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Det kalde landet
Har du nokon gong vitja eit asylmottak? Ein leir for folk som har
flykta frå slekt og opphav, gjerne
langt frå næraste sentrum med nakne
vegger og dårleg vedlikehald.
Her bur folk i uvisse om si framtid,
på eit minimum av midler.
I Hobøl har UDI gått lengre. Der
har dei stort sett samla folk dei skal frakta til eit anna
land i Vest-Europa, fordi dei har vore der før. Sjølv om
det er ein rutinesak sit folk gjerne i månader på Hobøl
før deportasjonen.
Uansett – dei er i transitt, og no vil ikkje UDI lenger gje
dei bleier, toalettpapir og sjampo. Det vert spart pengar
av slikt…
Dette gir ideer for ein ny reality-serie. Kva med å
invitere nokre utvalde politikarar og byråkratar og deira
familiar til nokre veker på asylmottak utan toalettpapir
og med ein tusenlapp til mat, klær, bussbillettar og alt
anna?
Då ville dei få eit innsyn i kvardagen dei har skapt for
eit tusentals menneskjer. Kan hende dei ville byrje å sjå
konsekvensane av politikken deira.
Ein treng ikkje vera psykiater for å skjønne at ein isolert
og usikker kvardag på norske asylmottak kan føre til
problem for flyktningar frå krigsherja land.
Når ein asylsøkjar har gjort noko gale snakkar media og
politikarane mykje om dei såkalla «tikkande bombene».
Men når ein asylsøkjar i Mosjøen sjølv ber om psykiatrisk
hjelp, kva seiar norsk helsevesen? «Den medisinfaglege
vurderinga konkluderar med at søknaden vert avslått,
fordi du ikkje har fast opphald i Noreg» var svaret han
fekk frå Helgelandssjukehuset.
Murane me og EU byggjer for å hindre menneskjer i å
krysse den norske grensa er bare halve taktikken for å
stoppe «asylstraumen».
Å gjere asylmottaket ein pinestad er ein like viktig del
av Erna Solbergs plan: Gi Noreg eit rykte som eit land
man ikkje vil flykte til.
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.

Fpto: Adam Tumidajewicz

Boikott Scotsman!

«Det minner om et asylmottak i døra... Det
kan se ut som om Ali Baba eier utestedet...» S itat J an E rik S chultz, styreleder
ved S cotsman i Oslo
AV RANDI HOLMELID
Ja, du synes det virker helt utrolig?
Det er det, men det er også helt sant. Det var dette
Jalal Yousuf fikk slengt i fjeset da han gikk i møte
med Jan Erik Schultz.
Jalal Yousuf startet vaktselskapet SSG som jobbet
for utestedet Scotsman. 6 av hans 10 ansatte har
jobbet der siden sist sommer. De er nå uten jobb.
Det er også styreleder Schultz, som har blitt suspendert fra sin stilling etter at han kom med rasistiske
kommentarer.
Rasisme fra høyere hold?
Det hele startet med at Yousuf plutselig fikk en
telefon om at han måtte komme i et umiddelbart
møte. Det skulle gjelde oppsigelse av avtalen de
hadde inngått. Han fikk mistanke om at noe var
galt og tok med seg en båndopptaker. Det viste seg
at han hadde rett i sine mistanker.
«Det er svært lite nordmenn i den døren der. Det
er ikke det at jeg har problemer med mennesker som
har en annen hudfarge, men det er Scotsman, det kan
ikke se ut som et asylmottak.»
Når Schultz blir konfrontert med disse uttalelsene
sier han at det ikke er hans synspunkter, men at de
kommer fra høyere hold. Stemmer dette kan det virke
som det er en systematisk tankegang i Olav Thongruppen. Senter mot etnisk diskriminering sier de
har fått flere andre henvendelser fra folk som føler

utsatt for rasisme ved Thons utesteder. Yousuf har
nå anmeldt et av Thon-selskapene for rasisme. Tor
Erling Staff er blitt engasjert som advokat i saken.
Men Yousuf er likevel redd for at det kan bli vanskelig for de oppsagte å få nye jobber senere. Oktay
Ozelik er en av dørvaktene som fikk sparken. Han
sier han aldri kan jobbe ved noen av Thon-gruppens
utesteder etter dette.
Alton Bendu, tidligere dørvakt ved Baronen og
Baronessen i Oslo sier han er sjokkert over uttalelsene til Schultz. Han mener guttene bør få fortsette å
gjøre jobben sin. – Slike uttalelser er rett og slett forferdelige, legger han til. – I et flerkulturelt samfunn
er det bra å ha dørvakter med ulik etnisk bakgrunn.
Det kan forhindre konflikter, mener Bendu.
Ny lov
Tirsdag 19. april endret Stortinget diskrimineringsloven. Grunnen var at Scotsman-saken har avdekket
at diskrimineringsloven ikke gir tilstrekkelig vern
mot diskriminering for selskaper og underleverandører av tjenester. Komiteen som la frem dette forslaget
understreker også at et bedre lovverk kun er et av
flere virkemidler for å bekjempe diskrimineringen.
Dessverre, men dog ikke uventet er Frp skeptisk til
denne lovendringen. De mener at dagens lovverk
er tilstrekkelig og mener det ikke finnes behov for
en ny lov.
Når AntirasisteN går i trykken er ikke denne saken
ferdig. Vi får bare håpe og krysse fingrene for at
Yousuf og hans kolleger vinner denne saken, og at
det er det siste vi ser av rasisme fra miliardær Thon
sine bedrifter. Inntil videre håper vi alle vil innta sine
forfriskninger et annet sted en Scotsman.
Si nei til rasisme – boikott Scotsman

Gave til SOS Rasisme
– og få mindre skatt
S OS R asisme er godkjent som en organisasjon etter skattelovens § 6– 50. Dette
medfører at hvis noen ønsker å gi en gave til S OS R asisme 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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Kort om rasisme

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

Raseteori

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

Norge også

Holocaust-benektelse
D

ere har sikkert alle hørt om det,
benektelsen av Holocaust. Påstanden
om at den systematiske jødeutryddelsen i
tyske konsentrasjonsleire bare er en stor
bløff. En verdensomspennende konspirasjon for at jødene skulle kunne grafse til
seg enda mer penger. Mange avfeier dette
som typisk nazipropaganda. Dessverre, det
er ikke lenger bare nazister som begynner å
tro på dette.

(gassen som antas å ha vært brukt til henveldig vanskelig å lage under kontrollerte
rettelsene) egentlig heter hydrogencyanid
forhold nettopp på grunn av dette. Og til
og er ekstremt eksplosjonsfarlig? Den kan
slutt, prøvene tatt av Fred Leuchter. Fred
derfor ikke ha blitt brukt da gasskamrene
Leuchter har ingen teknisk eller naturvipåstås å ligge vegg i vegg
tenskapelig utdannelse
Men dersom man leser stoff
med krematoriene med
og måtte underskrive
fra begge «lag» finner man
bare tredører mellom. Og
overfor amerikanske
fort at benekterne veldig ofte
visste du at cyanid sammen
myndigheter at han aldri
utelater viktige opplysninger,
tar ting helt ut av sammenheng,
med jern (som er til stede
mer skulle benytte tittelen
legger til en porsjon «eksperi murstein) og oksygen
Engineer eller Chief
tise» og vips, så har de et
danner såkalt «prøyssisk
Engineer. Rapporten hans
«bevis» for at Holocaust aldri
Jeg leste en artikkel på Aftenpostens nett- blå»? Et fargestoff med en
er forøvrig full av feil og
kunne skjedd.»
utgave for noen uker siden angående denne karakteristisk farge som er
har blitt sterkt kritisert
økende Holocaust-benektelsen. Noen dager funnet i de gasskamrene vi
av folk som faktisk har
senere ble det et tema på en diskusjonsvet ble brukt som avlusningskamre. Men
en teknisk/naturvitenskapelig bakgrunn.
gruppe på internett. Jeg endte i diskusjon
den finnes ikke i ruinene etter bygningene
Til og med hans benekter-kollega Germar
med et par Vigrid-medlemmer og Vigrid
som påstås å ha inneholdt gasskamre. Og
Rudolf legger liten vekt på Leuchters rapbenekter Holocaust. Min påstand var derihvis det ikke er nok, visste du at prøver fra
port. Rudolf selv har mange gode venner
mot at dette har skjedd. Dette må selvfølruinene etter de påståtte gasskamrene ikke
i nasjonalsosialist-kretser. Da blir det bare
gelig bevises i følge Vigrid, og jeg må jo si inneholder nevneverdige mengder cyanid?
latterlig når benekterne anklager dagens
meg enig. Et drap på milliontalls jøder kan
Dette fant man derimot i de allerede nevnte aksepterte Holocaust-historie for å være
ikke aksepteres uten bevis. Som den halvavlusningskamrene som alle aksepterer
politisert.
veis informerte
ble benyttet til avlusning av klær.
Det
tok
meg
for
eksempel
person jeg var på
Konklusjonen kan ikke være en
Og det er dette som går igjen hele tiden.
to timer å finne ut at Fred
det tidspunktet,
annen enn at gasskamrene aldri har
Benekterne kommer ytterst sjelden med
Leuchter er en tullebukk av
henviste jeg til
eksistert.
direkte løgner eller oppdiktede historier.
internasjonalt format.»
alle vitnene. Alle
Men dersom man leser stoff fra begge
disse lyver selvDet som kanskje er skremmende er «lag» finner man fort at benekterne veldig
følgelig. Fangene, vokterne, andre ansatte
at de opplysningene jeg nettopp kom med
ofte utelater viktige opplysninger, tar
i konsentrasjonsleire samt de allierte og
er 100% riktige. Zyklon B er meget eksplo- ting helt ut av sammenheng, legger til en
sovjetiske frigjøringsstyrkene. Alle lyver
sivt og «prøyssisk blå» dannes av cyanid,
porsjon «ekspertise» og vips, så har de
eller har en misoppfatning av virkelighejern og oksygen. De nevnte prøvene, tatt
et «bevis» for at Holocaust aldri kunne
ten. Jeg enser at diskusjonen kan bli kort
av gasskammerekspert og ingeniør Fred
skjedd.
siden vitner avvises konstant som bevis.
Leuchter,
Holocaust-benekterne kan synes å
Et drap på milliontalls
Deretter blir jeg konfrontert med en del
inneholdt ikke
ha sterke argumenter for sin sak. Men
jøder kan ikke aksepteres
personer som har gjort undersøkelser i
cyanid. Unntatt
de er bare så altfor enkle å gjennomuten bevis. Som den halvveis
konsentrasjonsleirene og som har skreprøvene tatt i
skue og plukke fra hverandre. Det tok
informerte person jeg var på
det tidspunktet, henviste jeg
vet rapporter på dette, navn som Fred
avlusingskammeg for eksempel to timer å finne ut
til alle vitnene. Alle disse lyver
Leuchter, Carlo Mattogno, Germar Rudolf
meret. Og det
at Fred Leuchter er en tullebukk av
selvfølgelig.»
med flere. Deres konklusjoner er at en
er også disse
internasjonalt format. Og da plukket
massehenrettelse i gasskamre med påfølargumentene
jeg opp mye annet også. Jeg har heller
gende kremering ikke kan ha skjedd. Det
man møter oftest hos benekterne.
ingen utdannelse eller lignende innen
er ikke vanskelig å finne stoff om disse
Det er bare ett problem, konklusjonene
historie. Min Vigrid-motstander hadde
gutta og det er mye av det. Jeg gjorde
deres er helt feil. Cyanidgass (Zyklon B)
visstnok studert Holocaust i 5 år...
noen kjappe søk på Google og begynte å
er eksplosivt, men faren for eksplosjon
lese. Helt ukritisk begynte jeg å lese fra
inntreffer først ved en luftkonsentrasjon
Etter at jeg skrev om Leuchters manbenekternes synspunkt. Jeg blir nærmest
mange ganger høyere enn det som er døde- glende utdannelse og at rapporten hans
overveldet av alt de har å slå i bordet med.
lig for mennesker. Reaksjonen mellom
inneholder masse feil, har det forresten
De kjører på med rapporter skrevet av både cyanid, jern og oksygen til «prøyssisk blå» blitt stille fra Vigrid på det tidligere nevnte
kjemiingeniører og eksperter på gasskamre er ekstremt ømfindtlig overfor faktorer
diskusjonsforumet.
og krematorier. Det ene slående argumensom pH, konsentrasjon og fuktighet. Faktotet etter det andre blir presentert og jeg må
rer som er vidt forskjellige i et gasskammer PER OVE JOHANSEN
ærlig innrømme at jeg nesten ble skeptisk
fylt av mennesker og i et mindre kammer
selv. Visste du for eksempel at Zyklon B
med klær. «Prøyssisk blå» er faktisk

