt på
menneskene som ble revet bort fra sine
landsbyer på Afrika-kysten og solgt
som slaver i Amerika. Rasebegreper,
som for eksempel uttrykket «neger»,
skal ut av det norske språk. Uttrykk av
denne typen oppleves krenkende, og
er med på å opprettholde forestillingen
om at det finnes forskjellige menneskeraser. Å referere til nasjonalitet eller
geografisk opphav, f.eks. «nigerianer»
eller «afrikaner» er mye mer presist.

Norsk Organisasjon for
Asylsøkere (NOAS)
• NOAS er en uavhengig organisasjon
med asylsøkere, privatpersoner, bedrifter og foreninger som medlemmer.
NOAS sørger for bistand til asylsøkere
som ber om hjelp. Dette innebærer alt
fra å skaffe til veie dokumentasjon til
å sørge for kvalifisert advokathjelp, og
i tillegg til å vurdere myndighetenes
saksbehandling opp mot det gjeldende
regelverket. NOAS samarbeider med
nasjonale og internasjonale organisasjoner som Amnesty International,
Flyktningerådet og FNs høykommisær
for flyktninger.
Adresse: Pb 8893 Youngstorget,
0028 Oslo
Telefon: 22 36 56 60
Telefaks: 22 36 56 61
E-post: noas@noas.org
Internett: www.noas.org

Norges Røde Kors
• Norges Røde Kors er en nasjonalforening av verdens største humanitære
hjelpeorganisasjon. For tiden har
Norges Røde Kors om lag 180.000
medlemmer.
• Grunntanken i Røde Kors er å
forebygge og lindre menneskelig
lidelse, både i norske lokalmiljøer og i
internasjonale konflikter.
Adresse: Postboks 1 Grønland,
0133 Oslo
Telefon: 22 05 40 00
Telefaks: 22 05 40 40
E-post: nrx.center@redcross.no
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1. Hvorfor ble Carl I. Hagen
anmeldt av muslimer?
2. Hva synes du om at Sosialdepartementet foreslo at
asylsøkere uten oppholdstillatelse skal fratas retten til
sosialhjelp?
3. Hva kan du gjøre hvis ditt
hjemsted blir tilgriset med
nazistiske symboler?

juli
•Italia deporterer asylsøkere Torsdag den 22.juli ble 37 antatte ghanere satt på flyet til den ghanesiske
hovedstaden Accra, opplyser det italienske innenriksdepartementet. Tidligere i uka ble fem av de seks
antatte nigerianerne i skipet fra den tyske humanitære organisasjonen, som ville gi båtflyktninger hjelp, sendt
tilbake, ifølge NRK. Ytterligere fire måtte tas av flyet fordi de lagde uro, og disse skulle etter planen til Accra,
forteller en talsmann for departementet. Bare én av de 37 som var med skipet får dermed bli værende i
Italia. Det er fordi han har samarbeidet og ikke løyet om sin opprinnelse, sier talsmannen. Det er imidlertid
ikke klart om han vil få permanent opphold. Skipet Cap Anamur reddet flyktningene etter et forlis 20. juni.
Den 12. juli fikk skipet legge i havn, etter først å ha blitt nektet adgang i en annen italiensk havn. – Det ble
først hevdet at flyktningene var fra Sudan. Men i en detaljert politietterforskning har vist at 31 av flyktningene
kom fra Ghana og seks fra Nigeria, ifølge innenriksminister Giuseppe Pisanu. (22.7)

Internett: www.redcross.no

Norsk Folkehjelp
• Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens
humanitære hjelpeorganisasjon.
Norsk Folkehjelps arbeid bygger på
solidaritet, menneskeverd, samhold,
fred og frihet. Menneskeverd betyr
like rettigheter for alle – uansett kjønn,
etnisk og kulturell bakgrunn, religion,
alder eller sosial status.
Adresse: Pb 8844 Youngstorget,
0028 Oslo
Telefon: 22 03 77 00
Telefaks: 22 20 08 70
E-post: norsk.folkehjelp@npaid.org
Internett: www.antirasisme.no

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

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

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

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

Organisasjonen mot offentlig
diskriminering (OMOD)
• OMOD ble formelt stiftet desember
1992. OMOD er en landsdekkende
organisasjon som arbeider for reell
likestilling og integrering av personer
med en annen etnisk eller nasjonal
bakgrunn Deres hovedvirke er i
forhold til offentlige institusjoner, samt
arbeidslivet og boligmarkedet.
Adresse: Pb 2832, Tøyen, 0608 OSLO
Telefon: 22 20 62 17
E-post: omod@online.no
Internett: www.omod.no

Organisert rasisme
• Organisert rasisme er enten partipolitiske grupperinger, eller andre organisasjoner som tilkjenner seg et rasistisk
eller diskriminerende tankegods. Det
er grupper som fremelsker voldelige
handlinger og sprer hat, terror og
frykt. I denne gruppen tilhører også
nazister/fascister. Vigrid og «Nasjonal»
Ungdom er eksempler på organiserte
rasistiske grupper.
• Nazistene har ikke noen reell mulighet
til å ta over maktapparatet i samfunnet,

2004 – fra dag til dag
• Malte hakekors på kirke Et hakekors malt på et vindu
på Stridsklev kirke i Porsgrunn i Telemark møtte menigheten
mandag. Men sognepresten mister ikke nattesøvnen av den
grunn, skriver Bergensavisen. – Dette er rene barnestreker,
og slett ikke nazisters verk! Vi har hatt problemer med den
slags tidligere, og hærverket er ikke spesielt rettet mot
oss. De som står bak er ute etter oppmerksomhet, og har
åpenbart fått det, sier sogneprest Harald Evjedal til Avisenes
Nyhetsbyrå. Synderne hadde også gått løs på en butikk, ti
biler og en moped med hvitmalingspøsen, muligens stjålet fra
en nærliggende garasje.

juli

2.
SOS
Siri Hall Arnøy (SV), André Dahl
Rasisme vil
(H) og likestillingsdirektør Long
etablere seg
Litt Woon kritiserer ombudet for
i
Steinkjer
• Pastor i meningheten å skape fordommer mot
etter at den
homofile.
n a z i s t i s k e Levende Ord sam23. Steinar Bastesen
organisasjo- menligner Islam med
blir anmeldt for rasisme
nen Vigrid har nazisme.
på grunn av et utsagn om
gjennomført • FrP-medlemmer
at homofile ikke bør få
flere såkalte
krever forbud mot Islam. adoptere barn. • Politiet
dåpsritualer i
får sterk kritikk fordi de
Nord-Trønde- • Jessheim blir nedgri- oppsøker skoler for å
set av nazistisk propa- hente asylsøkerbarn som
lag.
4.
Den ganda.
skal sendes ut av landet.
omstridte
• Det jødiske museet i
Levende Ord-pastoren Enevald Trondheim og Falstadsenteret
Flåten i Bergen sammenligner blir nominert som årets museum
islam med nazisme. Han sier 2004. • Undersøkelser viser at
kirken må ta kampen opp mot antallet overføringsflyktninger
islam.
er halvert.
10. Politiet registrerer ikke
26. Sosialdepartementet foreslår
vold mot homofile og skylder at utlendinger uten oppholdstillapå datasystemet. Nestleder i justiskomiteen godtar ikke politiets
forklaring, og viser til at svensk
politi får det til.
12. ! Et nytt «Tampa»-drama
utspiller seg utenfor kysten
av Sicilia i Italia. Et skip med
37 flyktninger fra krigen i
Sudan nektes å legge til kai.
• Carl I. Hagen holder en tale
for menigheten Levende Ord
hvor han kommer med sterkt
nedlatende uttalelser om profeten
Muhammed, islam og dens
etterfølgere.
15. Muslimer anmelder Carl
I. Hagen etter talen han holdt
for menigheten Levende Ord i
Bergen.
17. Høyre-leder og kommunalminister Erna Solberg uttrykker
at hun er klar til tvangsmessig
tilbakesending av asylsøkere i
stor skala.
18. Sentrale medlemmer i Frp
i Kristiansand sidestiller Hitlers
«Mein Kampf» og Koranen og
krever forbud mot islam i Norge.
19. En far med iransk bakgrunn
dreper datteren sin på 18 år.
Mediene får kritikk for å dekke
saken som en et kulturforklart
drap, og ikke en familietragedie.
20. Menigheten blir møtt av
et hakekors malt på et vindu på
Stridsklev kirke i Porsgrunn i
Telemark.
21. ! De innsatte i en britisk
interneringsleir går amok etter
at en asylsøker blir funnet hengt
i cellen sin. Mange ansatte må
rømme stedet mens bråket står
på.
22. ! Italia har deportert
mesteparten av de 37 afrikanske
asylsøkerne som kom til landet
med det tyske flyktningskipet
Cap Anamur. • APs Trond Giske
mener Barneombudet tar feil i
sin motstand mot homoadopsjon.

Carl I. Hagen kom med sterke angrep mot Islam under en tale i den kristne meningheten
Levende Ord i Bergen. (Arkivfoto)
Foto: Ola Melbye Pettersen

telse skal fratas retten til sosialhjelp.
27. En undersøkelse viser at
hver fjerde somalier i Norge står

uten jobb.
28. Jessheim sentrum blir nedgriset av nazipropaganda.
29. Politiet blir anklagd for grov

2004 – fra dag til dag
I Norge står hver fjerde somalier uten jobb, melder utrop.no. Skien kommune,
som har en stor andel somaliske flyktninger, søker nå om penger for å hjelpe
denne befolkningsgruppen inn på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten i
befolkningen er til sammenlikning totalt mellom fire og fem prosent. – Jo
større språklige og kulturelle barrierer, desto vanskeligere er det å få seg jobb,
sier fylkesarbeidssjef i Telemark Terje Tønnessen. Ifølge seniorforsker Ada
Engebrigtsen ved NOVA (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring) er to
av de viktigste grunnene til den skyhøye arbeidsledigheten blant somaliere
at skolesystemet i det krigsherjede Somalia er svært dårlig utbygd, og at
flesteparten av somalierne i Norge ikke har vært her i mer enn fem år. (27.7)

• Dømt for nazi-løgn I juli
gikk Marie Leblanc til politiet og
fortalte om hvordan en arabisk
eller afrikansk guttegjeng skulle
ha klippet av henne håret, truet
henne med kniv og malt hakekors på magen hennes, skriver
Nettavisen. Kvinnen innrømmet
to uker senere at historien fra
ende til annen var løgn. (27.7)

SOS Rasisme var tilstede på Øyafestivalen og mange andre festivaler under sin sommerkampanje.
Foto: Ola Melbye Pettersen

august
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• Stor ledighet blant somaliere

utnevnelsen av
2. Amnesti
Bertel Haarder til
bør vurderes
for personer
utviklingsminister
til å få flere irakere
som har bodd
sendt hjem.
i Norge i årevis • SOS Rasismes fes5. Bjarne Håkon
etter avslag på asyl- tivalkampanje gir over
søknaden, mener 6000 nye medlemmer. Hanssen sier Ap vil
nestleder i Venstre,
foreslå obligatorisk
psykiatrisk sjekk av
Olaf Thommessen. • • Tysk politi pågriper
Utlendingsdirektora- 74 nazister under den alle asylsøkere som
tet (UDI) melder at årlige «Hessmarsjen» kommer til landet.
de vil legge ned totalt • En kjent nazist
6. Lensmann i
40 asylmottak.
Ullensaker, Morten
pågripes etter det
4. StortingspolitiHuse, hevder at de
nazistiske plakatene
ker Andre Dahl (H) mislykkede Aker
reagerer sterkt på Brygge-ranet.
som ble hengt opp i
Jessheim sentrum
avisens holdning til
ytringsfriheten etter at innlegg ikke er straffbare. • En ung mann
som «Sopere; skaff dere et mar- er pågrepet etter brannen i et reksvin om dere trenger å gi omsorg!» kehus på Husnes natt til 17. mai.
får stå på trykk i Romerikes blad. Ungdommen har erkjent å ha
! Dansk Folkeparti vil utnytte malt hakekors på husveggen hos

• Mendi frykter angrep i Moskva Dinamo Moskvas senegalesiske
stopper Pascal Mendi har problemer utenfor banen, skriver VG. – Jeg har
to problemer i Russland. Det ene er språket, det andre er rasismen. Jeg må
som oftest holde meg hjemme ettersom jeg frykter rasismeangrep, forteller en
bekymret Mendi til sportsavisen «Sovietsky». 25-åringen går inn i sin andre
sesong i Dinamo. Allerede etter den første kampen fikk Mendi problemer med
mobben i Moskvas gater. – Jeg gikk hjem fra kampen, det er en timinutters
gåtur. Plutselig møtte jeg tre store menn, men jeg klarte heldigvis å løpe vekk
fra dem. – Slik var min debut i russisk fotball, sier Mendi. Tidligere har andre
mørkhudede spillere i russisk fotball klaget over rasismen som preger det
russiske samfunnet. Mendi ønsker seg nå til fransk fotball. (3.8)

familien fra Etiopia, og innrømmer også at han senere satte fyr på
huset.• Lofoten tingrett gir staten
medhold i at en kvinne fra Etiopia
kan settes på gata uten penger til
mat og livsopphold.
7. Sosial- og helsedirektoratet
oppretter et midlertidig tilbud
for flyktninger som har opplevd
vold eller hatt traumatiske opplevelser.
8. UDI melder at i år skal flere
utlendinger enn noen gang sendes
ut av landet etter å ha fått avslag
på asylsøknaden.10.500 personer
må forlate landet i løpet av året.
! Minst 28 afrikanske flyktninger omkommer utenfor kysten av
Italia i et forsøk på å nå Europa i
en synkeferdig trebåt.
10. FNs høykomissær for flyktninger ber om at Norge tar imot
dobbelt så mange kvoteflyktninger, eller overføringsflyktninger
som nå, men regjeringen sier
nei til verdensorganisasjonen. •
Sosial- og helsedirektoratet lanserer åtte strakstiltak for å bedre
helsetilbudet til asylsøkere og
flyktninger. Samtidig oppfordrer
direktoratet kommunene til å ta
sin del av ansvaret. • Det kommer
fram at kommunalminister Erna
Solberg bare har gjennomført to
av 17 tiltak som skulle gi asylsøkere bedre psykiatritilbud. Under
halvparten av tiltakene er bare
delvis gjennomført, mens åtte
står urørt.
12. ! Finsk politi setter statsminister Matti Vanhanens far Tatu
under etterforskning for rasisme.
13. ! En TV-kanal for spansktalende sørvest i USA lanserer en
realityserie der deltakerne kjemper om arbeidstillatelse. Grupper
som arbeider for innvandreres rettigheter krever at showet stoppes
14. SOS Rasisme avslutter sin
festivalkampanje etter Øyafestivalen. Resultat: over 6000 nye
medlemmer!
16. ! To personer fra Stockholmspolitiet siktes for å ha
mishandlet en 24-årig mørkhudet
mann.
17. Fire personer bryter seg inn
på Hobøl mottak og sjikanerer
flere av beboerene. Hele motta-

