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Valgkampen er over oss for fullt, og kampen
om billige stemmer fører til mange grumsete
utspill. SOS Rasisme vil vokte valgkampen og
erklærer valget for antirasistisk sone!
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I løpet av sommeren har den nazistiske sekten Vigrid vervet mange nye ungdommer, spredd nazipropaganda i postkasser og laget bråk på festival.
Det er på tide å sette foten ned.
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Fotball mot rasisme

Steinbruddet som ble teater

De siste årene har det vært mange episoder med
Steinbruddet i Grimstad skulle levere stein til Hitlers
rasisme på og utenfor fotballbanen. På Romerike
jobber lokallagene aktivt for å forene fotball og 1000-års plass. I dag er det blitt et av Norges mest
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unike teateranlegg.
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Senker lista
Om nokre få veker er det stortingsval. I sommar har me nok ein
gong sett at einskilde grupper vert
målskiver for skitne valkamputspel.
Først og fremst er det muslimer som
vert råka.
I fjor sommar stod Framstegspartiet, med Carl I. Hagen og hans tale
til forsamlinga «Levande Ord», i spissen for muslimhetsen. I år har konkurrentane i det lille partiet «Demokratane» markert seg på kostnad av ein stor gruppe norske
borgarar – alle dei som har Islam som deira personlege
tru.
Fråsegna frå den ekskluderte Frp-aren Vidar Kleppe og
partifellane hans har vore grove – så grove at sjølv Frp
har teke delvis fråstand frå dei. Å foreslå at heimevernet
skal bli sett inn mot ein religiøs gruppe vart for sterk
kost for dei fleste. Og det er bra at mange tar fråstand
frå rasismen og frå desse ekstremistane. Samfunnet til
«Demokratane» er langt frå det demokratiet me har i
Noreg i dag.
Heldigvis er dette partiet knøttlite, og det er neppe
nokon fare for at dei får parlamentarisk makt med det
første.
Men det som verkeleg er faren med «Demokratane» er
at dei senker lista for kva slags haldningar som kan bli
spreidd i ålmenta.
Det er dei ytterliggåande rasistane som til sist sett grensane for kva som er stuereint. Dei skapar eit større rom
for rasistisk praksis i politikken i sin heilskap.
SOS Rasisme aksepterer ikkje ei slik utvikling. Det skal
ikkje vere rom for rasisme i norsk politikk. Alle som bur
i Noreg har krav på respekt og likeverd i samfunnet, ikkje
minst under våre demokratiske val.
Godt val!
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.

Karsaz Barzingey i aksjon på Skjærgårdsgospel

Foto: Vincent Sandro Yong Vetrhus

Fem antirasister verver over
1900 nye medlemmer!
Hva gjør man når man er fem antirasister fra SOS Rasisme, som drar til en festival
på Sørlandet? Jo, man verver like så godt over 1900 nye medlemmer!
Det var akkurat det fem flotte ungdommer gjorde, da de tok turen ned til Skjærgårdsgospelen 2005 i sommer.
AV: VINCENT SANDRO YONG VETRHUS
Linn-Mari, Karzas, Milad, Christiane og Sandro ankom alle Risør
sentrum, mandag ettermiddag 4.
juli. Vi var vel alle litt småtrøtte
etter reisen, men allikevel kunne
man antyde en liten glød i alles
øyne. Vi var klare til å ta Skjærgårdsgospelen med storm!
Vi dro inn til vår kampbase,
Resort Lyngørporten, en halvtime utenfor Risør, like ved
Skjærgårdsgospelen Mission &
Music festival.
Mandag kveld hadde vi et briefingmøte, hvor vår festivalvervingssjef Christiane ga oss noen
tips om hvordan vi best mulig
kunne skaffe nye medlemmer til
vår fantastiske organisasjon, SOS
Rasisme. Vi fikk utdelt vervemateriell og var klare til kamp klokken elleve, tirsdag 5. juli.
I kampens hete
Vi hadde satt oss som målsetning å verve 1500 medlemmer,
dette var på grunnlag av fjorårets
medlemverving fra Skjærgårdsgospelen som ga oss 1400 nye
medlemmer. Alle sammen var
i grunnen sjokket over denne
målsetningen. Men vi gikk ut i
kampens hete, og våre rekrutter,
Linn-Mari fra Sandnes og Milad
fra Sandefjord, var like entusiastiske som oss litt mer erfarne
ververe.

Vi vervet og vervet. Svetten silte
på grunn av den stekende solen.
For en opplevelse! Folk meldte
seg inn som sultne gribber! Folk
var villige til å ta standpunkt, og
vise Norge at de er mot rasisme!
I løpet av den første dagen kunne
man se den gule handa med skriften: «Ikke mobb kameraten min»
over alt.
Vi var fortsatt litt usikre på om vi
klarte målet på 1500 medlemmer.
Men da onsdagskvelden kom, og
vi skulle telle opp medlemmene
etter dagens innspurt, fikk vi oss
et realt sjokk! Vår lille, men kraftige armé på fem aktivister, hadde
allerede klart å passere godt over
1300 medlemmer! Gløden i våre
øyne vokste, og ble til en flammende entusiasme. Og vi kunne
så vidt vente til å verve mer neste
dag! Vi satt oss en ny målsetning
på 2000 medlemmer!
Siste innspurt
Da torsdagen kom var vi alle
litt slitne, men vissheten om at vi
skulle passere 1500 nye medlemmer i løpet av dagen gav oss ny
styrke!
Dagen gikk og folk ble trøtte.
Det var en ekstra varm dag, og
festivaldeltakerne så ut til å vise
mer interesse for å bade enn å ta
opp kampen mot rasisme. Noen
av oss bestemte seg for å dra
hjem for å begynne på middagen.

Mens resten av oss holdt ut til
den åttende time. Da var vi alt
for slitne. Vi, bokstavelig talt,
kavet oss tilbake til Resort Lyngørporten. Der ventet en nydelig
middag som vi inntok på altanen.
Sørlandet er topp!
Utover kvelden var det tid for
full oppsummering og opptelling
av medlemmer! Alle var spente.
Vi oppsummerte hver og en av
oss. Christiane regnet til slutt ut
hvor mange medlemmer vi hadde
vervet i løpet av disse tre dagene.
Alle nistirret på henne i det hun
annonserte at vi hadde vervet over
1900 medlemmer! Alle sammen
klappet av glede, og ble ganske
overrasket. Vi hadde ikke gjort
det så gale i det hele tatt denne
siste dagen. Vi hadde passert vårt
uoppnåelige mål på 1500 medlemmer med godt og vel 400!
Det utrolige hadde skjedd igjen!
Og SOS Rasisme tar enda et skritt
nærmere i å gjøre Norge til et antirasistisk land.
Vår jobb på Skjærgårdsgospelen Mission & Music festival
var gjort. Vi kunne dra hjem med
en god følelse og et smil rundt
munnen.
«Det er deili’ å være antirasist
i Norge!»
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Grenser for kontroll?
Fokuset på frykt og kontrollering av innvandringen til Europa har skapt grobunn for fremmedfrykt, diskriminering og udokumentert innvandring. Spania velger nå å se på kontroll som en del
av problemet, og åpner for økonomisk innvandring.

E

t stadig tilbakevendende
hindre at innvandrere blir utnytspørsmål i europeisk
tet av individuelle arbeidsgivere
innvandringspolitikk er hvordan
eller kriminelle nettverk. For
det anslått høye antallet udokudet tredje, hensynet til det svarte
menterte innvandrere i Europa
arbeidsmarkedets tiltrekkingskan reduseres. Europas nær
kraft på udokumentert innvandsamstemte svar på dette spørsring. Ved å innlemme utenlandmålet har inntil nylig vært mer
ske arbeidere i den ordinære
og bedre grensekontroll.
økonomien vil man bekjempe
Spania har imidlertid skapt
det svarte arbeidsmarkedet, og
uro i rekkene ved å lufte ideen
slik bremse den udokumenterte
om at kontroll ikke nødveninnvandringen til Spania.
digvis er løsningen, men en
del av problemet. Løsningen,
Legaliseringen av udokumenforeslår Spania, ligger i å tone
terte arbeidere i Spania, og de
ned fokuset på kontroll, og åpne
økonomiske, etiske og pragmafor økonomisk innvandring til
tiske hensynene som ligger bak,
Europa; altså innvandring på
er en del av den spanske regjeannet enn humanitært grunnlag.
ringens nye innvandringspoliDenne tankegangen ligger bak
tikk. Denne politikken er et svar
Spanias avgjørelse tidligere i år
på hvordan Spania realistisk sett
om å gi midlertidig oppholds- og kan håndtere den stadige tilarbeidstillatelse til 700000 av
strømningen av nye innvandrere
landets utallige
til landet.
Betydningen av at spanske
udokumenterte
Regjemyndigheter unnlater å snakke
arbeidere.
ringens
om innvandring som en potensiell
Spanias legautgangstrussel er fundamental,
liseringsprosess
punkt er at
reflekterer en politikk som
innvandring ikke kan stanses,
bygger på en skepsis til det
gitt Spanias geografiske beligensidige fokuset på grensekongenhet og dagens globale økonotroll som har karakterisert EUmiske ulikheter. Det anslått høye
medlemslandenes håndtering
antallet udokumenterte innvanav innvandring til nå. I bunnen
drere i Spania underbygger dette
for denne skepsisen ligger en
resonnementet. Utfordringen
idé om innvandring som en del
blir derfor å oppnå en så ordnet
av samfunnets politiske, sosiale
innvandring til landet som
og økonomiske strukturer, ikke
mulig. Et første steg på veien er
som en potensiell trussel mot
å bekjempe det svarte arbeidssamfunnets stabilitet. Et slikt
markedet gjennom å legalisere
utgangspunkt setter nødvendigutenlandske arbeidere som
vis «grenser for kontroll» som
allerede har arbeidskontrakt, og
virkemiddel i innvandringspoliå sikre at fremtidig økonomisk
tikken (Brochmann 1997).
innvandring koordineres med
Dersom Europas øvrige destidet spanske arbeidsmarkedets
nasjonsland søker en realistisk
behov for arbeidskraft.
håndtering av innvandring i en
Spanias initiativ til å åpne for
globalisert verden, og samtidig
økonomisk innvandring er i seg
vil legge forholdene til rette
selv ikke noe nytt i europeisk
for et fungerende flerkulturelt
sammenheng. Ifølge en rapport
samfunn, bør de lytte til Spanias «Om regulering av økonomisk
forslag om å redusere fokuset på migrasjon på EU-nivå» publisert
kontroll i innvandringspolitikav EU-kommisjonen 11. januar
ken.
i år, foreligger det planer både i
Tre sentrale hensyn underTyskland, Nederland og Storbygger Spanias legalisering av
britannia om årlige kvoter for
udokumenterte arbeidere. For
økonomisk innvandring.
det første, hensynet til Spanias
Spanias modell skiller seg
økonomi og sosiale system. En
likevel ut på to områder. For
legalisering av innvandrere som
det første fordi den regulerer de
allerede jobber i Spania vil i det
årlige kvotene for økonomisk
lange løp bidra til å styrke Spainnvandring i forhold til det
nias økonomi og velferdssystem, behovet for arbeidskraft som
ved at utenlandske arbeidere
rapporteres inn til myndigheforpliktes til å betale skatt og
tene av spanske bedrifter. Til
bidra til det spanske trygdesyste- sammenligning referer Europas
met. For det andre, hensynet til
øvrige regjeringer spesifikt
utenlandske arbeideres rettighetil faglærte eller kvalifiserte
ter. Ved å tilkjenne utenlandske
arbeidstagere når de drøfter
arbeidere sosiale, politiske og
ideen om å åpne for økonomisk
økonomiske rettigheter vil man
innvandring. Den årlige kvoten

«

for utenlandsk arbeidskraft vil
da avhenge av en gitt definisjon
av hva myndighetene anser som
faglært, for eksempel høyere
utdanning.
For det andre skiller den
spanske modellen seg ut fordi
dens aksept i store deler av
befolkningen ikke er knyttet
til fortsatt kontroll av såkalt
ulovlig innvandring. Spanske
myndigheters håndtering av
økonomisk innvandring anses
som legitim fordi den er et
resultat av forhandlinger mellom
regjeringen og representanter
for alle politiske partier, fylker
og kommuner, arbeidsgiver- og
arbeidstagerforeninger og frivillige organisasjoner. Grensekontroll og kontroll av arbeidsgivere
utgjør en vesentlig del av den
spanske modellen. Men kontroll
løftes ikke frem som et universalmiddel for de utfordringer
som høy arbeidsledighet kombinert med økonomisk innvandring representerer.
Det er særlig nedtoningen av
kontroll i den politiske retorikken som gjør Spanias håndtering
av innvandring iøynefallende.
Europeiske politikere refererer
gjerne til innvandring som et
problem som må bekjempes.
Implisitt fremstilles innvandring
som en trussel mot europeiske
arbeidsmarkeder og velferdssystemer. Den spanske regjeringen referer imidlertid ikke til
innvandring som en potensiell
trussel mot samfunnets sosiale,
økonomiske og politiske strukturer, men som en utfordring
som må håndteres som en del av
disse strukturene.
Betydningen av at spanske
myndigheter unnlater å snakke
om innvandring som en potensiell trussel er fundamental, både
av prinsipielle og pragmatiske
grunner: Prinsipielt sett fordi
det løfter debatten om Europas
grensepolitikk ut av den sikkerhetslogikk som har preget
europeiske lands håndtering
av innvandring det siste tiåret;
et fokus på sikkerhet som ble
forsterket av terrorangrepene i
New York 11. september, 2001
og Madrid 11. mars 2004. I vår
«krig mot terror» er det nærliggende å assosiere økonomisk
innvandring med ukontrollert
innvandring med internasjonal
kriminalitet og terrorisme. En
ureflektert strukturering av
innvandringsspørsmålet rundt
usikkerhet og frykt skaper
imidlertid grobunn for diskrimi-

nering av grupper som oppfattes
som annerledes og truende. At
spanske myndigheter unnlater
å assosiere innvandring med
potensielle trusler er derfor av
betydelig etisk verdi.
Pragmatisk sett er måten spanske myndigheter snakker om
innvandring på viktig fordi våre
holdninger overfor innvandrere
påvirkes av måten politiske
og sosiale aktører refererer til
innvandring på. Sikkerhetsspekulasjoner begrenser vår
forestillingsevne i debatten om
hvordan vi best kan organisere
et flerkulturelt samfunn. Dersom
denne debatten foregår innenfor
rammen av sikkerhet setter frykten premissene for diskusjon:
usikkerhet knyttet til nasjonal
identitet, økonomisk stabilitet,
sosial og politisk orden skaper
ikke grobunn for konstruktive
løsninger, men låser debatten
rundt fremmedfrykt.
Dersom debatten derimot
foregår med utgangspunkt i en
forståelse av innvandring som
en del av et samfunns politiske,
sosiale og økonomiske strukturerer, åpner man for en konstruktiv utveksling mellom alle
berørte parter, inkludert innvandrerne. Innenfor denne rammen
kan man argumentere, kritisere,
være uenig eller enig. Poenget
er at man forhandler med alle
parter, og at man er åpen for
forslag og endringer. Slik legger
man grunnlaget for et inkluderende flerkulturelt samfunn.
Ved å sette grenser for kontroll
i innvandringspolitikken har
Spania allerede lagt først stein i
denne prosessen.
Europas kontrollfokuserte
modell for innvandring har
til nå produsert millioner av
udokumenterte innvandrere, og
demonstrerer slik sett umuligheten av å stenge Europas grenser.
Fokuset på kontroll har også
bidratt til å skape grobunn for
fremmedfrykt og diskriminering.
Spania har begitt seg ut på en
alternativ kurs som tar denne
realiteten på alvor. En kurs i retning av en mindre kontrollorientert, og derfor mer konstruktiv,
håndtering av innvandring til
Europa.

AV MARIT HOVDAL MOAN,
INSTITUTT FOR FILOSOFI, PROGRAM FOR
ANVENDT ETIKK, NTNU
(KRONIKKEN HAR TIDLIGERE STÅTT PÅ TRYKK
I MORGENBLADET)

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

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

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

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

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

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

sos-rasisme.no /
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• Asylkostnadene redusert

• Færre asylsøkere Stadig færre
asylsøkere gjør at politiet retter søkelyset
mot identitetsløse og kriminelle utlendinger i Norge. I 2002 søkte 17 000 om asyl.
I fjor nådde tallet kun 7900, og iløpet
av dette årets fem første måneder har
politiet telt 1950 søkere. Det er ventet et
resultat på 4000 asylsøkere i 2005, og
de samme 4000 forventes ut igjen etter
avslag på søknaden.