«

«

«

• 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

Brunt grums

side 4
• Misbrukt av nazister TV 2-kjendis Barbro Fagerbakk

sos-rasisme.no

Ingen talerstol til nazister

Denne måneden trykket magasinet «Mann» et sekssiders
portrettintervju med Vigrid-leder Tore W. Tvedt. I lederen
forsvarer redaktøren oppslaget med det sedvanlige journalistiske poenget: «Den eneste måten å bekjempe nazigrupper på
er å la de slippe til med sine forvirrede argumenter. Da kan vi
nemlig møte de med bedre motargumenter…»
Om dette er noe redaktørene selv tror på eller bare et
påskudd for å trykke saker som selger aviser er ikke alltid
godt å vite.
Det er uansett to store problemer med en slik argumentasjon:
For det første; å slippe nazister til i offentligheten er å tvinge
andre til å la seg undertrykke. Nazisters ytringsfrihet betyr at
innvandrere, jøder, homofile og antirasister må finne seg i å
la seg forhåne og true.
For det andre: All PR er god PR for nazistene, og oppmerksomhet betyr økt rekruttering. Hver gang organiserte
nazister får slippe til i media er det noen stakkars sjeler som
lar seg lokke. Dermed blir media ufrivillig medhjelpere til
oppbyggingen av organisasjoner hvis mål er avskaffelse av
ytringsfrihet og innføring av fascistisk despoti.
Vi trenger flere redaktører og journalister som innser dette,
og opptrer bevisst i forhold til det ansvaret de har.
Men, mest av alt trenger vi et stadig større folkelig engasjement mot alle former for rasisme. Kampen mot nazisme må
føres lokalt og den starter der du bor!
Være med på arbeidet?
Send en e-post til antinazi@sos-rasisme.no
Med antirasistisk hilsen
Ola Melbye Pettersen, Politisk nestleder, SOS Rasisme

Skulle «tas»
Jahn Otto Johansen er en aktiv antirasist. Han jobbet i NRK i mange år som
korrespondent. 18. april holdt han en
tale om den brune fare på Røde Kors
huset i Drammen. Han har selv følt
nazismen på kroppen. Han stod på en
liste over folk som skulle sprenges av
norske nazister; bombene ble lagd i Østerrike. Under et besøk i Berlin, sparket

P artiet Demokratene håper på plass på S tortinget
etter valget i høst og stiller nå liste i alle fylker. Vidar
Kleppe melder fra at Demokratene har stilt valglister
i alle nitten fylker. – Vi er opptatt av det norske folks
ve og vel, sier Kleppe. Til spørsmålet om de også er
innvandringsfiendtlige og fremmedfiendtlige svarer
han: – Nei, det er vi ikke. Men vi kan ikke godta at alle
lykkejegere og asylshoppere kommer hit og får ta del i
det generasjoner av nordmenn har bygget opp.

Helga uthengt av
naziorganisasjon

brunt grums

AV JOHN TRYGVE BERGSÅKER

• Demokratene i alle fylker

J ulius P altiel er en av to gjenlevende norske jøder etter opphold i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Nå advarer han mot en
økende antisemittisme.. – Vi håper at vår appell til ungdommer skal gjøre dem oppmerksomme på at med så mye råskap
som er rundt omkring i verden, kan det godt komme igjen en
lignende situasjon som vi har hatt. Dette fordi nyhetsmediene
går ut med ting om jødene som kan bli oppfattet feilaktig.
J ødene har ingen ting å forsvare seg med. E n norsk jøde
kan ikke ha skylden for det som eventuelt gjøres feil i staten
Israel, sier P altiel.

fikk telefoner fra folk som lurte på om hun sympatiserer
med høyreekstreme grupper, etter at navnet hennes og
bilde er lagt ut på et nynazistisk nettsted. Det nazistiske
nettstedet skriver blant annet: «E n ting er i alle fall sikkert;
Barbro er Blond og Fager. Og for å være Fager må du
være nettopp Blond. Fordi ordet fager betyr lys eller
blond. Altså av nordisk herkomst.». Barbro uttaler at hun
er sterk motstander av nazistisk ideologi. TV2 har krevd
at artikkelen fjernes umiddelbart.

antinazi@
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• Auschwitz-vitne frykter nytt jødehat

AV JOHN TRYGVE BERGSÅKER
Helga Arntzen blir på Vigrids
nettsider uthengt som landssviker fordi hun er daglig leder av
Aktive Fredsreiser. Vigrid påstår
at hun er politisk hjernevasket og
driver propaganda mot «sitt eget
folk».
Viktig å bekjempe
– På begynnelsen av 90-tallet
greide rasisten Arne Myrdahl å
slå seg ned og danne en gruppe i
Risør. Men etter at fredsreisene
til konsentrasjonsleiren Auschwitz begynte, er Norge blitt et
av landene i Europa med færrest
nazister. Vigrid er ingen trussel i
Norge i dag, til det er de for små.

Men det er viktig å aldri la dette
bli en sovepute. Det eneste som
hjelper er informasjon, derfor er
det viktig å sende ungdom ned for
å se selv hva som skjedde i konsentrasjonleirene. Det sier Helga
Arntzen til austagderblad.no
Slå ring rundt Helga
– Helga Arntzen er en av de
fremste menneskerettighetsforkjemperne Norge har, og vi må
slå ring om henne, sier leder i
SOS Rasisme i Risør, Rasmus
Bøe Sand. – Helga er en kjent
og aktiv menneskerettighetsforkjemper. Det arbeidet hun gjør er
enestående. Takket være henne
klarte ikke nazistene å etablere

Svensk nazi tatt

AV JOHN TRYGVE BERGSÅKER

Klas Lund, lederen for den
svenske nazigruppa Svenska Motståndsrörelsen, ble funnet av politiet hjemme hos en 25 år gammel
nazist i Kristiansand. Lund var på
rømmen fra Sverige, etter at han
hadde rømt fra Mariestadfängslet
hvor han skulle sone 6 måneder
for ulovlig våpenbesittelse. Han
er en beryktet nazileder i Sverige
hvor han er dømt for drap, bankran og vold. Når svensk politi
pågrep ham i 2003 hadde han på
seg en ladd pistol.
Vil bli i Norge
Sverige har bedt om å få han
utlevert etter tips om hvor han
oppholdt seg. Advokaten hans
sier at han har bedt om å få bli i
Norge. Ifølge politistasjonssjefen
i Kristiansand er det lite sannsynlig at han vil få lov til det. Saken
ble behandlet rett over påske.

Langt rulleblad
25-åringen som holdt Klas Lund
skjult, har også et langt rulleblad.
På slutten av 90-tallet var han en
kjent figur i Boot Boys miljøet på
Sørlandet. Han fikk da flere voldsdommer. Nyttårsaften år 2000 var
han med i en masseslåsskamp
utenfor SV-huset i Kristiansand,
hvor en 19 år gammel etiopier
ble mishandlet på det groveste.
Han ble sammen med tre andre
nazister dømt til mellom ett og to
års fengsel for rasistisk vold.
Følger med
Politiet i Kristiansand liker ikke
at slike folk som Klas Lund dukker
opp der. Nazimiljøet på Sørlandet
eksisterer fortsatt, i grupper som
«Nasjonal» Ungdom. Politiet sier
de er få og at rekruttering er lav,
men at de allikevel følger miljøet
tett.

nazister til rullestolen hans på gata,
de ville vise forakt
for «svake mennesker».

dinger og 28% mente utlendingene bør
kastes ut. Det er skremmende tall, når
du tenker på at Tyskland opplever den
største arbeidsledigheten på 70 år. 5,3
millioner er nå uten jobb.

Redd for utviklingen i Tyskland
Johansen er opptatt av utviklingen i det
tidligere DDR, og han advarer så ofte
han kan mot utviklingen der. Rasismen
og nazismen er på ingen måte på i retur
der. Han viste til tall fra Bieleberg-forskerne, som gjorde en undersøkelse om
holdninger. 16% var erklærte rasister,
55% mente det var for mange utlen-

Satser på ungdom
I Øst-Tyskland fantes verdens beste
musikkskoler tidligere, men de er
nedlagt på grunn av dårlig økonomi.
Nazistene har kommet inn, med musikk
ungdommen liker. 30% av tekstene er
ren rasistisk propaganda. Nazistene
bruker også internett og mobiltelefon
ivrig, advarer Johansen.

Fikk juling

AV JOHN TRYGVE BERGSÅKER

Ei 19 år gammel jente fra Fosen
fikk i påsken juling av to nazister,
hjemme i huset til familien hennes.
De ropte og skreik at hun hadde
tystet til PST, noe hun sa hun ikke
hadde gjort. Overfallet endte med
tre brekte ribben, hoven milt, blått
øye og kuttskader i ansiktet. Jenta
som var på permisjon fra en rusbehandlingsinstutisjon ble også truet
med at de skulle sette et skudd i
henne om hun anmeldte dette.
Ble «døpt» av Vigrid
Jenta selv vet ikke hvorfor de
banket henne opp. – Kanskje de
ville statuere et eksempel, eller
var redd for at jeg skulle fortelle
noe om det jeg vet, sier hun selv.
Hun kjente igjen begge to. Den
ene er fra en naziorganisasjon i
Trondheim, den andre er fra Oslo
og er tilknyttet Vigrid. Hun ble
selv «døpt» av Vigrid for 2 år
siden, men vil ikke lenger ha noe
med de å gjøre.
Tror ikke politiet tar saken alvorlig
Selv om hun kjente igjen begge
to, vil hun ikke anmelde forholdet.
Hun er redd og sier hun aldri vil
tørre å dra hjem igjen om hun
anmelder dem. Hun sier det er
lenge til hun tør å besøke Trøndelag igjen uansett. Moren har
tatt kontakt med politiet, men tror
ikke de tar saken helt alvorlig.
Politiet vil etterforske nazivold
Lensmannen i jentas hjemkommune sier at han ikke kjente til
overfallet. Han har nå sammen
med PST bestemt at de vil undersøke saken. Han sier han ikke vil
finne seg i at jenter blir banket
til taushet av det han kaller kriminelle bøller. At jenta ikke vil
anmelde forholdet, tyder på at de
er i ferd med å lykkes, sier han.
Lensmannen ble for en tid tilbake anmeldt av Tore Tvedt for å
hindre religionsfrihet etter at han
hadde stoppet en nazidåp.

Antinaziutvalget

• Nazismen blir ikke borte av seg selv, men må
bekjempes gjennom systematisk arbeid på lokalplan.
• Antinaziutvalget er til for å samle kunnskap og gi
støtte til våre lokallag i kampen mot rasisme.

Kom med ideer
Gi oss tips Send oss spørsmål
Bli med på diskusjonsliste

antinazi@sos-rasisme.no
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• Demokratenes partiprogram tøffere enn FrP’s
S perr dem inne og ta hiv-test av dem. Dette ville vært
behandling av ankommende asylsøkere dersom Demokratene styrte, mener Vårt Land. I midten av april hadde Demokratene landsmøte i Bergen. Tidligere F rP ’ere Vidar Kleppe
og J an S imonsen skal vedta et enda mer inhumant partiprogram enn FrP sitt. P artiet satser på å stjele stemmer av KrF
og FrP i valgkampen i høst. I asylpolitikken vil Demokratene
blandt annet lage et eget DNA-register for innvandrere og
hiv-teste alle som kommer til landet, pluss la politiet patruljere
med skytevåpen og innføre livstidsstraff i fengsel.

• Flyktet fra sexslaveri, nektet opphold i Norge
S østrene på 15 og 17 år skulle selges som sexslaver i Tyrkia. Noen
slektninger fikk dem smuglet ut av Moldova, men norske styremakter
avgjorde straks å sende dem tilbake. Aurland har holdt underskriftsaksjon for at familien skal få opphold. Moldova skal være ett av de viktigste
opphavslandene til europeisk menneskehandel, som oftest innebærer
kvinner og barn, mener Kirkens Nødhjelp. Under forhøret på fire timer hos
UDI da jentene kom til Norge ble det så sterkt psykisk for jentene at moren
måtte gi dem beroligende piller i en pause, så de kunne gjennomføre. Men
kvinnen som var vitne til dette vil helst ikke møte i retten.
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• Flere innvandrere
med stemmerett
123 700 norske statsborgere med
innvandrerbakgrunn vil ha stemmerett
ved S tortingsvalget, dette er 24 000 flere
sammenliknet med til valget 2001.
Tallet har vokst mest i Oslo og Akershus.
I Oslo har hele tolv prosent av statsborgerne med innvandrerbakgrunn stemmerett, mot 3,6 prosent i gjennomsnitt i
resten av landet..

• Færre asylsøkere
Antall asylsøkere var i februar lavest for en
enkeltmåned på nesten åtte år, med 368 søkere.
Direktør i Utlendingsdirektoratet, Trygve G.
Nordby, mener det er UDIs tiltak på området som
har ført til at Norge får færre dårlig begrunnede
asylsøknader.
Tallet ble halvert fra 2003 til 2004, og i år er
allerede nedgangen på 42 prosent, etter de første
månedene.