ket er rystet over hendelsen som
skal ha vært rasistisk motivert.
• Politiets sikkerhetstjeneste
advarer mot voldelige, ekstreme
grupperinger etter at det nazistiske
partiet NasjonalAlliansen har etablert lokallag i fire distrikter.
18. De norske biskopene kritiserer regjeringens beslutning om
ikke å ta imot flere kvoteflyktninger før 2006.
19. Leder Tore Tvedt i Vigrid
avviser at hans organisasjon er
i sterk vekst i Vestfold, og at
de er nazister. • Fylkesutvalget
i Vestfold vedtar en uttalelse der
lokalsamfunnet blir oppfordret til
å ta avstand fra Vigrid.
21. ! Tysk politi pågriper 110
personer, hvorav 74 nazister, i forbindelse med den årlige marsjen
til minne om Rudolf Hess, Adolf
Hitlers nestkommanderende, i
Wunsiedel i Sør-Tyskland.
22. Trond Granlund, Bjelleklang,
Kohinoor, Balypticon, Karpe
Diem og Slaves of Dr. Ironhead
skaper antirasistisk musikkfest
under Lørenskog SOS Rasismes
årlige «Kjennfestivalen».
23. Senter mot etnisk diskriminering (SMED) kritiserer regjeringen i en rapport som viser at det
fremdeles er etnisk diskriminering
innenfor alle samfunnsområder i
Norge.
24. ! Omkring 50 gravsteiner
på en jødisk kirkegård i Bochum
blir ødelagt med klistremerker
som hyller Hitlers stedfortreder
Rudolf Hess.
26. Regjeringen beslutter å øke
antall kvoteflyktninger til 1.000
i 2005.
28. Politiet får i oppgave å reagere mer bestemt i voldssaker.
Voldsdømte asylsøkere skal
sendes raskere ut av landet.
30. En kjent nazist, et medlem
av motorsykkelklubben Bandidos
og en mann tidligere tilknyttet
«Tveita-gjengen» blir pågrepet
etter ranet på Aker Brygge.
31. FNs høykommissær for
flyktninger, UNHCR, kommer
med sterk kritikk av den måten
Norge, Sverige og Danmark
behandler irakiske asylsøkere.

1. Hvor mange kvoteflyktninger vil
FNs høykommisær for flyktninger at
Norge skal ta imot?
2. Hva synes du om at polititet antok
at gjerningsmannen var somalier?
3. Hva kan du gjøre om lokalavisen
din trykker rasistiske eller homofilfiendtlige innlegg?

men likevel har de innflytelse. Først
og fremst får de det ved å drive terror.
Ved å dukke opp i ungdomsmiljø med
nazimerker og trusler om vold skaper
de frykt blant folk – folk blir redde for
å delta i samfunnet og for å bry seg. I
tillegg flytter nazistene grenser for hva
folk reagerer på av rasisme. For hver
gang nazistene dreper noen blir folk
mer blaserte.
• Nazister og organiserte rasister er
dermed en trussel for demokratiet, selv
om de ikke har noen direkte politisk
makt i dag.

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

PRESS
• PRESS - Redd Barna Ungdoms visjon
er en verden der barns rettigheter, slik
disse er formulert i FNs konvensjon om
barnets rettigheter, er innfridd. PRESS
arbeider med å styrke rettighetene til
barn på flukt.
Adresse: PB 6902 St. Olavsplass,
0130 Oslo
Telefon: 21 01 68 70
Telefaks: 21 01 68 71
E-post: press@press.no
Internett: www.press.no

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

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

Rase

hold deg oppdatert ...
• nyheter • temasider • ressurssider for lokallag •

... sos-rasisme.no

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

side 20
1. Hva sa rap-gruppa
“Gatas Parlament» om
norske artister?
2. Hva synes du om
tanken om å opprette
asylmottak i Afrika?
3. Hva kunne du ha
gjort hvis du skulle ha
protestert mot norsk
flyktningpolitikk?

2004 – fra dag til dag

September
• 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».(22.9)

• Vil ha flere arbeidsinnvandrere
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. (21.9)

• 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. (20.9)

Rasisme
• Se side 3 – Kort om rasisme.

Rasismeparagrafen
• Straffelovens §135a:
«Med bøter eller fengsel inntil 2 år
straffes den som ved uttalelse eller
annen meddelelse, herunder ved
bruk av symboler, som framsettes
offentlig eller på annen måte spres
blant allmennheten, truer, forhåner
eller utsetter for hat, forfølgelse eller
ringeakt en person eller en gruppe av
personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale
eller etniske opprinnelse. Tilsvarende
gjelder slike krenkelser overfor en
person eller en gruppe på grunn av
deres homofile legning, leveform eller
orientering. På samme måte straffes
den som tilskynder eller på annen måte
medvirker til en handling som nevnt i
første ledd.» Tilføyd ved lov 5 juni 1970
nr. 34, endret ved lover 8 mai 1981 nr.
14, 10 jan 2003 nr. 2

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

Repatriering
• Innebærer at en flyktning reiser tilbake
til hjemlandet frivillig. Ble også tidligere brukt i Norge om tilrettelegging
av frivillig tilbakevending for personer
med flyktningbakgrunn. Se også
«Tilbakevending».

Schengenavtalen
• 25. mars 2001 ble Norge med i Schengen-samarbeidet. Schengen-samarbeidet var opprinnelig et samarbeid
mellom EU-landene (ikke Storbritannia
og Irland), men omfattet også Norge
og Island.
• Schengen er et sikkerhetssamarbeid
som går ut på at det innad i EU ikke
lenger skal være grensekontroller, men
fri flyt av arbeidskraft og mennesker,
mens det på EUs yttergrenser skal
settes inn omfattende tiltak som skal
hindre narkotika og kriminalitet i å
komme inn i EU.
• Ved å kalle det å flykte for «ulovlig
innvandring», fungerer Schengensamarbeidet som en effektiv mur mot
den såkalte «asylstrømmen». Gjennom
kontinuerlig kontroller av mistenkelige
(mørkhudede) mennesker skal grensevaktene hindre at mennesker på flukt
skal kunne «trenge» seg inn i EU.
• For å gjøre hele denne prosessen enda
mer effektiv, bruker Schengen-landene
et dataprogram som heter Schengen
Information System (SIS). Dette er et
system som politiet benytter seg av til
å registrere kriminelle og mistenkelige
personer.

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

Selvhjelp for innvandrere og
flyktninger (SEIF)
• Selvhjelp for innvandrere og flyktninger er en frivillig og uavhengig
organisasjon som ble opprettet i 1986.
De informerer, henviser til rette instans
og hjelper med problemløsning.
Målsettingen er å hjelpe nye borgere
med å finne fram i det norske samfun-

Antirasister fra hele landet var samlet i Risør under SOS Rasismes lokallagskonferanse, 10. til 12. september.

september

1. Menneskerettsutvalget for homofile raser
mot Muslimsk studentsamfunns uttalelse om straff for
homofile og mener at de oppfordrer til brudd mot menneskerettighetene. • Gatas Parlament sier
i et intervju at “norske artister er
altfor dårlig til å engasjere seg, og
til å stille opp på arrangementer
for SOS Rasisme og slike ting.»
8. Over 100 asylsøkerfamilier
med barn får fortsatt ikke vurdert
sakene sine på nytt etter at Stortinget i sommer bestemte at barn
og barnefamilier som har vært i
Norge i over tre år skal få en mer
generøs vurdering av asylsøknaden. •Det blir tagget nazistiske
symboler på vegger og vinduer til
firmaet “Megleren Din» på Bakkland. ! Tre østerrikske menn blir
dømt til betinget fengsel etter å ha
ropt nazislagord i et øltelt i NordØsterrike. To av dem blir dømt til
12 måneders betinget fengsel for
brudd på loven som forbyr all
naziaktivitet i Østerrike.
9. Med 11 mot 10 stemmer
vedtar kommunestyret i Tokke,
Vest-Telemark, å utsette byggingen av flyktingbosteder til
tross for stor bostedsmangel i
kommunen. Om to uker skal to
liberiske familier komme til kommunen, uten permanent husvære.
• Professor og sosialmedisiner
Berthold Grünfeld og professor
i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, mener at Norge bør
vurdere å opprette asylmottak i
Afrika. • Opse Dihnsa Sasihga

både mat og tak over
hodet. ! En uke etter
det tragiske mordet
(23) har bodd i • Vigrid-sympatisører på en 14-årig gutt i
Norge og gått arresteres etter våpen- Sollentuna blir det holdt
på skole i snart tyveri.
flere manifestasjoner og
4 år. Hun får vite
demonstrasjoner av både
at på grunn av at • Det nazistiske NPD antifascister og nazister
hun ikke forsøker får stor oppslutning i i Sverige. • Tyskland
å dokumentere Øst-Tysk valg.
foreslår å opprette egne
sin identitet for å • 17-år gammel nazist EU-flyktningleire i
kunne returnere, arrestert for grov vold. Nord-Afrika for å stanse
skal hun om to
flyktningstrømmen til
uker forlate sitt rom på Svolvær Europa. • Dansk Folkepartis leder
statlige mottak for asylsøkere og Pia Kjærsgaard retter et frontalblir dermed kastet ut på gata. ! angrep på fundamentalistiske
Den Sør-Afrikanske regjering muslimer, da hun holder sin tale
nekter tusener av asylsøkere fra på partiets årsmøte i Odense.
Zimbabwe politisk asyl, sier en
20. Asylsøkere som kommer til
ny undersøkelse.
Norge med avslipte fingertup10. SOS Rasisme starter sin per for å unngå identifisering av
lokallagskonferanse i Risør.
fingeravtrykk, vil nå bli fengslet
15. Vigrid-leder Tore Tvedt og må sitte i fengsel til huden har
uttaler at norsk ungdom bør få en grodd. • Regjeringen annonserer
MP5 - en maskinpistol - i konfir- at de vil gi 1,2 milliarder kroner
masjonspresang. • SOS Rasisme neste år til norskopplæring for
gjentar kravet om et forbud mot innvandrere. ! 10% av velgerne
nazisme -Arrestasjonen av har etter et delstatsvalg i ØstVigrid-medlemmer i forbindelse Tyskland stemt på det nazistiske
med våpentyveriet på Jørstad- NPD . Det vil si at NPD får hele
moen viser nok en gang at de 11 representanter i parlamentet i
norske nazistene er en voldelig Sachsen. • Over 150 mennesker
og kriminell bevegelse, heter det samler seg i Dresden i Tyskland
i en pressemelding.
for å protestere mot framgangen
17. Carl I. Hagen frykter mus- til de to høyreekstreme partiene
limske nasjonalister, men er selv NPD og DVU under delstatsen religiøs nasjonalist uttaler
forsker Torkel Brekke.
18. Erna Solberg er svært lite
begeistret over planene til lokalpolitikere i Trondheim om å gi
asylsøkere med ulovlig opphold

Foto: Adam Tumidajewicz

valget.
22.Kommunal- og regionalminister Erna Solberg åpner den
nye internettportalen bip.no. BIP
står for Barnas og ungdommens
innvandringsportal.
24. En 17 år gammel nazileder
på Øvre Romerike varetekstfengsles for fire uker, siktet for å ha
skallet ned, sparket og utøvd grov
vold mot forsvarsløse personer.
! Russiske flypassasjerer nekter
å fly til Egypt før to kvinner kledd
i det muslimske kleslpagget hijab
blir kastet ut av flyet.
25. Argentinske Alejandra
Adriana Contrera nektes opphold
i Norge. Men barnevernet krever
at hennes to år gamle datter blir i
landet. • Funksjonshemmede har
fått nok av politikernes lammende
velvilje og krever en antidiskrimineringslov. • Frp-formann
Carl I. Hagens oppsiktsvekkende
uttalelser om profeten Muhammed i sommer blir fordømt av en
topptung samling kristenledere.
Men Hagen angrer ikke på uttalelsene.
29. Flere sjåfører hos Norgesbuss raser etter at sjefen sendte
en epost med rasistvitser rundt til
de ansatte. • 15-20 tenåringer fra
Redd Barnas ungdom overnatter
foran rådhuset i Sandnes for å protestere mot norsk asylpolitikk.