Det er ikke lenger behov for så
mange asylmottak i Norge og
utgiftene til mottakene er redusert
med en halv milliard kroner på tre år.
Det er nedgangen i antall asylsøkere
som gjør at 200 arbeidsplasser
forsvinner fra mottakene, 100
saksbehandlere mister jobben og
asylmottakene vil være nærmest
halvert fra 2003 til høsten 2005.

• Norge trosser FN og Flyktninghjelpen Både
den norske Flyktninghjelpen og FNs høykommissariat
for flyktninger anbefalte sterkt imot å sende tsjetsjenske
asylsøkere tilbake til Russland. Asylsøkerne har bodd i
Vadsø i nesten fire år og av Flyktningehjelpens rapport
kommer det fram at de blir plaget og forfulgt både i Tsjetsjenia og enkelte steder i Russland. Derfor bør de uansett
ikke sendes tilbake, melder de. FN frarådet også tiltaket,
likevel er flere tsjetsjenere allerede kastet ut. Over 200
tsjetsjenere har blitt nektet asyl i det siste halvannet året.
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• Asylsøkere slippes ut I Australia skal asylsøkende barnefamilier løslates fra interneringsleirene.
De vil overvåkes av myndighetene, men ellers bo
normalt. For tiden lever cirka 65 barn i interneringssentre i Australia. Søknadene til asylsøkerne
som har vært i forvaring i over to år; skal gjennomgås av en ombudsmakt som kan anbefale
dem plassering utafor leirene og kanskje også
permanent oppholdstillatelse. Australia har tidligere
blitt kritisert for sin altfor strenge asylpolitikk.

Søkte råd hos FrP – ble advart
mot «blandingsekteskap»
AV MARI STINE JOHANSEN
– Jeg fikk telefon fra samboeren
min Junior da jeg lå på sykehuset
det fjerde døgnet. Han fortalte at
han skulle bli utvist fra Norge, selv
om vår situasjon var slik den var,
forteller Løver.
Da hun ble skrevet ut fra sykehuset kontaktet samboerparet UDI
og advokat som foreslo å søke om
utsatt iverksettelse. – Det vil si at
man kan få en senere utreisedato
hvis en har helt spesielle grunner,
noe som Junior helt klart hadde. Vi
trengte tid og hjelp til å bearbeide
det vi hadde opplevd, sier Drammensjenta.
Aida Helene fikk dokumentasjon
fra psykolog, der kom det fram at
det ville være best om Junior fikk
bli i landet noe lengre. Det viste
seg at det ikke var god nok grunn.
To uker etterpå ble 27-åringen
sendt tilbake til Nigeria. – Han
er ikke trygg i hjemlandet. Her i
Norge hadde han jobb, venner og
ikke minst trygghet, forteller Aida
Helene. – Den eneste måten han
kan komme hit igjen på, er hvis
jeg reiser til Nigeria for å gifte meg
med han, fortsetter hun. – Det kan
bli vanskelig da det er utrygt for

For cirka tre måneder siden opplevde 24åringen Aida Helene Løver sitt livs mareritt.
Først spontanabortere hun fire måneder ut i
svangerskapet, samtidig ble hennes nigerianske samboer utvist.
han å forflytte seg rundt omkring
i Nigeria.
Kontaktet partiene
Kort tid etter at samboeren ble
kastet ut av Norge bestemte Løver
seg for å ta kontakt med partiene
på Stortinget. Hun ville høre om
det faktisk var lovmessig hjemmel
for å sende personer hjem til usikre
forhold når man har grunnlag for
utsatt iverksettelse. – Jeg fikk
svar fra SV, Høyre, Sp, Venstre
og FrP. I tillegg svarte også Utlendingsnemda (UNE) på den samme
e-posten, forteller Aida Helene. De
fleste svarene hun fikk var ganske
like. Partiene forklarte sin politikk
og beklaget hendelsen veldig. Det
eneste partiet som skilte seg ut, var
FrP. Her er et utdrag fra e-posten
Aida Helene mottok fra Ståle
Urbye i FrP:
«...Det burde ikke ha kommet

har informasjon eller en forklaring som tilsier noe annet, så vil
jeg gjerne høre det.»

som noen overraskelse at han måtte
forlate landet, gitt
at han har gitt deg
korrekte informasjoner. Hvis dere
ønsker å fortsette
forholdet må din
Foto: Atle Hofstad
samboer sikre seg Aida Helene fikk klar beskjed fra Frp.
oppholdstillatelse på et annet viste til behovet for å bearbeide de
grunnlag, som for eksempel gjen- traumatiske hendelsene, og finne
nom såkalt familiegjenforening. ut av framtiden sammen. – I det
Dette innbærer at du må reise til minste hadde vi hatt muligheten
hans hjemland, noe du kan gjøre i til å si farvel til hverandre på en
ferien, ikke som sykemeldt, og gifte ordentlig måte, sier hun. I e-posten
deg med ham. For øvrig kommer til FrP skriver hun:
ikke Fremskrittspartiet til å ta noe
initiativ for å liberalisere norsk
«Det er dette jeg har problemer
innvandringspolitikk.»
med å forstå, at den politikken
vi har, ikke tar såpass hensyn til
Advarte mot «blandede ekteskap» folk, både utenlandske og norske.
Løver svarte på Ståle Urbyes e- For jeg klarer som sagt ikke å se
post for å få et klarere svar på hvor- at det spiller noen rolle fra eller
for det ikke var aktuelt med utsatt til for staten, om han hadde vært
iverksettelse i Juniors tilfelle. Hun her noen uker ekstra. Men hvis du

Det neste svaret fra FrP kom som
et sjokk på Aida Helene:
«En tenkepause er kanskje tross
alt ikke så dumt. Statistisk sett
løper kvinnen en relativt høy
risiko i denne typen blandete
ekteskap.»
Leder i Drammen SOS Rasisme
Aida Helene forteller at hun
fortsatt er sykemeldt etter at Junior
forlot landet og spontanaborten
fant sted. – Det har vært en tung
tid og det er også en påkjenning da
det er vanskelig å holde kontakten
med Junior over telefon. Vi snakker sammen nå og da, men nettverket gjør det vanskelig å komme
igjennom.
24-åringen er nå leder i Drammen SOS Rasisme. – Jeg ble leder i
lokallaget der i juni da jeg synes det
er viktig å kjempe mot rasismen.
Jeg fikk en kraftig reaksjon da jeg
selv fikk oppleve statlig rasisme på
nært hold, avslutter hun.

Fortsatt usikkert for MUF-erne
I juni ble situasjonen til de såkalte MUF-erne
behandlet på Stortinget. Det ble nok en skuffelse
for de kurdiske flyktningene fra Nord-Irak.
AV OLA MELBYE PETTERSEN
Det var representantene
Heikki Holmås, Øystein
Djupedal og Jørund Leknes
fra SV som i våres fremmet
forslag om å gi opphold til
alle de gjenværende MUFerne. Bakgrunnen for forslaget var flyktningenes lange
botid og sterke tilknytting til
riket, samt FNs vurdering av
sikkerhetssituasjonen i Irak.
MUF-erne har nå oppholdt
seg i Norge i nesten seks år,
uten å få permanent opphold
og rettigheter.

Flyktninger eller ikke?
Under debatten i Stortingssalen ble det tydelig
at det er et skarpt skille i de
forskjellige partienes syn på
ureturnerbare flyktninger.
Høyres Erna Solberg og
FrPs Per Sandberg argumenterte konsekvent for at
behandlingen av MUF-erne
har vært grundig og god, at
de ikke kan kalles flyktninger og dermed ikke bør gis
noen form for amnesti. Den
såkalte «smitteeffekten»
var også et viktig argument.

Solberg sin påstand er at et
amnesti vil føre til en strøm
av nye «ubegrunnede» asylsøkere. Det er forøvrig stikk
i strid med Utlendingsdirektoratet (UDI) sin anbefaling.
De går inn for å gi opphold
og mener det ikke vil være
noen smitteeffekt.
Forslaget fra SV fikk kun
støtte fra Senterpartiet, og
dermed står en stor gruppe
mennesker fortsatt uten
lovlig opphold og rettigheter i Norge. Men til Irak kan
de ikke sendes. Det fraråder
FN...

Fra en av MUF-demonstrasjonene tidligere i år.

Foto: Adam Tumidajewicz

Aktuelt
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• Åtte millioner i forvaringsleire
Den amerikanske rettighetsorganisasjonen «Komiteen for Flyktninger
og Immigranter» melder om over åtte millioner flyktninger og asylsøkere som sitter innesperret i såkalte forvaringsleire verden over. Disse
flyktningene har ikke lov til å arbeide eller bevege seg fritt sier den
rettighetskjempende organisasjonen. Leder Lavina Limon, mener land
har en misforstått idé om at dersom man behandler flyktninger dårlig,
vil de slutte å komme. Til tross for en nedgang i antall flyktninger på
2,5 millioner fra i fjor, er det fortsatt 32,8 millioner mennesker som
enten er internt fordrevne eller som er fordrevne fra sine hjemland.

INDIA

CHINA
140 000 etniske burmesere sitter i leirer på grensen mellom Burma
og Thailand og venter på et nytt hjemland. – FN-kommissærens
Mandalay
regionale flyktningrepresentant, Hasim Utkan, ber Norge ta imot så
Sittwe BURMA
LAOS
mange vi kan av de etniske burmeserne som sitter i flyktningleire
på grensen mellom Thailand og Burma. Disse menneskene har sittet Rangoon Chiang
Mai Udon Thani
THAILAND
i flyktningleiren i fra ti til tjue år, stort sett uten utdannelse og arbeid og
Bangkok
Tavoy
med dårlige kår. Norge har allerede tatt imot noen hundre av flyktningene. – Min drøm er at de kan få en utdannelse i Norge og senere reise
tilbake til sitt land for å bygge det opp på nytt, sier Hasim Utkan, som har vært
Phuket
på besøk i Norge for å vurdere hvordan de har det her.

Sultestreiker

Seks iranere i Norge startet i begynnelsen av august
en sultestreik. Deres sultestreik er et middel for å få
norske styresmakter til å legge press på Iran, og få de
til å løslate den fengslede journalisten og politiske aktivisten Akbar Ganji.
Etter selv å ha sultestreiket i
to måneder, er Ganji i Iran nå
døende. Alireza Rahedi på Solbakken asylmottak i Florø mener
det er opp til norske styresmakter
å gripe inn før det er for sent.
Rahedi er en av de seks iranerne
som de siste dagene har nektet å
spise. Selv om sultestreiken har
begynte å sett spor etter seg, har
han ingen planer om å gi opp.
Pressetalsansvarlig, Anne Lene
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• Kvoteflyktninger fra Burma

Dale Sandsten, i Utenriksdepartementet mener de har gjort det de
kan i denne saken. Fengslingen av
Akbar Ganji har denne sommeren
blitt tatt opp i Teheran to ganger.
Dale Sandsten mener det derfor
ikke kan være noen tvil om norsk
holdning til menneskerettene i
Iran. De seks iranernes sultestreik
har pressetalskvinnen ingen kommentar til, og mener det får være
deres sak.

• Unik norsk-opplæring
75 elever med opphav fra over 30 forskjellige nasjoner fikk i sommer
norskkurs og samfunnsfagsopplæring på Gjøvik. Norges kommuner er
pålagt å gi norskkurs til flyktninger 47 uker i året og må dermed bruke
sommermånedene. Flyktninger ble busset til Gjøvik fra områder rundt
Toten, for undervisning. –Undervisningen om sommeren er mindre
fokusert på språk og grammatikk og mer på forskjellige tema. I det
siste har vi for eksempel lært om religion, geografi og kalenderen, sier
lærer Solfrid Torsteinsen. Elevene uttrykker at de er fornøyde med
ordningen.

Brutalt rasismedrap
Straffen til den hvite farmeren Mark Scott-Crossleys
nærmer seg. Han er dømt for å ha drept en sort ansatt
ved å la han bli spist av løver.
Bakgrunnen for drapet var at
drepte Nelson Chisale anmeldte
sjefen for rasisme og usaklig
oppsigelse til arbeidsmyndighetene. Scott-Crossley svarte med å
brenne opp flere av Chisales eiendeler. Da dette også ble anmeldt,
bannlyste Scott-Crossley han fra
farmen.
Nelson Chisale dukket opp
to måneder senere for å hente
eiendelene sine likevel. Han ble
anholdt og banket opp av ScottCrossley og tre av hans ansatte,
deriblant Simon Mathebula, som
også er dømt i saken.
De brukte ledninger som de

bandt han fast i et tre med. Deretter ble han mishandlet med macheter. Da Chisale ble bevisstløs
kastet de han inn til løvene, som
etterlot få beviser.
Under apartheidregimet hadde
de hvite farmerne all makt over
de sorte arbeiderene sine. Lite
har forandret seg. I en rapport
fra South African Human Rights
Commission i 2003 kommer
det frem hvordan vold fra hvite
farmere fortsatt er svært utbredt.
Men likevel er det flere sorte
arbeidere som gjør det samme
som Nelson Chisale. De påberoper seg sine nye rettigheter.

Blind asylsøker ber om å få bli
Mussie Tewolde Beyene (23) ble blind som
barnesoldat i Etiopia. Ved hjelp av venner
flyktet han som 16-åring til Sudan. Deretter
ble han smuglet til en kirke i Italia og i 2001
kom han til Norge. På grunn av en lov som ble
vedtatt i 2003 har ikke Mussie hatt mulighet
til å få norskopplæring, og heller ikke undervisning i blindeskrift. Nå vil norske myndig-

Det første man må gjøre er å
kontakte SOS Rasisme og få en
startpakke. Neste skritt er å danne
et styre på minst tre personer,
sende inn årsrapportskjema til
organisasjonens sentralledd – så
er dere et lokallag i SOS Rasisme.
Det betyr blant annet at dere blir
satt opp på vår postliste hvor dere
får tilbud om materiell, informasjon fra SOS Rasisme om kampanjer, presseutspill, konferanser,
støtteordninger og mye mer.
Vis at dere er der
Gjør det kjent i lokalmiljøet at
dere har startet. Begynn med en
stand, løpeseddelaksjon eller en
plakataksjon og fortell at lokallaget er startet opp. Inviter for
eksempel til et aktivistmøte der
dere diskuterer hva dere skal
jobbe med. Oppsøk også lokalpressen, spør om ikke disse kan
lage et oppslag på at dere er startet
– og si hvor og når dere skal ha
møte. På et slikt møte kan dere
gjerne få hjelp fra ledelsen i SOS
Rasisme, kanskje trenger dere

heter sende ham tilbake til Etiopia, der det
ikke finnes noen fungerende velferdsstat som
tar vare på funksjonshemmede. Dermed vil
Mussie bli sendt tilbake til en tilværelse som
tigger i Addis Abeba.
- Jeg blir drept om jeg reiser tilbake. Døden
er et bedre alternativ for meg, sier Mussie. Ved
hjelp av stortingsrepresentant Karin Andersen

(SV) og Norges Blindeforbund skal Mussie
prøve å få vedtaket fra Utlendingsnemda
omgjort.
– Statsminister Bondevik snakker om varme
og nestekjærlighet, men det er dette som er
konsekvensen av den norske flyktningpolitikken?, spør Andersen.

Hvordan starte lag?
– enkel, grei og viktig informasjon

noen som kan holde en innledning – ta kontakt.
Aktiviteter
De aller fleste lagene starter med
saker og aktiviteter som er aktuelle ut fra lokale forhold. Det kan
for eksempel være en antirasistisk
konsert, mønstring mot et lokalt
nazimiljø, åpent møte om lokale
problemer, foredrag om rasisme
på skolene i distriktet – eller
noen helt andre tiltak. Det går an
å gjøre nær sagt hva som helst,
kanskje for eksempel å starte
opp ei antirasistisk teatergruppe?
Noen SOS Rasisme lag jobber
konsentrert med lokale «17. mai
for alle» arrangementer om våren
og 9. november/ Krystallnatta om
høsten. Aktivitetene i laget er det
uansett laget selv som bestemmer.

