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Gi asyl til kvinner
og barn på flukt
Tross i løftene fra Soria Moria-erklæringen viderefører
regjeringen den inhumane norske asylpolitikken. Kvinner
på flukt fra kjønnsbasert forfølgelse og enslige barn blir
kastet ut etter å ha bodde årevis i Norge. Nå er tiden for å
kjempe for en ny asylpolitikk!
Side: 2, 8 og 13

Foto: Trond Thorbjørnsen

Landsmøtet

Første helga i april avholdt SOS Rasisme sitt 10. ordinære
Landsmøte. Delegater fra hele landet valgte et Landsstyre og
la planer for de neste to årene. Les alt du trenger å vite.
Side: 4 og 5

Foto: Siri Kinge Ovstein

Foto: Siri Kinge Ovstein

ikke
Vi støtter tanken om å inkludere, og
slå handen av. Derfor støtter vi også
SOS Rasisme i kampen mot diskriminering
og undertrykkelse.»
– Number Seven Deli

«

www.numbersevendeli.no

en marginal bit av en tabloid
«sannhet» er ikke nok for ikke
å tillate alle mennesker, uavhengig av etnisk bakgrunn å trives i
samfunnet. Oslo er vel bedre enn
som så? nesa opp av avisenes
stereotyper og inn i et samfunn
av likeborgere.»
– Grand Island

«
Alle er like for Harry! 17. mai
for alle må være landets beste
17. mai arrangement.»
– Harrys Gym

«

www.grandisland.no

www.harrys-gym.com
SOS
Amund Maarud & The Grand støtter
et av
Rasisme i sitt arbeid med å få bukt med
Selv
samfunnets største onder, nemlig rasisme.
av oss
om dette fenomenet for de aller fleste
det
fremstår som helt uforståelig, eksisterer
Vi spiller
dessverre fortsatt over hele verden.
musikk som stammer fra afro-amerikansk
tradisjon og har alltid sett på kulturutveksstørste
lingen mellom folkeslag som en av de
musikalske gaver. Musikken er det universielle
bakspråket som når alle, uansett etnisk
grunn.»
– Amund Maarud & The Grand

«
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Program

15.00 Kimbara Salsa Band
15.45 Harrys Gym
16.30 Jah Ark Manifest
17.15 Chris Lee
18.00 Kapten Röd & Majorerna (S)
18.45 Grand Island
19.30 Number Seven Deli
20.15 Amund Maarud & the Grand

www.amundmaarud.no

Jeg synes det er veldig fint å
få lov til å bruke 17. mai til å
støtte opp om en så positiv sak.
Siden vi lever i et flerkulturelt
samfunn er jo nettopp nasjonaldagen en perfekt anledning
til å markere en antirasistisk
holdning.»
– Chris Lee
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«

bygger opp en flerekulturelt
samspill. Bandet setter fokus
på internasjonalisering og
samarbeid mellom utøverer.
Bandet ønsker med dette å styrke
sin holdning mott rasismen i
Norden. Vi tror at gjennom
musikken som språk kan rasse
problematikken bedre seg.»
– Kimbara Salsa Band

kimbara.blogg.no

Let men be juged by the content
of their caracter and not by the
colour of their skin»
– Jah Ark Mannifest

«

Kapten Röd är en artist som lägger
stor tyngd på texterna, där han tar upp
verkligheten och kulturen omkring honom.
Han kämpar mot trångsynthet och samhälmen
lets orättvisor, med hjälp av kritiska
uppmanande postiva texter. Håll ut!»