Lokallagskonferansene i 2005:
4.–6. februar og 2.–4. september

2004 – fra dag til dag
• Norge kan bli en apartheidstat
Ved å holde flyktningene atskilt i mottak kan vi bli en apartheidstat,
advarer Magne Raundalen, 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. (9.10)
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Oktober
• 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. (13.10)

• 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. (13.10)

1.Hva sa Redd Barna om
forholdene for barn i norske
asylmottak?
2. Hva synes du om
kirkeasyl?
3. Hva kunne du ha gjort
hvis nazisymboler ble tagget
på hus i din kommune?

net og tilegne seg nok informasjon til
å løse egne problemer. Selvhjelp har
medarbeidere med forskjellig kultur- og
språkbakgrunn.
Adresse:
Langes gate 1,
0165 Oslo
Telefon: 22 11 1017/ 22 11 10 85
Telefaks: 22 11 05 13
E-post: seif@seif.no
Internett: www.seif.no

Senter mot etnisk
diskriminering (SMED)
• SMED yter gratis rettshjelp til enkeltpersoner som utsettes for diskriminering på grunnlag av trosbekjennelse,
hudfarge og nasjonal/etnisk opprinnelse, de dokumenterer art og omfang
av diskriminering og fremmer forslag
til tiltak. Senterets virksomhet er
landsdekkende.
Adresse:
Pb. 677 Sentrum,
0106 Oslo
Telefon: 22 24 69 87 (gratis nr.)
Telefaks: 22 24 69 72
E-post: smed@smed.no
Internett: www.smed.no

SSB

13 Etiopere sultestreiket i Oslo domkirke. Her på kirketrappa under en demonstrasjon 28. oktober.
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1. Barkommunene
neombud
i forbindelse
Reidar
med bosetting
Hjermann sier at nord- • En muslimsk BIav flyktninger, fra
menn bør tenke seg om, student blir tilbudt
393 000 kroner til
etter at det har kommet «negerjobb».
i gjennomsnitt 425
frem at tsjetsjenske barn
000 kroner. Dette
og voksne i Norge blir • Trondheim trosser
vil gjøre det mer
mobbet etter massakren Erna Solberg, og gir attraktivt for komi Beslan.
asylsøkere med avslag munene å bosette
4. Kommunalminister støtte til livsopphold. flyktninger.
Erna Solberg(H) sier at • Finnsnes SOS
7. Den muslimTrondheim må regne
ske BI-studenten
Rasisme
arrangerer
med et “asyl-rush»
«Ali» kommer
etter at bystyret vedtok fakkeltog mot vold og på intervju til en
å trosse regjeringens rasisme.
konsulentjobb i
asylpolitikk ved å la
hodejegerfirmaet
avviste asylsøkere få
Delphi Consuløkonomisk hjelp inntil de blir ting, og blir spurt av administresendt ut av landet.
rende direktør om han vil vaske
5. SOS Rasisme frykter økt kontorene noen ganger i uken
stigmatisering av asylsøkere og - En «negerjobb», ifølge Delphiflyktninger i Norge, etter at en sjefen.
33 år gammel somalisk flyktning
9. Kristiansand SV vil at også
gikk amok med kniv i Finnsnes Kristiansand skal garantere at
i Troms. Finnsnes SOS Rasisme asylsøkere ikke blir uten mat og
arrangerer fakkeltog, for å vise at tak over hodet når de vises ut fra
at både innfødte nordmenn og inn- mottak i distriktet. Bakgrunnen er
vandrere i Finnsnes tar avstand fra regjeringens varslede tiltak mot
vold. Markeringen vil også sette asylsøkere som har fått avslag.
fokus på hvordan flyktninger og
11. FNs barnekonvensjon brytes
innvandrere ofte blir stigmatisert regelmessig i norske asylmottak,
og diskriminert i samfunnet.
fastslår Redd Barna i en rapport.
6. Regjeringen foreslår å sette av I rapporten fortelles det om brudd
midler slik at Norge kan knyttes på retten til fysisk og psykologisk
til et nytt dataregister over alle omsorg og forsørgelse, og om
visumsøkere. Systemet heter Visa brudd på retten til beskyttelse
Information System (VIS), og er mot utnyttelse og overgrep.
et ledd i arbeidet med å få kontroll
•Arbeids- og sosialdepartemenover tilstrømningen av asylsøkere tet presiserer at ingen skal sulte
og sikre en effektiv og differen- eller fryse i hjel, og at sosialtjesiert behandling av søknadene. nesten må yte livsnødvendig hjelp
•Regjeringen øker tilskuddet til i en akutt krisesituasjon, også til

personer uten lovlig opphold.
Dette er ikke regulert i lover eller
forskrifter, men følger av ulovfestede betraktninger om plikt til å
hjelpe mennesker i nød.
14. ! Påtroppende EU-kommissær Rocco Buttiglione mener
homofili er en synd og at flyktninger på vei til Europa må stanses i
Nord-Afrika.
19. Store nazisymboler og skrift
som «Dø!» og «Dra hjem» blir
påført et hus i Bø langs riksvei
36 mellom Bø og Gvarv. Huset
leies ut til tre studenter, hvor av
to har innvandrerbakgrunn. En av
de tre valgte å flytte hjem til Oslo
etter hendelsen.
21. En rekke organisasjoner
setter opp en flyktningeleir foran
Stortinget i protest mot regjeringens asylpolitikk. Målet med
aksjonen er å rette søkelyset mot
at flyktninger som har fått endelig avslag på asylsøknaden, blir
kastet ut av asylmottak og fratas
penger til livsopphold.
22. Irakere som har fått endelig avslag på sin søknad om asyl
av UDI eller UNE, kan nå, etter
nærmere vilkår, få midlertidig
arbeidstillatelse. Dette gjelder
både personer fra Nord-Irak som
opprinnelig hadde en tidsbegrenset tillatelse uten mulighet for
familiegjenforening og bosetting, såkalte MUFere, og andre
irakere som har fått endelig avslag
på søknad om asyl. Dette innebærer at asylsøkere som har bodd i
Norge i over fem år fortsatt ikke
får oppholdstillatelse, eller rett til
familiegjenforening.

Foto: Adam Tumidajewicz

25. «Nasjonal» Ungdom utfører propagandaaksjoner rundt
omkring på det sentrale Østlandet og Vestlandet. • Demokratene
og nestleder Jan Simonsen inviterer forskeren Jarle Synnevåg til
Stortinget. Synnevåg ble i sin tid
bøtelagt og måtte gå fra jobben
i Forsvaret for sine rasistiske
utsagn.
26. 13 etiopere sitter i sultestreik
i Oslo domkirke i protest mot
norsk asylpolitikk. Samtlige
ønsker kirkeasyl. Alle har fått
avslag på søknad om opphold i
Norge og skal være kastet ut av
asylmottakene de har vært på.
27. Vigrid har den siste tida vært
aktive i Larvik, med dåp på Mølen
og andre steder med tilknytning til
norrøn mytologi. - Det nystartede
Larvik SOS Rasisme har derfor
en viktig jobb foran seg som
Vigrids motstykke, sier leder
Lars Brønseth.
28. Operasjon Dagsverk for alle
norske videregående skoler. Over
hele landet tok ungdommer seg fri
fra skolen for å jobbe for en god
sak. I Trondheim, Oslo, Drammen
og Haugesund jobbet OD-aktivister og vervet 983 nye medlemmer
til SOS Rasisme.
29. Utlendingsnemnda mister
sitt uavhengige kunnskapsgrunnlag for behandling av asylsøkerklager. Fra 1. januar skal nemnda
bruke samme informasjon som
UDI. - En svekkelse av den reelle
klageretten, mener flyktningorganisasjoner.

• Statistisk sentralbyrå (SSB) lager
offisiell statistikk og analyser om
det norske samfunnet, og de har
en utstrakt forsknings- og analysevirksomhet. De produserer over 800
statistikker i året.
Adresse:
Postboks 8131 Dep,
0033 Oslo
Telefon: 21 09 00 00
Telefaks: 21 09 49 73
E-post: ssb@ssb.no
Internett: www.ssb.no

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

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

Statsløs
• En person uten statsborgerskap i noe
land. En statsløs person er ikke sikret
rettigheter som oppholds- og arbeidstillatelse og får ofte «dobbeltstraff» i
rettssystemet. I verdenserklæringen
om menneskerettigheten artikkel 15, 1
og 2, heter det: «Enhver har rett til et
statsborgerskap. Ingen skal vilkårlig
berøves sitt statsborgerskap eller
nektes retten til å forandre det.»

Tilbakevending
• Brukes om personer med flyktningbakgrunn som vender tilbake til sine
hjemland. Tilbakevending kan skje på
eget initiativ eller være organisert av
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1. Hvorfor markeres Krystallnatten?
2. Hva synes du om at kommunalminister Erna Solberg vurderer om
det skal blir straffbart for asylsøkere
å komme til landet uten reisedokumenter?
3. Hvordan kunne du ha markert
Krystallnatten på ditt hjemsted?

2004 – fra dag til dag

November
• Jakter menn med rasisme-motiv
I Tønsberg ble en butikkinnehaver alvorlig skadd etter at han ble overfalt
og bakbundet før forretningen hans ble forsøkt påtent tirsdag 23.
november. Den 25. september 2002 ble den samme butikken påtent. Den
gang med en brannbombe som ble kastet inn i lokalene, og et hakekors
ble malt på veggene.
Den forrige brannen blei ikke oppklart, og skapte stor frykt i innvandrermiljøet i Tønsberg, den daværende innehaver ga etter hvert opp driften
av butikken.
Saken etterforskes som et rasistisk anslag, og politiet jakter på tre unge
menn, melder TV 2 Nettavisen.

• Familie har bodd på asylmottak i fem år
Siden 1999 har en firebarnsfamilie fra Kosovo bodd på asylmottak i Rjukan uten at UDI og Utlendingsnemda har klart
å fatte en endelig avgjørelse om opphold i Norge. Nå begynner barna å få psykiske problemer, melder Telemarksavisa
29.11.04.
Fem år etter at familien kom til landet går saksbehandlingen fortsatt tregt. Etter det TA kjenner til, er det nå bestemt at
saken skal opp i et nytt møte, men at «Berammelseskontoret ennå ikke har fastsatt tidspunkt for berammelsen». Ifølge
familiens advokat kan det fortsatt ta «en del måneder» før dette nemndsmøtet vil finne sted.
I mellomtiden lider minst ett av barna i denne asylsøkerfamilien på grunn av byråkratens sendrektighet.
– En forferdelig situasjon vi ikke unner noen andre å komme opp i. Nå håper jeg virkelig dette marerittet snart tar slutt,
sier faren i familien.

myndighetene. Den kan foregå med
eller uten offentlig støtte og annen
aktiv stimulans eller tilrettelegging. Se
også «Repatriering».

Tolking
• Tolkning i offentlig sektor er nødvendig for at fagfolk og tjenestemenn skal
kunne etterleve veilednings- og informasjonsplikten også i kommunikasjon
med minoritetsspråklige. Informasjons- og veiledningsplikten er fastlagt
i forvaltningsloven (§§11, 16, 17) og i
ulike særlover (jf. f.eks. Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen,
Nordisk språkkonvensjon).
• Tolk skal bestilles når språklig
assistanse er nødvendig for å oppnå
forsvarlig kommunikasjon, eller når
den minoritetsspråklige selv ber om
tolk.

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

Utlendingsdirektoratet (UDI)
• UDI behandler søknader om visum,
oppholdstillatelse, arbeidstillatelse,
statsborgerskap og asyl. I tillegg
jobber de også med blant annet
utlendingskontroll, mottagelse av asylsøkere, og integrering av flyktninger
i norske kommuner. UDI ligger under
Kommunal- og regionaldepartementet
(KRD).
Adresse: Postboks 8108 Dep.0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00
Telefaks: 23 35 15 01
Internett: www.udi.no

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

UNE (Utlendingsnemnda)
• Ble opprettet ved lov av 30. april 1999
nr. 22 om endringer i utlendingsloven.
UNE har vært i virksomhet siden
01.01.2001. UNE er administrativt
underlagt Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og behandler klager
på Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak
etter reglene i utlendingsloven og
utlendingsforskriften.
• UNE er et frittstående domstollignende
forvaltningsorgan. Verken Stortinget, regjeringen eller departementet
kan instruere UNE om lovtolking,
skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av
den enkelte sak.
Adresse:
Postboks 8165 Dep.,
0034 Oslo
Telefon: 21 08 50 00
Telefaks: 21 08 50 01
E-post: postmottak@une.no
Internett: www.une.no

Krystallnattmarkeringen i Oslo, 9. november 2004

Foto: Siri Kinge Ovstein
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2. Raufoss-supporterne tropper opp hos
Utlendingsdirektoratet i
Oslo. Med seg hadde de 3.321 • Krystallnatta
moni i regi av
underskrifter til støtte for markeres 9.
den nazistiske
familien Cole, som har mistet november.
organisasjonen
oppholdstillatelsen i Norge
Vigrid. Vigridetter at Raufoss rykket ned til • NRK får kritikk leder Tore Tvedt
for rasistisk
2. divisjon.
besøker Trønde4. ! Britisk politi etterforsker språk.
lag, men da han
flere reggae-artister for å se om • Utvist afghakommer til Fosen
deres tekster har spredd homo- ner blir drept i
blir han stanset av
fobiske holdninger og om dette
politiet.
har noen sammenheng med den hjemlandet.
17. Eminem
kraftige økningen i vold mot
bestemmer seg
homofile i England. Reggae- for å ikke kalle svarte for ‘nigger‘
artisten Sizzla blir nektet adgang i tekstene sine. Han har selv uttalt
til Storbritannia og hans konserter til Rolling Stone at han ikke
i landet er avlyst.
lenger liker det rasistisk ladete
9. Krystallnatta blir markert ordet. Derimot har han ingenting
av SOS Rasisme over 30 steder imot å bruke ordet ‘faggot‘ om
i Norge.
homofile.
10. Sju av etioperne som
18. SOS Rasisme krever at NRK
sultestreiket i Oslo domkirke, beklager kraftig ordbruk i chatblir satt på gata av politiet. De teprogrammet Blender. Seerne
har bodd på Fredensborg bosenter ble spurt om kringkastingssjef
siden de avsluttet sultestreiken 28 John G. Bernander er «guling»,
oktober.
«neger» eller «arier». Også Kring14. En afghansk firebarnsmor kastingsrådet krever forklaring av
som bodde på Sjøvegan, blir drept NRK2 og Blender-redaksjonen.
av sin ektemann, med sine barn
19. ! En ortodoks jøde blir
som vitner, etter hun ble utvist fra skutt og drept i den belgiske
Norge i oktober.
byen Antwerpen. Samme dag blir
16. Lensmannen i Åfjord blir det kjent at en jødisk ordfører er
invitert med på en dåpssere- blitt truet på livet i nabolandet

Nederland.
25. Kommunalminister Erna
Solberg sier hun vil vurdere om
Norge skal straffe asylsøkere som
kommer uten identitetsbevis, slik
praksisen er i Storbritannia. !
En Blackburn-fan ilegges 12.000
kroner i bot og blir utestengt fra
alle fotballbaner de neste fem
årene etter å ha kommet med
rasistisk hets mot en spiller under
en Premier-League kamp.
26. Molde SOS Rasisme arrangerer en seks timer lang maratonkonsert.
29. Dommer Svein-Erik Edvartsen blir utsatt for rasistiske rop
da Stjernen spiller hockeykamp.
I tredje periode av kampen kalte
dommeren til samtale med arrangementsansvarlig i hallen for å
få slutt på tilropene. • På Stord
i Hordaland holder Vigrid en
«dåpsseremoni» som opptak av
et nytt medlem til den nazistiske
organisasjonen.
30. Etter seks års opphold i
Norge, kommer politiet hjem til
familien Kurgas på Vestlandsheimen, hvor kone og småbarn
blir hjelpeløse vitner til at faren
blir hentet til arresten for deportasjon.

Urbefolkning
• Den opprinnelige befolkningen i et
område.

Ureturnerbare asylsøkere
• En person som har fått avslag på
søknad om asyl eller opphold men som

– Han hørtes hvit ut i telefonen
Det ble full forvirring og ubehagelig stemning på julefesten til det britiske rasistiske partiet BNP, etter at festarrangørene hadde gjort en feilvurdering da de bestilte discjockey, skriver dagbladet. DJ-en som troppet opp og underholdt på rasistenes julefest var nemlig svart. Det var en
tabbe. Mannen som bestilte ham ante det ikke. DJ-en hørtes hvit ut i telefonen, sier BNP-talsmann Bob Garner, ifølge avisa Daily Mirror. Alle
ble litt oppbragt da DJ-en dukket opp. Mange følte ubehag - jeg også faktisk - og et par stykker forlot festen, sier Garner. Dette viser bare at de
aldri kan bli et legitimt politisk parti.