Ofte vil det også komme fram
mange gode ideer på et aktivistmøte. Det er viktig at slike møter
planlegges; at dere bestemmer
på forhånd hvem som skal lede
møtet – og å diskutere hva dere
vil med møtet. Dere må også
få folk til å ta på seg konkrete
oppgaver. Dersom folk foreslår
noe, spør dem om de kan tenke
seg å lede arbeidet med akkurat
det prosjektet.
Kunnskap
Det finnes flere studiesirkler og
helgeseminarer i SOS Rasisme.
Både når det gjelder rasisme,
nazisme og om flyktningepolitikk. Men også når det gjelder
organisasjonskunnskap; hvordan
drive et lag, hvem gjør hva i et
lagsstyre, økonomi, møteledelse
og selvtillitskurs. Sentralt kan

Rasistisk øksedrap i England

også hjelpe dere å skreddersy
kurs.
Materiell
Vi har en god del materiell som
laget ditt kan bestille. Dere kan
bestille materiell til lagspris og
selge det til utsalgspris. På denne
måten kan laget tjene noen
kroner.
Økonomisk støtte til lokallagene
Alle lag som leverer årsrapport
får 2000 kr i Frifond-støtte. I tillegg kommer støtte per medlem.
Alle lag får kontingentrefusjon
– 50% av innbetalt kontingent
blant sine medlemmer.
Dette utbetales en gang i året,
og alt dette vil samlet innebære
et godt økonomisk utgangspunkt
for laget deres.

Politiet tror 18 år gamle
Anthony Walker ble myrdet
fordi han var mørk i huden,
29. juli ble han brutalt overfalt med
øks. Han var fortsatt i live da han ble
funnet, men døde på sykehuset seks
timer senere.
Walker hadde tidligere på kvelden
blitt utsatt for grov rasistisk sjikane av
en mann i 20-årene. Da han sammen
med kjæreste og venner var på vei
bort fra stedet ble de angrepet av en
gjeng på tre eller fire hvite menn.
Vennene løp for å tilkalle hjelp.
Da de kom tilbake fant de Anthony
ham på bakken med omfattende
hodeskader. Øksen stod fast i 18åringens hode.
En mann er arrestert etter det
rasistisk motiverte drapet, tre andre
mistenkte er også avhørt.

Verving
Et viktig arbeid dere gjør er å
verve medlemmer. Medlemmer er
viktig både for aktivitet, økonomi
og for å få spredd budskapet.
Dere får verveblokker ved å ta
kontakt med Økonomiutvalget i
Haugesund. Her kan dere også få
medlemslister og adresseetiketter hvis dere vil sende ut brev til
lokale medlemmer.
Lokallagskontakt
Vi har det vi kaller regionsansvarlige i SOS Rasisme. Det
betyr at det er en person som er
ansvarlig for å følge opp lagene i
akkurat din region. Hvem dette er
kan du få vite ved å ta en telefon
til oss.
Ta kontakt!
Telefon:

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

Brunt grums
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• «Mein Kampf» auksjonert bort
«Mein Kampf» ble i juni solgt for 282 500
kr på auksjonshuset Bloomsbury Auctions i
London. Den var fra førsteopplaget på trolig
rundt 500 eksemplarer og boken var signert
av Hitler. På auksjonen var også et par kort
med Hitlers signatur til salgs, samt fotografier
av nazilederen. Objektene ble kjøpt opp i
hovedsak av europeiske samlere og spesielt
interesserte.

• Schindler-museum i Polen
Fabrikken der Oskar Schindler holdt over 1000 jøder
skjult, har blitt omgjort til museum. Historien kjenner
vi gjennom Steven Spielbergs film «Schindlers Liste»,
basert på Tom Keneallys bok. Historien omhandler en
forretningsmann som bestemte seg for å gjemme 1000
jøder for nazistene. Museet i Krakow er delvis åpnet og
gjester kan foreløpig se Schindlers kontor, senere vil man
kunne besøke multimediarom med historier om livet til
både Schindler og noen av jødene han reddet. Museet
skal være helt ferdig innen slutten av året.
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• Demokratene mot Muslimer

• Ekspolitiker i fengsel for rasisme
Mogens Glistrup (79), grunnleggeren av det danske Fremskridtspartiet, må i fengsel på grunn av rasistiske uttalelser
Fengselsdommen falt allerede i 2003, men først nå har man
funnet et egnet sted å holde ham bak lås og slå.
Den 20 dager lange straffen skal han sone i et arresthus.
79-åringen har tidligere uttalt at han fryktet for sin sikkerhet
dersom han ble plassert i fengsel. Han uttalte at «Danmark
burde være fri for muhammedanere, fordi de kun er her for å
utrydde og drepe».

Hurums lokallag av demokratene har i sommer hatt et selskap
hvor de trente på selvforsvar mot «muslimske fanatiske terrorister», en såkalt «skyt en muslim»-fest. – De har ikke gjort
noe ulovlig, så det er ikke noe å skrike opp om. Det er derimot
terrorisme og muslimske fundamentalister som legger under
seg all jorden de tråkker på, uttaler partileder Vidar Kleppe.
SOS Rasisme reagerer. – Det er helt grotesk, samtidig som
det forsåvidt ikke er overraskende. Vi vet jo at Demokratene
har en del medlemmer som er rasister, sier organisatorisk
nestleder Christiane Muribø.

«Nasjonal» Ungdom
uten rotfeste

Ny Vigrid-sommer
I løpet av sommeren har den nazistiske sekten Vigrid rapportert om mer enn 20 seremonier på nettsidene sine. Det
er vanligvis all grunn til å ta opplysninger fra organiserte
nazister med en god klype salt. Seremonirapportene til Vigrid
har imidlertid vært ganske etterrettelig informasjon. Det er
også mye som tyder på at det har blitt utført en god del flere
«dåpsseremonier», som ikke er publisert på nazistenes hjemmesider.
Sist gang det var så stor aktivitet rundt Vigrid var samme
periode i 2003, den gang var kjerneområdene Fredrikstad,
Drammen og Øvre Romerike. Etter det satt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i gang en landsomfattende offensiv der
de oppsøkte unge medlemmer og deres familie. Rapportene
den gang var positive, og det var en stund stille rundt organisasjonen.

AV JON TRYGVE BERGSÅKER
PST i Sør-Trøndelag sier at «Nasjonal» Ungdom ikke har noe
rotfeste i Sør-Trøndelag. Uttalelsen kom etter at et 17 år gammelt
ex-medlem hadde blitt dømt til 45 timers samfunnstjeneste for å ha
brukket nesa på ei 16 år gammel jente i desember fordi hun hadde
snakket stygt om en kompis av ham. Han fortalte at medlemmer ble
opplært i hvordan de kunne gjøre mest mulig skade ved å for eksempel
brekke armene på motstanderen. 17-åringen brøt med «Nasjonal»
Ungdom etter episoden. På eget initiativ ringte han rektoren på skolen
der jenta går, og gav ham frivillig navnet sitt og adressen.
Fikk trening på Østlandet
Dahl sier at ungdommens kamptrening antagelig skjedde på Østlandet hvor ungdommen bodde før. «Nasjonal» Ungdom har mer
støtte i noen lokalmiljøer der. Ifølge PST finnes det tre aktive naziorganisasjoner i Trøndelag. Vigrid er den mest aktive av dem med
flere framstøt og forsøk på å verve ungdommer både i Nord- og SørTrøndelag. For ikke å gi nazistene unødvendig reklame pleier PST å
holde en lav profil i slike saker.

Vigrid rekrutterer i
Telemark og Sørlandet
AV JON TRYGVE BERGSÅKER

Nå ser det ut som rekrutteringen og aktiviteten har skutt
fart igjen.
Denne sommeren er det først og fremst Telemark som har
vært åsted for offensiven til Tore W. Tvedt og hans håndlanger
Thorgrim (Christian) Bredesen. Et 30-talls personer er allerede
med, og flere unge jenter og gutter venter på å bli «døpt» i
Skien, Larvik og omlandet.
Samtidig har nazigruppa begynt å spre propaganda i offentligheten flere steder. I juli fikk flere husstander på Stjørdal i
Nord-Trøndelag uønskede Vigrid-brosjyrer i postkassene.
Som alltid er det viktig å slå raskt tilbake hver gang nazismen stikker det stygge hodet sitt fram. Vigrid er fortsatt en
liten og løst organisert gruppering. De utgjør først og fremst
en trussel mot utsatt ungdom i lokalmiljøene, som vil få store
problemer hvis de ikke klarer å bryte tidsnok med nazismen.
Det som gjør Vigrid farlige på sikt er at de klarer å rekruttere flere og bredere enn de «harde» nazigruppene. Hvis man
ikke tar på alvor at Vigrid står for tradisjonell nazisme og
menneskeforrakt vil de få organisere seg i fred. Da kan de
virkelig bli farlige.
Kjenner du noen som har blitt med i Vigrid? Gjør det klart at
det er helt uakseptabelt å være nazist. Den beste vennetjenesten man kan gjøre er å tvinge folk til å ta et valg, for eller imot
nazismen. Det er et valg som avgjør hva slags liv man får.
Vet du om et nazimiljø der du bor? Ta kontakt med oss.
Bli med å bekjempe Vigrid og alle andre nazigrupper!

I mai og juni har Vigrid til sammen hatt ti seremonier. Alle unntatt
en, som ble holdt et sted på Vestlandet, fant sted i Telemark. Seks
menn og tre kvinner har blitt rekruttert. To av mennene har blitt gjort
til «goder», en slags prest for vigridere. I juli hadde de seks seremonier der alle unntatt en, som var i Østfold, ble holdt på Sørlandet. To
kvinner ble konfirmert, to menn ble døpt og en kvinne ble gjort til
«volve», en slags kvinnelig prest. Når de skriver om «dåpene» skriver
de at det er først når du er blitt døpt at du kan kalles menneske, som
ifølge dem er en tittel.
Har hatt problemer før
Sørlandet hadde problemer med nazister på begynnelsen av 90-tallet,
når Arne Myrdahl slo seg ned og klarte å etablere en gruppe i Risør,
hvor to av seremoniene til Vigrid fant sted i juni. Men det miljøet ble
gradvis borte. En rapport fra SLT (Samordning av Lokale forebyggende Tiltak) viste i april at det var etablert et Vigrid miljø i Grenland
i Telemark, og at det fantes en leilighet i Skien som var et treffsted for
Vigrid-ungdom. Politiet hadde tidligere hatt samtaler med ungdommene og foreldre for å få dem ut av nazimiljøet. Mange meldte seg ut
av Vigrid etter det.

«Blood and Honour»
med løpesedler
AV JON TRYGVE BERGSÅKER
I Fredrikstad har nazigruppa
«Blood and Honour» delt ut
løpesedler i mai, til tross for at
politi og forskere trodde de var
borte. Mange av medlemmene
er volds- og vinningskriminelle.
Fra før er det Vigrid som har vært
mest aktive med å prøve å verve
ungdommer. De fleste som har latt
seg lokke, har trukket seg fort ut
igjen. «Blood and Honour» har
blitt enda mer ekstreme og farlige. De ser på seg selv som mer
militante.
Sett flere henge opp plakater
Politiet så tidligere noen som
hengte opp plakater i Fredrikstad
sentrum. De ble ikke anholdt,
politiet noterte kun navn og
nummer på de. De vet ikke om de
er fra samme gruppe, men informasjonen blir sendt videre til sikkerhetstjenesten. Det spekuleres i
om det ikke bare er noen som gir
seg ut for å være fra «Blood and
Honour», siden de etablerte medlemmene ikke ville like det.
Støttet av Blücher
For noen år siden innrømte
Erik Blücher til Aftenposten at
han hadde kontakter i, og støttet «Blood and Honour». Han sa
at han arbeidet for «Blood and
Honour Scandinavia». Han hadde
vært tilstede på mange møter og
tilstelninger, og at det absolutt var
den organisasjonen han likte best.
I 1998 og 1999 fulgte fire svenske
storaviser blant annet Blüchers
bevegelser, og dokumenterte at
han på et møte gav deltakerne
fullmakt til å begå kriminalitet.
– Ingenting av det dere gjør kan
være verre en det som blir gjort
mot den hvite rasen, sa han, og
avsluttet med «Sieg Heil».

Norske nazister på nazimarsj i Berlin
AV JON TRYGVE BERGSÅKER
Mens verden feiret nazi-Tysklands sammenbrudd
8. mai, arrangerte tyske nazister en demonstrasjon
med stikk motsatt formål. Der deltok det også en
liten gjeng med norske nazister. Selv turte de ikke å
stå frem, og fra scenen ble det kun lest opp en liten
hilsen. Magasinet «Monitor» har imidlertid klart å
identifisere tre av Nasjonalalliansens fire styremedlemmer ved å se på bilder fra marsjen.
Leder Terje Nordlien, Jon Christian Gulbrandsen og Sven E. Seperstad, som alle også har vært
tilknyttet Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse,
deltok med både hetter og capser så ingen skulle se
at det var dem. Selv hevdet de norske nazistene at
de må gå sånn fordi de er redd for jobbene sine. En
annen grunn kan være at de ville skjule at de gikk
sammen med kjente voldsnazister som voldsdømte

Kim Hugo Hansen og Michael R. Fossum pluss flere
andre fra Den norske motstandsbevelgelsen.
Prøver å bli godtatt
Michael R. Fossum skal i det siste ha prøvd å få
innpass i Vålerenga-klanen, til tross for at de har
utmerket seg med antirasistisk arbeid. At han både
deltok i Berlin nå, og på en marsj i Wunsiedel i fjor
har neppe gjort han noe mer populær på Ullevaal.
Liten aktivitet hjemme
Mens Nasjonalalliansen marsjerer i Tyskland er
det lite som tyder på noe aktivitet her hjemme. De
greide ikke å skaffe de fem tusen underskriftene som
trengs for å stille til valg, så partiet er nok døende.
Selv ikke internettsiden er noe å skryte av, der de
kun har partilogoen.

Brunt grums
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• Tegninger, dikt og røde kort

• Sverige rasistisk
Sverige har ikke gjort nok for å få bukt med diskriminering og rasisme, skriver
Europarådet i en rapport i juni. Rapporten inneholder anbefalinger til tiltak
som vil kunne forbedre forholdene. Diskrimineringen går utover visse etniske
minoritetsgrupper og utpreger seg særlig i yrkeslivet og boligmarkedet, ifølge
Europarådet. Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse
påpeker at svarte afrikanere ofte utestenges fra utesteder i Sverige, og at
segregering blant annet foregår i boligområder og i skoler. Dette motvirker
bestrebelsene for å skape et integrert samfunn. Andre minoritetsgrupper som
er nevnt er sigøynere, samer og muslimer.

• Reklametavler ødelagt

NISO, Norsk Folkehjelp, Raufoss Fotball
og Oppland Arbeiderblad har arrangert en
skolekonkurranse hvor elever fra sjette trinn
i Oppland har deltatt ved å sende inn dikt
og tegninger. Konkurransens tema var ’Gi
rasisme rødt kort’. I juni ble vinnerene kåret,
dette var Veronika Jacobsen Granberg og
Rida Rebråva, som mottok premier i pausen
på kampen mellom Raufoss Fotball mot
Moldelaget Træff 5. juni.

I løpet av de siste dagene har vandaler sprayet ned og ødelagt reklametavlen til SOS Rasisme i Dronningensgate. Tavlene er et ledd i Momentum-utstillingen denne sesongen og SOS Rasisme har i samarbeid med
Momentum tre tavler ute i Moss by. Vandalismen bærer rasistisk preg, med
slagord rasistisk motivert.
Rikke Gundersen fra Moss Lokallag av SOS Rasisme er skuffet, men
uttaler: – Det er fælt å si det, men dette virker nesten motiverende på oss.
Vi har nå fått et signal om at vi må jobbe hardere for å motvirke rasismen
her i byen, og det kommer vi til å gjøre.

Vigridpropaganda
på Stjørdal
Flere husstander på
Stjørdal fikk propaganda
fra Vigrid i posten helgen
23. og 24. juli.