Statlig rasisme:

Dobbeltstraff av innvandrere og asylsøkere

I rettsstaten Norge har de ﬂeste en felles forståelse av hvordan loven skal være:
Man dømmes hvis det er bevist at man har begått et lovbrudd, man soner dommen
og så er man fri. For mange innvandrere og ﬂyktninger er virkeligheten en litt annen
– de risikerer å bli utvist i tillegg.
AV OLA MELBYE PETTERSEN
I 1988 ble «Lov om utlendingers
adgang til riket og deres opphold
her», den såkalte Utlendingsloven, vedtatt av Stortinget. Loven
skal regulere hvilke utlendinger
som får bo eller arbeide i Norge.
Loven legger også grunnlaget for
de som søker om asyl eller opphold på humanitært grunnlag.
I utlendingslovens kapittel 5
«Bortvisning og utvisning» er
det nedfelt et omfattende regelverk for å hindre utlendinger
adgang til riket. Samtidig er det
paragrafer som begrenser adgangen til å utvise personer. I lovens
§15 står det:
«Utlending må ikke i medhold
av loven sendes til noe område der
utlendingen kan frykte forfølgelse
som kan begrunne anerkjennelse
som flyktning eller ikke vil være
trygg mot å bli sendt videre til
slikt område.»
Videre står det i § 29:
«Utvisning etter første ledd
bokstav a, b, c, e og f besluttes
ikke dersom det i betraktning av
forholdets alvor og utlendingens
tilknytning til riket vil være et
uforholdsmessig tiltak overfor
utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene.»
Utvisning skal altså ikke brukes
uten at det ligger sterke årsaker til
grunn. Allikevel viser det seg at
utvisning av utlendinger i mange
tilfeller rammer uforholdsmessig
hardt.
Hva skal til for å bli utvist?
I følge utlendingslovens §29 kan
utlendinger utvises hvis de:
a) gjentatte ganger har overtrådt
en eller flere bestemmelser i loven
her eller unndrar seg gjennomføring av vedtak som innebærer at
vedkommende skal forlate riket.
b) for mindre enn fem år siden
i utlandet har sonet eller er ilagt
straff for et forhold som etter
norsk lov kan føre til fengselsstraff i mer enn tre måneder.
Tilsvarende gjelder ved ilagt særreaksjon som følge av straffbart
forhold som nevnt,
c) er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til

fengselsstraff i mer enn tre måneder eller flere ganger i løpet av de
siste tre år er ilagt fengselsstraff,
d) når hensynet til rikets sikkerhet gjør det nødvendig,
e) når utlendingen har overtrådt
straffeloven § 147 a eller 147 b,
eller har gitt trygt tilholdssted til
noen som utlendingen kjenner til
at har begått en slik forbrytelse,
f) når en administrativ myndighet i et land som deltar i
Schengensamarbeidet har truffet
endelig avgjørelse om bortvisning
eller utvisning av utlendingen på
grunn av manglende overholdelse av landets bestemmelser
om utlendingers innreise eller
opphold.
For utlendinger med oppholdsog evt. arbeidstillatelse må strafferammen være ett år eller mer,
eller dersom straffelovens §§ 228
første ledd, 237, 342 første ledd
bokstav b eller c, 352 a, 384 eller
385 er overtrådt. Eksempel på et
slikt lovbrudd kan være slagsmål
på et utested.
Utlendinger som fyller kravene til
bosettingstillatelse kan utvises:
b) når utlendingen har sonet
eller er ilagt straff for forhold
som etter norsk lov kan føre til
fengselsstraff i to år eller mer,
og dette er skjedd for mindre enn
fem år siden i utlandet eller for
mindre enn ett år siden her i riket.
Tilsvarende gjelder ved ilagt særreaksjon som følge av straffbare
forhold som nevnt,
c) når utlendingen har overtrådt
straffeloven §§ 147 a eller 147 b,
eller har gitt trygt tilholdssted til
noen som utlendingen kjenner til
at har begått en slik forbrytelse,
(innbrudd på annens eiendom).
(For borgere innenfor EØSområdet gjelder andre regler for
utvisning. Det skal mer til for å
bli utvist hvis du er fra et europeisk land, blant annet stilles det
krav om gjentakelsesfare for nye
lovbrudd.)
«En svært uheldig praksis»
Juss-Buss (Jusstudentenes
rettsinformasjon) utarbeidet en
avhandling basert på utvisning

av utlendinger i 1993. Siden den
gang har Utlendingsloven blitt
skjerpet i spørsmål om utvisning,
men konklusjonene i undersøkelsen er like fullt relevante i forhold
til dagens praksis.
I undersøkelsen kommer det
fram at utvisningsparagrafene
praktiseres strengt, og at selv
utlendinger som har bodd lenge i
Norge med ektefelle og barn blir
utvist. «For at utlendingenes tilknytning skal veie tyngre enn det
straffbare forholdet må tilknytningen være svært god, selv om
det straffbare forhold ikke er så
alvorlig.» heter det i rapporten.
De fleste forbrytelser i Norge
har en strafferamme på tre år
eller mer. Strafferammene er
samtidig mye høyere enn en
gjennomsnittlig dom. Dette vil si
at utlendinger risikerer å bli utvist
for mindre alvorlige lovbrudd,
eller som det heter i rapporten
fra Juss-Buss: «utlendinger kan
utvises for alle typer lovbrudd,
uansett oppholdsgrunnlag, men
utlendinger som fyller vilkårene
for bosettingstillatelse er vernet
mot å bli utvist på grunn av brudd
på veitrafikkloven.»
Konsekvenser for asylsøkere
For asylsøkere uten bosettings
oppholds- eller arbeidstillatelse
slår dobbeltstraffen ekstra hardt
ut. Bryter man noen av leddene i
Utlendingsloven kan man utvises
uten dom.
Blir man for eksempel anklaget
for å ha gitt gale eller mangelfulle
opplysninger i asylintervjuet
reises det utvisningssak og innreiseforbud. Ved straffbare forhold som gir utvisning bortfaller
fri rettshjelp, og dermed står man
som asylsøker alene mot staten i
en sak som kan bli avgjørende for
sitt eget og familiens videre liv.
Ny praksis ovenfor barn
En ny praksis i Utlendingsnemda (UNE) gjør at barn helt
ned i 9-års alderen, som har bodd
størstedelen av livet her, kan utvises hvis de av ulike grunner ikke
har norsk statsborgerskap. Jon Ole
Martinsen fra Selvhjelp for inn-

Loven er ikke lik for alle.

vandrere og flyktninger (SEIF)
forteller om en kynisk praksis
fra norske myndigheter – Vi har
saker der barnevernet ikke har
stilt opp for barnet og det utvikler en kriminell løpebane. Den
eneste oppfølgingen disse får er et
utvisningsvedtak hvis de blir dømt
for en kriminell handling, forteller han. Martinsen spør hvem som
har skylden for at ungdom begår
kriminelle handlinger når de har
vokst opp i Norge. – Er man etnisk
norsk er samfunnet og det offentlige der, er du utlending står man
uten rettigheter. I mange tilfeller
risikerer disse å bli utvist til et
land de ikke kjenner uten noen
nære slektninger, sier Martinsen
Hvor er forholdsmessigheten?
Norsk utlendingslov- og praksis
gjør det vanskelig å få opphold,
men enkelt å bli kastet ut. For
mennesker som har bodd store
deler av livet i Norge med familie
og venner vil en utvisning være
et alvorlig og i de fleste tilfeller
uforholdsmessig overgrep. Mange
utlendinger i Norge er også flyktninger fra land der de risikerer
forfølgelse, tortur eller krig hvis
de blir sendt tilbake.
SOS Rasisme er sammen med
mange andre humanitære organisasjoner og juridiske miljøer
svært kritisk til Norges måte
å forskjellsbehandle deler av
befolkningen på.
Hvorfor skal personer med like
sterk tilknytning til Norge som
mange innfødte nordmenn stille
i en helt annen kategori i forhold
til loven? Hvor er forholdsmessigheten som gjør at et samfunn
ser seg nødt til å utvise en person

Foto: Adam Tumidajewicz

på bakgrunn av et lovbrudd som
innebærer mindre enn ett år i fengsel? Denne dobbeltstraffen er for
mange uforenlig med prinsippene
for en moderne rettstat.

KILDER: JUSS-BUSS, ARILD HUMLEN,
ADVOKATFORENINGEN, LOVDATA
Hvem kan utvises?
• Alle utlendinger som ikke er født i
Norge.
Hvem kan ikke utvises?
• Norske statsborgere (man kan søke
om statsborgerskap etter 7 års bosetting i Norge).
• Utlendinger som er født i Norge og har
bodd uavbrutt i landet.
Innskjerpinger i utlendingsloven:
• Fra 1. januar 1997 falt den automatisk
frie rettshjelpen for utlendinger i utvisningssaker bort. I dag må man søke
fylkesmannen om fri rettshjelp.
• Fra 15. oktober i fjor ble regjeringens
forslag om å senke strafferammen for å
utvise utlendinger gjennomført. Strafferammen ble senket fra tre til to år for de
som fyller kriteriene for bosetting, og
fra ett år til seks måneder for de med
oppholds- eller arbeidstillatelse.
Noen begreper:
• Oppholdstillatelse: Tillatelse til å oppholde seg i Norge ut over tre måneder.
En slik tillatelse gir ikke rett til arbeid,
unntatt for EØS-borgere.
• Arbeidstillatelse: Tillatelse til å få
arbeid i Norge. Arbeidstillatelse kan
gis til personer over 15 år dersom de
innvandringsregulerende vilkårene i
utlendingslovgivningen er oppfylt. Når
det gjelder EØS-borgere se oppholdstillatelse.
• Bosettingstillatelse: Tillatelse som
kan gis etter tre år i Norge med gyldig
oppholds- eller arbeidstillatelse som
danner grunnlag for bosettingstillatelse. Tillatelsen er ikke tidsbegrenset,
og den 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 utover 2 år.
Kilde: Flyktningrådet
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• Innvandrerråd i Kristiansand
E t eget innvandrerråd skal bidra til
at etniske minoriteter blir tatt mer på
alvor i Kristiansand.
Dette ble avgjort i slutten av mars,
med kun FrP og Demokratene
som motstandere av forslaget. Til
gjengjeld talte representantene
deres sterkt i mot innholdet i planen
for internasjonalt mangfold.

• Færre asylsøkere
kan gi kutt
Det rekordlave antallet
asylsøkere til Norge kan føre
til nedskjæringer på Heimly
Mottakssenter. Foreløpig i år har
det ankommet én asylsøker til
mottaket. Kapasiteten er på 150
mennesker, men fremdeles bor
bare 131 på mottaket i Lenvik
Kommune.
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• Hagens islamkilder I følge C arl I. Hagen henter han sine

• Kommunen tar barnetrygden

islamkunnskaper fra de omstridte forfatterne Mark Gabriels og
Oriana Fallaci. – J eg har aldri presentert meg selv som en som
har forsket på islam i to-tre år, sier Hagen til bladet S alam. At
disse bøkene er kjent som muslimfientlige og faktaløse, sier
han ingenting om. – J eg aksepterer ikke at man kommer til
Norge og sier at det skal være et gjensidig tilpasningsforhold.
De som velger å bo og leve her må rette seg etter sånn som
det er her. Muslimer må akseptere at de bor i et kristent land,
sier Hagen til bladet S alam.

Mindreårige enslige asylsøkere i Vadsø med oppholdstillatelse får
ikke sin rettmessige barnetrygd. Ifølge loven skal en ha barnetrygden utbetalt til en konto disponert av verge, om man bor i egen
leilighet. Likevel tar kommunen pengene til Abdullah Hussein på
17 år fra Afghanistan, og Vadsø kommune nekter å gi kommentar.
– J eg spurte om hvorfor ikke jeg får de pengene. De sa at de
brukte dem til klær og husleie, så jeg kunne ikke få de pengene.
J eg gikk til trygdekontoret, som sa at det er mine penger. Kommunen kan ikke ta dem, de er beregnet på barna, uttaler han.

Nektes psykiatrisk hjelp
Afghaneren Abdullah Naimi er det media liker å omtale
som en tikkende bombe. Norsk helsevesen ser helst at
den utløses før de akter å hjelpe.
AV AUDUN KJUS AAHLIN
Naimi var 25 år gammel da han
kom som ureturnerbar flyktning til
Norge første juledag i 2003. Hans
venner omtaler asylsøkeren som
en høflig og diplomatisk mann, til
tross for alt han har vært gjennom
de siste årene. Før Naimi måtte
forlate sitt hjemland opplevde han
å miste kontakten med sitt første
og eneste barn, to av hans brødre
omkom i krigen i Afghanistan og
personlig har han slitt med så store
psykiske lidelser at han har utviklet
et reviderende magesår.
Psykiske plager og magesår
2005 sitter han fortsatt på
Mosjøen flyktningmottak med det,
som ifølge kommunelege Rizwan
Parvaiz, må betraktes som et behov
for mer enn sporadisk og kortvarig
hjelp. Psykiske problemer bestående av søvnvansker, frustrasjon
og i perioder sinne er diagnoser
som gjør Naimi til en person som
må kunne betegnes som utilregnelig. Noe som da også er ettertrykkelig bevist gjennom flere konflikter
og konfrontasjoner i Mosjøen. Det
reviderende magesåret har gjentatte
ganger ført til akutte innleggelser,
men bortsett fra dette er historien
om Naimi tydeligvis uinteressant
for legene på psykiatrisk senter i
Mosjøen. Naimi snakker gjennom
tolk om hans møte med Norge, og
følelsen av å ikke bli behandlet som
et menneske. Hvordan flyktningmedarbeiderne og legene i Mosjøen
møter han med irritasjon selv om
han er tvunget til å konfrontere dem
med sine relevante problemer. For
selv om all sunn fornuft tilsier at

Helgelandssykehuset – er du svart er du
frisk...

denne mannen trenger hjelp så er
dette irrelevant så lenge Naimi ikke
har fast oppholdstillatelse i Norge.
Dette begrunnes med at han kun har
krav på hjelp i akuttsituasjoner eller
krisesituasjoner. Abdullah Naimi
kan altså fortsatt få hjelp i tilfeller
der han skader seg selv eller andre,
men ikke i forkant.
Et anstendig helsevesen?
Den 25.februar fikk Naimi den
endelige beskjeden om at søknaden
om psykiatrisk hjelp er avslått med
følgende begrunnelse av overlege
Guri Hoff Hansen i voksenpsykiatrisk poliklinikk på Helgelandssykehuset: «Den medisinskfaglige
vurderingen konkluderer med at
søknaden avslås. Begrunnelsen
er at du ikke har fast oppholdstillatelse i Norge.» Den medisinske
(!) begrunnelsen er altså at Naimi i
henhold til norsk lov ikke har krav
på tidkrevende eller langvarig
behandling. Behandling må derfor
vente til vedkommendes helse igjen
er i akutt livsfare. Da vil det norske
helsevesenet atter en gang være der.
I all anstendighet.
Verken Helgelandssykehuset eller
Helse- og Sosialdepartementet vil
kommentere saken.