Asylbarn er
rettsløse i Norge
Barneombud Reidar Hjermann mener
at asylbarn som kommer alene til Norge
er rettsløse, melder Dagsavisen. Han er
kritisk til at asylbarn uten oppholdstillatelse blir nektet hjelp fra barnevernet og
dermed ikke er underlagt rettighetene
som alle barn skal ha på norsk jord.
– Når du ser en enslig tolvåring på gata,
skal du da spørre om hun eller han
har oppholdstillatelse før du vurderer å
hjelpe barnet?, sier Hjermann til P4. Det
er Barnevernet, ikke Utlendingsdirektoratet som skal ta omsorg for barna, slår
Barnevernet fast.

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!

2004 – fra dag til dag
• Fire nazister arrestert
Fire svenske nazister som ble arrestert 19.11.04
planla ifølge pressetalsmann for politiet i
Västmansland, Ulf Palm, massemord av politiske
motstandere. Nazistene skal ha planlagt å utføre
en rekke politiske mord og sprengningsattentat. De
arresterte nekter skyld. Men blir de dømt for brudd
på terroristloven risikerer de fengsel på livstid.
Minstestraff for en slik forbrytelse er fire års fengsel,
melder VG
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Krystallnatta
• Uforsvarlig alderstesting av enslige
mindreårige asylsøkere
I en og samme munn ble hjørnetanna
bedømt til 32 år, ei annen tann til 17 år. Dette
får Asyladvokatene til å rase mot UDIs bruk
av alderstester for mindreårige asylsøkere.
I følge advokat Arild Humlen, som leder
Den Norske Advokatforenings lovutvalg for
asylsaker og utlendingsrett, går alderstestinga på rettssikkerheten løs. Dette melder
Dagbladet (17.11)

• Rasistiske tilrop mot hockeydommer
– Du er norges største kebab, var et av tilropene Svein-Erik Edvartsen ble utsatt for da Stjernen
spilte hockeykamp 29. november, melder NRK. Dommeren er norsk, med pakistansk bakgrunn.
Hetsen kom fra Stjernens supportere, Red Beavers. Det er uheldig med den økende tendensen til rasisme blant tilskuere, mener Edvardsen. Dommeren med norsk mor og kanadisk far
forteller at han har skrevet en rapport til ledelsen i ishockeyforbundet om hvordan han oppfattet
hendelsen. – Jeg har aldri opplevd lignende verken på ishockeyarenaen eller på fotballbanen,
sier Edvartsen som også dømmer fotball på eliteserienivå. Supporterklubben har sendt brev til
dommeren, hvor de beklager hendelsen. Stjernen Hockey fikk en advarsel i form av en irettesettelse etter hendelsen

Krystallnattamarkeringen i Oslo:
Falske anklager mot SOS Rasisme
AV MARI STINE JOHANSEN
SOS Rasisme har markert Krystallnatta med fakkeltog i mange
år, også i hovedstaden. I Oslo
blir mer enn 130 organisasjoner
invitert til å delta i arbeidet. Fakkeltoget blir arrangert til minne
om Holocaust og for å mobilisere til kampen mot rasisme og
nazisme i dag.
Hva skjedde 9. november?
Tidlig tirsdag 9. november ble
SOS Rasisme gjort oppmerksom
på en melding på hjemmesidene
til det innvandrerfiendtlige partiet
Demokratene Oslo. Partiet påsto
at «Norske jøde- og Israelhatere
har kuppet markeringen» og så
videre «For å synliggjøre at ikke
alle nordmenn er antisemitter, vil
Demokratene Oslo delta i markringen under israelsk flagg».
Krystallnattkomiteen i Oslo hadde
på forhånd vedtatt hvilke paroler
som skulle brukes i markeringen.
Hverken israelske eller palestinske flagg var ønsket i toget, da
arrangementet ikke tar stilling
i konflikten i midtøsten. SOS
Rasisme sendte raskt ut en pressemelding om at Demokratene
ikke var velkomne til å delta i fakkeltoget. Politiet i Oslo ble også
kontaktet i tilfelle Demokratene
allikevel ville møte opp og provosere toget. Før togavgang fikk
arrangørene beskjed om at politiet
hadde stoppet en gruppe motdemonstranter fra Demokratene og
fra organisasjonen NIS (Norsk
Israelsenter) med Israelske flagg.
Fakkeltoget gikk rolig for seg, og
side om side spaserte antirasister
i alle aldre. Det var både jøder,
muslimer, kristne og ikke-religiøse. Noen bar Davidstjernen,
noe som selvfølgelig var tillatt
fra arrangørenes side.
Anmeldelse av Demokratene
Etter Krystallnattmarkeringen
gikk Demokratene ut på sine
hjemmesider med nye ærekrenkende anklager mot SOS Rasisme.
Dagligledelsen i organisasjonen
vurderte disse som så alvorlige
at det ble levert en anmeldelse
av ledelsen i Demokratene for
injurier. – Å bli kategorisert
som «jødehatere» av et parti som
«Demokratene» er direkte ærekrenkende, skriver leder i SOS
Rasisme, Trond Thorbjørnsen, i
anmeldelsen til Sentrum Politistasjon. - Utsagnet ble fanget opp

Årets markering av Krystallnatta i Oslo fikk større medieoppmerksomhet enn noen gang. Flere medier lot seg
lure da det innvandrerfiendtlige partiet Demokratene
prøvde å sabotere markeringen, og anklaget SOS
Rasisme for å være jødehatere.

av og fått dekning i amerikanske
aviser og israelsk radio. Vi har
aldri og kommer heller aldri til å
uttale oss negativt om jøder, slo
Thorbjørnsen fast.
Usanne påstander fra TV 2
Før togavgang på Jernbanetorget,
intervjuet TV2 politisk nestleder
Ola Melbye Pettersen i SOS
Rasisme. Journalisten spurte
Melbye Pettersen om «hvorfor
jøder ble nektet å delta i
fakkeltoget». Hans svar var
klart og tydelig: Ingen jøder blir
nektet å delta på arrangementet.
Israelske eller palestinske flagg
er ikke ønsket i fakkeltoget.
I TV2 nyhetene kl. 21.00 ble
dette innslaget allikevel vist med
påstanden om at jøder ble nektet
å delta, våre uttalelser var da
klippet i stykker. «Jøder uønsket»
var headingen på innslaget. I
innslaget ble det fokusert på at
enkelte jøder, fra organisasjonen
NIS, følte seg nektet å gå i
toget, fordi de bar Israelsk
flagg. Trond Thorbjørnsen tok
kontakt med TV2 for å få rettet
opp det som kunne virke som en
misforståelse. Innslaget ble ikke
rettet opp, men i stedet sendt igjen
klokken 23.30 der TV2 i tillegg
hadde med en uttalelse fra Carl
I. Hagen som kommenterte at
det var sjokkerende at jøder var
nektet adgang til markeringen. I
forbindelse med TV2-nyhetenes
sending kl. 18.30 den 10. november
var Thorbjørnsen intervjuet. Flere
ganger i intervjuprosessen ville
TV2s journalist vite om jøder
var blitt nektet adgang, og like
mange ganger ble dette avvist.
Likevel var tonen på innslaget
i nyhetssendingen 18.30 onsdag
10. november at jøder hadde blitt

nektet adgang til fakkeltoget
foregående kveld. SOS Rasismes
innsigelser ble klippet ned til et
minimum, og ikke tillagt særlig
vekt. I nyhetssendingen klokken
21.00 samme dag, var hele
intervjuet med Thorbjørnsen
klippet vekk. SOS Rasisme
klaget TV2 inn for PFU (Pressens
Faglige Utvalg), fordi kanalen
presenterte Demokratenes falske
påstander som en «redaksjonell
sannhet». TV2 har også unnlatt å
bringe videre opplysninger fra den
mosaiske (jødiske) menigheten i
Oslo, i deres e-post til SOS
Rasisme torsdag 11. november.
Der heter det: «Styret i Det
mosaiske trossamfund registrerer
med undring på den vinkling
TV2 har valgt, når det gjelder
dekningen av kontroversen rundt
årets markering i Oslo om kvelden
9. november. Dette desto mer
fordi nyhetsredaksjonen i TV2
ble informert om vårt syn på
saken.»
– At TV2 valgte å være
mikrofonstativ for Demokratene
er svært beklagelig, sa Trond
Thorbjørnsen uka etter innslaget.
- Oppslagene har ikke bare ført
til negativ oppmerksomhet om
SOS Rasisme, det har også
skremt en del folk. Når TV2
brukte begrepet «jøder uønsket»
var det en del jøder som trodde
jøder faktisk var uønsket i toget.
Den massive pågangen på telefon
og e-post i ettertid viser tydelig
dette. Fortvilte jødiske mødre til
barn som har opplevd rasistisk
trakassering har ringt inn og fortalt
hvordan dette var nok en sak som
fikk dem til å tvile på om de hadde
en framtid i Norge. - Vi har fått
nyttig erfaring i hvordan TV2
fører sin journalistikk. Vår tillit til

p.g.a. forhold i hjemlandet ikke kan
sendes tilbake. De ureturnerbare får
ikke personnummer, støtte til livsopphold, norskundervisning eller mulighet
til midlertidig arbeidstillatelse.

Utlendingsloven og
utlendingsforskriften

TV2-nyhetene er pulverisert. Til
tross for mye informasjon fra oss
både før selve arrangementet og
i etterkant av oppslagene, valgte
de å kjøre på sin løgnaktige og
spekulative vinkling.

• Utlendingslovens bestemmelser gir
rammer for utlendingers adgang til
Norge og deres opphold i landet.
Utlendingsforskriften angir nærmere
hvordan utlendingslovens regler skal
håndheves.

Oppklarende brev
Det ble i ettertid sendt ut brev til
alle tilslutta organisasjoner og alle
stortingsrepresentanter der SOS
Rasisme orienterte om saken.
Justisminister Odd-Einar Dørum
ringte leder Trond Thorbjørnsen
etter å ha mottatt brevet, og takket
for informasjonen han hadde
fått. Han syntes SOS Rasisme
hadde vært veldig ryddige i sin
håndtering av saken og han tok
informasjonen til etterretning.
Det mosaiske trossamfund valgte
i etterkant også å ekskludere to
av sine medlemmer som deltok
sammen med Demokratene på
Krystallnatta.

• Per 1. januar 2004 bodde det 204 731
utenlandske statsborgere i Norge.
Disse utgjorde 4,5 prosent av folketallet.

Gjentakelse av falske påstander
i flere av landets aviser har
personer som er tilknyttet Demokratene hatt leserinnlegg der de
har gjentatt de falske påstandene
om at SOS Rasisme diskriminerer
jøder. SOS Rasisme har ved flere
anledninger svart på disse leserinnleggene for å tilbakevise disse
påstandene.
Erna Solberg avviser krav
fra Jan Simonsen
Stortingsrepresentant for Demokratene, Jan Simonsen, krevde at
SOS Rasisme skulle bli fratatt
statsstøtten på grunn av påstanden
om at SOS Rasisme diskriminerer
jøder. – Jeg vurderer situasjonen
slik at det ikke er tilfelle at SOS
Rasisme bedriver diskriminering
av jøder, slik stortingsrepresentant Jan Simonsen påstår. Jeg vil
derfor heller ikke vurdere å stanse
videre økonomisk støtte av organisasjonen, skrev Erna Solberg i
sitt svar til Jan Simonsen.
Saken med Krystallnatta i Oslo
viser tydelig at det er miljøer
i Norge som ønsker å skade
det antirasistiske arbeidet SOS
Rasisme driver. Det er synd, men
det viser også hvor viktig det er å
fortsette å markere Krystallnatta
– uansett hva Demokratene og
andre ekstreme partier mener.
• Mer info: www.sos-rasisme.no/
krystallnatta

Utenlandske statsborgere

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

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

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

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

Voksenopplæring i norsk
• Voksne innvandrere, inkludert
flyktninger, asylsøkere og personer
med oppholdstillatelse på humanitært
grunnlag får gratis opplæring i norsk
med samfunnskunnskap. De som har
utdanning på grunnskolenivå eller mer
kan få inntil 850 timer, mens de som
har svakere utdanningsbakgrunn kan
få inntil 3000 timer opplæring. Tilbudet
gjelder også innvandrere og flyktningelever i folkehøgskolene. Innvandrere
har rett til å ta to timer undervisning i
uken i betalt arbeidstid hvis de også tar
tilsvarende undervisning i fritiden.
• Regjeringen kuttet støtten til norskopplæring for asylsøkere fra 1.1.2003.
• Kommunen har det administrative og
faglige ansvaret for denne undervisningen. Den avgjør hvem som skal
arrangere disse kursene og godkjenner
undervisningsoppleggene. Her får
man også nærmere opplysninger om
tilbudene.

Xenofobi
• Se «Fremmedfrykt».
• Kilder: Caplex.no, Bokmålsordboka på
Internett, SOS mod Racisme i Danmark,
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1. Hva var det Sejdefa Kurgas og de
andre asylbarna fra foreningen SoHo
gjorde for å fremme sin sak?
2. Ble du overrasket over Statistisk
Sentralbyrås statistikk over lovbrudd
begått av asylsøkere i 2001?
3. Hva kunne du gjort om du fikk vite
at nazister planla en nazimars på ditt
hjemsted?

2004 – fra dag til dag

Desember
• Sprer rasistisk musikk
I USA er rasistisk hat-musikk på fremmarsj, skriver NRK. Hvite ungdommer sprer rasistmusikk i
skolegårdene fordi de er lei av “svarte rapperes
diskriminering av hvite». Dette sammen med
hakekors, rasistiske tatoveringer og rasistiske
politiske slagord. Det kalles av NRK et korstog
for hvit makt som spiller på den generelle frykten
i det amerikanske samfunnet etter 11.9, og
skepsisen mot de som tenker annerledes og folk
med fremmedartet utseende.

• Russ mot rasisme

• Står sammen mot rasisme
De var få, men til gjengjeld svært så engasjerte, ungdommen som i
desember møttes i Skien for å snakke om rasisme og fordommer, skriver
ta.no. Sammen med andre organisasjoner arrangerte Røde Kors Ungdom
«The Wall» - en vegg mot fordommer. Salen var ikke engang halvfull, men
de som møtte opp hadde mye fornuftig å si. Blant annet snakket de om
egne fordommer. Arrangementet var et ledd i å forebygge fordommer, og
de som var møtt fram fikk mye ut av det og var fornøyd med arrangementet. - Det var utrolig lærerikt. Slike arrangementer gir håp, det er gøy å se
at andre engasjerer seg, sier Andreas Sørensen.