Stanset salg av
nazi-merker
AV ANDERS EIKELAND

AV JON TRYGVE BERGSÅKER
En 22- åring som bor der forteller at Vigrid gikk til angrep
på utlendinger i Norge. Det sto
blant annet om «utlendinger
som bryter loven, men slipper
straff». Beboeren sier at «folk
skal få mene hva de vil for meg,
men holdninger som dette er rett
og slett farlige». En annen bosatt
ringte først politiet for så å krølle
det sammen så familien skulle
slippe å se det. Utover dagen
fikk politiet enda noen henvendelser av irreterte beboere.
Finnes på Innherred
Det har vært tilfeller på at
Vigrid har markert seg på Innherred de siste årene. Men etterforskningsleder Kjetil Ravlo har
ikke noe grunnlag for å tro at det
finnes et miljø på Stjørdal. De
har ikke fått andre holdepunkt
enn episoden med propaganda i
postkassene til folk, men han er
likevel svært interessert i tips fra
folk som vet noe om et eventuelt
slikt miljø på Stjørdal.

Under Moldejazz, Europas største jazzfestival, hadde Molde SOS
Rasisme en stor vervekampanje som
foregikk under hele festivalen. I tillegg
til verving sørget antirasistene å få
stanset salg av nazistiske produkter.
Det var mange boder på festivalområdet og derfor bestemte Sondre
og Anders seg for å utføre kontroller
på bodene, siden Moldejazz ikke har
forbud mot salg av enkelte produkter
på festivalen.
Av omtrent 60 boder solgte to av
bodene nazistiske produkter som
buttons og smykker med hakekors.
Den ene boden hadde ni forskjellige
buttons med nazistiske motiver ute til
salgs. Den andre boden solgte smykker
med hakekors. Begge bodene fjernet
varene umiddelbart, etter at aktivistene
fra Molde SOS Rasisme kom og ba de
fjerne produktene.
Dette viser at SOS Rasisme bør jobbe
mer opp i mot §4.2.4 i prinsipprogrammet, ettersom at dette mest sannsynlig
er et utbredt problem i Norge.

Natten ble tryggere etter at politiet fjernet nazistene fra Storåsfestivalen.

Nazister bortvist fra festival
Storåsfestivalen utenfor Trondheim ble avholdt på sitt
andre år i år. SOS Rasisme deltok og hadde stand
på festivalområdet. Det var også flere personer med
tilknytting til den nazistiske gruppa Vigrid.
AV SIRI KINGE OVSTEIN
I en av campene på området
satt det til de fleste av døgnets
tider en liten gruppe mennesker
med mye negativ energi. Med
utrop som «Sieg Heil» og rett
og slett «Tyskland» gjorde de
en iherdig innsats med å promotere nazistiske budskap. SOS
Rasisme satte igang en dialog
med festivalledelsen og varslet
politiet om de uønskede gjestene.
Det førte til at ungdommene,
som visstnok hadde tilknytning

til Vigrid i Drammen, ble kastet
ut av campingområdet siste kvelden. Utkastingen ble begrunnet
med bålbrenning og støy, men
aktivistene fra SOS Rasisme fikk
beskjed fra bekymrede festivaldeltakere om både drittslenging
og vandalisme.
Storåsfestivalen skal ha for at
de var raske til å reagere etter
at SOS Rasisme tok kontakt.
Til vårt hell virket nazicampen
stort sett mot sin hensikt og

Spar i Banco Humanfond og støtt vårt arbeid
– Da Banco Humanfond kom på markedet, representerte
det en nyhet i det norske fondsmarkedet. Fem år etter viser
det seg at etisk aksjesparing har blitt mer og mer populært.
Dette sier leder for Banco, Bente Thomassen.

Fondssparing er en spareform som er lønnsom,
men det er viktig å være
langsiktig. Vi anbefaler
derfor å opprette en spareavtale da det er vanskelig å vite når man skal kjøpe
eller selge andeler. Man må
også akseptere at det kan være
litt uro i markedet til tider,
men over tid viser det seg at
aksjefond gir en meget bra
avkastning. Det er riktignok
større risiko forbundet med
å spare i aksjefond enn å ha
penger på bankkonto, men i
dag har vi et meget lavt rentenivå, og avkastningen blir
derfor meget lav.
Banco Humanfond har
ligget høyt oppe når det gjel-

der avkastning sammenlignet
med andre aksjefond. Nytt fra
i år, 2005, er at det er innført
redusert formuesskatt for verdipapirfond. Med dette menes
at det er en verdsettelsessats
på 65 prosent av kapitalens
markedsverdi i motsetning
til 100 prosent som gjelder
for vanlige bankinnskudd.
Banco Humanfond er aksjesparing med mening der «alle
får». SOS Rasisme er en av
organisasjonene sparerne kan
velge som skal få en del av

inntjeningen på aksjesparingen i Banco Humanfond. To
prosent av forvaltningskapitalen, inkludert avkastningen,
går hvert år til SOS Rasismes
arbeid. Har du andre aksjefond i dag, hvorfor ikke bytte
til Banco Humanfond, og du
støtter vårt viktige arbeid.
En annen side ved aksjefondet er den etiske profilen det
har. Alle selskaper Banco går
inn blir vurdert utifra etiske
investeringskriterier. Vi tar
hensyn til at selskapene følger

menneskerettighetene,
ivaretar miljøet, ikke
utnytter barnearbeid,
ikke diskriminerer osv.,
og det skal ikke være
selskap som driver med
tobakk, alkohol eller våpen.
Hvorfor ikke gi et gavebrev
i Banco Humanfond til dine
barn, barnebarn eller lignende
i forbindelse med dåp, konfirmasjon, fødselsdager etc.
Da får de en tidlig start på
sparingen sin med en bevisst
etisk profil.
Du kan benytte Bancos
internettside, www.abif.no,
ringe Bancos grønne nummer
800 34 035, eller ta personlig kontakt på telefon
22005190.

mang en trønderpublikummer
fikk den siste dosen motivasjon
de trengte for å ta et standpunkt
til saken. Det resulterte i flere
nye medlemmer, og gule hender
var synlige på mange jakker og
vesker.
Heldigvis betyr ikke en tradisjonsrik festival at nazister skal
få samle seg uten høylydt protest.
Nesten like høylydt skrek punkrockbandet Skambankt til dem
fra scenen siste dagen og dedikerte to ikke rent lite aggressive
sanger til de uønskede nazistene.
Den «altomfattende» ytringsfriheten som en del snakker om har
ikke gjort oss blinde enda. Vi er
heldigvis fremdeles i stand til å
reagere!

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.
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Våre hovedkrav
1. Flyktningpolitikk

Et spill på folks
fordommer?
Noen lurer kanskje på hvorfor SOS
Rasisme engasjerer seg i valgkampen. «Er
ikke SOS Rasisme partipolitisk uavhengige» kan noen spørre. Jo, SOS Rasisme
er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
Allikevel er valgkampen noe vi må engasjere oss i, dessverre.
Det har de siste årene blitt tydelig at det
finnes svært kyniske krefter i dette landet,
krefter som er villige til å stemple hele
folkegrupper som kriminelle for å få økt
oppslutning.
Å spille på rasisme skaper frykt og falske
motsigelser blant folk, det gir ofte billige
poenger og nye stemmer.
Vår oppgave i valgkampen er først og
fremst å være vaktbikkja som holder valget
fritt for løgner og brunt grums. Vi vil jobbe
i forkant for å få velgere og politikere til å
ta aktiv avstand fra rasisme, og vi vil tilbakevise rasistenes løgner når de stikker hodet
fram i media.
Våre mange lokallag er nøkkelen vår til
å «vinne» denne valgkampen. Hvis alle
lokallag har aksjoner på gata, sender pressemeldinger og leserinnlegg, inviterer til
åpne møter og utfordrer politikerne – da er
vi mye nærmere en valgkamp fri for rasisme
og feige løgner.
Som velgere har også våre nesten 40
000 medlemmer mulighet til å ta et tydelig standpunkt. Still partiene kritiske
spørsmål, ikke vær bare en passiv velger.
Boikott partier som Demokratene, som har
rasisme og muslimhets som sin viktigste
valgkampsak.
Godt valg!
Med antirasistisk hilsen
SOS Rasisme i Norge

I 1975 ble det innført innvandringsstopp i Norge, noen
allmenn innvandring har vi derfor ikke i dag. Når media og
enkelte politikere i dag fører en «innvandringsdebatt» er det
i virkeligheten noe helt annet: Det er et angrep på Norges
forpliktelser overfor verdens flyktninger. Vi opplever stadig
oftere at FN kritiserer Norge og EUs flyktningpolitikk. Vi vil
ikke bo i et land som konkurrerer om å føre den mest inhumane
flyktningpolitikken i Europa, derfor stiller vi krav til partiene
som stiller til valg.
Vi krever:
– At den norske stat respekterer de internasjonale menneskerettighetsavtalene den har ratifisert
– At Norge fører en selvstendig flyktningpolitikk basert på
flyktningkonvensjonen
– At alle asylsøkere får en god og individuell saksbehandling
i Norge
– At Utlendingsnemda (UNE) må fungere som en reell ankeinstans, og at flere får anken sin behandlet i full nemd
– At midlertidige løsninger, som for eksempel «Midlertidig
opphold uten mulighet for familiegjenforening» (MUF) for
irakiske kurdere, må avsluttes
– At mennesker som ikke kan returneres over flere år på grunn
av forholdene i hjemlandet (ureturnerbare) skal har rett på
beskyttelse i Norge
– At psykiatrisk hjelp til torturofre og andre flyktninger med
traumer må prioriteres

I Norge skal man respekteres for den man er, ikke hvordan
man ser ut. Alle som bor i Norge har krav på respekt og en
likeverdig plass i samfunnet. Vi trenger en integreringsdebatt
og en bedre integreringspolitikk enn det vi har i dag.
Mennesker er individer, uansett hudfarge!

Det vi trenger er ikke enda en «innvandringsdebatt», vi
trenger en integreringsdebatt og en god integreringspolitikk.
Vi trenger ikke enda strengere grenser der flyktninger ikke
gis beskyttelse, vi trenger like vilkår og respekt for alle som
lever i Norge.

Vi krever at de folkevalgte påser at:
– Den nye loven som forbyr diskriminering håndheves
aktivt
– Det iverksettes tiltak for å sikre at innvandrere får innpass
i arbeidslivet og på boligmarkedet

Å stoppe propagandaen fra disse
rasistiske partiene er viktig, enten
det spres gjennom offentlige
torgmøter, løpesedler eller andre
kanaler. Å la disse partiene få spre
rasismen sin er det samme som å
tvinge antirasister og minoriteter til
å la seg forhåne og undertrykke.

2. Integrering

Brune partier
Det finnes noen partier på ytterste høyre,
som har både brun politikk og mye
grums blant partimedlemmene sine. De
utgjør ingen stor fare i dag, og de færreste klarer å samle nok underskrifter til
å stille til valg. Allikevel kan de små partiene spre mye rasisme i valgkampen,
hvis vi ikke gjør noe med det.

Demokratene
Demokratene ble stiftet i 2001, av
utbrytere og ekskluderte medlemmer fra Fremskrittspartiet. Partiet
har markert seg ved å ha profilerte
medienisser som Vidar Kleppe,
Jan Simonsen og nylig Ole Klemetsen og Gry Jannicke Jarlum på
listene sine. Kombinert med sterkt
rasistiske og innvandrerfiendtlige
utspill har dette gitt det knøttlille partiet
forholdsvis mye oppmerksomhet.

Sandnes SOS Rasisme: «Innvandrere
hører ikke til i Norge…Du har ikke noe
her å gjøre».

Før årets valg har partiet «rustet opp»
rekkene med flere gamle rasister. Blant
de finner vi tidligere leder for Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) Bjørn
Voldnes som er 2. kandidat i Møre og
Romsdal, og Bjarne Betten som står oppført som nestleder i Fedrelandspartiet og
er 1. kandidat Sogn og Fjordane.

Sist ut var Demokratenes førstekandidat i Nordland, Amund Garfors, som vil
ruste opp Heimevernet for å bekjempe
«den muslimske invasjonen av Norge».
Dette utspillet har blant annet ført til
at samtlige ungdomspartier har gått
sammen om å vende ryggen til det rasistiske partiet under skolevalgene.

Ved kommunevalget i 2003 stilte leder
i Norsk Folkeparti, Oddbjørn Jonstad, på
førsteplass for Demokratene i Oppegård.
Samme Jonstad ga i en skoledebatt klar
beskjed til Sandro Yong Vetrhus fra

• Kontor: Kristiansand
• Leder: Vidar Sveinung Kleppe
• Nestleder: Jan Simonsen
• Partiet stiller lister i flere fylker ved årets stortingsvalg.

Fedrelandspartiet
Fedrelandspartiet skriver i sitt
program at «innvandring i dag er
langt farligere enn den tyske invasjonen».
Partiet har hatt medlemmer fra
nazigrupper som Viking og Norsk
Folkeparti.
Ved tidligere valg har partiet
holdt torgmøter på Youngstorget
i Oslo, men blitt jaget vekk av
demonstranter.
• Kontor: Bærum
• Leder: Arild Aasmund Kibsgaard
• Nestleder: Bjarne Ottar Betten
• Styremedlem: Harald Trefall
• Partiet stiller ikke lister ved årets stortingsvalg.

Nasjonalalliansen
For et år siden tok Terje Nordlien og en
rekke andre kjente nazister over ledelsen
i Nasjonalalliansen. Tidligere har partiet
uten hell prøvd å oppnå oppslutning ved
valg. I en periode gikk organisasjonen
under navnet Norsk Folkeparti, med
Oddbjørn Jonstad som leder. Nå har
altså partiet «gjenoppstått» som et mer
eller mindre nazistisk parti.
• Kontor: Askim
• Leder: Terje Nordlien
• Styremedlem: Brian-David Duryee
• Partiet stiller ikke lister ved årets stortingsvalg.

v til politikerne:
3. Offentlig støtte
Kampen mot rasisme er helt avhengig av lokale initiativ og
organisering. Det er bare vanlige folks aktive standpunkt mot
rasisme og nazisme som kan skape et samfunn uten forskjellsbehandling og utestenging av minoriteter.
Det er viktig at det offentlige støtter opp om positive tiltak fra
lokalbefolkningen, men det er også nødvendig at politikerne
Animal selv
Alpha,blir
kl 20.15
aktivt med i arbeidet.
Vi krever:
– Økt støtte til frivillig arbeid mot rasisme, lokalt og nasjonalt
– Økt støtte til innvandrerorganisasjoner og arbeid med
minoriteter
– At offentlige organer og bedrifter erklærer seg som antirasistisk sone
– Nasjonale handlingsplaner mot rasisme
– Offentlig informasjonsarbeid for å motvirke fordommer

4. Nazisme og organisert rasisme

– Kommunene gis økonomiske midler til å kunne gjennomføre en integreringsprosess
– Tilbudet om norskopplæring til flyktninger og innvandrere
utvides, slik at alle som blir boende i
Norge har et godt språkgrunnlag
– Flyktninger gis aktivitetsmuligheter på og utenfor asylmottakene
– Flyktninger gis muligheter for bosetting i kommunene
– Integreringsdebatten skal ha integrering som mål, ikke
assimilering

Tight kinesisk
Kuba:
PK fokus
14, kl 18.30
Norge er et demokrati
medrock
tilpå
dels
stort
på menneskerettigheter. Nazistisk organisering er uforenelig med et slikt
samfunn. Nazismen er i sin natur og hele sin historie en kriminell bevegelse. Nazistenes mål er etnisk rensing, avskaffelse
av ytringsfrihet og innføring av fascistisk despoti.

Vi krever derfor:
– At Norge praktiserer sine forpliktelser ovenfor «FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering» og forbyr all rasistisk og nazistisk organisering
– At «rasismeparagrafen» (§135a) blir håndhevet av politi
og rettsvesen
– At nazistiske nettsteder og publikasjoner blir stengt

Antall kvoteflyktninger
ned under Bondevik

Noen ideer kan være:
– Skrive pressemelding om at dere passer på valget
– Skrive leserinnlegg om rasisme og svare på rasistiske
innlegg
– Sende kopi av alt dere lager til AU
– Trykke opp løpeseddel og dele ut på gata
– Invitere til åpne debattmøter om rasisme
– Vær tilstede ved skolevalg/debatter
– Lage store og små demonstrasjoner eller aksjoner
– Ta vare på rasistiske uttalelser fra politikere og send
de til tips@sos-rasisme.no
– Anmelde rasisme til politiet
På vår ressursside om valget finner man eksempler og
informasjon som er nyttig å bruke:
www.sos-rasisme.no/valg

«Arbeiderpartiet vil arbeide for et tolerant,
flerkulturelt samfunn og mot rasisme. Likeverd,
solidaritet, rettferdighet og en god fordelingspolitikk er bærebjelkene for Arbeiderpartiets
integreringspolitikk.»