«

www.arkmanifest.com

– Kapten Röd
p
www.getup.se/musik/kapten_rod/kapten_rod.ph
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18.30
Tight kinesisk rock på Kuba: PK 14, kl Kimbara er et band som

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

«
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Foto: Adam Tumidajewicz

Integrering mot segregering
h
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r det viktig at

man lure på
for å «fornorske seg». Av og til kan

ned sperrer
viktig. Integrering handler om å bryte
Det handler om å kunne møtes i
ll

grenser
ringspolitikk. Vi trenger ikke enda strengere
vi trenger like
der flyktninger ikke gis beskyttelse,
iN

på undertrykVi vil ikke ha et samfunn som bygger
skal være
king og utestenging av minoriteter. Norge
nasjonalet land der alle er like mye verdt, uansett

17. mai for alle

Landets største antirasistiske arrangement går som vanlig av stabelen
i Kubaparken i Oslo. Vi har programmet!
Eget bilag i midten

Fra AvgrunneN
Pål Sandberg gir oss en grundig analyse av
de såkalte Muhammed-«karrikaturene», og
holder en brennende forsvarstale for menneskerettighet nr.1: Ytringsfriheten.
Side: 19

Foto: Adam Tumidajewicz

Rock mot rasisme

Intervjuer med 17. mai for alle-aktuelle Amund Maarud og
Harrys Gym
Side: 16 og 17

hold deg oppdatert om rasisme:

www.sos-rasisme.no

Leder

side 2

AntirasisteN nr 2 – 2006

AntirasisteN

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

Lang vinter?
Arbeidet til organisasjonen
vår er meir aktuelt enn nokon
gong, no når vi tar fatt på to
nye år etter eit vellukka landsmøte.
Media naglar fast eit nytt
fiendebilete. Det vert tala om
«tikkande bomber» og «terrorceller» kring oss. Det vert
tala om «krig mellom sivilisasjonar».
UDI kritiserast for å ha take menneskelege omsyn.
Dei kritiserast for å ha følgt lovverket. Erna Solberg og
Bjarne Håkon Hanssen hyler i kor om kor fælt dette er.
Samstundes evnar ikkje vår «ekskluderingsminister» å
følgje opp dei enklaste krava frå Soria Moria-erklæringa.
Avin, som vi har følgt både i det førre og i dette nummeret av AntirasisteN, skal kastast ut. Ho og hennar
dotter er to av mange menneskelege ansikt for ei gløymt
regjeringserklæring.
Det er ofte lett å bli makteslaus. Det er lett å drukne i
skildringar av kor ille alt er.
Det er iallfall lettvint. Iallfall om ein freistar å gje opp
og heller sitje i sofaen og huffe seg over kor fælt det er at
så mange bit på den billige stemmefiskinga til einskilde
norske parti.
Strategien med å gje opp har vore testa før, og er ein
sikker måte å tape kampen på. Vi har ikkje råd til det.
Vi må seie: Vi skal slå dette attende! Vi skal bli enda
fleire som reagerer på rasismen vi opplever.
Det er vårt svar. Eller meir nøyaktig. Vårt svar er: «Ikkje
mobb kameraten min!» Samtidig seier vi: «Kom med oss,
kamerat! Jobb saman med oss! Vi treng deg!»
Menneskjer er ikkje berre rasjonelle. Berre prat er
ikkje nok. Vår oppgåve er å organisere folk. Vi freistar
å byggje ein kultur der vi systematisk utfordrar stadig
nye folk til å løyse store eller små oppgåver i kampen
mot rasisme.
Stein på stein kan vi saman rive ned muren av rasisme
som kringsett oss. Gjennom arbeidet knytast vi tettare
saman, og vi vert betre og betre i stand til å nå vårt mål.
All rasisme skal bort!
Antirasistisk helsing frå
Trond Thorbjørnsen
Leiar
AntirasisteN er medlem av Norsk Tidsskriftforening – tidsskriftforeningen.no
Signerte artikler står for artikkelforfatterens eget syn,
og samsvarer ikke nødvendigvis med SOS Rasisme sitt syn.