-Det har vært en tradisjon for russen i Brumunddal å gå i fakkeltog
mot rasisme. I år utvidet vi det ved å arrangere en «veldedighetskonsert» i Teatersalen etter fakkeltoget, forteller revysjef Jenny
Skumsnes Moe til Ringsaker blad.
Under konserten 18. desember bredde programmet seg fra rock
til julefortelling med Sigbjørn Johnsen. Arrangementet startet med
fakkeltog fra Ringsaker videregående skole, der Hogne Ormåsen
fra SOS Rasisme holdt appell. Fakkeltoget endte ved Teatersalen. Forestillingen var variert og dekte flere musikksjangere.
Inntekten gikk til SOS Rasisme.

Hvordan starte lokallag
Hvordan starter vi et lokallag?
• Det første man må gjøre er å danne et
styre, og velge en leder/kontaktperson,
en økonomiansvarlig og en sekretær.
Neste skritt er å sende inn årsrapportskjema til organisasjonens sentralledd- og dere blir så registrert hos oss.
Det betyr blant annet at dere blir satt
opp på vår postliste og får informasjon om SOS Rasisme, konferanser,
løpesedler - og mer.
• Det neste dere bør gjøre er å skaffe
dere en postboks, eller hvis dere
foretrekker det kan posten sendes til
kontaktpersonen. Så må dere opprette
en konto for lokallaget, det er nødvendig blant annet for at sentralt i SOS
Rasisme kan betale ut penger til dere.

Vis at dere er der
• Neste skritt på veien er å gjøre det
kjent i lokalmiljøet at dere har startet.
Begynn med en stand, løpeseddelaksjon eller en plakataksjon, og fortell at
lokallaget er startet opp.
• Inviter for eksempel til et aktivistmøte
der dere diskuterer hva dere skal jobbe
med. Som regel finnes det allerede
noen personer på deres hjemsted
som er medlemmer, og også disse bør
få en invitasjon. Oversikt over disse
kan dere få ved å ta kontakt med vårt
kontor i Haugesund på telefon 52 71 21
75, der kan dere få adresseetiketter til
alle medlemmer i området.
• Oppsøk også lokale avis og nærradioer, spør om de kan lage et oppslag
på at dere er startet - og si hvor og
når dere skal ha møte. På et slikt møte
kan dere gjerne få hjelp fra ledelsen
i SOS Rasisme, kanskje trenger dere
noen som kan holde en innledning – ta
kontakt.

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

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

Les mer på:
• sos-rasisme.no/bliaktiv
eller kontakt oss for mer info!

SOS Rasisme deltok med et fargerikt innslag i motdemonstrasjonen til nazimarsjen i Sverige 11. desember. Foto: Trond Thorbjørnsen

desember

1. Norges Ishockeyforbund gir en
advarsel i form av
en irettesettelse etter • Posten donerer 300 Telemark viser en
de rasistiske tilropene 000 til SOS Rasisme. spørreundersøkelse,
i Stjerne- hallen 28. • 26 organisasjoner
gjort av Norfakta
november, og sier
Markedsanalyse, at
leverer
et
opprop
mot
«hvis lignende situakun 9 % ønsker at
sjoner oppstår senere regjeringens asylpo- kommunene i fylket
vil vi ikke nøle med litikk.
bør ta i mot flere
å sette i verk tiltak og • Norske antirasister flyktninger, 41 % vil
sanksjoner». • Arbei- demonstrerer mot
ha færre, 39 % vil ha
derparti-politiker og
like mange som før,
nazimarsjen
i
Salem.
leder i Flerkulturelt
og 10 % vet ikke.
Forum i Sandefjord,
! BBC publiserer
Pournima Singh, uttaler at den resultatene fra en spørreundersønazistiske organisasjonen Vigrid kelse, som viser at 45 % av den
bør forbys å holde seremonier på britiske befolkningen over 16 år
offentlige steder.
ikke vet hva Auschwitz er.
2. ! Flere menneskerettig4. ! I Norfolk i USA får asylhetsgrupper i USA advarer søkere og arbeidsledige tilbud om
skolemyndigheter og foreldre gratis kjøreskole for å få bedre
om den økende tendensen muligheter til å få jobb senere.
av rasistmusikk som spres i
5. ! 83 nazister fra flere østeuskolegårdene. De ekstreme ropeiske land blir arrestert under
plateselskapene, som Calverts en nazifest på en restaurant i SloPanzerfaust, lokker ungdommmer vakia. • To personer blir lettere
med gratis CD-er der musikken skadet når nazister og antifasciser fengende og de rasistiske ter braker sammen i Stockholm i
tekstene snikes inn bakveien. • Sverige.
En spørreundersøkelse i Sveits
6. ! Det oppstår full forvirring
avslører at over to tredjedeler og ubehagelig stemning på
av Sveits befolkning frykter julefesten til det britiske rasistiske
tilstrømmingen av utlendinger partiet BNP, når de oppdager av
mer enn krig og terror.
de har booket en mørkhudet DJ.
3. Kurdisk gruppe Oslo av SOS
7. En spørreundersøkelse i
Rasisme arrangerer demonstra- Oslo viser at 85% av personer
sjon foran Stortinget i Oslo for med utenlandsk bakgrunn ikke
å demonstrere mot måten de og har følt seg diskriminert de siste
andre asylsøkere og flyktnin- 12 månedene. (Undersøkelsen
ger blir behandlet på i landet. • omfattet ingen mørkhudede afriResultatene fra en internasjonal kanere).
undersøkelse viser at barn av
10. Statistisk Sentralbyrå publiflyktninger og innvandrere tilpas- serer sin statistikk over lovbrudd i
ser seg og klarer seg bra i Norge. Norge i 2001 som viser at asylsø• Sejdefa Kurgas og de andre kere sto bak mindre enn 1 prosent
asylbarna fra foreningen SoHo av disse. • Elever ved Jessheim og
stopper Statsminister Kjell Magne Hvam videregående skole blir tilBondevik på vei til et møte, og gir delt Ungdommens fredspris 2004
han et bønnebrev om å at Sejdefa i Göteborg for deres engasjement
skal få tilbake faren sin, som 1. mot mobbing, vold og rasisme.
desember ble sendt ut av landet. • I
11.
3000
antirasister

demonstrerer mot den årlige
nazimarsjen i Salem i Sverige,
blant dem er SOS Rasisme sin
delegasjon på ca. 40 stykker.
Nazistene samler ca. 1000
personer.
12. Fredsmekler Petter Skauen
foreslår midlertidig stans av all
asylbehandling i Norge, dette for
å få has på landets dårlige integreringspolitikk. • Fremskrittspartiet
bestemmer seg for å stille lister til
sametingsvalget for å få lagt ned
hele Sametinget. • I en studentbolig i Bø blir det tegnet hakekors på
tre hybeldører. I to av leilighetene
bor det studenter med innvandrerbakgrunn.
13. En eierløs pengekonvolutt
har vokst seg stor, og blir til en
gedigen julegave fra Posten Norge
til SOS Rasisme. Beløpet er på
297 000 kroner.
14. ! Lederen for det ekstremt
rasistiske partiet British National
Party (BNP), Nick Griffin, blir
arrestert for å provosere fram
rasisme.
15. Stortinget vedtar å gi
98 vietnamesiske, statsløse
båtflyktninger bosetningstillatelse
i Norge med 53 mot 47 stemmer.
Vedtaket resulterer i at Norge vil
motta 100 færre kvoteflyktninger
de neste tre årene. • Jan Simonsen
fra Demokratene fremmer et
forslag i Stortinget om at det
opprettes lukkede mottaksleire
der
samtlige
asylsøkere
plasseres etter at de er kommet
til Norge. Forslaget får kun
støtte fra Fremskritttsparteiet
og blir dermed nedstemt. !
Sju nazister blir arrestert i
Spania for angrep på moskeer
og foretninger eid av muslimer.
• Det spanske fotballforbundet
starter etterforskning av sin egen
landslagssjef, Luis Aragones.
Grunnlaget for etterforskninga
er påstander om rasistiske
uttallelser om Arsenal-spissen

Thierry Henry. • Den siste
pilaren blir plassert i et enormt
minnemonument over Holocaust
i Berlin i Tyskland.
21. SOS Rasisme, Biskopen i
Oslo, Redd Barna, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, AKP, SV,
Blitz, Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig råd, Norsk Folkehjelp og
16 andre politiske og humanitære
organisasjoner leverer et felles
opprop mot regjeringens asylpolitikk. • NRK avslører at rundt
40 personer som har fått endelig
avslag på asysøknad, men som
ikke kan kastes ut av landet, nå
lever uten mat og husly i Oslos
gater uten å få hjelp av sosialkontoret. ! FNs høykommissær for
flyktninger kritiserer Stortingets
vedtak om å gi opphold til de 100
statsløse vietnameserne i stedet
for hundre kvoteflyktninger. •
Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) dømmer det spanske
fotballforbundet til å betale i
overkant av en halv million kroner
for den rasistiske hetsen flere av
de engelske landslagsspillerne
ble utsatt for av publikum under
landskampen mellom Spania og
England 17. november.
22. Leder av Advokatforeningens lovutvalg for asylsaker,
advokat Arild Humlen, går hardt
ut mot Utlendingsmyndighetenes stadig mer kyniske måte å
behandle asylsøkere på. • Barna
på Lierskogen asylmottak mottar
julegaver som elever ved Sylling
skole i Buskerud har donert. •
Norges kristne råd og Mellomkirkelig råd oppfordrer alle landets
menigheter til å ta kontakt med
kommunene for å sørge for at
asylsøkere uten lovlig opphold i
Norge får nødhjelp ved behov.
23. Oslo-biskop Gunnar Stålsett
slakter Norges flyktningpolitikk
under Kirkens Bymisjons gategudstjeneste på Jernbanetorget.
Han sier blant annet: - Vi har et
velutviklet system for retur av
tomflasker i vårt land, men ureturnerbare flyktninger ville hatt
større beskyttelse av dyrevernloven enn det de får i praktisk
politikk i Norge.
24. De eneste tre personene
som sitter i kirkeasyl i Norge
mottar kommunalminister Erna
Solbergs «rause julegave» i form
av et tredagers amnesti mot utkastelse. ! Danmarks statistikk over
behandling av asylsøknader viser
at kun 338 personer har fått asyl i
landet i 2004. TV2 Danmark forteller at det trolig skyldes at land
som Somalia, Irak og Afghanistan regnes som såpass trygge at
alle asylsøkere fra disse landene
får avslag på sine søknader.

2004 – fra dag til dag
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Kultur

Valet

Tekst & musikk: Peggy Seeger, Song of Choice
Svensk tekst: Mikael Wiehe
Fröna växer sakta under ytan
Dom trivs där det är fuktigt, mörkt och kallt
Först när bladen börjar synas
kan man se att det är ogräs överallt
Men om man tittar bort
inget hör, inget ser
hur vet man då
För hör man inget, finns väl ingenting
Och det, man inte ser, finns säkert inte till

Mikael Wiehe under demonstrasjonen mot nazimarsjen i Salem, 11. desember 2004.
Foto: Ola Melbye Pettersen

UT I VERDA?
REIS TIL ASIA, AFRIKA OG
LATIN-AMERIKA MED
VERDENSMAGASINET X.

I mars har du fortfarande tid
Du kan ta det innan knopparna slår ut
Men om du låter det stå kvar tills sommar’n är
förbi
så har det växt dej över huvudet till slut
Idag tar rasisterna en
Imorgon så tar dom kanske två
Frankrike tar dom med storm
Vem vet när det är dej, dom ger sej på
Vakna upp
Fatta mod
Börja se dej omkring
Bli inte en av dom
som bara står där sen
och säger att jag visste ingenting

Idag har du arbete och lön
Imorgon så kanske du får gå
Miljonerna som svälter i världen utanför
står bara lite längre ner i samma hål
Vakna upp
Fatta mod
Börja se dej omkring
Bli inte en av dom
som bara står där sen
och säger att jag visste ingenting
Dom flesta går med strömmen om det går
Dom flesta vill ju helst ha lugn och ro
Men om fascismen kommer smygande tillbaks
så är det du och jag som måste stå emot
Ogräset växer och frodas
Så slipa och vässa din kniv
Om du låter det spridas med vinden över
världen
får du plikta för din tvekan med ditt liv
Vakna upp
Börja se dej omkring
Fatta mod
Så du kan säg’ till dina ungar när dom frågar
dej
att du var en av dom som stod emot

Varje dag föds nya hot mot våra liv
Varje morgon gör sej bödlarna klara
I det mörker som vi blundar där rustar dom
för krig
Hur kan vi slåss ifall vi inte inser faran

Takk til Posten
Verdensmagasinet X er Noregs einaste uavhengige magasin
om bistand, Nord-/Sør- og globale spørsmål.
Verdensmagasinet X skriv opplysande og tankevekkjande
saker – om tema som ellers vert ofra lite sendetid og
spalteplass i riksmedia.
Bidragsytarane, både frå Norge og frå utviklingsland,
dekkjer område som politikk, kultur, miljø og norsk og
internasjonal bistand på ein kritisk måte.
Bli abonnent og støttespelar du også. For 240 kroner året
får du seks velfylte nummer med godt lesestoff i postkassa.
Ring 22 98 93 30 eller skriv til:
redaksjon@verdensmagasinetx.no

www.verdensmagasinetx.no

Vi takker Posten Norge for økonomisk støtte i 2004,
og ønsker lykke til med det antirasistiske arbeidet i
Norges største antirasistiske bedrift!
Landsstyret i SOS Rasisme