Fremskrittspartiet
«Det er grunn til å frykte at en fortsatt innvandring av asylsøkere av bare tilnærmet
det omfang som man har hatt i de senere
år, vil føre til alvorlige motsetninger mellom
folkegrupper i Norge. Det er etisk uforsvarlig ikke å stramme inn denne innvandringen for å forebygge konflikter i det norske
samfunn...Norge bør fortsette å føre en restriktiv
politikk når det gjelder å innrømme asyl…Det bør
utarbeides rutiner slik at asylsøknaden må fremmes
for norske utenlandsstasjoner.»

Høyre
«Alle mennesker skal respekteres og
behandles som likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, religion og etnisk
tilhørighet, funksjonsdyktighet eller
seksuell legning. Høyre setter enkeltmennesket i sentrum og er opptatt av å skape nye
muligheter og større valgfrihet for alle. Ethvert individ
skal ha mulighet til å forsørge seg og sin familie, og
til å delta i arbeids- og samfunnslivet. Høyre vil derfor
arbeide for likestilling i hele samfunnet.»

Kristelig folkeparti
«Samene må sikres retten til eget språk,
kultur og samfunnsliv, slik det er forankret
i internasjonale konvensjoner. Gjennom
Grunnlovens § 110 har staten forpliktet seg til
å legge forholdene til rette for dette. Samepolitikken krever oppfølging på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. Sametinget er sentrale myndigheters fremste premissleverandør og dialogpartner
i samepolitikken.»

Kystpartiet
«… Kystpartiet ønsker likeverd og likestilling
for alle. Bosted, etnisk tilhørighet, utseende, religion, kjønn, funksjonsevne eller
sivilstand skal ikke hindre lik behandling.
Kystpartiet vil føre en restriktiv innvandringspolitikk. Det må være en selvfølge at innvandrere lærer seg norsk og innretter seg etter
norske lover og regler.»

Senterpartiet

Fremskrittspartiet vil ikke
ta avstand fra rasisme
I mai samlet Senter mot etnisk diskriminering (SMED) partiene som
stiller til valg for å be de skrive under
en erklæring om å holde valgkampen fri for rasisme. Alle de sentrale
stortingspartiene skrev under, med
unntak av Fremskrittspartiet.
I en pressemelding er landsstyret i
SOS Rasisme svært kritisk til måten
FrP boikotter dette initiativet: - SOS
Rasisme er skuffet over at FrP nok
en gang forbeholder seg «retten» til
å spre rasisme og fordommer.

Arbeiderpartiet

«Koloniseringa av den norske delen av
Sapmi/Sameland og den brutale, rasistiske
undertrykkingen av det samiske folket
har ikke bare fratatt dem råderetten over
landområdene der. Fremdeles har denne
undertrykkingspolitikken sine politiske
talsmenn og fremdeles har den sin virkning, ikke bare i
forhold til den direkte diskriminering og undertrykking,
men også i form av identitetskonflikter innenfor den
samiske befolkninga...»

KrF gikk i 2001 til valg på en mer human asyl- og flyktningpolitikk. Blant annet skulle antallet kvoteflyktninger
økes fra 1500 til 2000. Under Bondevikregjeringen har det
gått motsatt vei, og i fjor tok Norge kun imot 750 kvoteflyktninger.

I tillegg til å passe på de politiske partiene er valgkampen en god anledning for å markere SOS Rasisme og
våre saker.

• Partiene som stiller til valg sier veldig mye i programmene sine, det stemmer ikke alltid overens med politikken som føres i praksis. Her er noen tilfeldige utvalg
fra partiene, du finner mer på www.sos-rasisme.no

Rød Valgallianse

Det er dessverre mange eksempler på at partiene ikke følger opp løftene sine etter valget.

Aktiviteter i valgkampen

Hva sier partiene?

Overraskende er det allikevel ikke,
da Siv Jensen allerede for et år siden
varslet at FrP ville føre et råkjør mot
innvandrere under valgkampen.
FrP har jobbet hardt for å bli stuerene, og har de siste årene blant annet
ekskludert profilerte medlemmer
som Vidar Kleppe og Jan Simonsen.
Essensen i FrPs politikk er allikevel
den samme: Å skape syndebukker og
nøre opp under rasisme.

«Senterpartiet mener at alle skal ha likeverdige muligheter, uavhengig av kjønn,
legning, funksjonsnivå, sivilstand, bosted og
etnisk tilhørighet. Målet er et likestilt samfunn, der kvinner og menn har felles ansvar for
familien og like muligheter til å delta i utviklingen
av demokrati, samfunns- og næringsliv. Lik lønn for
likt arbeid og arbeid av lik verdi er grunnleggende
likestillingsprinsipper.»

Sosialistisk venstreparti
«SV vil bekjempe alle former for diskriminering. SV vil øke innsatsen når det gjelder
menneskerettigheter, systematisk antidiskrimineringsarbeid og et helhetlig lovvern mot
diskriminering. SV ønsker å sette et spesielt
søkelys på diskriminering på bakgrunn av kjønn, hudfarge, etnisk tilhørighet, religion, funksjonshemming
eller seksuell orientering…»

Venstre
«Venstre vil ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av norsk anti-diskrimineringslovgivning med sikte på harmonisering og å
gjøre gjeldende lover på området i overensstemmelse med menneskerettighetene. Dette
inkluderer bl.a. arbeid med diskrimineringslover
for flere diskrimineringsgrunnlag etter modell av likestillingsloven og lov mot etnisk diskriminering...»

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

Rasistiske uttalelser
De siste månedene har flere politikere kommet med hårreisende uttalelser, som viser
nettopp hvorfor det er så viktig å vokte valgkampen:
– Når vi tenker på den muslimske invasjonen er det vanvittig å legge ned Forsvaret. Vi
har ikke engang Heimevernet.
Journalist: Så du skal sette inn Heimevernet mot muslimer?
– Selvfølgelig, hvis de begynner å trøble. Det er galskap at vi har trukket inn HV-folkenes
våpen. De må på plass igjen… Du skulle nesten tro at du var kommet til Afrika når du
kommer til Oslo i dag.
Amund Garfors (Fylkesleder i Demokratene Nordland) til Aftenposten, 25. mai
– Muslimer som lever iblant oss må stilles til ansvar! De må enten forlate islam eller bli
tvunget til å forlate ikke-muslimske land. Islam ER terrorisme. Islam MÅ bli forbudt!
– Vi må ikke tolerere denne ideologien av hat, forkledd som religion. Den må ødelegges
på samme måte som Hitlers nazisme ble ødelagt, og dens tilhengere skal sparkes ut fra
vestlige land.
Amund Garfors (Demokratene) på fylkeslagets nettsider 10. juli
– Stem for Norge og nordmenn, ikke utvanning av et etnisk sikkert Norge. Eksemplene
er mange, vi trenger ikke flere eksempler eller snyltere.
Kenneth Rasmussen (Bystyrerepresentant for Demokratene) i Bergensavisen
– Vi er et demokratisk parti. Mener de i Hurum at de vil ha en muslimfri sone, støtter jeg
det. Vi er ekte demokrater.
Vidar Kleppe (Partileder i Demokratene) til Drammens Tidende 30. juni (etter at lokallaget
i Hurum erklærte sine nettsider som «muslimfri sone»)
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Informasjonsmøte om
valget for innvandrere
Søndag 4. september holdes det informasjonsmøte om valget i Oslo. Målet er å øke valgdeltagelsen blant innvandrere.
Det er Radio Latin-Amerika i Oslo i samarbeid
med Radio Inter FM, Radio Tamil Murasam og
avisen Utrop som står bak initiativet. Arrangørene
viser til at valgdeltagelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ved tidligere valg har vært svært
lav.
Det blir satt opp stands der deltakerne kan få
veiledning om hvordan man stemmer.
Representanter for alle politiske partier vil være
tilstede og holde innlegg og svare på spørsmål fra
publikum. I tillegg blir det blir musikk og underholdning.
Valgmøtet finner sted på Rockefeller i Oslo,
søndag den 4. september kl. 16.00. Det er fri
entré.

– Skal man få kontroll på asylsøkerne er det bare lukka mottak som er løsningen på det,
sier Nesvik til NRK Møre og Romsdal.
Harald Tom Nesvik (Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet) til NRK 15. juli

___stk Lightere kr 10,-

___stk Nøkkelbånd kr 25,-

– Tiden er inne for elektronisk merking av asylsøkere.
Claus Jørstad (FrP i Alta), 13. juli til Altaposten
– Det er dramatisk å stenge moskéer med hensyn til religionsfriheten, men jeg stoler ikke
på muslimer når de sier at de tar avstand fra terror.
Vidar Kleppe (Demokratene) til VG 13. juli

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

Vis at du er mot rasisme – bli medlem i SOS Rasisme

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.

• Et medlemsskap i SOS Rasisme er et standpunkt mot rasisme. Ved å være medlem støtter du arbeidet i organisasjonen.
• Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement. Vi trenger derfor også flere aktive
medlemmer som kan jobbe systematisk med å bekjempe all rasisme i samfunnet.
AN 4–05

Navn: _____________________________________

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

SOS Rasismes
medlemsavis
Opplag:
5 000
Trykk:
Prinfo Dialecta

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

Medlemskap
koster:

Adresse: ___________________________________
Postnr/ sted: ________________________________

vil betale portoen

Navn: ______________________________
Adresse: ___________________________
Postnr. / Sted: _______________________
Telefon: ____________________________
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Kan sendes
ufrankert i Norge.

SVARSENDING
Avtalenr. 504000/347
SOS Rasisme
Økonomiutvalget
5501 Haugesund

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

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

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

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

Ansvarlig redaktør:
Trond Thorbjørnsen
Redaksjonssjef:
Ola Melbye Pettersen
Redaksjonssekretær:
Mari Stine Johansen
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• Kommunene velger de attraktive flyktningene
Helse, nasjonalitet og familieforhold spiller stor rolle når
en flyktning skal ut av asylmottaket. Kommunene i Norge
vil ikke ha enslige, psykisk eller fysisk syke, somaliere,
irakere, serbere og tsjetsjenere. Resultatet av utsilingen
blir at mange må vente i årevis på mottakene selv med
oppholdstillatelse i Norge. UDI tør ikke protestere, pga
en avhengighet av kommunenes velvilje til å ta i mot
flyktninger. Noen kommuner nekter å ta imot flyktninger i
det hele tatt.

• Vil sperre asylsøkere inne Stortingsrepresentant
Harald Tom Nesvik fra Fremskrittspartiet vil sperre asylsøkere inne på mottaket for å hindre at de forsvinner. I
2005 sine fire første måneder har i overkant av 1000 asylsøkere forsvunnet fra norske mottak og i løpet av de siste
seks årene er tallet 19 000. Mens Bjørn Jacobsen fra SV
krever bedre oppfølging fra asylmottakene, uttalte Nesvik:
– SV ønsker en flom av personer inn til Norge, som fritt
skal få bevege seg rundt, uten at vi vet hvem de er. Dette
er naivt og dette er farlig. Nesvik mener en ordning med
lukkede mottak også bør gjelde umyndige asylsøkere.

• Strengt om ferieopphold Fariborz Homan på Gjøvik har i
over to år prøvd å arrangere et besøk fra sine slektninger i Teheran.
Alle søknader har blitt avslått, fordi blant annet UDI ser det som en
mulighet at familien vil nekte å forlate landet igjen. – Det er vondt å
sitte her som norsk statsborger og ikke få besøk av mine nærmeste
slektninger, uttaler Fariborz Homan. Kun Homans svoger fikk lov å
besøke han i Norge. Kona med deres to barn måtte bli hjemme. – Det
ingenting i vegen for at de får komme, men det er en mistanke om at
de vil hoppe av og søke asyl. Det er en politikk vi må få slutt på, sier
Karin Andersen, stortingsrepresentant fra SV.

Sula SOS Rasisme
Sula SOS Rasisme er et nyopprettet
lokallag for Sula kommune, et lite
stykke utenfor Ålesund. Det ble startet
med initiativ fra lokale ungdommer,
på grunn av mye rasisme i nærmiljøet,
og er fortsatt bare i oppstartsfasen.
Antirasistisk fotballturnering
En rekke aktiviteter er allerede
planlagt, men å få seg flere medlemmer må så klart være førsteprioritet.
Blant annet er en fotballturnering og
et besøk ved de forskjellige skolene
i området planlagt. Men ingenting
er enda kommet skikkelig i gang på
grunn av kollisjon med årets sommerferie.
Til sammen er de fire aktivister,
deriblant to styremedlemmer. Lederen
for lokallaget er Sondre Sæbjørnsen,
og nestleder er Martine Sand, som
begge er 16 år. Dette er bare en foreløpig løsning, fram til de for holdt et
demokratisk årsmøte, trolig i løpet
av høsten.
Rasismen vokser
Disse skal kjempe for å bryte ned det
stadig voksende rasistiske omfanget
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som har oppstått i forbindelse med det
lokale asylmottaket. Der har det for
øvrig ikke vært noen form for komplikasjoner. Minoritetsgrupper får ikke
engang gå i fred i skolefriminuttene,
fordi elevene hakker og mobber. Det
har blitt en trend å være rasist på
Sula. Medlemmene i lokallaget føler
at det er viktig å vise at det også er
mange som er imot denne intolerante
tankegangen.
Store planer
De har allerede opprettet et godt
samarbeid med kommunen, og det
lokale ungdomsrådet, hvor man gir
frivillig hjelp i bytte mot å få verve
medlemmer under deres arrangementer. Dette er noe som begge sider har
godt utbytte av, og stiller seg positiv
til.
De forskjellige målene fremover
er å skape oppmerksomhet gjennom
media, et positivt inntrykk gjennom
arrangementer, verve medlemmer,
og gjøre kommunen til antirasistisk
sone.

• Skien blir friby I Norge finnes et
nettverk av nå syv byer som er å betrakte
som fristeder for forfulgte forfattere. For
å kunne benytte seg av ordningen må
personen være bevist truet/forfulgt i sitt
hjemland på grunn av sitt forfatterskap,
og ha en viss litterær produksjon. Som
friby er kommunen forpliktet til å holde
forfatteren og hans/hennes familie med
bolig og kommunale ytelser og å holde
kontakt med personen det gjelder.

Festivalsommer
For andre året på rad reiste SOS Rasisme rundt på
festivaler over hele landet for å verve medlemmer.
Resultatet av vervingen i sommer er hele 17 000 nye
medlemmer. Fantastisk!
Her kommer rapporter fra noen festivaler

Quartfestivalen
Sju glade ververe med navnene Ingrid, Rasmus, Tore, Maria, Marita,
Liv og Fernando vervet 2500 nye medlemmer under 26 år i løpet av de
dagene Quartfestivalen gikk av stabelen i Kristiansand. De er kjempefornøyd med uka: – Vi hadde det kjempekjekt, sier festivalvervesjef
Ingrid. – Vi bodde i et idyllisk sørlandshus, gikk på masse konserter,
og vervet 500 flere medlemmer enn målsetningen vår!

Gladmatdagene
Hanna, Guro, Bilal, Murtaza, Aisha og Trine, alle aktivister fra Stavanger lokallag av SOS Rasisme, vervet medlemmer
under Gladmatdagene i Stavanger. Festivalvervesjef
Ingrid, Atle fra Ås og Iselin fra Bergen var også med
på å verve 1500 nye medlemmer under 26 år.
– Vi hadde fint vær, og det var god stemning og
masse folk i Stavanger sentrum. Etter at vi hadde
vervet noen dager så det ut som om hele Stavanger
gikk med hender, sier en fornøyd Ingrid.