Snek på bussen – trues med å bli utestengt fra Schengen området
AV MARI STINE JOHANSEN
OG HOGNE ORMÅSEN
Torsdag 6. januar 2005 benyttet en asylsøker fra Trondheim et
forfalsket månedskort for ungdom.
Han erstattet det originale bilde
med et bilde av seg selv og benyttet
det falske månedskortet for å slippe
å betale for seg på bussen. For dette
fikk vedkommende et forelegg på
1000 kroner som skal betales til
statskassen. «Hvis vedkommende
ikke betaler vanker det 6 dager i
fengsel», sto det i forelegget. Så
langt, en helt grei sak.
Neste avsnittet i forelegget var

mindre hyggelig. Her sto det følgende: «Vedtakelse av forelegget
kan medføre bort- eller utvisning
fra Norge. Vedtakelse kan også få
konsekvenser for retten til bosettingstillatelse og norsk statsborgerskap».
– Dette er unødvendig terrorisering av en asylsøker for en
relativt bagatellmessig, kriminell
handling. Lovverket burde endres
eller saksbehandleren burde kunne
droppe slike trusler som ikke er
reelle, mener leder i Trondheim
SOS Rasisme, Hogne Ormåsen.

Demonstrerte for ﬂyktningene
i «ingenmannsland»
AV ADAM TUMIDAJEWICZ OG
NASIM AHZAMI

E t hundretalls norske kurdere samlet seg
foran S tortinget den 5. april. Budskapet til
politikerne var å redde de kurdiske ﬂyktningene i leirene Al-Tash og Al-Karame,
også kalt «ingenmannsland»

Demonstrasjonen
ble arrangert av SOS
Rasisme og Støttekomiteen for øst-kurdiske
flyktningleire i Jordan
og Irak. Det ble stilt opp
flere paroler, blant annet
«Erna Solberg: hør på FN!».
Under demonstrasjonen ble det holdt appeller fra
mange hold, fra kurdiske miljøer og humanitære
organisasjoner. Politisk nestleder i SOS Rasisme,
Ola Melbye Pettersen, og stortingsrepresentant
fra kommunalkomiteen, Heikki Holmås, var blant
appelantene. I tillegg ble det overakt et opprop til
Stortinget som oppfordret dem til å hjelpe Al-tashflyktningene.

Uten mat
Al- Tash er en flyktningleir som ble opprettet av
Saddam Hussein for å løse et internt problem med
kurderne. Leiren var bare et oppbevaringssted, og
ikke et sted for å finne en løsning. Mange av flyktningene har sittet i denne leiren i 25 år, som idag er
preget av lovløshet og kaos. Både FN og det lokale
politiet har trukket seg ut av leiren og situasjonen
for de over 2000 kurderne som er igjen i Al- Tash
er både inhuman og farlig. Her må de leve uten mat,
varme og sikkerhet. Det er blitt rapportert om flere
bortføringer og drap i leiren. FN har sterkt oppfordret det internasjonale samfunnet til å hjelpe dette
området før det skjer en humanitær katastrofe.
«Smitteeffekt»
Selv på bakgrunn av denne informasjonen vil ikke
kommunalminister Erna Solberg slippe flyktningene
i «Ingenmannsland» inn i Norge. Hun begrunner
dette med at hun er redd for «smitteeffekten», det
vil si at flere vil dra fra Al- Tash til grenseområdet
for å kunne få asyl. Hun er i tillegg usikker på om de
vil klare å integrere seg siden mange av flyktningene
har lav utdannelse, store familier, og er preget av
mange år i flyktningleir.
– Kommunenes erfaringer fra tidligere mottak av

flyktninger fra leiren er
ikke oppløftende, sier
Solberg.
I sin appell tok SOS
Rasisme et kraftig oppgjør med kommunalministerens uttalelser:
– Når Erna Solberg
snakker om «smitteeffekt» på flyktninger vil hun ha oss til å tro at de
er en sykdom. Men flyktninger er mennesker med
krav på de samme menneskerettigheter og trygghet
som alle andre.

22 kroner timen
Utlendinger uten arbeids- og oppholdstillatelse i Norge tilbys lønn helt ned i
22 kroner timen for å jobbe som renholdere.
AV INGVILL STORÅS
LO-forbundet Norsk
Arbeidsmandsforbund
mener det er mange
useriøse aktører i renholdsbransjen.
Servicebedriftenes
Landsforbund (SBL)
karakteriserer bransjen
som et «eldorado for
kjeltringer.»
– De svakeste av de
svake, de som ikke har
arbeids- og oppholdstillatelse, blir utnyttet
på det groveste, sier
forbundsleder Erna
C. Dynge til NRK.
Hun sier at prisene på
renhold er nå så lave at

bedrifter som holder seg
til tariffavtalen, kan bli
presset ut.
Administrerende
direktør Petter Furulund i SBL bekrefter de
lovløse tilstandene.
Han hevder at kriminelle aktører sikrer seg
millioninntekter og at
politiet ikke gjør noe for
å bedre forholdene.
– Det er hårreisende
at asylsøkere som er i
en desperat situasjon
blir kynisk utnyttet på denne måten,
mener Nasim Ahzami
i Arbeidsutvalget til
SOS Rasisme.

SOS Rasisme i Norge

festivalavis

nr 3b – 2005
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17. mai for alle 2005
SOS Rasisme 20 år!

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

OnklP & Mobbade barn m/ Cast & Philip kl 19.15

HGH, kl 15.30

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

Program 17. mai
for alle 2005

Målet har hele tiden vært å samle et stort
mangfold av mennesker til en positiv nasjonaldagsfeiring, med mangfoldig musikk og
kultur som ramme.
Det har for oss vært viktig å vise at alle,
uavhengig av nasjonal og etnisk opprinnelse, språk, tro og seksuell legning, kan
feire 17. mai sammen. Arrangementet har
hatt stor framgang de siste årene, med økt
oppslutning fra både publikum og artister.
Mange av Norges mest kjente artister har
stilt opp gratis for å støtte saken, og de siste
årene har mellom 10 og 15 000 publikummere vært med på å feire 17. mai for alle.
Samtidig har det vært episoder som tydelig
har vist behovet for et antirasistisk fokus
på 17. mai. I år har debatten om å tillate
samiske flagg i Oslo aktualisert behovet for
å diskutere hva slags nasjonaldag vi ønsker.
Oslo er den den byen det bor flest samer i
Norge, og det samiske flagget er et offisielt
norsk flagg. Å nekte vår egen urbefolkning
retten til å uttrykke sin kultur gir dårlige
assosiasjoner til nasjonalsjåvinisme og
assimilering. Hovedstaden vår bør ha rom
til å ta vare på det mangfoldet det snakkes
så fint om i politikernes festtaler.
Vi jobber hele tiden for å gjøre arrangementet bedre, bredere og med et enda
tydeligere budskap. Vi vil at 17. mai for
alle skal være en meningsfull og viktig del
av nasjonaldagsfeiringen, et sted der alle er
velkommen!
Gratulerer med dagen!
Hilsen SOS Rasisme

15.00 Valkyrien Allstars
15.30 HGH
16.15 Tassili
17.00 Dinosau
17.45 Lukas Kasha
18.30 PK 14 (Ch)
19.15 OnklP & Mobbade barn (S)
m/ Cast & Philip
20.15 Animal Alpha
NB! Det tas forbehold om endringer i
programmet. Følg med på beskjeder
fra scenen.

SOS Rasisme 1985 – 2005: 20
I år er det 20 år siden S OS R asisme ble
startet i Norge. To tiår med arbeid mot
alle former for rasisme skal feires, og vi
starter under Norges største antirasistiske arrangement – 17. mai for alle.
SOS Rasismes historie

Da SOS Rasisme ble startet i 1985 var
det fordi folk så behovet for en bred front
mot den økende rasismen. To år tidligere
var 17. mai feiringen i Oslo blitt rystet
av en bombetrussel mot barnetoget. Det

var utgangspunktet for «17. mai for alle»
arrangementet. Året etter, i 1984, ble
SOS Racisme stiftet i Frankrike, og ble
raskt en inspirasjonskilde for antirasister
i Norge og mange andre land.
Kampen mot Apartheidregimet i SørAfrika hadde lenge engasjert mange.
Stadig ﬂere tok et standpunkt til forsvar
for «de nye landsmennene», og viste
samtidig aktiv motstand mot nazistiske
og voldsrasistiske grupper. Antirasisme
var i ferd med å bli ett innarbeidet
begrep.

Helt siden starten h
Rasismes arbeid væ
av folk. Å få så ma
å ta et aktivt standp
har vært det bæren
oss som organisasj
SOS Rasisme alltid
lokallag og knytte
mulig steder rundt
ofte jobbet i politis
allikevel har det ko
for å organisere fol
gitt resultater. Fra å
medlemmer i 1993

Animal Alpha, kl 20.15

Tight kinesisk rock på Kuba: PK 14, kl 18.30

Foto: Adam Tumidajewicz

år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd!
har kjernen i SOS
ært organisering
ange som mulig til
punkt mot rasisme
de prinsippet for
on. Derfor har
d jobbet for å starte
til oss folk ﬂest
om i landet. Vi har
sk motvind, men
ontinuerlige arbeidet
lk mot rasisme
å ha knappe 2000
har SOS Rasisme

i dag over 36 000 medlemmer, og
8000 kollektive medlemmer, fordelt
på 90 lokallag over hele landet. SOS
Rasisme er Europas største antirasistiske
medlemsorganisasjon.
Hva vil SOS Rasisme?

SOS Rasismes mål er at all rasisme skal
bort. Et enkelt formulert, men samtidig
stort og omfattende mål. Å fjerne all
rasisme innebærer langvarig, hardt og
målrettet arbeid. SOS Rasisme jobber
ut ifra vissheten om at det bare er det
store ﬂertallet av vanlige mennesker som
kan fjerne rasismen fullt og helt. Derfor

jobber vi for at ﬂest mulig unge og
gamle, gutter og jenter fra alle deler av
samfunnet og med forskjellig bakgrunn
skal bli med i SOS Rasisme.
Å organisere seg og stå sammen er
fortsatt den beste måten å vinne en kamp
på. For å jobbe mot rasisme er en kamp,
det er en kamp om hodene til folk.
Rasisme er resultatet av fordommer som
har fått gro i fred. Antirasisme handler
om å fjerne disse fordommene, og
erstatte de med ønsket om et samfunn for
alle.

SOS Rasisme er skapt ut fra erkjennelsen
om at fordommer, diskriminering og
trakassering er alles problemer, ikke
bare ofrenes. Et samfunn som ikke gir
trygghet til alle er ikke et trygt samfunn
for noen.
For å skape samfunn fritt for rasisme
trenger vi SOS Rasisme i minst 20 år til,
og vi trenger at ﬂertallet av folk i Norge
står sammen med oss.
Ta et standpunkt – Bli med i SOS
Rasisme i dag

Støtt 17. mai for alle

17. mai for alle er et gratis arrangement for publikum, men koster mye
for SOS Rasisme. Arrangementet mottar lite økonomisk støtte og går
derfor i underskudd. For å opprettholde Norges største antirasistiske
kulturarrangement er vi avhengige av deres støtte. Gi ditt bidrag til
arrangementet. Flere av festivalmedarbeidere vil ha med seg bøsser
du kan putte en slant i. Den aller beste støtte gir du ved å melde deg
inn i SOS Rasisme, for den nette sum av kr. 10!

17. mai for alle barna

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

Kast søpla di!
Aktivistene på 17. mai for alle jobber gratis for at du skal ha kunne
nyte et bra arrangement. Hvis du hjelper dem med å kaste søppelet ditt
i en søppelsekk slipper de å rydde til klokka to på natta.

Grill og rydd forsvarlig!

Aktiviteter:
• Telt med eget underholdningsprogram for barna
• Ansiktsmaling
• Tegnebord
• Lekeapparater
• Musikalske innslag med DinoSau
og Tassili
• Eventyrstund
• Salsakurs for barn
+++

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

Ikke alkohol fra oss/
oppfør deg menneskelig
SOS Rasisme er en rusfri organisasjon. Vi vil ha et bra arrangement
med minst mulig innslag av fyll, og ber deg spare litt alkohol til etter
21:00. Dersom noen i nærheten selger alkohol er det ikke i vår regi.

Ikke drit i hagen!
Vi har satt ut en god del toaletter. Disse ber vi deg om å bruke. Vi er
smertelig klar over at det burde vært flere, hvis du også syns det, kan
du kanskje si til Oslo kommune at de bør støtte oss økonomisk :).

Radio Latin-Amerika
R adio Latin-Amerika vil ha
sendinger fra «17. mai for alle».
S endingen kan høres på
www.radiolatinamerika.com (fra klokken 15.00)
og på 105.8 (fra kl. 18.00)
S endingen vil gå i reprise etterpå.