Takkeliste
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Takk for støtten i 2004:
Fredrikshald Kjemiske Fagforening, Østfold
Moss Cellulose og Papirarbeiderforening, Østfold
EL & IT Forbundet Østfold, Østfold
Østfold Transportarbeiderforening, Østfold
Fellesforbundet Region Østfold, Østfold
Norsk Post - og Kommunikasjons forening Servicebo,
Østfold
Fagforbundet Sarpsborg, Østfold
Denofa Fagforening, Østfold
NTL 94 NLH, Akershus
Fellesforbundet Avd. 099 GE Hydro, Akershus
NKF Enebakk avd 351, Akershus
Kjeller Jern og Metall, Akershus
Ullensaker Kommuneforening, Akershus
Norsk Tjenestemannslag, Akershus
Oslo Bygningsarbeiderforening (Betong, mur,
maling), Oslo
Utdanningsforbundet Oslo, Oslo
NTL For. 90, Oslo
Ullevål Universitetssykehus Fagforening, Oslo
NTL 177/76 Norges Forskningsråd, Oslo
Norsk Næring og Nytelsesmiddelarbeiderforbund,
Oslo
Norsk Grafisk Forbund, Oslo
Fagforbundet avd. 631, Nordstr., Oslo
NTL 33 - SND, Oslo
NTL 2-10, Arbeids- og admin. dep, Oslo
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Oslo
Fagforbundet Grunerløkka, Oslo
NTL 2-24 Rikstrygdeverket, Oslo
Lokomotivpersonalets Forening, Oslo
NTL 105 Aetat, Oslo
Fagforbundet Private Virksomheter, Oslo
Transportarbeiderklubben v/ Tollpost Globe, Oslo
EL & IT Forbundet klubb T.S.E, Oslo
Norsk Tjenestemannslag ved Statens lånekasse for
utdanning avdeling 29, Oslo
Glåmdal Fagforening, Hedmark
LO i Kongsvinger Folkets Hus, Hedmark
NTL Avd 2-9 SSB, Hedmark
Postkom Hedemark og Oppland, Hedmark
Trysil Sag og Bygningsarb. For., Hedmark
Åmot Kommunale Forening, Hedmark
NTL. Avd. 109-62 Oppland, Oppland
Utdanningsforbundet Gjøvik, Oppland
Hunton Arbeiderforening, Oppland
Utdanningsforbundet Gjøvik, Oppland
Utdanningsforbundet Oppland, Oppland
LO i Gjøvik, Oppland
Utdanningsforbundet Nord-Fron, Oppland
Utdanningsforbundet Østre Toten, Oppland
Lunner Lærerlag, Oppland
Utdanningsforbundet Jevnaker, Oppland
Dokka Trearbeiderforening, Oppland
Nord-Audal Kommuneforening, Oppland
Verkstedklubben V/Draka Norsk Kabel, Buskerud
NNN avd. 2, Buskerud
Lier Fagforening Avd 74, Buskerud

Drammen og Omland Bygningsarbeiderforening,
Buskerud
Drammen Kjemiske Arb. Forening, Buskerud
Utdanningsforbundet Hemsedal, Buskerud
Skolenes Landsforbund, Vestfold
Tønsberg Jern og Metallarb For, Vestfold
Grafisk Klubb Mediasite Vestfold, Vestfold
NTL 105-20, Vestfold
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Vestfold
Forbundet for Ledelse og Tekn., Telemark
Porsgrunn Met. Fagfor., Telemark
LO i Grenland, Telemark
Utdanningsforbundet Telemark, Telemark
Fagforbundet Skien Avd. 024, Telemark
Grenland Bygningsarbeider Forening, Telemark
Grenland Grafiske Fagforening, Telemark
NOPEF NORETYL, Telemark
Nopef, Aust-Agder
Utdanningsforbundet Tvedestrand, Aust-Agder
Støperiarbeiderforeningen, Vest-Agder
Kristiansand Bygn.arb.forening, Vest-Agder
Hotell og Resturantarbeiderforening Avd. 23, VestAgder
Postkom Agder Krets, Vest-Agder
NNN avd. 18 Stavanger, Rogaland
Forbundet Ledelse og Tekn avd., Rogaland
Sandnes og Omegn Fagf.-, Rogaland
NTL 105/37, Rogaland
Stavanger Jern og Metall, Rogaland
Avdeling 730 Fellesforbundet, Rogaland
NOPEF avd. 1, Rogaland
NOPEF, Rogaland
NTL For 16 Norges Sjøkartverk, Rogaland
Haugesund Tjenestemannsforening NKF, Rogaland
NNN 613 Næringsmiddelarb. For., Rogaland
Bedriftsklubben Aske Spesialtr, Rogaland
Utdanningsforb. i Suldal, Rogaland
Alnor Kjemiske Fagforening, Rogaland
NTL Avd 105-49, Rogaland
Havforskningsinst. Tjenestem. Lag, Hordaland
Vestnorsk Grafiske Fagforening, Hordaland
NKF Avd. 668 Årstad, Hordaland
Fagforbundet Ytrebygda, Hordaland
Fagforbundet, Hordaland
Utdanningsforbundet Hordaland, Hordaland
Oljearbeiderforeningen Avd. 10, Hordaland
El & It Forbundet Distrikt Rogaland, Hordaland
Vekstedklubben v/Aker Stord, Hordaland
Stord Metall og Bygningsarb.fagfor., Hordaland
Utdanningsforbundet Voss, Hordaland
Fagforbundet, Hordaland
Utdanningsforbundet Vik, Sogn og Fjordane
Utdanningsforbundet Årdal, Sogn og Fjordane
Utdanningsforbundet Selje, Sogn og Fjordane
Søre Sunnmøre Fagforering, Møre og Romsdal
Utdanningsforbundet Hareid, Møre og Romsdal
Sykkylven Fagforening Avd 142, Møre og Romsdal

Utdanningsforbundet Sula, Møre og Romsdal
Haram Sandøy Fagforening, Møre og Romsdal
Haram Kommunale Forening, Møre og Romsdal
Utdanningsforbundet Nesset Lokallag, Møre og
Romsdal
Sunndal Kjemiske Fagforening, Møre og Romsdal
Utdanningsforbundet Surnadal, Møre og Romsdal
Ranheim Arbeidsmannsforening, Sør-Trøndelag
Tjenestemenns Forening, Sør-Trøndelag
NTL- 92, NTNU, Sør-Trøndelag
LO i Trondheim, Sør-Trøndelag
Banepersonalets Forening, Sør-Trøndelag
Skolenes Landsforbund, Sør-Trøndelag
NNN Avd. 15 Trondheim, Sør-Trøndelag
Ingeniørvesenets Arbeiderforening, Sør-Trøndelag
Norsk Tjenestemannslag, Sør-Trøndelag
Buss & Sporveis Betj. Forening, Sør-Trøndelag
Elektrikernes Fagforening Trøndelag, Sør-Trøndelag
NTL Forening 92, NTNU, Sør-Trøndelag
NGF Midt-Norge, Sør-Trøndelag
NTL Avd. 101-1 Ørland, Sør-Trøndelag
Utdanningsforbundet Ørland, Sør-Trøndelag
Utdanningsforbundet Åfjord, Sør-Trøndelag
Utdanningsforbundet Roan, Sør-Trøndelag
Røros og Holtålen Fagforening, Sør-Trøndelag
Utdanningsforbundet Selbu, Sør-Trøndelag
Utdanningsforbundet Stjørdal, Nord-Trøndelag
Fellesforbundet Meråker/Stjørdal Fagf. Avd 573,
Nord-Trøndelag
Avd. 150 Fellesforbundet Leksvik-Mos, Nord-Trøndelag
Rissa Handel og Kontor Avd. 174, Nord-Trøndelag
Innherred Fagforening, Nord-Trøndelag
Utdanningsforbundet Snåsa, Nord-Trøndelag
Bodø Kjemiske Arbeiderforening, Nordland
Nordland Fylkeskomm. Forening, Nordland
Utdanningsforbundet Vefsn, Nordland
Internasjonalt Solidaritetsfond Mo, Nordland
Norsk Tjenestemannslag Avd. 10, Nordland
Utdanningsforbundet Gildeskål, Nordland
Indre Salten Fagforening, Nordland
Utdanningsforbundet Hamarøy, Nordland
Utdanningsforbundet Lødingen, Nordland
Vestlofoten Fagforening, Nordland
Utdanningsforbundet Sortland, Nordland
Harstad Grafiske Forening, Troms
N.N.N. Avd. 88, Troms
Kringkastings Landsforening Avd. 31-33 av NTL
NR, Troms
Utdanningsforbundet Troms, Troms
NTL Avd. 116-12, Troms
Norsk Lærerlag Astafjord, Troms
Norsk Arbeidsmandsforbund, Finnmark
Utdanningsforbundet Hasvik, Finnmark
Utdanningsforbundet i Finnmark, Finnmark

Vi takker disse fagforeningene for økonomisk støtte i 2004.
Vi vil også takke alle privatpersoner, bedrifter og organisasjoner som har støttet oss!
Støtte SOS Rasisme økonomisk?
Det viktigste du kan gjøre er å bli medlem, men hvis du ønsker å gi et større bidrag, setter vi svært stor pris på det.
Gaver på mellom 500 kroner og 6000 kroner fra privatpersoner gir også skattefradrag (merk gaven med navn og adresse).
Fra privatpersoner: 7874.05.34709
Fra foreninger og bedrifter: 7874.05.34687
SOS Rasisme Økonomiutvalget, Postboks 297, 5501 Haugesund
Tlf: 52 71 21 75
Faks: 52 71 21 62
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«Alle mennesker har de samme
grunnleggende egenskaper.
Rasisme fører til undertrykkelse,
vold og ufrihet.
Jeg tror på frihet, kjærlighet og fred.»
Lise Fjeldstad, skuespiller

Kultur

side 27

«Rasisme er en av de verste sykdommer et samfunn kan rammes av.
Det å bygge opp mistillit og hat mot mennesker på grunn av hudfarge, bakgrunn, kultur eller utseende bryter med alle grunnprinsipper for sivilisasjon
og menneskelighet.
Folk må gjerne være uenige og krangle så fillene fyker om hva som helst.
Men uenighet og krangel må handle om saker, verdier og argumenter. Fordømmelse pga «rase» er bare primitivt og sykt.»
Petter Nome, Flyktningrådet
Vannrett:

Felles markering
mot rasisme

1. Er norsk asylpolitikk
5. Sniker
10. Flatemål
11. Klokke
12. Ledende i SOS
13. Er mat og bolig
16. Verb
17. Ubest. Art.
18. Yter
21 Skummelt å få
24. Undertrykke
25. Fisk
26. Til dømes
27. Mene
28. Demper
30. Fengsel
31. Melodi
33. Afrikas horn
34. Grovere
35. 3.14

En søndag i desember viste samtlige spillere
i eliteserien felles avsky mot rasisme – og
tok samtidig avstand fra den behandlingen
dommer Svein-Erik Edvartsen opplevde i
Stjernehallen i november, melder firda.no. I
forbindelse med serierunden i ishockey tidlig i
desember deltok samtlige spillere i markeringen «Dropp rasisme». Den ble gjennomført
ved at spillerne samlet seg på blålinja før
kampen og viste et rødt kort med påskriften
«Dropp rasisme» til publikum.

Bøtelagt for
Yorke-hets
En Blackburn-fan er ilagt 12.000 kroner
i bot og utestengt fra alle fotballbaner de
neste fem årene etter å ha kommet med
rasistisk hets mot Dwight Yorke, melder TV2
Nettavisen. Jason Perryman ble filmet av
TV-kameraene da han gjorde ape-bevegelser
mot Dwight Yorke under en Premier Leaguekamp på Ewood Park i november. Perryman
og en annen tilskuer ble arrestert av politiet
etter hendelsen. Det vekker reaksjoner når
rasisme sniker seg inn i idretten. Perryman
sa seg skyldig i tiltalen, mens den andre
arresterte, Ashcroft nektet straffeskyld.

Loddrett:
1. Får man i sos
2. Kryr
3. Hjemme
4. Klemmer
5. Hodeplagg
6. Belegg
7. Hel
8. Kna
9. Laget av isbre
14. Skal nazismen
15. Sta som et ...
19. Lurte
20. Lærested
21. Kake
22. Øynet
23. Hylster
29. Skryt
30. Ikke gå
32. Tidsang

Kryssordet er laget av Beate Pettersen, strek: Randi Holmelid

Vi trekker ut 10 vinnere som får t-skjorte
Klipp ut eller skriv av og send inn til:
SOS Rasisme AntirasisteN, pb 9427 Grønland, 0135 Oslo
Legg ved navn, adresse og telefonnummer. Merk av for størrelse på t-skjorten!

Posten gir julegave
til SOS Rasisme
Hvert år distribuerer Posten 25 millioner
pakker og 2,5 milliarder brev. Mot slutten av
året holder Posten auksjon med verdisaker
som ikke kan spores, pengene gir de til et
godt formål. I år gikk auksjonen, som samlet
totalt kr 297 000,-, til SOS Rasisme i Norge.
For fire år siden ble Posten erklært som
antirasistisk sone. Posten representerer i dag
75 forskjellige nasjonaliteter. - Hos oss er det
ikke rom for rasistiske holdninger. Respekt
og samhandling er viktige grunnverdier for
Posten, sier Postens pressesjef, Birgitte Lund
Nakken. Pengene kommer godt med for SOS
Rasisme, som aldri har mottatt en så stor
økonomisk gave. Takk, Posten.

2% til SOS Rasisme
og
resten til deg !
Som kunde i Banco Humanfond velger du å gi
SOS Rasisme 2% av din årlige forvaltningskapital. Med andre ord, for hver 100-lapp du har går
2 kroner til SOS Rasisme.

Jeg vil abonnere på Håndslag.

AN 1–05

Navn: ______________________

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning
vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt
forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Derfor tilbyr vi deg nå å abonnere på Håndslag.
For å abonnere må du gjøre to ting:
• Fylle ut og sende inn slippen nedenfor
• Sende inn 150 kroner til konto 7874 05 34652 – husk
å merke innbetalingen med navn og adresse.

Adresse: ____________________

eller besøk våre nettsider www.bancofonds.no

SOS rasisme har gjennom en rekke år hatt et utmerket samarbeid med de to danske organisasjonene
Folkebevægelsen mod Nazisme og Aktive Modstandsfolk. De gir sammen ut det antifascistiske
tidsskrifte Håndslag.
Håndslag kommer ut fem ganger i året, omtrent 32 sider hver gang. Tidsskriftet innholder mye
stoff om 2. verdenskrig og mye internasjonalt stoff.