Olavsfestdagene
Under Olavsfestdagene i Trondheim hadde SOS Rasisme fire
ververe som sørget for å sette en antirasistisk stemning på festen.
Mari Stine, Hege, Sara og Martine vervet 247 medlemmer under
26 år. – Det var fint vær, mye folk i Trondheim, og vi traff på noen
som ville bli aktive i SOS Rasisme – det var gøy! sier Mari Stine,
festivalvervesjef for Olavsfestdagene.

Storåsfestivalen

Et tyvetalls ungdommer i Asker gikk sammen om å sette opp en helaftens
danse- og musikkforestilling mot rasisme i sommer. Her fra et innslag med
Capoeira.
Foto: Eva Groven / Budstikka AS

med på festivalverving på Skjærgårdsgospel
der de vervet 1900 nye medlemmer. Nå
planlegger de å arrangere konsert og andre
aktiviteter. Leder i Sandnes SOS Rasisme,
Vincent Sandro Yong Vetrhus, forteller at de
ønsker å markere seg mer blant folk. Lokallaget prøver også å skaffe nytt kontor.

Lokallagsrunden
gi oss

tips@sos-rasisme.no

Larvik SOS Rasisme: Lokallaget har hatt en liten
pause i sommerferien, men til høsten starter de opp for
fullt, med årsmøte, mulige konserter og annet gøy. De
skal også prøve å være så aktive som mulig i høstens
valgkamp. Larvik lokallag, med Lars Brøseth i spissen, vil som alle andre lokallag ha en landsomfattende
rasismefri politikk.
Drammen SOS Rasisme: Lokallaget i Drammen
har fått ny leder, 24-åringen Aida Helene Løver har
tatt over for Hans Kristian Støvern. Nå planlegger de
verving på «11-festivalen», de er også i gang med å
lage en antirasistisk bok som de skal dele ut til barnehager og skoler.
Sandnes SOS Rasisme: I Sandnes er det mye aktivitet for tiden. Flere aktivister fra lokallaget har vært

Sandefjord SOS Rasisme: Utesteder i Sandefjord vil i tiden fremover få besøk av lokallaget i byen. Det skal testes om enkelte utesteder
har rasistiske holdninger eller ikke. Flere aktivister
fra Sandefjord SOS Rasisme deltok også på regionskonferansen som var i Larvik den 12. august.
Vågan SOS Rasisme: Det er dessverre stor fraflytning i Vågan så det har vært vanskelig med stor aktivitet. Men til tross for det, har det blitt jobbet en del
med ureturnerbare flyktninger. Lokallaget vil i tiden
fremover jobbe med å få folk til å mobilisere seg og
bli aktiv i lokallaget.
Gjøvik SOS Rasisme: Lokallaget på Gjøvik har
nettopp blitt intervjuet av Oppland Arbeiderblad der
de fortalte om lokallaget og planene de har. En av
planene er å ha en verveaksjon under «Internasjonal
Uke» på Gjøvik som er i midten av september.

Sommerens thrillerfestival var Storåsfestivalen utenfor Trondheim,
der hadde nemlig Vigrid laget seg en camp. Heldigvis var SOS Rasisme
på plass! Siri, Adam, Mari Stine, Marianne, Malin og Marthe fikk
merke at mange reagerte mot at Vigrid hadde samlet seg og uttrykte
nazistiske og rasistiske meninger. – At Vigrid var tilstede på festivalen ga folk ekstra motivasjon til å ta et standpunkt mot rasisme, sier
festivalvervesjef Siri. – Vi vervet 657 nye medlemmer under 26 år til
SOS Rasisme. Og vi følte oss aldri utrygge, vi visste at vi hadde hele
festivalen i ryggen!

Lost Weekend
Lost Weekend var en av de heldige festivalene som fikk besøk av
SOS Rasisme. Siri, Fernando, Hannah, Helge, Åsne og Glenn vervet
206 medlemmer under 26 år. – Det var bra stemning, veldig vått,
men veldig hyggelig! Mange hyggelige folk, flere kom bort og ville
ha buttonsen vår, sier festivalvervesjef Siri. Hun fikk også merke at
bergenserne er kritiske, mange ville vite mye om hva SOS Rasisme
sto for før de meldte seg inn. Og informasjon, det fikk de!

Moldejazz
Under Moldejazz, hadde tre aktivister fra Molde SOS Rasisme
verveaksjon. Det ble vervet aktivt hver dag i to timer og resultatet
ble 243 nye medlemmer til SOS Rasisme. I tillegg til verving hadde
lokallaget enkel kontroll på salgsbodene under festivalen. – Det var to
boder som solgte buttons og andre artikler med nazistiske symboler,
deriblant hakekors. Vi fikk heldigvis stoppet salget av disse, forteller
leder i Molde SOS Rasisme, Anders Eikeland.

sport
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• Erna stoppet innvandringsløfter

• Må flytte etter seks år

Før Erna Solberg ble kommunalminister stilte KrF og Venstre til valg med løfter om en
mer human politikk overfor flyktninger og asylsøkere. Dette ble både sagt og konkretisert
i partiprogrammet for nåværende stortingsperiode. De ønsket: 1. Øke antall kvoteflyktninger fra 1500 til 2000. 2. Barnas behov måtte i større grad vektlegges når asylsøknaden
skulle avgjøres. 3. Menneskelige hensyn skulle veie tungt. I samme periode har antall
kvoteflyktninger redusert fra 1500 til 1000. Og antall familiegjenforeninger har de siste tre
årene gått ned med nesten 80 prosent. KrFs fylkesleder og fylkesordfører i Hordaland,
Torill Selsvold Nyborg, mener partiet ikke har endret politikk i løpet av de snart fire årene
det har vært i regjering.

Irakeren Jamal Amedi har en usikker fremtid sammen med 59 andre asylsøkere fra Mosjøen asylmottak. Han har bodd i
Norge i seks år og nå trues han med utkasting siden hjemmet hans legger ned. Han uttaler at: – Jeg trives her i Mosjøen.
Folk er hyggelige, og jeg vil helst ikke flytte. Mottaket skulle etter planen legges ned i september, og forhåpentligvis får de
seksti asylsøkerne mulighet til å flytte inn på et annet mottak i Nordland. Johanne Skjølberg, Gruppeleder for SV i Vefsn,
kaller behandlingen av asylsøkerne inhuman: – Mennesker blir brukt som kasteballer, og jeg synes regjeringens flyktningpolitikk er inhuman. Det at asylsøkere må ha fast jobb for å få varig arbeidstillatelse, er et godt eksempel. I små kommuner
som Vefsn er det trangt om jobbene, sier hun. Bjørn Larsen i Vefsn FrP, synes det er bra at mottaket stenges: – Jeg syns
befolkningen selv bør få bestemme om vi ønsker asylsøkere. I dag har vi altfor mange unødvendige asylsøkere i Norge. Jeg
har hørt skrekkhistorier om at forgreinet familiegjenforening har ført til at en asylsøker plutselig har blitt til 100, sier han.

Fugla mot rasisme
«Send den rundt» – alle kanarifans vil skrive seg på.

Foto: Ola Melbye Pettersen

LSK for de små — stopp rasismen nå!

Foto: Vegard Setrom

Gjennom hele 2005-sesongen har SOS Rasisme-lagene
på Nedre Romerike samarbeidet med eliteserieklubben
LSK og Kanarifansen. Resultatet er slagordet «Fugla
mot rasisme» og mange nye fotballinteresserte antirasister.
AV OLA MELBYE PETTERSEN
Det var supporterklubben Kanarifansen Lillestrøm (KFL) som
tok kontakt med Lørenskog SOS
Rasisme høsten 2004, med ønske
om å innlede et samarbeid. Etter
et møte kom man fram til at SOS
Rasisme skulle delta og verve
medlemmer på alle hjemmekamper og arrangementer under 2005sesongen. Samtidig ble slagordet
«Fugla mot rasisme» lansert, og
trykket opp på t-skjorter, plakater og buttons. («fugla» spiller på
«kanarifuglene» som er kallenavnet på LSK og supporterne).
Arild Myklebust er styremedlem i Kanarifansen og en av initiativtakerne til det antirasistiske
samarbeidet. Han mener det er et
klart behov for denne typen arbeid
innenfor fotballen
– Det er helt åpenbart. Det har
vært mange episoder med rasisme,
spesielt i Europa og Sør-Amerika,
og det har økt de siste åra. Antirasisme er helt klart viktig innafor
fotballen.
Tett samarbeid
Foran hver hjemmekamp har
Lørenskog og Skedsmo SOS
Rasisme hatt stand både på stam-

puben Martins og inne på Åråsen
stadion. Status er over 500 nye
medlemmer så langt på Romerike.
I pausen under storkampen LSKRBK i mai holdt SOS Rasisme
også appell på gressmatta. Tilbakemeldingene fra Kanarifans
og andre publikummere har vært
veldig bra, også Arild Myklebust
er fornøyd. – Vi trodde på forhånd
at det skulle være god grobunn for
et slikt samarbeid, og det har jo
slått til – til de grader. Det har blitt
et tett og bra samarbeid. SOS har
flinke folk på stand, og kommer
hele tiden i dialog med nye supportere. Også mange av bortesupporterne som har vært på Martins
før kampene har blitt medlemmer,
forteller Myklebust.
– Viktig med kontinuitet
Arild Myklebust mener den
beste måten klubben kan drive
antirasistisk arbeid skjer akkurat
nå. – Nå viser vi hele tida det
antirasistiske budskapet, det er
ekstremt viktig. Det må ikke bare
bli tomme festtaler, det må være
et ekte og kontinuerlig arbeid,
sier han. – Det er også spesielt
viktig at alle får AntirasisteN
flere ganger i året, da blir de hele
tida pepra med det antirasistiske

Arild Myklebust fra kanarifansen. kfl.no

budskapet!
Spillerne med på laget
LSK har jobbet holdningsskapende mot rasisme også tidligere.
For et par år siden reiste spillere
som Peter Werni og Espen Søgård
rundt på skoler og snakket om
rasisme og mobbing. I år er Espen
Søgård med i medaljekampen for
de kanarigule, og en av de som
har flest kamper i A-lags trøya.
Fortsatt synes han antirasisme er
en viktig sak, og at samarbeidet
mellom klubben og SOS Rasisme
er bra. – Jeg synes det er positivt.
Både klubben og fansen er forbilder for mange, så det er viktig å
være gode eksempler, sier Søgård.
Han har ikke selv opplevd rasisme
på banen, men reagerer når han
hører om episoder andre steder.
– Fotball skal være moro, det er
ikke moro for de som opplever
rasisme på eller utenfor banen.
Hvem som helst skal kunne delta,
fotballen er for alle!
Kanarifansen med Lørenskog og
Skedsmo SOS Rasisme oppfordrer

Foto: Geir Egil Skog

«Fargerik Fotball» på Skjetten
AV VEGARD SETROM
Rundt 100 glade fotballspillere samlet seg til uformell fotballfest den
6. juni. Barn og voksne i alle aldre dannet lag på tvers av etnisk og kulturell opprinnelse. Hovedpremien ble delt ut til laget med mest fargerike
drakter og originale navn. Det var ikke flest mål som gjaldt.
– Meningen var å spille og ha det gøy, forteller Simen Johansen, arrangør i Skedsmo SOS Rasisme. Turneringen ble holdt i samarbeid med
initiativmaker Unn Kari Nordgård fra Skjetten Fotball. Fotballmiljøet
på Skjetten har vært preget av en del rasistiske hendelser som stygge
tilrop på banen og lignende.
«Fargerik Fotball» arrangeres av klubber over hele landet i regi av
Norges Fotballforbund.
Håper på flere arrangement
Leder av Skedsmo SOS Rasisme, Rasmus Bakken, oppfordrer alle
lokallag til å ta kontakt med sin lokale fotballklubb og være pådriver for
et samarbeidsarrangement i sitt lokalmiljø. Norges Fotballforbund er en
ressurs som blant annet står for levering av t-skjorter til alle deltakere
og plakater til markedsføring.

kultur
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• Kortfilmpris til flyktningfilm
Gullstolen på 50 000 kroner er
hovedpris på kortfilmfestivalen i
Grimstad. I år gikk prisen til filmen
«Bawke» av Hisham Zaman. Filmen
handler om en far og sønn fra Kurdistan, på flukt. Prisutdelingen fant
sted i Grimstad Kulturhus 19. juni i
forbindelse med den 28. kortfilmfestivalen.

• Norske muslimer vil synliggjøre seg
Norske muslimer vil vise sine mednordmenn at de ikke er terrorister. Leder i Islamsk råd i Norge, Mohammad Hamdan, tror ikke
at nordmenn setter likhetstegn mellom muslimer og terrorister,
men at terroristaksjonen i London gjør det viktig at muslimske
miljøer jobber aktivt mot fordommer. Leder Mohammad Hamdan i
Islamsk råd Norge varsler en økt utadrettet virksomhet. Rådslederen har bedt menighetene være mer åpne for mediedekning, for
at det kan vises hvordan de lever og praktiserer religion i Norge.
Media vil også til høsten bli invitert til seminarer med innen- og
utenlandske islameksperter.
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• Fotballsupportere med apelyder mot målscorer
Djibril Cissé fra fotballaget Liverpool hjalp laget til ledelse
mot CSKA Sofia i 10. augusts kvalifiseringskamp til
Champions League, hjemmesupporterne svarte med å lage
apelyder mot ham. Det europeiske fotballforbundets Trygve
Bornø var der og vil nå rapportere bulgarerne. Liverpool-manager Rafael Benítez er glad Bornø rapporterer
hendelsen og uttaler: – Det var god atmosfære og støtte til
lagene, men apelydene er en skam. Vi må lære å ikke gjøre
dette fordi det er en skam for fotballen.

• Mangler lærebøker på
nynorsk Innvandrere i norskopplæring har ingen lærebøker på nynorsk.
Det finnes kun et opplæringsprogram
på internett som elevene kan benytte
seg av i dag. Nærmere 100 nynorskkommuner krever at staten lager nye
læremidler; kravet kommer opprinnelig fra Ulstein kommune. Behovet for
nye læremidler skal nå vurderes av
Utdanningsdepartementet.

Fra Hitlers steinbrudd til norsk kultur

Nattbilde av Agder Teater – Fjæreheia

AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR
– Siden Agder Teater skal være et regionteater for begge Agder-fylkene var det
viktig for oss at det nye teateret ble lagt til
Aust-Agder. Vi drømte om en teaterscene i
friluft og vi hadde en visjon om å bygge et
teater i Fjæreheia, forteller salgs- og informasjonsrådgiver i Agder Teater, Kristian
Nørve.
Teateret er stort og det gamle steinbruddet
gir helt andre muligheter enn et tradisjonelt
teater, både når det gjelder lys, kulisser og
sceniske virkemidler. Men teateret har en
ganske spesiell historie å se tilbake på. I
1934 fikk Albert Speer i oppdrag å tegne
et gigantisk anlegg i Nürnberg. Blant annet
skulle det bygges en stadion med plass til
400 000 mennesker. Steinen til byggingen
skulle hentes fra hele det storgermanske
riket, inkludert Norge. Av den grunn ble
steinbruddet i Fjæreheia åpnet. Nørve synes
det er viktig at historien ikke glemmes:
– Det er veldig spesielt at steinbruddet
ble etablert for at det skulle levere stein til
Hitlers 1000 års plass i Nürnberg, men etableringen av friluftsteateret har medvirket
til at steinbruddets historie har fått et mer
positivt fortegn. Men samtidig er det viktig
at stedets historie ikke glemmes.
Vær, kunst og økonomi
Flere har nok erfart at kulturarrangement
under åpen himmel kan være et sjansespill
og det har Agder Teater også opplevd.
– Det er klart at været om sommeren i

Foto: Kjartan Bjelland.