Er du snill med oss, blir det fest neste år også!
Gratulerer med dagen!
Med hilsen fra 17. mai for alle-styret,
SOS Rasisme,
Oslo og Akershus Fylkeslag

Takk til:

Norge 2005
Hei!
Folkemusikkscena
Radio Latin-Amerika
Natur og Ungdom
NOAS
Det Mosaiske Trossamfunn
IOGT
1940 – 1945 Foreningen av politiske fanger
Selvhjelp for Innvandrere og ﬂyktinger
Noregs Mållag
KrFU
Fellesforbundet
Unge Høyre

Klubben på Nor-Cargo Pakketrans.
Oslo SV
Jern og Metall Oslo, avd. 1. Av Fellesforbundet
Festantrekk, Storgata 13

_ _ _ stk Lightere kr 10,_ _ _ stk Ballonger kr 5,-

_ _ _ stk Nøkkelbånd kr 25,-

Takk til alle frivillige og artister
som har gjort arrangementet
mulig!
Vi takker også alle lokallag av SOS
Rasisme som støtter 17. mai for
alle økonomisk.

_ _ _ stk «Ikke mobb kameraten min»
(tøymerke) kr 20,_ _ _ stk «Knus Nazismen»
(tøymerke) kr 20,-

For oppdatert takkeliste se:
www.17maiforalle.no

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.

_ _ J eg vil bli medlem!
_ _ J eg vil bli aktiv!
_ _ J eg vil ha mer info
Navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P ostnr. / S ted: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AntirasisteN
SOS Rasismes
medlemsavis
Opplag:
5 000
Trykk:
Prinfo Dialecta

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

AN 3–05

Navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kan sendes
ufrankert i Norge.

vil betale portoen

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347
S OS R asisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund
17. mai for alle i Oslo
Oslo og Akershus SOS Rasisme
PB 9427 Grønland
0135 OSLO
epost: . . . .
17maiforalle@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .23 00 29 00
faks: . . . . .23 00 29 01

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

Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

P ostnr/ sted: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Underskrift: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tlf: E -post: _ _ _ _ _
_ _ _ stk
jakkemerke på nynorsk! kr 15,_ _ _ stk
jakkemerke på bokmål kr 15,-

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

S endes: S OS R asisme, boks 297, 5501 Haugesund
Tlf: 52 71 21 75
Faks: 52 71 21 62
E post: ou@ sos-rasisme.no
Materiell kan også bestilles på våre internettsider,
www.sos-rasisme.no
Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.

Ansvarlig redaktør:
Trond Thorbjørnsen
R edaksjonssjef:
Ola Melbye Pettersen
R edaksjonssekretær:
Mari Stine Johansen

R edaksjonen, spesialnummer 17.
mai for alle:
Adam Tumidajewicz
Kristian Ulyses Andaur
André Ruud

Lokallagsrunden

AntirasisteN nr 3 – 2005
• Kommuner vil ha nederlendere Iveland kommune i
Aust-Agder mener det er lettere å bosette nederlendere enn
flyktninger, skriver Vårt Land. Flere kommuner betaler i dyre
dommer for å frakte nederlendere til seg, mens tusener av
flyktninger ikke får plass i kommune-Norge. Ordfører i Iveland
kommune skylder på at flyktninger trenger mer tilrettelegging
og hjelp til integrering, noe kommunen angivelig ikke har
kapasitet til. Likevel betaler de hundretusener av kroner for å
importere nederlendere, tyskere og andre E U-borgere fra det
norsk-nederlandske firmaet P lacement R ekruttering.

• Løyndommar
Verdas beste slaveriarkiv blir snart opna for
slektsjakt. Nordmenn vil oppdage at dei er
etterkommarar etter afrikanarar – og slavefamiliar vil finne ut kven forfedrene var. Historikar og president i organisasjonen Virgin
Islands S ocial History Associates, George
Tyson, melder at ein snart skal kunne drive
slektsjakt rett fra datamaskinen, der ein kan
finne sine eventuelle slaviske røtter fra den
gamle dansk-norske slavekolonien.
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• Avis anmeldt for jødehets Antirasistisk senter har politianmeldt avisen Nordlys i Tromsø på grunn av et leserbrev
som oppfordret til et nytt Holocaust. Leserbrevet stod på trykk
i Nordlys 7. mars, og lød: «Når du ser hva Israel og jødene
tillater seg av folkemord, diskriminering og løgner, så håper
jeg Gud ikke tillater en flopp a la Holocaust igjen. Få tatt hele
gjengen neste gang!». Antirasistisk senter reagerer sterkt og
har sendt inn klage til P FU, samt en anmeldelse til politiet.
S jefredaktør Hans Kristian Amundsen beklager: – Dette er en
stor glipp. Innlegget skulle aldri ha kommet på trykk.

• Baker sammen nasjonaliteter
S kien kommune prøver å få flere bedrifter til å inngå
avtaler om språkopplæring og arbeidspraksis for flyktninger og innvandrere. Kakeprodusenten Millba i S kien har
inngått en avtale med S kien kommune som innebærer at
Millba blir en introduksjonsbedrift. Målet er å få integrert
flere flyktninger og innvandrere. P ersonal- og økonomisjef Tore Hegna ved Millba melder at de er opptatt
av integrering gjennom språket. Millba har ansatte med
12 forskjellige nasjonaliteter. Bedriften har vært svært
bevisst på å ta inn personer fra forskjellige land.

Fugla mot rasisme
P å R omerike samarbeider LS K og
S OS R asisme
nå om å gjøre
fotballklubben
til antirasistisk
sone. Det var
suporterklubben
Kanarifansen som tok initiativet til et samarbeid for 2005-sesongen. S OS
R asismes lokallag er tilstede på alle hjemmekampene på Åråsen, der verver de medlemmer og
informerer om det antirasistiske arbeidet. Det har
også blitt trykket opp egne «Fugla mot rasisme»buttons og plakater. LS K og Kanarifansen har i
mange år jobbet aktivt mot rasisme.

Henry blir antirasismeambassadør

Arsenals franske angriper Thierry Henry vil lede
an i den gruppen av antirasismeambassadører
Det internasjonale fotballforbundet (FIF A) vil
utnevne. Gruppen skal jobbe med å bekjempe
diskriminering og rasisme i fotballmiljøet. Den
første kampanjen vil bli satt igang for alvor i forbindelse med neste runde av VM-kvalifiseringen
for sluttspillet i Tyskland neste år.

Reklamerte mot
rasisme og ﬁkk bot

Tolv aktivister i Harstad gikk i fjor sammen for å starte et idrettslag av SOS Rasisme. I dag er de 26 personer som samles hver onsdag- og fredagskveld. I tillegg til å drive med forskjellige idretter, jobber blant annet laget med å hjelpe hverandre med rasismerelaterte saker, i tillegg til at de hjelper eldre mennesker i lokalmiljøet med forskjellige gjøremål i hverdagen.
Det blir også holdt jevnlige møter der de diskuterer saker som omhandler rasisme.

Lokallagsrunden

Larvik SOS Rasisme
Lokallaget i Larvik er forholdsvis nytt. En av hovedgrunnene
til at det ble startet lokallag er at
det har vært stor aktivitet fra den
nazistiske gruppen Vigrid i området. De har utført dåper to steder i
Larvik gjentatte ganger; og dette
er på historisk kjente steder.
Leder i Larvik SOS Rasisme,
Lars Brønseth, ønsker at lokallaget skal jobbe aktivt mot dette
ved hjelp av stands, leserinnlegg
og andre aksjoner.
Risør SOS Rasisme
Lokallaget i Risør skal delta i tog
på 1. og 17. mai. Begge dagene vil
de holde appell om innvandrere
og arbeid. Om kvelden på 17.mai
skal de arrangere en «17.mai for
alle»-fest.
Sandefjord SOS Rasisme
I Sandefjord vil det bli holdt
møte for alle medlemmene for å
få med så mange som mulig til
Oslo på 17.mai, for å være med
og hjelpe til på «17.mai for alle»arrangementet.
Oslo Øst- og
Oslo Vest SOS Rasisme
Oslo Øst har holdt årsmøte, og

nytt styre er valgt.
Oslo Vest har fått ny leder/
kontaktperson, Mari Stine
Johansen, og planlegger et årsmøte. Lokallaget kommer til å ha
et samarbeid med de andre lokallagene i Oslo under markeringer
og arrangement. Lokallagene er
nå opptatt med forberedelser til
både 1.mai og «17.mai for alle».
Trondheim SOS Rasisme
Lokallaget i Trondheim har
arrangert konsert mot rasisme på
kaféen Isak. Under årsmøtet til
lokallaget ble det blant annet opprettet et eget AntirasisteN-utvalg,
som skal jobbe med lokale saker
og skrive for AntirasisteN.
Tromsø SOS Rasisme
Lokallaget deltar i tog på 1. mai
der de blant annet skal gå med
banner. Alle er hjertelig velkommen til å gå sammen med de i
toget. Det vil også bli holdt appell
av Tromsø SOS Rasisme.
Moss SOS Rasisme
Moss lokallag hadde stand den
8.mars. Under festivalen «Godt
for Moss», i regi av «Momentum», skal lokallaget ha to konserter. Festivalen er i midten av

gi oss
tips@sos-rasisme.no

juni og er i år spesielt tilrettelagt
for Hundreårsmarkeringen Norge
2005. Lokallaget skal i tillegg til
konserter, ha forskjellige slag-

ord knyttet opp mot antirasisme
som vil bli hengt opp rundt om
i Moss.

Aksjonsgrupper i Oslo
I Oslo har det nylig blitt opprettet såkalte «aksjonsgrupper».
Målet med disse gruppene er å
synliggjøre SOS Rasisme, og å
kunne ha klart et beredskap når
det oppstår rasistiske uttalelser
eller hendelser. Samtidig skal
disse gruppene kunne planlegge
andre former for langsiktige
aksjoner i Oslo.
Det første møtet ble avholdt
torsdag 14. april, og rundt 20
forventningsfulle aktivister møtte
opp for å delta i planleggingen
av de nye gruppene. På møtet ble
det satt ned to stuntgrupper og en
gateteatergruppe. Stuntgruppene
skal være «beredskapsgrupper»
og jobbe med spontane aksjoner, mens gateteatergruppa skal
planlegge større aksjoner på
lengre sikt.
Gruppene er allerede godt i
gang med å planlegge forskjellige aksjoner. Noen av ideene

som ble framsatt var 1.mai frokost, 1.mai-stunt, 17.mai-stunt,
grillstands i parker og mange
andre aktiviteter.
Regionsansvarlig for Oslo,
Nasim Ahzami, tror gruppene
vil bli viktige for det antirasistiske arbeidet i hovedstaden. – Vi
trenger mange forskjellige aksjoner for å slå tilbake mot rasisme
her i Oslo, og jeg håper alle som
er interesserte tar kontakt og blir
med oss.
Har du lyst til å være med i en av
aksjonsgruppene?

• Ta kontakt med Nasim Ahzami,
Regionsansvarlig Oslo
• Tlf: 23 00 29 00
• E-post: nasim.ahzami@sos-rasisme.no
PS
I det AntirasisteN går i trykken jobber
aksjonsgruppene med å lage en aksjon
for å tillate samiske flagg i barnetoget
på 17.mai.

Vålerenga har i ti år arbeidet mot rasisme. Da
de i seriepremieren spilte mot Ham-Kam med
«IC A og Vålerenga mot rasisme» på ryggen,
protesterte Norges Fotballforbund. De ba om en
redegjørelse, men godtok ikke forklaringen fra
VIF og ga fotballaget en bot på 40 000 kr da de
brukte ’reklamen’ igjen i en kamp mot Brann 17.
april. NFF insisterer på at den delen av drakten
som er nederst på ryggen skal være «uten kommersielle elementer.» VIF vil anke avgjørelsen
og inntil den er avgjort kommer de til å teipe over
trykket nederst på draktryggen, melder VG.

For mye rasisme for
Henrys barn

Thierry Henry kommer ikke til å ta med barna
sine på fotballkamp før rasismen er ute av
arenaene. Arsenals toppscorer skal snart bli far
for første gang og uttalte dette som en protest på
at fotballspillere med annen hudfarge fremdeles
blir diskriminert. Henry jobber ellers aktivt mot
rasisme i fotballen.

UEFA lei rasisme

S portsklubber, spillere og supportere som blir
funnet skyldig i rasistisk oppførsel kan vente seg
tøffere straffer. Det europeiske fotballforbundet
UE FA har lenge samarbeidet med organisasjoner
mot rasisme i fotballen, og de varsler strenge
tiltak mot bl.a supportere som involverer seg i
rasistiske episoder. Tiltakene kan gå så langt
som til å utestenge klubber, eller hele supportergrupper fra fotballkampene. P engene som
brukes på prosjektet kommer fra bøter spillere og
klubber har betalt for rasistisk oppførsel før.

Risikerer fengsel
etter sjikane

Den argentiske fotballspilleren Leandro Desabato
risikerer tre års fengsel for å ha kommet med
grov rasistisk sjikane mot en motspiller. E pisoden
fant sted i den sør-amerikanske C opa Libertadores-kampen mellom Quilmes fra Argentina og
brasilianske S ao P aulo. I pausen politianmeldte
S ao P aulo-spiss Grafite, som er farget, motspilleren for å ha kommet med rasistisk hets. – Han
kalte meg «svarting» og «ape», sa Grafite. E tter
kampen stod brasiliansk politi klar og arresterte
Desbato.

kultur
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• Innflyttere i nynorsken

• Vedtar særlover myntet på innvandrere
S elv om norsk rett allerede ivaretar forbud mot tvangsekteskap, omskjæring, bigami og
rett til skilsmisse vedtar S tortinget særlover myntet på innvandrere.
Norsk rett gjelder for alle som bor i Norge, uansett kjønn, religiøs og etnisk bakgrunn.
Men S tortinget har likevel vedtatt lovendringer de siste årene som gjelder borgere med
innvandrerbakgrunn. J usprofessor Anne Hellum ved Universitetet i Oslo mener disse
er unødvendige.
Kommunalminister E rna S olberg bekrefter at S tortinget har gått inn for lover som i
praksis blir særlover for innvandrere. – Det skjer mye symbolpolitikk. P olitikere har en
konkurranse som går på å vise at «nå gjør vi noe».