Postnr: _____________________

Motivasjonen for å spare i fond er selvfølgelig å få avkastning på sparepengene dine. Allikevel vet vi at mange
leter etter et fond som tar høyde for om selskapene
benytter barnearbeid, bryter menneskerettighetene eller
gir noe til ideelle formål. Banco Humanfond er et slikt fond.
Banco Humanfonds etiske investeringsprofil bygger på
internasjonale avtaler fastsatt av FN og danner grunnlaget for hvilke selskaper fondet kan investere i. Nærmere
detaljer om det internasjonale regelverket fastsatt av FN
er grundig dokumentert og definert i brosjyren
"Etiske plasseringsregler for Banco Fondsforvaltning". Brosjyren bør leses for å få et totalbilde av
Bancos etiske kriterier. For mer informasjon om hvordan
du kan støtte SOS Rasisme, våre etiske kriterier, eller
hvordan du kan bli kunde, ring grønt nummer 800 34 035

Abonner på Håndslag

Kan sendes
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347
SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

kultur
«Å vere antirasist er
opplagt, uoriginalt og
politisk korrekt.
Ser du vekk frå dette,
har det berre positive
sider å vere antirasist.»
Are Kalvø, «Hallo i
uken» / forfatter

Foto: Anja Elmine Basma
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«Storebroren min er halvt «neger». Når
jeg var liten, ville jeg også være «neger»,
fordi han fikk så mye oppmerksomhet og var så spesiell.
Etterhvert har jeg måttet
akseptere min egen hudfarge.»
Magnus Robot Børmark,
gitarist i Gåte

Journalist?
Redaksjonen i AntirasisteN søker engasjerte mennesker som vil bidra med tekster til avisa. Det kan
være alt fra kåseri og essay, artikkel og reportasje,
dikt og novelle. Det viktigste er at det har en tilknytning til rasisme eller antirasisme.
Bruke dine evner og engasjement på noe nyttig!
Fotograf?
Vi trenger også bilder fra alt som skjer som har
med rasisme å gjøre. Har det blitt tagget rasistisk
propaganda på skolen din? Har du arrangert en
antirasistisk konsert? Ta bilder og send de til
oss.
Send bidrag til AntirasisteN:
antirasisten@sos-rasisme.no
SOS Rasisme – AntirasisteN
PB. 9427 Grønland
0135 Oslo

Skrivekonkurranse!
Er du glad i skrive? Nå kan du få teksten din på trykk!
SOS Rasisme inviterer alle skrivelystne antirasister til å
sende inn tekster til oss innen 30. april 2005. Den beste
teksten kommer på trykk i Antirasisten og blir dermed
sendt ut over hele landet til. Det vanker også noen
premier...
Du kan skrive dikt, novelle, kåseri, essay eller sakprosa,
men teksten kan ikke være mer enn 1500 ord. Temaet
er ganske fritt, men bør ha en viss tilknytning til rasisme/
antirasisme. Kanskje har du opplevd en episode med
hverdagsrasisme som bare du kan fortelle om? Kanskje
kan du fortelle om flyktningepolitikk på en måte som gjør
at alle forstår?
Vi tror det fins mange skrivelystne antirasister der ute,
både unge og gamle, som har noe viktig å fortelle og vi
gleder oss til å lese!

Send inn til

antirasisten@sos-rasisme.no

AntirasisteN nr 1 – 2005
«Alle mennesker har lik verdi – og skal ha
samme muligheter. Vi kan aldri akseptere at
vi lever i et samfunn der ikke alle får prøve seg
som den de er. Derfor må vi gjøre det vi kan
– der vi er – for at alle mennesker skal vite at
de sjøl kan gjøre noe for å forme sin egen framtid. Vi ønsker hverandre lykke til!»
Kristin Halvorsen, SV-politiker

Krystallnettene
av Eli Sol Vallersnes
Teksten ble opprinnelig skrevet som en del av en appell
til Krystallnattamarkeringen i Oslo.
Erna kommer om natta. Hun sparker inn dørene, trekker folk ut av sengene, skyver dem bortover gangene med morgenkåpe på. Erna liker ikke å bruke makt, men flyktningene er så gjenstridige, og hun
kan bli sint. Hun kan bli sint, Erna. Noen ganger singler det i glass. Erna kommer til asylmottakene og
det singler i glass. Hun knuser et vindu, sparker inn en dør. –Ut! sier Erna. Hun snakker bergensk, lett
saklig, noe tilslørt, men vi skjønner hva hun mener:
– Kom dere til helvete ut herfra, sier Erna.
– Og vis dere aldri her igjen .
– Og si til alle vennene deres at de skal se til å holde seg langt vekk de også,
– for vi liker dem ikke,
– vi vil ikke være på lag med dem og jeg har mange onkler.
Mange onkler har jeg, sier Erna, de er store, de kommer om natta, de knuser glass hvis de må, de har
uniformene på så de kan brøle høyere, rope ut over megafonen:
– Se å komme dere til helvete ut herfra, roper de,
de står over hele landet, i den minste avkrok, inneklemt på sjelløse institusjoner, bortetter de lange
korridorene står de og roper: Ut for helvete, ut!
De midlertidig tillatte asylsøkerne står utenfor Stortinget. De har hoder, ben og armer. Vi har ventet
lenge, sier de, med munnen, nederst på ansiktet, sier de det. – Vi venter på fremtiden, på familiene
våre, på å ha et sted å bo. Vi vil ikke ha tillatelse til å midlertidig eksistere, sier de. – Vi har ventet
lenge nok. Vi vil leve. Vi vil være mennesker. Et menneske har menneskerettigheter, sier de midlertidig tillatte. –Vi vil være mennesker.
Erna har vært på kurs. Kurset har gått hver fredag og det er meget godt. Blablabla, sier Erna. Hun
holder seg for ørene; blablabla.
– Og dessuten, sier Erna, har jeg tenkt å tvangsreturnere dere, ALLE SAMMEN! Og bare spør de
ureturnerbare, sier Erna, så får dere vite hvor morsomt det er!
De ureturnerbare står utenfor Oslo domkirke. –Vi sulter, sier de. –Vi kan ikke reise hjem. Vi har
ingen steder å bo. De har levd av tomflasker og søppel, de har bodd på gata og det er kaldt. De har hud
på hendene, innenfor genserne, strømpene, har de bare hud. De sultestreiker. –Vi spiser ikke, sier de, vi
drikker ikke. Vi vil være mennesker, sier de ureturnerbare. –Et menneske har menneskerettigheter. Vi
vil også være mennesker.
– Blablabla, sier Erna. Holder seg for ørene, sier; blablabla. Og nå får dere mer selskap her ute på
gata også, det er ingenting å klage over.
– Dette er ikke en nødssituasjon, sier sosialetaten. Flyktningene kan bare samarbeide med myndighetene om utsendelse til hjemlandet så får de mat og tak over hodet.
De norske myndighetene er gode på utsendelse. De sender folk til hvilket land det skulle være. De
sender folk til land de faktisk ikke er fra. De sender folk til land som er utrygge, på randen av krig.
– Hit kan dere da ikke sende folk! sier FN’s høykommisær for flyktninger.
– Blablabla, sier Erna. Strekker ut hånden, sier: Hysj.... Nå må du høre litt på meg herr misær:
Vi lar oss ikke diktere av FN’s høykommisær for flyktninger, men gjør våre egne vurderinger av når
det kan være rett å tvangsreturnere flyktninger.
Demonstrantene står på Youngstorget. –Det er for jævlig, sier demonstrantene. De rister på hodene
sine, dunker skoene i asfalten, –nei dette er for jævlig. –Dere må gjøre noe, sier appellanten. Dere må
lage helvete. Erna må bli fjerna! Erna må gå!
SOS Rasisme og andre fortsetter å jobbe for flyktningenes sak. Men vi trenger fler, vi trenger flere
aksjoner, nye demonstrasjoner. Vi må være mange og vi må være ureturnerbare. Vi må være så fordømt ureturnerbare. Også skal vi rope:
Her står vi Erna, vi har halve kommunenorge bak oss og denne saken skal vi vinne!

AntirasisteN nr 1 – 2005
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«Vi er noen millioner mennesker som tilfeldigvis skal dele våre tilmålte liv sammen på denne jorden
– akkurat nå. Det Norge som mine barn og barnebarn vokser opp i, er helt annerledes enn det jeg opplevde som barn. På gateen, i barnehagen og skolegården treffer vi mennesker fra alle himmelstrøk, med
forskjellig hudfarge og forskjellig språk, forskjellige tradisjoner, mat, sanger og historier. Men jeg vet
at i hjertene våre er vi opptatt av det samme. – Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred, skrev Nordahl
Grieg i sitt berømte dikt «Til Ungdommen». For meg handler anti-rasistisk arbeid om å slå ring om
menneskeverdet. Det handler om toleranse og fred. Men først og fremst om menneskeverd.»
Ellen Horn, skuespiller

«Rasister
rangerer menneskegrupper.
Det er jeg
imot!»
Gaute
Ormåsen,
artist

Har vi bedt dem komme?
av Tor Åge Bringsværd
Utdrag fra novellen: «Turen går til Jorden»,
fra samlingen «Karavane»

Tåken fløt sammen til skygger fløt sammen til to kalamitter i hvite frakker.
«Rolig,» sa den ene. «Ikke forsøk å reise deg. Ligg bare helt stille.»
Jarko så seg omkring. Rommet hadde nakne, gustne vegger og luktet
sykehus. Skarpt hvitt lys falt ned fra taket. Han lå i en seng. Hendene tok
til hodet og gled undrende over en bandasje.
«Et kutt,» sa den ene av de hvitkledte. «Så langt.» Han sprikte med fingrene
og viste hvor langt det var. «Ganske dypt også.»
«Men ikke noe farlig,» sa den andre.
Jarko lå stille og forsøkte å samle tankene.
«Er dere leger?»
De var leger. Vaktsoldatene hadde funnet ham i et hjørne av torvet. Han
var blitt brakt inn sammen med et dusin andre kalamitter.
«Men menneskene da?» spurte Jarko. Han tenkte på hvor mange som måtte
ha blitt lemlestet, og forsto at han selv hadde vært heldig.
«Ville du likt å ligge på samme sykehus som dem?» sa de og rynket
pannen.
«Men de er jo såret, kanskje mange...»
«De har sitt eget sykehus,» sa den ene av legene. «Hver får sørge for
sine.»
Og det var jo sant. En måtte være konsekvent.
De hvitkledte åpnet døren. «Er det noe du trenger, så ring på søster.»
Jarko hadde lukket øynene og tenkte på det andre sykehuset. Han hadde
gått forbi der en dag. Litt av et ’sykehus’. Han grøsset. Men hva kunne
du vente? Så lenge de ikke fikk utdannelse og penger til å kjøpe skikkelig
utstyr... Han hadde diskutert det med Lotor. Lotor hadde først bare sett
rart på ham. «Hør, Jarko,» hadde han sagt. «Dette er et pionérsamfunn. De
få skolene som finnes, er for våre egne barn. Ja, vi har ikke en gang plass
nok til dem. Vi trenger flere skoler. Men før vi skal bygger en skole for
mennesker, synes jeg sannelig at vi skal... og dessuten: Det er mangel på
lærere, Jarko. Vi kan ikke bare ta en lærer fra klassen hans og sende ham til
menneskene. Du aner ikke hvor ofte disse tingene har vært oppe i bystyret.
Og med samme resultat. Det skorter ikke på god vilje, Jarko. Ikke misforstå
meg. Men kolonien makter det rett og slett ikke. Og en annen ting – altså
rent bortsett fra at vi ikke makter det: Er det egentlig riktig av oss å pådytte
menneskene en annen kultur? Har de det ikke best som de har det? Vil vi
ikke ødelegge noe verdifullt om vi påtvinger dem vår egen levemåte og vårt
eget tenkesett? Jeg vet ikke. Hittil har vi forsøkt å holde oss mest mulig
adskilt fra dem. Gitt dem en rimelig sjanse til fri utvikling uavhengig av
oss. Det er, som du vet, den praksis kalamiske kolonier alltid har fulgt. De
innfødte – om det finnes noen – skal gis mulighet til å bevare sin egenart.
Jeg tror dette er uhyre viktig. Imidlertid,» hadde Lotor sagt og viftet med en
stiv pekefinger, «imidlertid skal vi være klar over at det som forkludrer alt
sammen, er de innfødtes egen innstilling! Byene våre virker som magneter
på dem. Før vi kom hit, fantes det ingenting her. Ingenting. OG DET LEVDE
INGEN INNFØDTE HER. Ikke et menneske, Jarko. Og se nå i dag – bare
tyve år senere! Har vi bedt dem komme? Langt ifra. Vi har nok med våre
egne problemer. Likevel myldrer de frem. Som biller under en sten. Godt
– vi har latt dem få lov til å komme. Men det betyr ikke at vi har adoptert

dem! Vil de være her, får de klare seg selv – og rette seg etter de regler vi
bestemmer. At jeg – og mange med meg – mener at vi aldri skulle latt dem
få lov, se det er en annen sak. Bystyret har jo i hvert fall sagt stopp nå, så
stort sett flere av dem blir det heldigvis ikke. Men tanken på at vi skulle
utsette flere viktige prosjekter, bare for å holde liv i disse snylterne, mate
dem med skje og pleie dem når de er syke, nei, det er absurd selv for min
fantasi. Her må vi være prinsippfaste!» Det lød fornuftig. Lotor var alltid
fornuftig. Men likevel...
Jarko strakte hånden over hodet og trykket på en knapp. Veggen rett overfor
ham skiftet farge fra hvitt til blått, flimret svakt i noen sekunder og åpnet seg
som en dør. Han lå på terrassen til en kalamisk have. Store saki-trær svaiet
dovent i den svake potusbrisen. Firisser i alle farver. Selv duften var ekte.
Kalamittinnen som kommenterte har myk, varm stemme og snakket i takt
med strengespillet i bakgrunnen. Det var et godt program.
Senere på kvelden overførte de en debatt om kolonienes medbestemmelsesrett. Mål, midler og virkninger. «Jeg tror på selvstyre,» sa en av deltakerne.
«Men ikke på det nåværende stadium. Vi har lang vei å gå, men målet må
hele tiden være å oppdra de innfødte til en aktiv, samvirkende holdning. Få
dem til å fylle en plass i det store kalamittiske fellesskapet – enten de så er
mennesker eller roroer.»
Mange var uenige med ham.
En fjern larm trengte inn gjennom de lukkede vinduene. Jarko ringte på
søster. Et menneske neide seg inn.
«Se etter hva det er for noe,» sa han og nikket mot vinduet.
Hun trakk gardinen til side. «Jeg kan ikke se noe,» sa hun.
«Du hører kanskje ikke noe heller?»
Hun rystet langsomt på hodet. «Nei.» Vendte seg mot ham og smilte. «Jeg
hører ingenting.»
Larmen steg og sank. Men ennå var den fjern. En lav, knurrende kjellertone. En... «Jeg hører ingenting,» sa søster og glattet på dynen. Hun neide
seg vennlig ut.
«Og når det gjelder de innfødte,» sa en av debattantene, «så er vi jo kommet
for å hjelpe dem.»
Jarko slo av fjernsynet. Veggen blånet og ble langsomt hvit igjen.
Det stakk i hodet da han reiste seg. Langsomt subbet han over gulvet og
bort til vinduet. Han åpnet det og slukket lyset i rommet.
Natten var mørk og varm.
Et insekt flagret lydløst forbi ham og inn i værelset. Deg skal det bli vanskelig å få ut igjen, tenkte Jarko. Kanskje jeg må sove sammen med deg i
hele natt. Kanskje jeg ikke blir kvitt deg før i morgen, når de kommer og
gjør rent.
Lenge sto han og undret mot nattemørket.
Og hele tiden var lyden der.
Som fjerne brenninger. Steg og sank. Et kor av jamrende orgelstemmer.
En levende vind med hvirvler av mørke, truende trommer.
Neste morgen slo han insektet i hjel med en avis.

organisasjon
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«Det er ikke et standpunkt en gang, det gir seg selv. Når jeg blir
bedt om å si hvorfor jeg er antirasist, har jeg det sånn, tror jeg, som
de muslimene som ikke vil gå i tog for å bevise at de er anstendige
mennesker. Rasisme er så urimelig at jeg ikke ønsker å definere meg
selv gjennom at jeg er mot det.
Det blir å la tullingene sette premissene. Jeg er for mennesker, det
er rasistene som er mot. Det er de som er anti.»
Knut Nærum, «Nytt på Nytt» i NRK

AntirasisteN nr 1 – 2005

«Jeg forstår ikke at et begrep som «rasisme» i det hele
tatt får lov til å eksistere i 2004. Fargerikt fellesskap er
noe av det fineste vi har her i verden! Det er faktisk det
eneste fellesskapet vi har her på kloden vår.
Leve mennesket!»
Harald Heide-Steen Jr., skuespiller

Start et lokallag
av SOS Rasisme!