Foto: Siri Kinge Ovstein

KrF vil gi amnesti
til 300 asylbarn
Barn som har sittet mer enn tre år på asylmottak bør få oppholdstillatelse. Det mener
KrF med stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal og Jon Lilletun i spissen.
AV MARI STINE JOHANSEN
I KrFs forslag står det: – Humanitære og menneskerettslige
hensyn må avveies mot den
restriktive linje norsk flyktningog asylpolitikk føres etter, og opp
mot hensynet til det enkelte menneskets faktiske livssituasjon, når
situasjonen har vært problematisk
i en årrekke. Bjørg Tørresdal
forteller at de fremmer forslaget
fordi de mener at barn som har
sittet så lenge, uansett grunn,
må få oppholdstillatelse i Norge.
– For to år siden ble det fattet et
slikt vedtak, om ny behandling av
søknadene til barnefamilier som
hadde sittet over tre år i mottak.
Den gangen sa Stortinget at det
var et engangsvedtak som skulle
bety en endelig løsning. Nå har
vi allikevel mange barn som har
sittet i over tre år og for disse er
situasjonen uholdbar. Saken blir

mest sannsynlig behandlet i Stortinget i mai, senest i juni, forteller
Tørresdal.
Både SV og SP har uttalt at de
støtter KrFs forslag.
Hanssen vil ikke gi amnesti
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, ønsker
verken ikke å gi disse 300 barna
amnesti, eller den type spesialbehandling som var for to år siden.
Statistikken til UDI for februar
2006 viser at det var 419 barn som
bodde på asylmottak. Det ble gitt
oppholdstillatelse til 78 av disse,
204 har fått avslag på klagesak av
UNE og 96 har saken til ordinær
klagebehandling.
FNs Barnekonvensjon
Tørresdal mener barn i mottak
blir frarøvet muligheten til å ha
en god barndom når asylprosessen

tar lang tid. Hun viser til FNs Barnekonvensjon, som er inkorporert
i norsk lovverk. Den slår klart fast
at barnets beste alltid skal ligge til
grunn for enhver avgjørelse som
berører barnet. I Soria Moriaerklæringen lovte regjeringen
at de skal sørge for samsvar
mellom FNs barnekonvensjon og
utlendingforvaltningen. På tross
av dette sendes barn som har
vært i Norge i langt tid tilbake til
hjemlandet. SOS Rasisme mener
Barnekonvensjonen og andre
menneskerettighetskonvensjoner må være grunnleggende
momenter i asylbehandlinga, og
det må gå tydelig frem av saksdokumentene hvordan dette hensynet er ivaretatt. SOS Rasisme
og andre organisasjoner leverte
også tidligere i år et forslag om
amnesti til asylbarn til samtlige
stortingspartier.

Fargerik Fotball!
– En konferanse om vold og rasisme
AV HASTI HAMIDI
Onsdag 29. mars holdt Norges
Fotballforbund (NFF) en konferanse med slagordet «Fargerik
fotball» på Ullevaal Stadion
SOS Rasisme var en av de flere
som ble invitert, og vi stilte selvfølgelig opp med stand.

Målet var å ta tak i rasisme på
idrettsbanen, vise at det er nulltoleranse for rasisme, og få til et
samarbeid med andre klubber og
organisasjoner.
Mot slutten av konferansen var
det en paneldebatt, hvor det ble

diskutert hvordan man kan stoppe
rasismen. Deretter det var mulig
for publikum å stille spørsmål.
Vi håper på et godt samarbeid
videre, og håper vi kan bidra med
våre erfaringer.
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«Skandaløse»
menneskelige hensyn

• 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

Foto: Siri Kinge Ovstein

Store deler av det politiske maktapparatet, godt støttet av media, har de
siste ukene ledet et korstog mot asylsøkeres rettigheter i Norge.