Agder Teater har siden begynnelsen av 1990-tallet hatt forestillinger i
Fjæreheia i Grimstad. Steinbruddet, som ble etablert i krigsårene, skulle
levere stein til Hitlers gigantiske anlegg i Nürnberg. I dag er steinbruddet
bygget om til et friluftsteater med hele 1000 sitteplasser.
Grimstad har medvirkning på om et stykke
blir en suksess eller ikke. I 2002 måtte vi til
og med avlyse en forestilling med «Jesus
Christ Superstar» på grunn av dårlig vær.
Vi hadde satt opp det samme stykket året
før, men på grunn av det dårlige været sank
det totale antall besøkende fra 20 000 til
12 000.
Økonomisk suksess har de siste årene
blitt en meget viktig faktor for å måle en
kultursatsings suksess. Høye kostnader og
mindre bevilgninger gjør at flere kulturinstitusjoner må legge mer vekt på det kommersielle enn det kunstneriske. Er dette noe
Agder Teater også opplever med sin satsing
i Fjæreheia?
– Valget av stykke er hele tida en balanse
mellom det folkelige og kunstneriske. Vi
merker godt at kjente stykker fører til god
oppslutning. I fjor satt vi opp en moderne
versjon av Sofokles «Antigone». Til tross
for gode kritikker merket vi at pågangen var
mye mindre enn tidligere år da vi har satt
opp mer kjente stykker som «Peer Gynt»
og « Jesus Christ Superstar». Det totale
antall besøkende da vi satt opp «Antigone»
var 6000, mens vi med andre forestillinger
har passert 20 000. For oss er det allikevel

viktig å finne en riktig balanse mellom det
folkelige og kunstneriske.
«Emma» – om barnevandringene på Agder
AntirasisteN var i år tilstede på årets oppsetning i Fjøreheia, «Emma». Datoen var
27. juli, været var strålende og alle plassene
i steinbruddet var utsolgt. Forestillingen lar
oss bli kjent med en epoke i Agders historie
som få har kunnskap om, arbeidsvandring
blant barn. Arbeidsvandringen foregikk helt
frem til 1900-tallet blant barn helt ned i 7 – 8
års alderen. Barna gikk til fots fra dalførene
i Vest-Agder til rike gårder i Aust-Agder
og på Østlandet for å arbeide. Arbeidet var
hardt og det var ikke uvanlig at barna var
borte fra hjemmet i et halvt år.

replikker. Kristian Nørve kan fortelle at
«Emma» hadde urpremiere i juli og at det
var første gang Agder Teater satt opp et helt
nytt stykke i «Fjæreheia».
– Vi var selvsagt spente på mottakelsen,
men har opplevd at kritikken har vært meget
god. Været denne sommeren har vært bra,
men allikevel skulle vi ønske vi hadde solgt
noe flere billetter. Men det er fortsatt flere
forestillinger igjen denne sommeren (intervjuet ble gjort 28.juli 2005, red. anm.).
Å oppleve friluftsteateret i Fjærheia var en
meget fin opplevelse og til slutt spør jeg om
det blir noen oppsetning til neste år.
– Det er klart vi skal ha forestilling neste
sommer også. I 2006 er det Ibsen jubileum
og da er det naturlig at et Ibsen-stykke blir
satt opp. Ryktene sier at det blir «Brandt»,
avslutter Kristian Nørve.
For de som har muligheten anbefaler jeg en
tur til Agder Teater – Fjæreheia neste år.
Fakta om Agder Teater

Stykket, som er en musikal, er skrevet av
Sven Henriksen og musikken er komponert
av Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch. Av
rolleinnehaverne finner en blant annet Bjørn
Sundquist og Brit Elisabeth Haagensli. 15
år gamle Nina Lund Feste har hovedrollen
som Emma og hun gjør en virkelig god
innsats, både som skuespiller og sanger.
Til tross for den «mørke» rammen rundt
stykket er «Emma» en familieforestilling
som inneholder mye humor og morsomme

• Agder Teater AS ble etablert 1991 og fikk status
som regionteater for Agder-fylkene i januar
1995. Agder Teater AS står i tillegg for driften av
kulturhuset i Kristiansand.
• Agder Teater AS er landets yngste regionteater
og teatret har fast base og sine faste tre scener
i Kristiansand og utendørsscenen Agder Teater
– Fjæreheia som ligger i Grimstad.
• Mer informasjon om Agder Teater se
www.agderteater.no

kultur
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• Ski rådhus blir rasismefritt

• EU-ministere om hjemsendelse
De fem største EU-landenes innenriksministere har
lagt en felles plan om utvisning av ulovlige flyktninger,
sa den franske innenriksministeren Nicolas Sarkozy
i begynnelsen av juli. Han uttalte at de er enige om
å samorganisere flyginger for å sende hjem ulovlige
flyktninger som oppholder seg i Storbritannia, Spania,
Tyskland, Frankrike og Italia. Ministrene brukte kun
et to dagers langt møte i den franske byen Evian på
avgjørelsen.

Før sommerferien ble Ski rådhus enstemmig erklært
for rasismefri sone. Ved å erklære rådhuset som en
rasismefri sone, viser vi at vi tar diskrimineringsproblematikken på alvor, sier Aps Gorm Kjernli. Han tror
ikke det finnes mye rasisme i kommunen, men at
dette er en viktig symbolsk beslutning og noe han virkelig ønsker å få gjennomført. Samtidig blir skolene i
Ski oppfordret til å gjøre det samme. – Det er viktig at
skolen fokuserer på holdninger, mener Kjernli. Saken
skal til behandling i kommunestyret etter sommeren.

En jordnær samisk perle
På Kongsberg Jazzfestival var flere
av verdens mest kjente jazzartister
samlet. Men en av de fineste og mest
intime konsertene under festivalen gav
den samiske artisten Niko Valkeapää.
Konserten fant sted på en av de mindre
scenene på Kongsberg Jazzfestival, kalt
Howlidgården.
AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR
Temperauren var langt over 30
grader, men det var ikke bare temperaturen som varmet. Tilstede på
konserten var cirka 100 personer
som fikk oppleve en fantastisk
konsert med Niko Valkeapää og
bandet hans. AntirasisteN møtte
artisten til en prat etter konserten
på Kongsberg.
En mannlig Mari Boine
Valkeapää blir av mange sett på
som en mannlig melankolsk Mari
Boine innenfor en singer-songwriter tradisjon, hvor Leonard Cohen
kan være en referanseperson. Er
denne sammenligningen rett?
– Det er sant at flere har sammenlignet meg med Mari Boine. Om
det stemmer får andre bestemme,
men selv har jeg ingenting imot
sammenligningen. Jeg kan se at
folk oppfatter meg som hennes
mannlige motpart, men jeg føler
selv at vi har et noe forskjellig musikalsk uttrykk. Boine
har betydd utrolig mye for den
samiske musikk i både Norge og
andre deler av verden, men det er
viktig at alle gjør sine egne ting,
forteller Valkeapää.
Et moderne uttrykk
I motsetning til Mari Boine
bruker ikke Valkeapää joik som
utgangspunkt for musikken, men
Fakta om Niko Valkeapää
Den samiske artisten Niko Valkeapää er født i Finland, men flyttet
til Norge i 1990 og er nå bosatt i
Kautokeino.
Han har utgitt to plater, «Niko Valkeapää» (2003) og «Sierra» (2004).
Mottok Spellmannsprisen for platen
«Niko Valkeapää» i kategorien
«Åpen Klasse» i 2003.
I 2004 vant han både publikums- og
juryprisen under Liet Internasjonal
i Nederland (Grand Prix for minoritetsspråklige befolkningsgrupper
i Europa). En meget prestisjetung
pris som har løftet Niko opp på et
internasjonalt nivå.
For mer informasjon se
www.nikovalkeapaa.com.

er mer opptatt
av ordene og
lydlandskapene hvor hans
samiske sang
er et viktig
instrument.
Musikken hans
er en åpen form
for eksperimentell pop der han
blander akustiske instrumenter
og elektronikk.
– Jeg er opptatt av å videreutvikle den samiske musikken på
en eksperimentell måte samtidig
som den samiske identiteten blir
ivaretatt. Derfor går musikken jeg
fremfører sine egne veier, og bruk
av nye virkemidler som elektronika understreker dette.
Valkeapää er også slekting av
avdøde Nils Aslak Valkeapäa
som var en av de viktigste fornyere av den samiske musikken på
70-tallet. Jeg spør om slektskapet
betydd mye for hans karriere som
artist eller finnes det andre inspirasjonskilder?
– Det er klart at en størrelse som
min onkel Nils Aslak Valkeapäa
har gitt meg inspirasjon til å drive
med musikk, men han har først og
fremst påvirket meg som inspirasjon og ikke så mye musikalsk.
Ellers hører jeg på utrolig mye
forskjellig musikk, og inspirasjonen kan like gjerne komme fra
hardrock som fra andre sjangere.
En artist som jeg har satt stor pris
og hentet inspirasjon fra er Mike
Oldfield.
Spellemannspris, seksere
og ny plate
Begge platene til Niko Valkeapää har fått strålende mottakelse i pressen. Øyvind Rønning
i Dagbladet gav hans siste plate
«Sierra» terningkast 6 og skrev:
« Uendelig vakkert fra Spellemann-nominert samisk musiker
(...) Niko Valkeapää serverer
vakker og betagende akustisk
og elektronisk verdensmusikk,
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• Teater om Arve I 1999 ble Arve Beheim Karlsen (17) ble jaget i døden i Sogndalselva
på grunn av hudfargen sin. Nå setter Sogn og Fjordane Teater opp en forestilling basert på
hendelsene. Knappe to måneder før premieren skaper teaterstykket om hendelsen fortsatt
diskusjon. Foreldrene til de to domfelte guttene som jaget Arve i elva har reagert negativt. En
av fedrene sa i februar at «guttene har sonet og gjort opp for seg», og at de føler seg ferdig
med saken. Moren til Arve, Kari Beheim Karlsen, mener det er viktig å ikke glemme. – Jeg tror
all fokusering på dette er bra, sier hun. For tre år siden skrev hun boka «Arve – sonen min». I
dag reiser hun fortsatt rundt på skoler og forteller historien om Arve.
– «Saman skal vi leve» har urpremiere i Teatersalen i Førde lørdag 1. oktober. 8. november
settes stykket opp på Den Nationale Scene i Bergen.

Følsom skildring om Jarle
• Kompani Orheim
• av Tore Renberg
• 461 sider
• Oktober 2005

«Kompani Orheim» er Tore Renbergs andre
roman om ungdommen Jarle Klepp, født
Orheim.
I motsetning til «Mannen som elsket Yngve»,
er denne boken en skildring av Jarle og familiens liv fra han er liten gutt til han er en 24 år
gammel student ved Universitetet i Bergen.
Leseren blir med inn i familien Orheims liv som er preget av glede, sorg,
frykt og alkohol. Pappa Terje har et ustyrlig alkoholforbruk som setter
spor i Jarles liv. Han er usikker og redd. «Hvem skal ta seg av denne
taperen av en far hvis mamma reiser fra ham?», tenker Jarle. «Men jeg
kan heller ikke svikte mamma».
Han vil beskytte sin mor fra den alkoholiserte faren, men samtidig har
Jarle mye annet i livet som han må tenke på.

med elementer av jazz, som får
snøføyka på vidda til å løye». Han
mottok også Spellemannsprisen
for sin første plate og er selv noe
overrasket over mottakelsen han
har fått:
– Jeg synes det var overraskende
og i det hele tatt bli nominert til
Spellemannsprisen, og at jeg i det
hele tatt skulle få den var en stor
overraskelse som jeg ble meget
glad for. Og i anmeldelsene jeg
har fått har vært helt utrolige.
Har du møtt på noen vanskeligheter som samisk artist i Norge?
– Til tross for at jeg har en
samisk bakgrunn har jeg ikke
møtt så mange vanskeligheter som
artist i Norge, noe som viser at det
finnes rom for flere sjangere og
musikalske uttrykk i Norge. Det
gjør meg svært glad.
Det kommer dessverre ingen
ny plate med Niko Valkeapää i
år, men sammen med gitarist og
låtskriver Georg Buljo planlegger
han ny plate i 2006:
– Vi planlegger å se på nytt
materiell til høsten og satser på å
komme ut med ny plate før påsken
neste år. Har egentlig ingen anelse
om hvordan platen kommer til å
bli, men den vil nok befinne seg i
noenlunde samme landskap som
mine forrige plater. Det blir spennende.
For de som ønsker å oppleve
Niko Valkeapää live spiller han
på Oslo World Music Festival
i november. Se www.worldmusic.no for mer informasjon.

Møtet med den jevnaldrende Helge Ombo viser seg etter hvert å bli
starten på Jarles nye liv. Han blir antirasist og kommunist, og deltar på
flere demonstrasjoner sammen med Helge. Deriblant den mye omtalte
FMI-demonstrasjonen i Arendal 1988 der han går i tog sammen med
SOS Rasisme.
«Kompani Orheim» er levende skrevet, og fortellingen er utrolig gripende. Renberg skriver på en måte som får en til å føle seg svært delaktig
i Jarles liv. La oss bare krysse fingrene for at det kommer flere bøker om
Jarle Klepp. Dette er en fantastisk bok som anbefales på det varmeste!

MARI STINE JOHANSEN

Hei igjen!
Fra forrige nummers eksotiske og solfylte
Thailand, skal vi nå til det vel så eksotiske,
om enn dog ikke så solfylte, vestlandet!
Ja, dette landet som ligger der så vakkert
i vest. Med de steile fjell på den ene
siden og det stormfulle havgapet på den
andre. Med fjord og tronge vik. Å vestland,
vestland!
Denne enorme patriotismen skyldes selvsagt at jeg er fra denne vakre landsdelen.
Født og oppvokst på Askøy, men med
alle mine forfedre fra Sunnfjord. Og det er
en rett fra Sunnfjord som jeg vil dele med
dere i dette nummeret. Denne retten kan
spises hele året men jeg er vant med å
få den servert på sommeren når alt høyet
var vel plassert på låve og i silo. Nemlig
rømmegraut.

Vestlandsk
rømmegraut
Du trenger:
5 dl. seterrømme
1 dl. hvetemel
1 dl. semulegryn
½ -3/4 l. helmelk
1 ts. salt
Slik gjør du:
Rør sammen i en kjele.
Ha i rømme og halvparten av hvetemelet
og semulegrynet. Sett over til koking, rør
med ei tresleiv til det koker opp. Skru ned
varmen, kok videre og skum av fettet etter
hvert.
Når det er tatt av nok fett, røres resten av
hvetemelet og semulegrynet inn. Spe med
lunken melk til grøten er passe tykk og la
den koke i 5 min. Smak til med salt.

Server grøten med sukker, kanel, rosiner
og fettet fra grøten. Fenalår og vannkringle
er det mest vanlige følget.
Jepp! Nå er valgkampen over oss med full
styrke. Innspurten nærmer seg, og vi får
servert valgflesk i alle tenkelige former. Jeg
kan ikke være noe verre jeg, så her skal
dere få oppskriften på noe sabla godt flesk.
Nemlig kokt stekt flesk med erter og fiken.
Jeg lover dere; dette er det eneste flesket
dere får servert i denne tiden som holder
mål, og dere blir mette av det. Godt valg!

Kokt flesk
med erter og fiken
Du trenger:
600 g lettsaltet sideflesk
2 løk
1 laubær
1 gulrot
4 ss grønne erter
2 små tomater
1 liten bunt kruspersille
salt
pepper og to ferske fikener
Gjør som dette:
Del en løk i båter og kok den sammen
med flesket og laubæret i én time. Ta ut
flesket, kast løken og laubæret. La det
være igjen 1 l. kokekraft. Finhakk løk og
gulrot og ha dette sammen med ertene i
kokekraften. Kok i 20 min og smak til med
salt og pepper. Dette blir som en suppe.
Del flesket i 4 biter og sprøstek det i panne
på begge sider. Varm fiknene i samme
panne. Hakk tomater og persille og ha i
grønnsaksblandingen. Ha flesk og fiken i
en dyp tallerken og slå grønnsaker og kraft
over. Velbekomme!

RANDI HOLMELID

organisasjon
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• Flere rasistisk
motiverte overfall
Politiet i London opplyste i juli
at en rekke personer er blitt
angrepet på grunn av rase eller
religion etter terrorangrepene i
juli. En person er alvorlig skadd
og vi tar disse sakene meget,
meget alvorlig, sa politiets
talsmann Brian Paddick på en
pressekonferanse.