Innvandrere som bosetter seg i fylker som har nynorsk
som hovedmål, bør få opplæring i nynorsk, og ikke i
bokmål som i dag, sier R eza R ezaee. R ezaee er bystyrerepresentant for S V i Oslo. Han uttaler bl.a. at staten gjør
innvandrerne en bjørnetjeneste ved å ikke tilby nynorskopplæring, fordi det da vil være vanskeligere å få jobb og
sosial kontakt for eksempel på vestlandet, uten å kunne
språkformen. I S ogn og Fjordane for eksempel, hvor kommunale papirer og lokalaviser utkommer på nynorsk vil
det følgelig bli vanskelig å integrere seg.
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• Vanunu uten asyl
Den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu får
ikke asyl i Norge. Vanunu nektes å forlate Israel av
myndighetene, derfor kan han ikke søke asyl etter kommunalminister E rna S olbergs regler. S olberg er også redd
for at israelvenner vil protestere om Vanunu får opphold,
så de mister stemmer. Formann i Norsk P .E .N., Kjell
Olaf J ensen, antydet lørdag at Vanunu kan få status som
fribyforfatter. Denne ordningen har latt forfulgte forfattere
få opphold i Norge, uten å ha kommet hit først.

Nordic Black Theatre
– Det ﬂytende kulturhus

Daglig leder Jarl Solberg nyter solen på MS Innvik

Foto: Kristian Ulyses Andaurv

Nordic Black Theatre er både et teater og en teaterskole rettet mot scenekunstnere og ungdom med bakgrunn fra tredje
verden. De holder til på Oslos ﬂytende kulturhus MS Innvik som ligger til kai i Bjørvika. P å andre siden av kaien bygges
den mye omtalte operaen hvor det skal gjøres plass til store påkostede oppsetninger. S å store oppsetninger vil ikke ﬁnne
sted på MS Innvik, men en bredere ramme rundt et teater skal en lete lenge etter.
AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR
På begynnelsen av 90-tallet
hadde ikke oppsetningene på de
norske teatrene noen plass til
skuespillere og scenekunstnere
med en annen kulturell bakgrunn. Et klassisk Ibsen-stykke
hadde verken plass til en Nora
fra Surinam eller en Peer Gynt
fra Elfenbenkysten. Arbeidsmarkedet var ikke akkurat lett for en
skuespiller med bakgrunn fra den
tredje verden. Som en reaksjon på
dette ble Nordic Black Theatre
etablert. Daglig leder i Nordic
Black Theatre Jarl Solberg som
har vært med helt fra starten i
1992 forklarer nærmere:
– Skuespillere med fremmedkulturell bakgrunn var totalt fraværende på norske teasterscener i
begynnelsen av 90- tallet. Dersom
de fikk jobber, var det ofte innenfor TV når man skulle fremstille
en kriminell innvandrer, for
eksempel på «Ettersøkt». Fortsatt
er det i dag ikke noen automatikk i
at personer med fremmedkulturell
bakgrunn får arbeid innen norske

teaterscener, men situasjonen er
langt bedre i dag.
I 13 år har Jarl Solberg vært
involvert i Nordic Black Theatre
sin virksomhet. Han har sammen
med kunstnerisk leder Cliff A.
Moustache bygd opp et nytt teatermiljø som er svært så synlig
blant Oslo sine teaterscener og
som gjenspeiler Oslos multikulturelle sammensetning. Teateret
holdt i den første perioden til på
Parkteateret og flyttet først til MS
Innvik for tre år siden. Utfordringene har vært mange og som for
alle kulturinstitusjoner er ikke
alltid økonomien den beste. Jarl
Solberg forteller at driften i dag
mottar støtte fra Norsk Kulturråd
og driftstilskudd fra Oslo Kommune.
– I tillegg har vi en del inntekter
fra driften av MS Innvik. Kjernen
i Innviks virksomhet er selvsagt
teateret, men båten innholder også
en kafé og en Bed & Breakfast
avdeling. Overskuddet her er med
på å finansiere driften av teateret

og gir oss også mulighet til å innlosjere engasjerte skuespillere og
eventuelle samarbeidspartnere på
en billig måte. Vi er også en del av
statens handlingsplan mot rasisme
og vi får derved noe midler som
er med på å sikre driften.
Nordic Black Express og barneteater
Teaterskolen har eksistert nesten
like lenge som teateret. Målet
har vært å utdanne skuespillere
og andre teatermedarbeidere
med ulik etnisk bakgrunn som
kan jobbe med teater, film eller
media.
– Annethvert år tar vi opp
mellom 8 og 12 studenter som
skal gjennomføre en 2-årig
teaterutdanning. I år går det ut
fem studenter som har bakgrunn
fra Litauen, Irak, Colombia og
USA. Studiet er en helttidsskole
og hver student mottar et stipend
på 7500 kr. pr. måned fra Nordic
Black Theatre.
I tillegg til teater og teaterskole

driver også Nordic Black Theatre et barneteater som holder til
på Grünerløkka. Barnteateret har
eksistert i 6 år og er rettet mot barn
og ungdom fra innvandrermiljøet
på Grünerløkka i alderen 8 til 14
år. Teateret skal være gratis og
inkluderende med en sterk lokal
forankring i nærmiljøet.
Hvert år setter Nordic Black
Theatre opp flere egne produksjoner i året. I tillegg setter teater-

skolen opp egne prosjekter som en
del av utdanningen. Nordic Black
Theatre bidrar også til flere andre
prosjekter i form av økonomisk
støtte, utleie av scene eller
arbeidskraft. Hvert år er rundt 150
personer involvert i Nordic Black
Theatre sine prosjekter.
Det er flott å se hva Nordic
Black Theatre har klart å skape.
KRISTIAN.ULYSES.ANDAUR@SOS-RASISME.NO

Nordic Black Theatre
• Teateret ble grunnlagt i 1992 av Cliff A. Moustache og Jarl Solberg med forsøksmidler fra Norsk Kulturråd.
• Målet var å synliggjøre etniske minoriteter i scenekunstslandskapet i Norge,
og sette opp sine forestillinger med forfattere med annen bakgrunn enn den
norske/vestlige.
• I 1993 grunnla Nordic Black Theatre en egen teaterskole. I 2001 ble skolen lagt
om til en 2-årig prosjektutdanning i samråd med Kulturrådet og har i dag flere
elever med ulik etnisk minoritetsbakgrunn.
• I dag er Nordic Black Theatre en selveiende stiftelse som driver profesjonell teatervirksomhet og en rekke andre transkulturelle prosjekter og aktiviteter. Nordic
Black Theatre har også flere utvekslingsprogrammer med andre land.
• Nordic Black Theatre eier og driver stiftelsen teaterbåten MS Innvik som ligger
landfast med scene, kafe og Bed&Breakfast i Bjørvika.

Mer informasjon:
• www.nordicblacktheatre.no

kultur
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• Betaler skatt – nektes folketrygd

• Strid om utreisesentre
Det er uenighet om regjeringens forslag om å opprette egne utreisesentre for asylsøkere som ikke har fått opphold i Norge, og som ikke
vil eller kan reise hjem. De som vil bo der får kun det nødvendigste
de trenger for å overleve. Mange kritiserer forslaget, bl.a S V’s Heikki
Holmås og FrP . S istnevne mener forøvrig at sentrene heller burde
plasseres i asylsøkernes hjemland. Kommunalminister E rna S olberg
forstår frykten for at det kan bli for dårlige forhold på slike sentre,
men understreker at de bare skal være for folk som ikke samarbeider om hjemreise etter å ha fått endelig avslag på asylsøknaden.

• Ingen sjampo, tannkrem og bleier

Kamuran Kaplan jobber fullt og har betalt skatt og trygdeavgift
til kemneren i S tavanger gjennom fire år, likevel har han
mistet retten på folketrygd. Men skatt må de fortsette å betale,
mens de venter på utkastelse. Kamuran som jobber for en
industrileverandør i S tavanger, har jobbet der i fire år og er
utdannet mekaniker. Han har betalt over en million kroner
i skatt og avgifter til det offentlige iløpet av de syv årene i
Norge, men har aldri mottatt en krone tilbake som støtte. UDI
og UNE overså det faktum at familien fremstår som netto
skatteytere til samfunnet da de avslo asylsøknaden.

P å mottaket i Hobøl lever asylsøkerne allerede på et minimum. Nå får de ikke
lenger utdelt hygienevarer fra Utlendingsdirektoratet. Varer som bleier, tannkrem og
såpe blir ikke lenger utdelt. Grunnen skal være at asylsøkerne er der midlertidig og
venter på å sendes videre ut av Norge. P er E ngan-S kei, leder for transittenheten i
Norge mener at asylsøkere i transitt kun skal få det nødvendigste, det vil si mat og
husly, fordi de er ment å bo der i «kun» tre til fire uker. Faktum er at ventetiden på
behandling av søknad gjerne varer i gjennomsnitt fire måneder på mottaket. P engene de får utdelt er 50 kr. mindre enn beregnede matpenger på en sosialbruker.
S osialbrukere får derimot over 2000 kr i tillegg pr. måned, til alt annet enn mat.

Tom Yang Kung
AV RANDI HOLMELID

Med dette vil jeg få æren av å
starte Antirasistens nye matspalte. Denne matspalten skal
presentere forskjellige matretter
fra alle verdenshjørner.

R ens og vask
rekene.
Kok opp vannet
tilsett buljong, ingefær, limeblader og
sitrongress
La dette småkoke i 10 min.

Først ut er Tom Y ang Kung, en spennende
tradisjonell suppe fra det vakre Thailand.
Dette er uvante men spennende smaker for
norske ganer, og en er riktig apetitt vekker.

Line Wirum Evensen er 32 år og er masterstudent i sosialantropologi
ved Universitetet i Oslo.
Foto: Kristian Ulyses Andaur

Feltarbeid ved
Nordic Black Theatre
Sosialantropologistuden
sen tar i sitt feltarbeid h
tre utgangspunkt i sin
kunstnere med minorite
seg til den norske kuns
Sosialantropologien er opptatt
av hvordan vi mennesker skaper
kultur gjennom samhandling, og
Line ønsket derfor være et sted
hvor hun kunne studere og være
en del av et miljø. I følgende tekst
gir Line et lite innblikk i feltarbeidet ved Nordic Black Theatre.
Nordic Black Theatre er en
godt etablert aktør innenfor det
flerkulturelle kunstfeltet og ikke
minst en av få med egen scene
– en arena for å kunne vise egen
og andres kunst! Interessant er
det selvsagt også at teaterbåten
MS Innvik ligger fortøyd på
Langkaia, med byens beste utsikt
til et stadig voksende operahus
– norsk kulturlivs fremtidige
storstue? Utviklingen i Bjørvika
fungerer kanskje således som
passende lllustrasjonsbakgrunn
for noen av kontrastene i norsk
kunstvirkelighet og kulturliv.
Jeg ønsker å utforske hvordan
kunstnere med minoritetsbakgrunn forholder seg til en
norsk kunstvirkelighet slik den
gjerne fremstår som dominert
av «norske» kunstarbeidere, det

ten Line Wirum Evenos Nordic Black Theainteresse om hvordan
tsbakgrunn forholder
tvirkeligheten.
institusjonelle landskap og et
hovedsaklig norsk publikum.
En virkelighet som kanskje ikke
alltid anerkjenner og lager rom for
minoritetskunst på samme grunnlag som «norsk» kunst.
Jeg søker innblikk i hva slags
kompetanse og kunnskap kunstnerne har om sin kunst, hvordan
de finner arenaer og publikum for
sin formidling, erverver midler
til sin produksjon og orienterer
seg i det kulturpolitiske landskap. Kulturbyråkrater, statlige
organer, institusjoner og media
og så videre, er med på å definere normer for hva som er god
kunst og hvem som skal slippe til
med sine kunstuttrykk på norske
kunstarenaer. Jeg håper å kunne
utforske i hvilken grad kunstnere med minoritetsbakgrunn
har mulighet til å påvirke hvilke
stemmer som blir hørt.
Jeg tror derfor at jeg har et flott
utgangspunkt i Nordic Black
Theatre og MS Innvik for å etter
hvert kunne gjøre en god analyse
av disse forholdene!

Tilsett så nam pla og la det koke
i 5 min.

Det du trenger er:
0.5 kg rensede reker (helst rå)
2.l. kyllingkraft (evt. buljong terninger)
1 ss. finklippet sitrongress
8-10 lime blader
½ ts. ingefær
4 ss. nam pla (fiskesaus)
¾ dl. presset lime saft
4 ss koreander blader
3 ss. hakket vårløk
1 liten boks hele sjampinjong
3 chili
salt og pepper

Ha i rekene, limesaft og sjampinjong.
La dette koke over svak varme i
noen minutter, (til rekene re røde
om du hadde de rå).
Tilsett vårløk koreander og chili.
S mak til med salt og pepper.
Denne herlige suppen serverer
du i små suppeskåler. E r
perfekt å servere på litt sene
vårkvelder.