E

rna Solberg og Bjarne
framtiden, etter å ha blitt kastet
Håkon Hanssen har stått
på gata uten penger til mat og
i spissen for kampanjen mot
fratatt muligheten til arbeid – så
Utlendingsdirektoratet (UDI) og skulle denne gruppen altså endetidligere UDI-direktør Trygve
lig få bli i Norge.
Nordby. De har stilt opp på
debattprogrammer på TV og
Men, fullt så «lett» skulle det
snakket om hvor sjokkerte de er
ikke bli. I forskriften fra Erna
over skandalene i UDI, og truet
Solbergs departement ble det
Nordby med rettslig forfølsatt krav om at de som fikk
gelse. Men «skandalen» som
bli måtte være i fast arbeid, og
VG avslørte i mars er ikke noen
være garantert fast arbeid i ett år
skandale i det hele tatt, det var
framover. Å stille slike krav til
bare UDI som
en gruppe asylsøAt mer enn 500 av MUF-erne
gjorde jobben
kere som regjefaktisk klarte å oppfylle de
sin.
ringen i årevis
strenge kravene fra Solberg er
har nektet adgang
en liten sensasjon.
Etter mastil arbeidsmarkesivt press fra
det var kalkulert
norske og internasjonale orgakynisme. Politikerne visste at
nisasjoner (deriblant FN), og
mange av MUF-erne mistet jobetter oppfordring fra de irakiske
bene sine nettopp fordi arbeidsmyndighetene, ga den sittende
giverne var usikre på om de vil
regjeringen i januar 2005 endebli kastet ut av landet.
lig etter for kravene om opphold
til de såkalte MUF-erne.
At mer enn 500 av MUF-erne
«MUF»-erne er rundt 2000
faktisk klarte å oppfylle de
kurdiske flyktninger fra Nordstrenge kravene fra Solberg er
Irak som i 2000 fikk innvilget
en liten sensasjon, og viser hvor
«midlertidig opphold uten rett til hardt disse flyktningene har
familiegjenforening», et vedtak
jobbet for å få opphold i Norge.
som i seg selv brøt med prinsipDet skulle allikevel ikke være
per for individuell og god asylnødvendig for å få beskyttelse.
behandling. Oppholdstillatelsen
var ettårig og ikke fornybar, den
Utlendingslovens §8, annet
dannet ikke grunnlag for bosetledd, slår nemlig fast at det
tingstillatelse og ga ikke adgang
skal vurderes om det finnes
til familiegjenforening. Etter ett
sterke menneskelige hensyn ved
år gikk tillatelsene ut, men det
behandling av asylsøknader.
var fortsatt ikke mulig å sende
For en gruppe som hadde bodd
de tilbake til Saddam Husseins
i Norge i seks år, og ikke kunne
Irak. Det skulle bli starten på en
sendes tilbake til Irak på grunn
lang og vanskelig tilværelse.
av krigen, var det helt klare
Etter å ha bodd i Norge i mer
menneskelige hensyn som talte
enn fem år under svært vanskefor opphold. UDI gjorde i dette
lige forhold, uten sikkerhet for
tilfellet jobben sin, og innvilget

«

opphold til også 182 av MUFerne som ikke hadde fast jobb på
den tiden. Både Justisdepartementets lovavdeling og advokatforeningen har støttet UDI i
denne avgjørelsen.
«Skandalen» var altså ikke
noen skandale. Det nærmeste vi
kommer en skandale må være
de politiske reaksjonene som har
kommet fram i tiden etter at VG
omtalte saken for første gang.
Skjønt, skandale beskriver
ofte noe uventet eller sjokkerende – det er dessverre lite som
overrasker eller sjokkerer når
det gjelder umenneskeligheten i
norsk asylpolitikk.

Nordby anmeldes og angripes fra mange kanter, men han
nekter å ta kritikk. Han trenger
heller neppe å bekymre seg.
Noen som virkelig rammes
er imidlertid de 182 kurdiske
flyktningene, som nok en gang
blir kastet ut i den utryggheten
de har levd under i seks år.
Noe av det mest skuffende
i denne saken er kanskje at
nåværende Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon
Hanssen har lagt seg på samme
linje som Erna Solberg. Ved å
insistere på å støtte kritikken fra
Solberg har han og regjeringen
stilt seg bak den politikken som
SOS Rasisme og andre flyktningorganisasjoner har brukt fire år
på å kjempe mot.