• Oprah diskriminert Oprah Winfrey

En helg i juli ble det kastet flere flasker med farlig saltsyre mot foreldre og barn på en jødisk skole i Paris. To av flaskene ble kastet
inn i en gymsal. Heldigvis ble heldigvis skadet. Tre personer er
pågrepet for handlingen. Dette er ikke den første oppsiktsvekkende rasisme-episoden i Frankrike. De siste årene har blant
annet nazister blitt tatt for hærverk på en jødisk kirkegård. – Det
finnes bare én strategi mot rasisme og antisemittisme, og det er
nulltoleranse. Truer man en jøde, truer man hele republikken,
fastslo innenriksminister Nicolas Sarkozy, som 25. juli dukket opp
på den jødiske skolen for å vise sin avsky til slike ugjerninger.

ble i juni nektet adgang til en luksusbutikk i Paris. Hun påstår dette er rasistisk
motivert, at butikken, Hermes, hadde hatt
«problemer med nord-afrikanere». Forretningen ba om unnskyldning kort tid etterpå
og hevder butikken nettopp var stengt for
et lukket arrangement. Oprah skal derimot
ta opp temaene rasisme og diskriminering
på TV-showet sitt i høst.
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• Rasisme i Frankrike

• Norske muslimer vil
synliggjøre seg
Norske muslimer vil vise sine mednordmenn at de ikke er terrorister.
Leder i Islamsk råd i Norge, Mohammad Hamdan, tro ikke at nordmenn
setter likhetstegn mellom muslimer
og terrorister, men at trroristaksjonen
i London gjør det viktig at islam-miljøet jobber aktivt mot.

Lokallagskonferanse
2. – 4. september i Bergen

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

– Nadia Lerøy Brahimi, 17
år, Bergen lokallag, nettopp
begynt på VK2
allmennfag.

Det blir også tid til kortspill og kaffeslaberas

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

– Jeg har vært aktiv i et år.
Det var ei venninne av meg
som nettopp hadde
meldt seg inn i SOS
Rasisme og ﬁkk med meg
også.

For noen er LLK kurdisk dans
døgnet rundt.

Mer informasjon:
• www.sos-rasisme.no/llk

3. Hvorfor er du aktiv i SOS
Rasisme?

– Fordi jeg synes det
er viktig at folk skal bli
behandlet likt uansett
hudfarge, religion osv.

Engasjert ungdomsskolegruppe
Aksjon på byen
for store og små...

4. Hva gjør lokallaget i Bergen?

– Vi har blant annet vært
med på festivalverving på
Lost Weekend nå i
august. Ellers er det
en del arbeid rundt
lokallagskonferansen som
er i
Bergen i september.
5. Hvilke planer har dere framover?

– Vi er med på
planleggingen av
lokallagskonferansen.
6. Hvis du skulle anbefale lokallagene en antirasistisk aktivitet,
hvaskulle det vært?

– Da anbefaler jeg konsert!
Vi arrangerte en konsert i
mai, og det var en
stor suksess med 160
frammøtte!

... og aksjon på byen for glade grupper

Hva er en lokallagskonferanse?
En lokallagskonferanse (LLK)
er en samling for alle lokallag
i SOS Rasisme. SOS Rasisme
avholder lokallagskonferanser én
til to ganger i året, avhengig av
om det er Landsmøte det året eller
ikke. På lokallagskonferansen er
de fleste lokallag i SOS Rasisme
samlet for å lære mer om rasisme
og arbeidet i SOS Rasisme, møte
andre aktivister fra hele landet,
utveksle erfaringer og få innspill
til fremtidige aktiviteter i laget.
Innhold på konferansen
På Jubileumskonferansen vil
vi på lørdag ettermiddag ha en

plenumsdebatt hvor gruppene
stiller spørsmål om aktuelle tema
til inviterte politikere.
Det blir verksteder i antirasisme:
pressearbeid, økonomi, 17. mai
for alle, hverdagsrasisme, lokallagsarbeid, nazisme, rapverksted,
teaterverksted, raseteori og mange
flere.
Aksjon på byen
Under alle lokallagskonferanser
arrangeres det en aksjon på byen,
og denne gangen er selvsagt intet
unntak. Som alltid vil den foregå
lørdags formiddag, og vi aksjonerer i sentrum av Bergen.
Aksjon på byen er LLKs mest

praktiske hendelse. Her tar vi
med oss det vi har lært på konferansen og går aktivt ut blant folk
i vertsbyen for å spre det glade,
antirasistiske budskapet. På denne
måten får vi vist oss frem, vi gir
folk mulighet til å ta et antirasistisk standpunkt, og vi sørger for
at vertslaget får en kjempevekst
i medlemstallet! Under aksjonen
stiller vi oss opp på forskjellige
sentrale steder i sentrum, og
verver, deler ut løpesedler og
sprer godt humør! Som på sist
LLK skal vi også i Bergen ha
aktivistkor som bidrar musikalsk
(eller umusikalsk) til aksjonen.

Sosialt
Minst like viktig som verksteder, diskusjoner og foredrag er det
at de som deltar på konferansen
blir kjent med hverandre og har
det hyggelig sammen. Det blir satt
av mye tid til sosialt samvær, både
til det organiserte programmet og
til at folk kan bli bedre kjent på
egenhånd.
I tillegg blir det mange andre
frivillige aktiviteter som kurdisk
dans, kjærlighetssti, hjemmekino
og mye mer.
Vi gleder oss til å se deg i
Bergen!

Sjarmørenes valg
Til tross for at mitt hjerte tilhører Norges mest feilskrittsvennlige parti, har jeg faktisk en god porsjon journalistisk
integritet, og vil derfor i denne valgspesialen vie lederen til våre innbitte motstandere i Dumokratene.
Politisk sett er Dumokratene like dumme som dem er stygge, de er ikke noe annet enn en kvise på Feilskrittspartiets rumpe.
Hele deres livsgrunnlag er et sugerør i Feilskrittspartiets velgerbolle, akkurat som innvandrerne er i forhold til
den norske stat.
Men det er noe de har som ingen andre partier har like mye av: Sjarm.
De har så mye sjarm at det er kvalmt!
For dere som av en eller annen idiotisk grunn ikke stemmer på oss, så vil jeg at dere skal prøve å se for dere hvordan
vårt forhold til Dumokratene er: Tenk deg at du er på din årlige tur til Benidorm, du sitter på flyet og slurper i deg en
Tuborg Gold og aner fred og ingen fare. Plutselig blir flyet kapra av de to verst tenkelige muslimistiske ondskapens
islamistene som finnes, og det er ingen ringere en selve bin Laden og mullah Krekar som står der og messer.
Som den rakrygga nordmannen du er, kommer du raskt i dialog med terrormennene, selvfølgelig for å distrahere
dem mens du forbereder noen kjappe judospark, men før du veit ordet av det, sitter dere tre og jatter om norske
bensinpriser og alkoholavgifter, og du forstår til din store forskrekkelse at dette er de to mest sympatiske personene
du noen sinne har møtt, de stemmer til og med FrP!
Jeg beklager å måtte tvinge på dere dette skrekkelige og utenkelige bildet, men bildet er like motbydelig
som Dumokratenes sjarm faktisk er for oss i Feilskrittspartiet.

AG-lista

Pål Sandberg
Valgpolitisk kommentator for Fra AvgrunneN

Kommunalminister Erna Solberg til Bergens
Tidene 26.07.05:

– Alt vi gjer er i tråd med flyktningkonvensjonen og menneskerettane.
Claus Jørstad fra Alta Frp til Altaposten
13.07.05

– Vi må snarest få lukkede
mottak og elektronisk merking
av asylsøkere, slik at de kan
spores digitalt. – Denne ideen
har allerede vært lansert i
England, og terroraksjonen i
London vil kanskje få fortgang i
arbeidet.
Demokratenes leder, Vidar Kleppe, til Drammens Tidende 29.06.05, ang. muslimfri sone
på Hurum-demokratenes hjemmesider:

– Vi er et demokratisk parti.
Mener de i Hurum at de vil ha
en muslimfri sone, støtter jeg
det. Vi er ekte demokrater. (Ekte
demokrat -se faktaboks – Red.)

Så mange muslimer vil vi ha på våre
hjemmesider.
Ole Lukkøye fortsetter kampen utenfor ringen...

Duellen mellom
Pest og Kolera
Det kommende valget vil bli Vidar Kreppes første stortingsvalg, etter at han og Jan Sionismen blei forkasta av Feilskrittspartiet, og
grunnla Dumokratene i 2002.
Valgkampen har hittil blitt prega av hard skyts og krasse ord mellom de to partiene, derfor har vi i denne valgspesialen av Fra AvgrunneN
arrangert en duell mellom Feilskrittsformann Karl I. Hævven og Dumokratleder Vidar Kreppe.
Karl I. Hævven

Vidar Kreppe

Fordi Feilskrittspartiet har sviktet i innvandrings- Hvorfor slipper asylsøkere Vi har krevd stengte grenser i 20 år. Nå begynner
politikken, og dermed sveket mannen i gata.
fortsatt inn i Norge?
de andre partiene å se at vi hadde rett, men Bondevik står fortsatt i veien med «nestekjærligheten»
sin. Bondevik må bort. BORT BORT BORT!

Demokratenes leder, Vidar Kleppe, til Drammens Tidende 29.06.05

– Vi knytter muslimer til tvangsekteskap, vold og drap. Det er
viktig å få frem at slikt er uønsket her i landet. Noen må jo ta
vare på de norske tradisjonene.
Vi vil ta vare på den norske
kulturen
Kommunestyrerepresentant for Demokratene
Tore E. Olsen under en en likestillingsdebatt
i Kristiansand bystyre 25.05.05:

– Jeg tror det at hvis vi skal få
redusert kvinnevolden, så bør
ikke kvinnene være så kvikke til
å legge bena i kors når mannen
kommer hjem fra jobb.
BAKMÅLSORDBOKA
demokrati ~krati’ n3 (fra gr, av demos ’muslimfri’
og -krati ’sonetilhengere’)
1 styreform der muslimnektere har den avgjørende
makt, muslimfritt styre kristend- / styrke d-et
2 land med demokratisk styreform d-ene i VestEuropa, se Tyskland 1933 - 45
3 system med utstrakt muslimfri sone for underordnede, tilsatte bedriftsd- / d- på arbeidsplassen /
d- i skolen
(Ekte Demokrat = uforfalsket/ublandet/ren muslimfri sone-tilhenger)

Vi vil først og fremst konsentrere oss om å utvide Hva vil deres kampsaker være
de muslimfrie sonene på våre hjemmesider, samt i den kommende stortingspeskaffe oss damer som ikke er så kvikke med å rioden?
legge beina i kors når vi trenger avlastning fra vårt
naturgitte konemishandlingsinnstinkt.

De neste fire årene vil for oss bli en innbitt kamp
mot terror og Bondevik, vi vil derfor ha elektronisk
merking av alle asylsøkere, stenge dem inne under
hele l»behandlings»perioden, og få sendt dem ut
så fort som overhode mulig.

Kystpartiet, Kristelig Samlingsparti, Nasjo- Hvilke partier kunne dere Høyre: Med bondevik ute av veien vil de i praksis
nalalliansen og Fedrelandspartiet. Vi går for en tenke dere et regjeringssamar- fungere som vår forlengede arm i innvandringsgrasrotregjering.
beid med?
politikken.
Vi vil stenge moskeer.

Hva vil dere gjøre for å Som sagt kvegdrift.. nei jeg mener elektronisk
bekjempe terror?
merking og det der.

Hovedårsaken til den dårlige stemningen må nok Hvorfor er det så dårlig stem- Det har vel med ekskluderingen i 2002 å
være Eli Hævven, hun har nok stort sett beina i ning mellom Dumokratene og gjøre...
kors, så sur som Karl er...
Feilskrittspartiet?
Toppledelsen i Feilskrittspartiet innså hvor
durkdrevne jeg og Jan er i innvandringspolitikk,
og ble redde for sine posisjoner.

Hva skjedde i 2002?

Feilskrittspartiet hadde noen dårlige målinger
en periode, så vi hadde et kraftig behov for oppmerksomhet i media. Vi latet som om Jan og Vidar
hadde mer svin på skogen enn resten av FrP, og
sparka dem. Det var en utmerket taktikk. Mediene
slukte det rått.

Hvorfor spør alle om det?
Til slutt: Hva er egentlig for- Vi er et stort parti med skremmende mye makt
Vi er mye kulere, vi driver med alt fra antimus- skjellen på Feilskrittspartiet og :)
limsk paintball til kappestrider på små sydhavs- Dumokratene?
øyer.

SEND E-POST TIL AVGRUNNEN ...

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
«Det er ingenting som gjør meg så sint som når folk blir urettferdig behandlet. Når
en persons utseende blir avgjørende for hvordan man blir behandlet blir det helt feil.
Veldig mange er nok enige med meg i det. Men man kan oppføre seg rasistisk også
uten at man er klar over det, derfor er det viktig at man blir påminnet om følgene av
å dømme folk etter hvordan de ser ut. Det er utrolig bra og viktig at det eksisterer
organisasjoner som SOS Rasisme.»
– Kari Rueslåtten, artist

En svart mann går ned de hvites gate

«Jeg tar avstand fra rasismen
fordi den er menneskefiendtlig, egoistisk og respektløs.
Det finnes ikke mindreverdige
mennesker, det finnes bare
ulike mennesker.»
–Tore Renberg, forfatter

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

De hviteste vil ikke ha ham der

___stk Lightere kr 10,-

I deres øyne spotter han dem med sitt
nærvær og forpester deres gater ved å gå på dem
Men han gjør ikke det, han bare går.

Bernhard Gaustad

«Fort Europa»

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

___stk Radio med dynamo kr 249,-

(M. Bergkvist, M. Edh, M. Lund-Isén, T. Isacsson)

___stk Nøkkelbånd kr 25,-

Once upon a time not long ago when people were still living in
the Northern zone –
they could still breathe and everybody wasn’t dead – somebody
recorded a song, this is what it said:
After the first and the second world wars
you’d think us Europeans couldn’t take it no more,
but we built up and tore down a Berlin wall
only to build a new and improved around our crumblin’ Fort
Europa.
This one was a bit tricky.
Not visible to the naked eye, and if you was lucky –
you could slip through the cracks and the crevices tuckin’
your life under your arm – this way some people snuck in.
Only to become second-class citizens, not listed in the system
– not existin’ in a sense.
Illegal immigrants – the word left a bitter scent.
This place is cold and evil – I should’ve never went…

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: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Postnr/ 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,-

to Fort Europa,
my so-called utopia –
where I can’t find no culture.
Feel the walls getting closer and closer and closer…

Sendes: SOS Rasisme, boks 297, 5501 Haugesund
Tlf: 52 71 21 75
Faks: 52 71 21 62
Epost: ou@sos-rasisme.no
Materiell kan også bestilles på våre internettsider,
www.sos-rasisme.no
Privatpersoner må forhåndsbetale materiellet.
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 «SOS Rasisme T-Skjorte (svart m. gul trykk)» kr 90,herav ___ 14/16 ___ S/M ___ M/L ___ L/XL

– Looptroop, fra albumet «Fort Europa»
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Vis at du er mot rasisme
– bli medlem i SOS
Rasisme

Medlemskap
koster:

4

• Et medlemsskap i SOS Rasisme
er et standpunkt mot rasisme.
Ved å være medlem støtter du
arbeidet i organisasjonen.
• Det eneste som kan stoppe
rasismen og nazismen fullt og
helt er vanlige folks engasjement.
Vi trenger derfor også flere aktive
medlemmer som kan jobbe
systematisk med å bekjempe all
rasisme i samfunnet.

– for ungdom
under 26 år
kroner 25,– personer
over 26 år
kroner 50,– familiemedlemskap
kroner 100,-
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I hver rad, kolonne og felt med 3x3 ruter skal alle tallene
fra 1 til 9 være representert.

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

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

AN 4–05
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__ Jeg vil bli medlem!
__ Jeg vil bli aktiv!
__ Jeg vil ha mer info

vil betale portoen

Navn: ______________________________
Adresse: ___________________________
Postnr. / Sted: _______________________
Telefon: ____________________________
Ansvarlig redaktør:
Trond Thorbjørnsen
Redaksjonssjef:
Ola Melbye Pettersen
Redaksjonssekretær:
Mari Stine Johansen

Redaksjonen, dette nummer:
Ingrid Østerhaug
Pål Austad Solfjeld
Kristian Ulyses Andaur
Siri Kinge Ovstein
Sandro Yong Vetrhus
John Trygve Bergsåker
Randi Holmelid

Kan sendes
ufrankert i Norge.
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Adam Tumidajevicz
Atle Hofstad
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Sondre Sæbjørnsen
Anders Eikeland
Deadline neste nummer:
17. oktober