Saynab Mahmoud kom først
frem i offentligheten etter
programmet «Rikets tilstand»
i 1999, samtidig med det man
kalte «Kadra-saken». Saynab er
som Kadra omskjært, men hun
har opplevd så mye mer. Dette
kan du lese om i «Saynab – min
historie».
Skrevet av TV2-produksjonsleder Eva Nordrehaug er boken en
slags blanding av reportasje, biografi og roman. Nordrehaug har
gjengitt Saynabs historie som om
det skulle vært fortalt med hennes
egne ord. Vi hører vekselsvis om
livet i Somalia og historien om
flukten, i tillegg får vi presentert
fortellinger fra barndommen og
oppveksten i Norge.

Dette er en nydelig drink som passer perfekt til
de kommende lyse vårkveldene. Inviter venner
hjem til en en drink på terrassen, eller til nermeste park. Det blir garantert en suksess!
Mojito lager du med følgende ingredienser:
S ambaya glass er originalglasset til denne
drinken, men du bruker selvsagt noen du har i
skapet hjemme.
8-10 peppermynteblader som skal knuses
2 cl Mojito Mint (et sukkerrør tilsatt peppermynte) eller sukker
Del en lime i to og press ut saften. S lipp den
ene halvdelen i glasset.
5 cl. eplemost (vi bruker eplemost istedet for
lys gin siden vi er en rusfri organisasjon)
Fyll opp glasset med knust is
3 cl. club soda (evt. sitronbrus) røres inn
Legg gjerne glassene en stund i frysen før
servering.
P ynt med noen blader frisk lime eller peppermynte og en limebåt på kanten av glasset.
S erveres med sugerør og rørepinne.
Håper det smaker!

Gripande skildring av
norske partisanar

Saynabs historie

Med bare never – alle mot en
Hverken i Somalia og Norge
har ikke Saynab hatt et lett liv. I
den 168 sider lange boken forteller hun om vanskelighetene
hun har møtt og slåss imot. I
boken slåss hun mot nazister, ungdomsgjenger og for
sin egen verdighet.

Mojito

Når du har vært i div. butikker og
handlet inn alt dette så er du klar
til å sette i gang.
Det du gjør er som følgende:

«Dei som tapte freden,» vart dei kalla,
dei mange partisanane i Aust-Finnmark
under andre verdskrig. Historiene om
dei er ikkje særskild kjent, trass i deira
viktige innsats i kampen mot okkupasjonen av Noreg.
Morten Jentoft har skreve ei svært
spennande bok. Ho er fylt med
dramatiske hendingar fletta saman
med levande og varme skildringar
av ein heil rekkje nordmenn som
kjempa mot nazismen i sovjetiske
uniformer.
Mennesker ved en grense
• av Morten Jentoft
Forfattaren byggjer boka
• 304 sider
på mange kjelder; norske og
• Gyldendal 2005
sovjetiske overvakingsarkiv,
samt intervju med ein rekkje
menneskje som aldri før har fortalt om
dei dramatiske åra under og etter andre
verdskrig.
Historia om partisanane frå Kiberg og
Pasvikdalen er nok heilt ukjent for svært
mange i Noreg, men det er eit stort kapittel i historia ein i så fall har gått glipp av.
Folka me møter i boka vart brikker i storpolitiske hendingar som er heilt sentrale
i Noregs historie.

Saynabs liv er ingen
dans på roser, men det
er spennende lesning
for ungdom. Boken
gir et skremmende, mørkt bilde
av hvordan det kan
Saynab – min historie
være for en flyktning
• Av Eva Nordrehaug
i Norge.

Ein lærer òg mykje om historia til heile
regionen, om borgarkrigen i Finland, om
Stalins fangeleirar og tilhøva for norske
krigsflyktningar i Ural.

ADAM TUMIDAJEWICZ

TROND THORBJØRNSEN

• Aschehoug 2004
• 168 sider

Boka gir mange nye perspektiv og
fortel mykje om korleis folk reagerer i
krisetider.

organisasjon

side 14
• Stempler innvandrere som kriminelle
P å avisenes kultur- og sportssider er innvandrere norske. I krimsakene er de «av utenlandsk opprinnelse». Forfatterene Merete
Lindstad og Øyvind Fjeldstad har skrevet boken «Av utenlandsk
opprinnelse – nye nordmenn i avisspaltene», og har tatt for seg
språkbruken i noen av landets største aviser. De reagerer på at
selv i saker der det ikke er relevant, blir lovbryternes etniske opprinnelse trukket fram. I følge forfatterene er Aftenposten verst. – Når
en nordmann dytter kona ned trappen er han gal, når en innvandrer
gjør det er det på grunn av den kulturelle bakgrunnen, sa Abid Q.
R aja på pressens S KUP -seminar en helg i april.
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• Bedre vern mot diskriminering

• Mobbing er ut

E tter avsløringene om rasisme på Olav Thons utested «The
S cotsman», vedtok S tortinget en ny diskrimineringslov.
Man så i denne saken at loven ikke ga et godt nok vern mot
diskriminering i arbeidslivet, da et vaktselskap tydeligvis
kunne sparkes pga. deres ansattes hudfarge. Arbeiderpartiets forslag om den nye loven fikk flertall på S tortinget den
19. april, slik at både enkeltpersoner og organisasjoner
får bedre vern mot diskriminering i jobblivet. – Dette er en
viktig seier i kampen mot rasisme i arbeidslivet, sier partiets
innvandringspolitiske talskvinne S igne Øye.

Mange elever ved S tav ungdomsskole på S kjetten var plaget av mobbing og utestengning.
For to år siden bestemte elevene at de ville gjøre noe med det, og
sammen med kontaktlærer for elevrådet, C amilla S korge, har de gjennomført antimobbeprosjektet Olweus, melder R omerikes Blad. F or andre gang
markerte skolen antimobbedagen 20. april.
Mobbingen ved skolen er halvert. Dette feiret de med pølser i brød i skolens
kantine. P rosjektet mot mobbing er en del av et større prosjekt i samarbeid med
S OS R asisme.

Sol, sommer og nye medlemmer
Over 500 nye medlemmer ble vervet under fjorårets Øyafestival i Oslo (til tross for at ververne ikke ﬁkk gå rundt å verve, men måtte vente til folk kom til dem).

Sommeren nærmer seg! Med sommeren følger musikkfestivaler. Med dem igjen
følger mange mennesker – og der mennesker er, der er S OS R asisme.
AV MARI STINE JOHANSEN OG
SIRI KINGE OVSTEIN

Aktivistportrettet
1. Navn, alder, lokallag, hva gjør du
om dagen?
– Lars Brønseth, 17 år, leder i
Larvik SOS Rasisme, Går Medier
og kommunikasjon
2. Hvor lenge har du vært aktiv i
SOS Rasisme og hvordan ble du
aktiv?
– Jeg har vært aktiv siden høsten
2004. Jeg mente at noe måtte gjøres
for å bekjempe rasismen. «Jeg gikk
i meg sjøl» for å si det sånn!
3. Hvorfor er du aktiv?
– Jeg er aktiv fordi jeg synes at
alle folk skal bli tatt på alvor, uansett utseende.
4. Hva gjør lokallaget i Larvik?
– Vi har planer om å arrangere en
konsert eller være med å arrangere
en konsert under festivalen som
skal være i Larvik den 10. juni. Da
har vi tenkt å verve medlemmer
blant annet.
5. Hvilke planer har dere framover?
– I tillegg til å kanskje arrangere
en konsert, har fem personer fra
lokallaget tenkt å være med å hjelpe
til under «17. mai for alle» i Oslo.
6. Hvilken antirasistisk aktivitet vil
du anbefale andre lokallag?
– Da vil jeg anbefale gateteater.
Jeg har ikke vært med på det selv
enda, men det tror jeg helt klart er
veldig gøy!
7. Hva er det artigste du har gjort
som aktivt medlem?
– Lokallagskonferansene er helt
klart det artigste. Og så var det flott
å kunne ha fakkeltog under «Bål
for Benjamin». Vi startet planleggingen 1 ½ uke før, men til tross
for det, så ble det vellykket! Det
var artig!

Festivalverving er et begrep
i SOS Rasisme som vekker
glede hos mange. Hva er vel
mer ideelt enn å kose seg på
festival uten å måtte legge til
side sitt antirasistiske arbeid
og engasjement? På festival
er alle glade og positive,
og denne glade situasjon er
ypperlig å være i når man
skal verve mange mennesker
inn i SOS Rasisme. En motivert aktivist på vei til en medlemsinnbringende festivalreise
kan glede seg over flere ting.
Som nevnt over slipper en å
leve uten antirasistisk arbeid

i ferien, pluss at en får være
på jobb i et nesten like trivelig
miljø som til vanlig, selv om
svette klasserom som kjent er
vanskelig å utkonkurrere.
Flere festivaler
Flere aktivister fra SOS
Rasisme reiser til festivaler
rundt omkring i landet for å
spre det antirasistiske budskapet til flest mulig. I fjor var vi
representert på store festivaler
som Øyafestivalen, Quartfestivalen, Storåsfestivalen og
mindre lokale festivaler som
for eksempel TT-festivalen
og Skjærgårdsgospel. I år
vil SOS Rasisme igjen være

på plass på disse festivalene,
med mange av de samme glade
aktivistene – og kanskje deg?
I tillegg kan ditt lokallag organisere festivalverving på lokale
musikkfestivaler.
Vekst i organisasjonen
Resultatet fra fjorårets verving nådde over alle forventninger. Det ble vervet hele
6506 nye medlemmer rundt om
i landet. Organisasjonen vokste
kraftig etter sommerens festivalbesøk. Og fortsetter det på
samme måte i år, vil alle hjerter
glede seg. God verving!

Foto: OMP

SOS Rasisme dekker allerede
disse festivalene i 2005:

16. juni – Norwegian Wood (Oslo)
05. juli – Quartfestivalen (Kristiansand)
28. juli – Storåsfestivalen (Storås)
10. august – Øyafestivalen (Oslo)
21. august – Kjennfestivalen (Lørenskog)

Vil ditt lokallag dra på festival i år?

Her følger noen av årets festivaler,
finn din lokale festival:
16. juni – Rockfest Haugesund
17. juni – Vel-Blåst festivalen (Larvik)
18. juni – Festspillene i Nord-Norge (Harstad)
30. juni – Barents International Choral Festival
(Tromsø)
24. juli – Strunkeveko (Leira i Valdres)
27. juli – Spelet om Heilag Olav (Verdal)
28. juli – Selbufestivalen (Selbu)
30. juli – Krocketfestivalen (Halden)
05. august – Tauterstokk (Tautra)
06. august – Parkfestivalen (Moss)
06. august – Nordland Musikkfestuke (Bodø)
For fullstendig oversikt:
• http://www.nesteklikk.no/20030819/14689.html
• Kontakt: ou@sos-rasisme.no
for mer informasjon om festivalverving

Nekter samiske ﬂagg på 17. mai
I Oslo nekter politikerne å heise det samiske ﬂagget på 17. mai. Dette
skaper sterke reaksjoner blant samer og antirasister.
I fjor ble det mye debatt da 17. mai komiteen ikke ønsket samiske eller andre flagg
enn det norske i barnetoget. I år har bystyret
vedtatt at ingen samiske flagg skal heises
ved offentlige bygg i Oslo.
Flaggforbudet innebærer at det samiske
flagget er uønsket på kommunens flaggstenger, i barnetoget, i folketoget og ved
alle offisielle arrangementer på nasjonaldagen. Oslo kommune har også direkte
oppfordret skolene og barna til å kun bruke
det norske flagget i barnetoget. Det samiske
flagget er et offisielt norsk flagg, og saken
har naturlig nok skapt sinne og frustrasjon
blant samer i Oslo.
– Nasjonalsjåvinisme
Ap-politiker Rune Gerhardsen kastet
nylig ved på bålet med uttalelsen «vi er
ikke ett folk med to flagg, men ett folk
med ett flagg».
Den kjente samiske regissøren Nils Gaup
sier han får assosiasjon til den tyske nasjonalsjåvinismen på 30-tallet. – Norge bør
være et mer inkluderende samfunn enn som
så, og ikke tvinge folk inn i konformitet.
Folk bør få gå kledd og feire med det flagget som de selv ønsker, mener Gaup.

Utfordrer Stortinget
Leder av Sametingets kontroll- og konstitusjonskomité, Jørn Are Gaski, minner
om at samene er annerkjent som Norges
urbefolkning. – Norge er grunnlagt på territoriet til to folkeslag, samer og nordmenn.
Dette har Stortinget erkjent blant annet
gjennom opprettelsen av Sametinget og
Grunnlovens paragraf 110, sier Gaski.
Den samiske Ap-politikeren ber Stortinget heise sameflagget hvis Oslo kommune opprettholder forbudet. – Oslo er en
intolerant hovedstad som mangler kulturell
selvtillit. Når Oslo ikke vil flagge for sine
samer, da ber jeg Stortinget og regjeringen om å heise sameflagget på 17. mai og
flagge for alle landets samer.
17. mai for alle!
SOS Rasisme støtter samenes rett til å
flagge på vår felles nasjonaldag, noe som
blant annet vil bli markert under «17.
mai for alle»-arrangement i Kubaparken
i Oslo.
– Uansett hva Oslo kommune måtte
mene vil vi heise det samiske flagget side
om side med det norske, sier styreleder
Christiane Walther Muribø i «17. mai for
alle» i Oslo.