Erna Solberg var selvfølgelig
raskt på banen og spilte sjokkert
og opprørt. Hun prøvde å samtidig å sanke sympati for at det
Det VG og store deler av den
«utrolig vanskelig å være statspolitiske eliten nå prøver på er
råd med fullt ansvar, når vedtak
å undergrave retten til asyl, og
motarbeides». I VG 24. april
mistenkeliggjøre store grupper
«tordnet» hun: «Det de gjorde
mennesker som søker beskyter illojalt i forhold til politiske
telse i Norge. Det er en skitten
instrukser.» Å være illojale
kampanje som vi neppe har sett
ovenfor instrukser fra den
slutten av.
statsråden som har stått bak de
største angrepene
HandlingsSoria Moria-erklæringen
på asylsøkere og
rommet for
virker nå akkurat som et
deres rettigheter
å føre en
fjernt eventyrslott.
de siste årene er i
mer human
mine øyne et stort
flyktningpokompliment. Å forholde seg til
litikk vil i alle fall ikke bli større
vedtatt lover og menneskelige
etter dette, om det noen gang var
hensyn i stedet for en snever
målet. Soria Moria-erklæringen
forskrift var det eneste rette UDI virker nå akkurat som et fjernt
kunne gjøre. Spesielt når det er
eventyrslott.
snakk om en gruppe som skulle
OLA MELBYE PETTERSEN
fått opphold i Norge for flere år
1. NESTLEDER, SOS RASISME I NORGE
siden, og som fortsatt ikke kan
tvangssendes til Irak.

«

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

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

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

sos-rasisme.no /
bliaktiv

Landsmøte
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Prinsipprogram for SOS Rasisme
Vedtatt på SOS Rasismes 7. ordinære Landsmøte – Haugesund 13. til 14.11 1999, revidert på SOS Rasismes 8. ordinære Landsmøte i Oslo, 26. – 28. april 2002, SOS
Rasismes 9. ordinære Landsmøte i Lørenskog 26. – 28. mars 2004 og SOS Rasismes 10. ordinære Landsmøte i Lillestrøm 31. mars – 2. april 2006.

1.0 Mål
SOS Rasismes mål er at all rasisme
skal bort.
2.0 Prinsipper
SOS Rasisme slår fast:
2.1. Enhver har krav på de samme
rettigheter, friheter og plikter, uavhengig av hudfarge, nasjonal, etnisk
og kulturell bakgrunn, kjønn, seksuell legning, språk og livssyn.
2.2 Rasismen utnytter disse særtrekkene til å så splid mellom grupper
av mennesker som i utgangspunktet
ikke har motstridende interesser.
2.3 Alle mennesker er forskjellige,
men det finnes ikke forskjellige
menneskeraser. Vi tilhører alle den
samme biologiske arten, menneskeheten kan ikke deles inn i raser eller
underarter. Troen på forskjellige
menneskeraser eksisterer fortsatt
blant enkelte, men har intet vitenskapelig grunnlag
2.4 Et rasistisk menneskesyn har
ført til at samfunnet opererer med
et falskt skille mellom grupper
av mennesker basert på raseteori.
Dette skillet driver gruppene lenger
fra hverandre.
3.0 Hvor kommer rasismen fra?
SOS Rasisme slår fast:
3.1 Rasismen er bygd opp som en
splitt og hersk taktikk. Rasismen
har blitt brukt og brukes fortsatt til
å fjerne oppmerksomhet fra virkelige
samfunnsproblemer.
3.2 Forestillingen om at hvite
mennesker har større verdi og flere
rettigheter har sin bakgrunn i den
europeiske koloniseringen av andre
kontinenter. For å rettferdiggjøre
plyndringen og folkemordene måtte
forestillingen om den hvite «rases»
overlegenhet skapes. Fremdeles
lever disse forestillingene som en
dominerende tankegang i vår del av
verden. Den har skapt det ideologiske grunnlaget for imperialismen,
folkemord, plyndring og økonomisk
ulike bytteforhold.
3.3 Vestlig kultur ses stadig på