Lokallaget i Lørenskog i full aktivitet før Kjennfestivalen

Foto: OMP

Det viktigste arbeidet mot rasisme skjer i lokalmiljøene,
der folk bor. Derfor trenger vi mange lokallag over hele
landet. Finnes det ikke et lokallag der du bor? Start et
selv!
Å være med i et lokallag er både allsidig og sosialt. Det er bare
fantasien som setter grenser for hva slags aktiviteter lokallagene kan
arrangere. Liker du for eksempel å spille teater, eller å arrangere
konsert? Eller kanskje du kan arrangere antirasistiske dager på skolen
din og holde foredrag? Det viktigste er ikke hva du gjør, men at du
gjør noe mot rasisme.
Start opp et lokallag der du bor, så kan også du være med i det spennende og viktige arbeidet mot rasisme!
Fyll ut skjemaet under, eller send e-post til ou@sos-rasisme.no

Navn: ________________________________
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Jeg vil ha mer info om å starte lokallag!
Adresse: ______________________________

Kan sendes
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

Postnr: __________________
Telefon: _________________

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347

E-post: _______________________________
Kommentar: ___________________________
_____________________________________

Kontakt oss!

Landsstyret 2004 – 2006, fra LS-møtet i juni 2004

SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

• Landsstyret og lokallagene i SOS Rasisme jobber
hver dag for å styrke det
antirasistiske arbeidet. Vi
er helt avhengige av at folk
fra hele landet tar kontakt
med oss, kommer med
innspill og hjelper oss i
kampen mot alle former for
rasisme.

Kontakt et av våre kontorer
Oslo:
SOS Rasisme Arbeidsutvalget
Postboks 9427 Grønland
0135 Oslo
tlf: 23 00 29 00
faks: 23 00 29 01
e-post: au@sos-rasisme.no
besøksadresse: Brugata 14 (samme
bygg som 7-eleven)
Haugesund:
SOS Rasisme Økonomiutvalget
Postboks 297
5501 Haugesund

tlf: 52 71 21 75
faks: 52 71 21 62
e-post: ou@sos-rasisme.no
besøksadresse: Sørhauggt 176 (inng
Skjoldav)
Trondheim:
besøksadresse: Olav Tryggvasons gate
48, 7011 Trondheim
tlf: 73 53 07 27
e-post: trondheim@sos-rasisme.no
I tillegg har flere av våre lokallag egne
kontorer/ lokaler. Ta kontakt for mer
info. Se også www.sos-rasisme.no

AG-lista 2004
1. Kommunalminister Erna Solberg til Dagbladet 08.10.04,
ang. utsulting av asylsøkere med endelig avslag:

– 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.)

2. 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.
3. Per Sandberg på TV2s Holmgang 28.01.04, under en debatt
om forbud mot hijab:

– For første gang har FrP satt seg grundig
inn i en sak.
4. Sverre Storbæk (FrP) til Rana Blad 12.02.04 da Hemnes
kommunestyre vedtok å ta imot ti flyktninger i 2004:

– Jeg frykter at vi skal få Oslo-tendenser
her i Hemnes. Vi ønsker ikke ran, voldtekt
og drap hver eneste dag
5. Sametingspolitiker Isak Mathis O. Hætta under et formannskapsmøte i Kautokeino 16.03.04:

– Lesbiske jenter sleiker på hverandre,
ergo de skal hete «njoallut» («sleikere» på
samisk). Det er et godt og dekkende ord
for slike.
6. Bomliste-representanten Tore Severinsen under en flykningdebatt i Nøtterøy kommunestyre 14.12.04

– Jeg har ingen fremmedfrykt, og mener all
kultur er flott, der den hører hjemme.
7. Erna Solberg til NRK 17.02.04 ang. mullah Krekars løslatelse:

– Vi må dessverre følge internasjonale
menneskerettighetskonvensjoner.
8. Carl I. Hagen under en tale på menighetens Levende Ords
Sommerfestival 14.07.04:

– Hvis Israel taper den siste krig mot de
muslimske landene i Midtøsten, vil Europa
også stå i fare for å bukke under for islam.
9. 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)

10. Ulf Erik Knudsen (FRP) til Dagbladet 13.04.04:

– Blodhevn var en integrert del av vår
kultur som vi ble kvitt allerede i middelalderen. Vi ser nå at en del fremmede
kulturer er i ferd med å bringe forkvaklede
æresbegrep og blodhevn tilbake til Norge.

SEND E-POST TIL AVGRUNNEN ...

Katapulten Erna
E

tter det praktfulle året 2003
viste igjen Jern-Erna at kampen
mot det degenererte samfunnet snillistene kniver etter, ikke er tapt.
Året starta med tre fantastiske tiltak
som virkelig tok asyl-snylterne ved
nesa:
Første tiltak: Vi har noen «flyktninger» her i landet som kalles noe så dumt
som «ureturnerbare», jeg veit ikke helt
hva det går utpå, men det er helt sikkert
noe byråkratisk FNtullball som hindrer
norske myndigheter
i å få pælma ut disse
avslåtte luringene en
gang for alle.
Noen av dem har
levd i sus og i dus
på norske flyktningmottak i opptil åtte
år på statens bekostning, og nekter plent
å pelle seg dit dem kommer fra.
Endelig har Jern-Erna satt en stopper
for dette, hun har tatt fra dem all pengestøtte og kasta dem ut av mottakene,
og dermed spart staten for bråter med
penger.
Så nå får de sjøl velge mellom å bo
på gata, eller reise frivillig hjem, der
«stakkarene» risikerer å måtte begynne
å jobbe igjen.

med snillistpartier i regjering, har vi fått
en asylbehandlingspraksis som går ut på
at etter første avslag på asylsøknaden,så
kan dem pinadø klage og få enda en
behandling.
Og «Selvfølgelig» må dem få advokat, jada, og trur du dem betaler sjøl?
«Ja særlig». Tolk skal dem ha og, det
er ikke måte på.
Her har Jern-Erna vært VeikeErna, og kun kutta advokatbistanden
under første behandling.

«Her har
Jern-Erna
vært VeikeErna»

Andre tiltak: Vi har endelig fått bukt
med lykkejegerne fra øst.
I stedet for å skusle bort enorme
summer på individuell saksbehandling av gammal-bolsjevikene fra øst,
har Jerne-mor satt opp egne leirer
for 48-timers hurtigbehandling av
alt rusk og rask fra øst for Sinsenkrysset.
48-timersleirene har yta 100% positive
resultater.
Tredje tiltak: Etter altfor mange år

Med disse tre tiltaka klarte Jernkvinnen Erna i fjor å halvere antallet asylsøkere, akkurat som hun i
2003 satte som mål for 2004.

Grasrotbevegelsene vokser
seg til stolte trær

Den modige kampen mot den voksende kniv-kulturen her i landet føres
ikke lenger bare av dresskledde politikere, nå har grasrotbevegelsene endelig
fått litt flesk på beina, og trukket hverdagskampen ned til mannen i gata.
Rundt om i bygd og by føres kampen
mot volds-innvandringa med slagkraft
og heva armer, for å vise at nok er
nok.
Folket vil ikke lenger godta at skautkledde kvinner kommer drassende
med et drøss av skrikende unger inn
på kolonialen på hjørnet, for å naske
til seg alt som er av verdisaker, simpelthen fordi deres menn antageligvis
er for opptatt med å fly rundt og voldta
blonde småpiker.
I hærskarer marsjerer stolt norsk
ungdom til den nasjonalpatriotiske
kulturorganisasjonen Vigrid, for å la
seg døpe til lang og tro tjeneste for vår
nasjonale folkearv.
Engasjementet mangler heller ikke hos
de helsebevisste idrettsungdommene i

Nasjonal Ungdom, der de baserer
virksomheten sin på folkesaksjoner og
felttog mot de kriminelle asyl-inntrengerne, som for eksempel på Jessheim
13. februar, da de opptrådde som borgervern mot en svartmusket bråkmaker
som prøvde å trenge seg inn i kommunen deres.
På lyktestolper og husvegger rundt om
i norske kommuner vokser veiledende
slagord og symboler som blomster på
en solfylt gresseng.
Den friske ungdommen setter også
ofte kursen ut i skog og mark, for
kondisjonstrening og trening i aktive
selvforsvarsteknikker. Nei dette er
sunn ungdom gitt.
Vi er på rett vei, 2004 vært et flott år,
faktisk hakket bedre enn 2003.
Norge er et skritt nærmere å bli et rettferdig og fritt rike, men et museskritt
vel og merke.
Fortsatt har muslimer lov til å gå med
skaut, gifte bort sine døtre og forstyrre
folk med de hersens bønneropa fra de
hersens moskeene.
Fortsatt strømmer det til med kriminelle asylsøkere som skal prøve lykken
her i landet, det har ennå ikke blitt reell
ikke-vestlig innvandringsstopp (Innvandringsstoppen fra 1975 er ikke
reell!! Våre grenser oversvømmes av
en voldsom asyl-innvandring).
I et land hvor muslimer har større
rettigheter til å utøve sin ideologi enn
våre egne nasjonalromantikerne i
Vigrid og Nasjonal Ungdom, trengs
det ny ledelse.
Det er på tide å la Feilskrittsparteiet
ta rattet.
Pål Sandberg fra Avgrunnen

Advarsel!
14.01.05 avslørte Dagbladet at Somaliere er fryktelig farlige.
I oppslaget kunne man opplyses med statistikker og informasjon som ikke kan misforstås,
Somaliere er grusomt VOLDELIGE og onde.
Alle veit at Fjernkulturelle personer fra ikke-vestlige land er mer Kriminelle av natur, men
blant disse er det Somalierne som står bak majoriteten av de menneskefientlige handlingene.
På samme måte som vi Nordmenn kjører litt for fort i trafikken, eller jukser litt på skatten,
velter Somalierne seg daglig i Drap og VOLDTEKTER.
Så hvis du ser en Somalier i gata når du er ute og gjør dine daglige gjøremål, så må forberede deg på følgende prosedyrer:
– Snu og gå en annen vei uten å vekke oppmerksomhet.
– Unngå for all del øyenkontakt.
– Unngå noen som helst dialog med Somalieren.
– Ikke vis frykt, Somaliere kan lukte det.
– Hvis du er uheldig nok til å havne i dialog (konfrontasjon) med Volds-Somalieren, må du være beredt til å beskytte
dine mest vitale organer med hendene, eller, hvis tilgjengelig, benytt MP5’en du fikk av onkel Tore til konfirmasjonen.

pal@machomann.com

Einar Økland
SON MIN ER BLITT GENERAL

Kva driv du eigentleg på med? spør eg.

Eg håpar i alle fall du oppfører deg

Det er så mangt

som ein kvit mann der du er,

eg ikkje kan snakke om, svarar han.

murrar eg. Men

Eg er far din, sier eg,

generalen min svarar:

veit du eigentleg kva eg driv på med?

Du veit

Eg kan ikkje la meg påverke,

eg kan ikkje

du veit korleis det er, svarar han.

la meg påverke.

Av Einar Økland
Aldri før stått på trykk.

materiell / bli medlem:
___stk T-skjorte «Knus nazismen» (hvit m. s trykk) (str XL) . . .
herav ___ S/M ___ M/L ___ L/XL ___ XL/XXL
___stk T-skjorte «SOS Rasisme T-Skjorte (svart m. gul trykk)» .
herav ___ 14/16 ___ S/M ___ M/L ___ L/XL
___stk Penner «SOS Rasisme» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___stk Lightere «SOS Rasisme» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
herav ___gul ___svart ___rød
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...», bilmerke (gult) . . . . . . . . .

kr

90,-

kr

90,-

kr
kr
kr

10,10,4,-

kr

15,-

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

75,60,-

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

Postnr/ sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nyhet! Tøymerker mot rasisme. Bestill i dag! Kun 20,–

NB! Dette er et lite utvalg av det materiellet som finnes. Gå på internettsiden vår,
www.sos-rasisme.no for større utvalg eller spør oss om en materielliste.
20,20,-

___stk «Ikkje mobb kameraten min» (jakkemerke) på nynorsk! . kr
___stk «Ikke mobb kameraten min» (jakkemerke) . . . . . . . . . . . kr
___stk «Knus Nazismen» (jakkemerke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr

15,15,10,-
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___stk «Ikke mobb kameraten min» (tøymerke) Nyhet! . . . . . . . kr
___stk «Knus Nazismen» (tøymerke) Nyhet! . . . . . . . . . . . . . . . . kr

__ Jeg vil bli medlem!
__ Jeg vil bli aktiv!
__ Jeg vil ha mer info

vil betale portoen

Navn: ______________________________
Adresse: ___________________________
Postnr. / Sted: _______________________
Telefon: ____________________________

AntirasisteN
SOS Rasismes
medlemsavis
Opplag:
30 000
Trykk:
Prinfo Dialecta

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

Kan sendes
ufrankert i Norge.

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347
SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

Arbeidsutvalget AU
pb 9427, Grønland
0506 OSLO
epost: . . . .
au@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .23 00 29 00
faks: . . . . .23 00 29 01

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

Underskrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlf: . . . . . . . . . . . . . E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sendes: SOS Rasisme, boks 297, 5501 Haugesund
Tlf: 52 71 21 75
Faks: 52 71 21 62
Epost: ou@sos-rasisme.no
Materiell kan også bestilles på våre internettsider, www.sos-rasisme.no
Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.

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

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