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.
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
eller besøk våre nettsider www.bancofonds.no

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.

AG-lista
Christian Tybring-Gjedde, Oslo bystyremedlem for Frp, til oslo.frp.no 18.04.05

– Utkastene til nye lovtekster
er et eksempel på hvordan
regjeringen påvirkes til å drive
politikk på minoritetenes premisser. (Den store «jødekonspirasjonen» kanskje? Red.)
Innvandringspolitiske talsmann for Frp, Per
Sandberg til frp.no 16.03.05:

– Stortinget viser alltid mer
omsorg for innvandrere enn
nordmenn.

Frp-formann Carl I. Hagen til bladet Salam i
April 05:

– Jeg aksepterer ikke at man
kommer til Norge og sier at det
skal være et gjensidig tilpasningsforhold. De som velger
å bo og leve her må rette seg
etter sånn som det er her. (mao.
Carl I. Hagen aksepterer ikke
integrering. Red.)
Formann i Kristiansand Frp, Halvor Hulaas til
NRK 19.04.05, etter at Forfatterorganiasjonen
Norske P.E.N inviterte den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu til Kristiansand
som fribyforfatter:

– Jeg synes ikke det er noen
særlig god idé. Vanunu som
man kan si har tilbrakt 18 år i
fengsel for landsforræderi, blir
ikke funnet å være så rehabilitert av den israelske stat, til at
han kan få fulle borgerrettigheter. Så jeg er skeptisk til å få en
slik person til Kristiansand.
Christian Tybring-Gjedde, Oslo bystyremedlem for Frp, til oslo.frp.no 18.04.05

– Videre foreslås det opprettet
en diskrimineringsnemd, som
vil være dømmende myndighet.
Nemnden skal bestå av 8 personer, og det stilles blant annet
ingen krav om norsk statsborgerskap. Vi kan med andre ord
oppleve at utenlandske statsborgere skal kunne dømme
nordmenn i en prosess hvor de
selv må bevise sin uskyld!

Med den nye diskrimineringsloven er det nordmenn som blir diskriminert

Den Ar iske
r ettssikkerhet

Siden forrige nr. av Fra AvgrunneN har det skjedd saker og ting
i norsk «integreringspolitikk». 19. april vedtok Stortinget en ny
(omvendt) diskrimineringslov, med Feilskrittspartiets stortingsrepresentanter som de eneste motkandidater. I bresjen av denne
innbitte kampen for bevaring av vår nordiske kulturarv, står Oslo
Feilskrittpartis Kristian Tulling-Jedde.
1. januar 2006 trer den nye loven i kraft, og Tulling-Jedde ser
dystert på etniske nordmenns rettssikkerhet i framtida.
Velkommen skal du være Kristian, her, ta deg en cookie.
– Takk skal du ha Geir.

Vi i Fra AvgrunneN har ved flere anledninger skrevet om
Feilskrittspartiets dyktige og fremadstormende førere, de
som trass i all motgang aldri viker en tomme for
sine krav. Kan vi nå få gleden av å være vitne
til enda en elitekriger i Feilskrittspartiets
frihetskamp?
Kristian får et snev av rød glød i sine ungdommelige kinn, men strammer seg straks
opp, og svarer alvorlig:
– Hva kan jeg si? Jeg har alltid vært her, jeg
har alltid kjempet mot innvandringspolitikken de
snillistiske partiene har ført her i landet de siste 20
åra. Men det som har preget innvandringspolitikken til Feilskrittspartiet fram til nå, har i all hovedsak vært å få kasta på dør den
voldsomme majoriteten av ubegrunna, kriminelle, asyl-shoppere,
folkemordere og alskens snyltere av asylsøkere. Denne kampen er
det helt naturlig at ikonene Pål Sandberg og Karl I. Hævven står i
ledtog for. Men det som skjer i disse dager, som er en helt naturlig
følge av innvandringspolitikken (eller invitasjonspolitikken om du
vil) til snillistene, er at disse falske asylsøkerne i omfattende skala,
har skvisa sine muslimske interesser inn i grunnpilarene for norsk
rettspraksis. Det er her jeg kommer inn, kampen for vårt rike står
ikke lenger bare ved våre grenser, den står nå også innenfor våre
bymurer.

å gå Tulling-Jedde på nervene. Jedde bjeffer i irritasjon:
– Er du riv ruskende gal mann?! Jeg finner meg ikke i dette «gjensidige»-babbelet snillistene breker om. Hvis man på død og liv skal
velge å flytte til dette landet, så er det pinadø deres eget ansvar å
integrere seg inn i det, inklusivt arbeids- og boligmarkedet.

Jeg er ikke gal, men jeg må av og til stille spørsmål av kritisk
karakter, beklager, det har visst noe med journalistisk integritet
å gjøre...
Tulling mildner til etter de krasse argumentene han nettopp haglet
med, og spør med silkemyk stemme:
– Å? Åssen fungerer det?
Tja... Det er ikke helt definerbart, men journalistisk integritet
er et ord som viser seg veldig nyttig å bruke når
man blir utsatt for kritikk. Men nok om det.
Hvordan mener dere i Feilskrittspartiet at
integrering egentlig skal finne sted, åssen
skal man hindre at folk blir holdt utenfor
bolig- og arbeidsmarkedet?
– Som sagt mener vi at når man har valgt å
flytte hit, så er det ens eget ansvar å integrere
seg inn i samfunnet. Ikke at naive politikere
skal sette sammen et lovverk som tar fra nordmenn
og gir til utlendinger, hvem tror de de er? Robin Hood?
Denne diskrimineringsloven er en omvendt diskrimineringslov,
som kommer til å føre til at etniske nordmenn som skal leie ut eller
selge bolig, nærmest er nødt til å headhunte folk med andre etniske
rasetrekk, for å slippe rasist-stempel, bøter og fengsel. Har vi glemt
hvem som var her først?

«Er du riv
ruskende gal mann?!
Jeg finner meg ikke
i dette «gjensidige»babbelet snillistene
breker om»

Det er i hovedsak den nye diskrimineringsloven du snakker
om her,antar jeg, og ettersom jeg har forstått skaperne av denne
loven, så er hensikten å bygge et vern mot at innvandrere blir diskriminert på arbeids- og boligmarkedet, hva er galt med det?
– Det som er galt med det er at dette er en fullstendig feilslått integreringspolitikk. I dag er det minoritetene som setter premissene for
hvordan norsk politikk skal drives. Det er ikke det norske samfunn
som skal tilpasse seg gangster-kulturen vi finner i «enkelte» miljøer,
men inntrengerne som skal tilpasse seg det dem velger å flytte til.
Men er det ikke et poeng at for å få en vellykka integrering, så
må også samfunnet tilpasse seg de nye kulturene?
Jeg merker at denne usaklige kverulant-argumenteringsteknikken
journalisthøyskolen drilla inn i hodet mitt, med god grunn begynner

SEND E-POST TIL AVGRUNNEN ...

Ja det var jo oss nordmenn, hallo! Hva kommer du og resten
av Feilskrittspartiet til å gjøre framover, for å bekjempe den
nye byråkrat-loven?
– Vi kommer til å drive en aktiv vervekampanje overfor de som
føler seg krenket over å ikke kunne få leie ut til hvem de vil. Vi
kommer til å stille opp for de som føler seg utsatt for justismord,
fordi deres nylige ansatte boligmegler ikke var en svartsmusket renholdsarbeider. Og vi kommer garantert til å drive en krass valgkamp
for å gi Norge tilbake til nordmenn.
Etter Kristian Tulling-Jeddes kraftfulle sluttappell sier jeg takk for
meg, og vi går hvert til vårt. Men mens jeg tusler hjem til Ullevål
Hageby grubler jeg over det Tulling sa om Robin Hood, og sier stille
til meg selv: – Nei, de er ikke Robin Hood, de er den derre slangen
til han slemme løven.
TEKST: TV-DO JOURNALIST GEIR DOEN
ILLUSTRASJON: NSDAP

pal@machomann.com

AntirasisteN

Tips oss! tips@ sos-rasisme.no
Kontakt oss på e-post: au@ sos-rasisme.no eller telefon 23 00 29 00 / 52 71 21 75
«Å være antirasist er en
selvfølge – en menneskeplikt.
Jeg forbinder rasisme med noe
veldig lite sjarmerende, nemlig
gjerrighet og uvitenhet. Rasisme
bunner i en selvgod og lokal
tenking som ikke holder mål.»
– Torgny Amdam,
musiker, Amulet

Et menneske døde

«Det har jo vært noen episoder innen fotballen i
det siste, både blant publikum og spillere. Jeg spiller selv med spillere fra 15 nasjoner og er en stor
antirasist. I utlandet er man jo også selv utlending
og får merke litt om hvordan det er å være outsider.
Syns det er synd at det fortsatt er rasisme innen
fotballen, men 99 prosent av spillerne er antirasister tror jeg...»
– Sigurd Rushfeldt, fotballspiller, Austria Wien

_ _ _ stk «Ikkje mobb kameraten min»
(jakkemerke) på nynorsk! kr 15,_ _ _ stk «Ikke mobb kameraten min»
(jakkemerke) på bokmål kr 15,-

Det kimer en klokke i kvelden et sted.
Et menneske døde i natt.
Det kimer en klokke, – en tone av fred.
Hva var det han elsket?
Hva var det han led?
Hva er det for drøm han har hatt?

Du kjente ham ikke? Kan hende han var
en venn som du skulde ha møtt?
Hans liv var et spørsmål,
en bønn om et svar,
og du kunne lettet den byrde han bar
Men nu er det hele forødt.

_ _ _ stk Nøkkelbånd kr 25,-

Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P ostnr/ sted: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Underskrift: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tlf: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E -post: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ stk Klistremerke «Ikke mobb ...» kr 4,herav _ _ _ gul _ _ _ svart _ _ _ rød
_ _ _ stk Klistremerke «Ikke mobb ...»,
bilmerke (gult) kr 15,_ _ _ stk Klistremerke
«Kast søppelet» kr 15,-

Og presten, den mørke, alvorlige mann
strør sand over kistens lokk
Flyktig var leken på livets strand,
og selv er du flyktig som rinnende sand
og sommerens flyvende fnokk.

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

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

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

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

En vandrer har kastet sin ensomme stav,
– hans fot og hans hjerte gikk trett.
Det synker en kiste i nattens grav;
en seiler glir ut på det ukjente hav
mot kyster som ingen har sett.

Hva gav du av glede? Hva gav du og fikk
før natten ble evig og sort?
Hva gav du av sol før din sommer forgikk?
Gå langsomt, menneske.
Senk dine blikk.
Din bror, din bror er gått bort...
André Bjerke

_ _ _ stk «Ikke mobb kameraten min»
(tøymerke) kr 20,_ _ _ stk «Knus Nazismen»
(tøymerke) kr 20,-

_ _ _ stk R adio med dynamo kr 249,-

Kan hende han stanset en kveld ved din port,
du hørte hans famlende ord –,
En stemme i mørket.
Hva skulle du gjort?
Du kjente ham ikke.
Du jaget ham bort.
Hvem våger å kjenne sin bror?

Men dypt gjennom rosenes røde kapell
der går et forunderlig sus,
en tone av jorden, en tone av fjell;
det er som en salme av livet selv
går inn gjennom dødens hus:

_ _ _ stk Lightere kr 10,_ _ _ stk Ballonger kr 5,-

Medlemskap
koster:
– for ungdom
under 26 år
kroner 25,– personer
over 26 år
kroner 50,– familiemedlemskap
kroner 100,Økonomiutvalget ØU
pb 297
5501 Haugesund
epost: . . . .
ou@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .52 71 21 75
faks: . . . . .52 71 21 62

S endes: S OS R asisme, boks 297, 5501 Haugesund
Tlf: 52 71 21 75
Faks: 52 71 21 62
E post: ou@ sos-rasisme.no
Materiell kan også bestilles på våre internettsider, www.sosrasisme.no
Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.

_ _ _ stk T-skjorte «Knus nazismen» (hvit m. s trykk) (str XL) kr 90,herav _ _ _ L/XL _ _ _ XL/XXL
_ _ _ stk T-skjorte «S OS R asisme T-S kjorte (svart m. gul trykk)» kr 90,herav _ _ _ 14/16 _ _ _ S /M _ _ _ M/L _ _ _ L/XL

AN 3–05

«Eg tar avstand te rasisme fordi
d overhodet ikkje finns gronn te
någe aent i mi bog. Ingen har rett
te å setta seg høgare enn andre
pga hudfarge, kultur eller livsyn
mm. D e for meg, og burde ver
for de
fleste ein sjølvsagte ting!»
– Silje Salomonsen, skuespiller

_ _ J eg vil bli medlem!
_ _ J eg vil bli aktiv!
_ _ J eg vil ha mer info

vil betale portoen

Navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P ostnr. / S ted: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ansvarlig redaktør:
Trond Thorbjørnsen
R edaksjonssjef:
Ola Melbye Pettersen
R edaksjonssekretær:
Mari Stine Johansen

R edaksjonen, dette nummer:
Adam Tumidajewicz
Siri Kinge Ovstein
Randi Holmelid
Pål Austad Solfjeld
Stian Bryde-Erichsen
Nasim Ahzami
Kristian Ulyses Andaur

Kan sendes
ufrankert i Norge.

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347
S OS R asisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

Audun Kjus Aahlin
Ingvill Storås
Anne Lisbeth Løseth
John Trygve Bergsåker
Hogne Ormåsen
Hasti Hamidi
Andreas Pettersen

Deadline
neste nummer:
1. august