som det ypperste innen sivilisasjon.
Det må bli slutt på denne formen for
eurosentrisme. Den hvite delen av
verden er ikke verdens navle.
4.0 Rasismens tydeligste ansikter
4.1 Institusjonell / statlig rasisme:
SOS Rasisme slår fast:
4.1.1 Asylsøkere i Norge må
behandles med respekt og likeverd.
Det å søke om asyl er ikke kriminelt.
4.1.2 Norsk flyktningepolitikk
fungerer rasistisk, blant annet gjennom innvandringsstoppen av 1975,
utlendingsloven av 1988 og Schengen-avtalen.
4.1.3 Mennesker på flukt som har
kommet eller kommer til Norge, og
har behov for beskyttelse i henhold
til Flyktningkonvensjonen av 1951
og dens protokoller, har krav på
beskyttelse i Norge. Flyktningene
selv må avgjøre når, og om det i
det hele tatt er mulig å returnere til
hjemlandet.
4.1.4 Mennesker som ikke kan
returneres over flere år på grunn av
forholdene i hjemlandet har krav på
beskyttelse i Norge.
4.1.5 Den norske stat må respektere de internasjonale menneskerettighetsavtalene den har ratifisert.
Flyktningepolitikken skal gjøres
human og praktiseres på individuelt
grunnlag.
4.1.6 Rasisme i offentlige etater
må bekjempes. Det er rasisme når
grupper blir sett på og behandlet som
spesielt kriminelle og uærlige.
4.1.7 Pressen i Norge nører opp
under rasisme når de ved ensidig
nyhetsdekning bidrar til å stigmatisere enkelte grupper i samfunnet. De
setter stadig hudfarge i sammenheng
med kriminalitet, og presenterer
upresise og feilaktige kriminalitetsstatistikker. De etiske retningslinjene
for pressen må følges. Kriminelle
med mørk hudfarge er kriminelle
individer, og representerer ikke noe
særskilt gruppe.

4.1.8 Den norske stat har en dyster
fortid, når det gjelder behandling av
vår egen samiske urbefolkning og
etniske og nasjonale minoriteter
som jøder, kvener og romanifolk.
Fremdeles finnes det rasistisk undertrykking av disse gruppene.
4.2 Organisert rasisme / nazisme:
SOS Rasisme slår fast:
4.2.1 Nazisme er ekstrem menneskeforakt, vold og trusler kamuflert
som politisk ideologi.
4.2.2 Alle former for nazistisk
organisering skal forbys. Kjernen i
nazismen er forakt for enkelte folkegrupper, kombinert med en vilje
til å utrydde disse folkegruppene.
Nazismen er en terrorideologi som
er uløselig knyttet til vold. Skrekkeksempelet på konsekvensen av
nazistisk organisering er Holocaust
under andre verdenskrig.
4.2.3 Det ikke skal være rom for
rasistiske og nazistiske ytringer. Å
tillate nazistene å delta i debatter er
med på å gi dem legitimitet som en
del av det politiske miljøet i Norge.
Økt ytringsfrihet for nazister betyr
innskrenkning av andres friheter.
Rasistenes rett til å ytre seg er andres
plikt til å la seg forhåne.
4.2.4 Nazistiske symboler skal
forbys. Det skal heller ikke tolereres at nazister tar monopol på andre
symboler som for eksempel det
norske flagget.
4.2.5 Nazister og rasister må konfronteres med ikkevoldelige og folkelige demonstrasjoner der de er.
4.2.6 Uttrykk som «nynazister»,
«høyreekstreme», «patrioter» og
«nasjonalister» om nazister er i all
hovedsak egnet til å forvirre, og å
legitimere nazister. Nazister skal
vises fram som det de er, ikke det
de ønsker å framstå som.
4.2.7 Tendensen til etnisk rensning og etnisk baserte kriger internasjonalt er urovekkende. Disse er
svært ofte ledsaget av utviklingen
av fascistoide regimer og etnisk
atskillelse.

4.3 Hverdagsrasisme:
SOS Rasisme slår fast:
4.3.1 Mennesker er ikke fremmede.
Det er rasisme og ikke fremmedfrykt
når mennesker med flyktning- og
innvandrerbakgrunn og andre grupper i dag blir stengt ute fra områder
som boligmarkedet, arbeidsmarkedet
og de etablerte sosiale miljøene.
4.3.2 Alle mennesker skal ha et
effektivt rettsvern mot rasistisk trakassering og diskriminering.
4.3.3 Et flerkulturelt Norge bidrar
til mangfold i samfunnet.
4.3.4 Rasebegreper, som for
eksempel uttrykket «neger», skal
ut av det norske språk. Uttrykk av
denne typen oppleves krenkende,
og er med på å opprettholde forestillingen om at det finnes forskjellige
menneskeraser.
5.0 Hva er SOS Rasismes rolle?
5.1 SOS Rasisme arbeider for å
være en massebevegelse, der så
mange som mulig kan jobbe aktivt
på et antirasistisk grunnlag.
5.2 SOS Rasisme er skapt ut fra
erkjennelsen om at fordommer, diskriminering og trakassering er alles
problemer, ikke bare ofrenes.
6.0 Hvilket samfunn ønsker SOS
Rasisme?
6.1 SOS Rasisme jobber for et
samfunn fritt for rasisme. Et samfunn med plass for alle, og der alle
har de samme rettigheter, friheter og
plikter, uansett hudfarge, nasjonal,
etnisk og kulturell bakgrunn, kjønn,
seksuell legning, språk og livssyn.
Et samfunn der en ikke behøver å
frykte diskriminering.
6.2 SOS Rasisme ønsker et samfunn
som viser respekt overfor individers
ulikhet. Et samfunn der mangfold er
en verdsatt og naturlig del.
6.3 SOS Rasisme ønsker et samfunn uten undertrykking slik som
kjønnslemlesting, «æresdrap»,
tvangsekteskap, voldtekt og kvinnemishandling, uansett hvor i verden
gjerningspersonen kommer fra.

Nytt landsstyre
Det ble valgt en ledelse som gjenspeiler bredden i organisasjonen. Den nye ledelsen i organisasjonen består av et landsstyre (LS) på 15 personer, hvorav fem personer utgjør Arbeidsutvalget
(AU) og to personer utgjør Økonomiutvalget (ØU). Det ble valgt 14 varamedlemmer hvorav åtte er
prioritert for LS og seks for AU.
Se presentasjon på www.sos-rasisme.no/organisasjon/ledelse.php

Arbeidsutvalget (AU):
Trond Thorbjørnsen, Asker
Leder
Ola Melbye Pettersen, Lørenskog
1. nestleder
Christiane Walther Muribø, Oslo
2. nestleder
Idris Sabir Aziz, Skedsmo
AU-medlem
Nasim Ahzami, Oslo
AU-medlem
Henrik Ormåsen, Oslo
1. vara til AU
Lotte Pettersen, Lørenskog
2. vara til AU
Hasti Hamidi, Oslo
3. vara til AU
Iselin Knudsen Sæterdal, Oslo
4. vara til AU

Pål Austad Solfjeld, Lørenskog
5. vara til AU
Mari Stine Johansen, Meråker
6. vara til AU
Fra venstre: Idris, Christiane, Ola, Nasim og Trond

Landsstyret (LS):
Kjell Gunnar Larsen, Haugesund
Hovedkasserer / Økonomiutvalget
Bjarne Stokke, Haugesund
Medlem av Økonomiutvalget
Christine Henriksen, Finnsnes
Medlem av Landsstyret
Victor Aguim, Harstad
Medlem av Landsstyret
Ingrid Østerhaug, Bodø
Medlem av Landsstyret
Hogne Ormåsen, Trondheim
Medlem av Landsstyret

Runa Røed, Trondheim
Medlem av Landsstyret
Anders Eckermann Eikeland, Molde
Medlem av Landsstyret
Nadia Lerøy Brahimi, Bergen
Medlem av Landsstyret
Sardar Gardi, Kristiansand
Medlem av Landsstyret
Karsaz Barzingey, Sandefjord
1. vara til Landsstyret
Rikke Gundersen, Moss
2. vara til Landsstyret

Vincent Sandro Yung Vetrhus, Sandnes
3. vara til Landsstyret
Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo, Verdal
4. vara til Landsstyret
Janvier Nzigo Mbongo, Kongsberg
5. vara til Landsstyret
Qader Aziz Begi, Sarpsborg
6. vara til Landsstyret
Marie S. Johansson, Tromsø
7. vara til Landsstyret
Beate F. Dale, Bergen
8. vara til Landsstyret

Landsmøte
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Avtroppende landsstyremedlem Nina Narvestad takket for en flott periode.

SOS Rasismes 10. ordinære landsmøte fant sted i Lillestrøm i
helgen 31. mars – 2. april. 130 personer deltok, fra Bugøynes
i nord til Kristiansand i sør.
AV MARI STINE JOHANSEN
Aldri før har så mange deltatt på et
landsmøte i regi av SOS Rasisme.
Lokallaget fra Skedsmo stilte opp
som vertskap for landsmøtet som
var svært vellykket. På tradisjonelt
vis åpnet leder Trond Thorbjørnsen

landsmøtet med sin åpningstale. Han
la vekt på hendelsene rundt Muhammed-karikaturene og oppfordret alle
til å reagere: – Vi skal bli enda flere
som kan reagere på alle myter og fordommer og hets mot muslimer. Eller
enda mer nøyaktig. Vårt svar er: Ikke
mobb kameraten min!
Gruppearbeid
Naturlig nok gikk det meste av
helgen til møtevirksomhet. Spesielt
ble det fokusert på arbeidsprogrammet. Det var blant annet arrangert
gruppearbeid store deler av lørdagen, hvor gruppene gikk i dybden
på arbeidsprogrammet. Hver gruppe
fokuserte på et enkelt eller flere punkt.
Gruppearbeidet resulterte i flere forslag til behandlingen av arbeidsprogrammet på søndagen.

Foto: Siri Kinge Ovstein

Foto: Siri Kinge Ovstein

mye latter og sosialt samvær. I tillegg til leker, hadde vertskapet fra
Skedsmo sørget for å få et lokalt
band til å underholde med rapping
under middagen.
Nytt Landsstyre/AU
På SOS Rasismes landsmøter blir
det hver gang foreslått nytt Landsstyre og Arbeidsutvalg. Valgkomiteens forslag ble lagt fram, og delegatene fikk anledning til å komme
med benkeforslag. Ingen endringer
ble foreslått og det nye Landsstyret
og Arbeidsutvalget ble enstemmig
vedtatt med akklamasjon.

Lek og moro
Helgen på Kjellervolla skole besto
ikke bare av møter. Det sosiale ble
nok en gang prioritert utover kveldene. Leker som «Røde strømper»,
«Frys» og «Ricki Fake» sørget for

Jon Ole Martinsen fra SEIF holdt en inspirerende hilsningstale

Foto: Mari Stine Johansen

Foto: Trond Thorbjørnsen
Vegard Setrom fra Skedsmo SOS Rasisme underholdt antirasistene etter festmiddagen.

Nytt arbeidsprogram
På Landsmøtet ble det vedtatt et nytt arbeidsprogram for organisasjonens sentrale
arbeid de neste to årene. Her er noen av de mange vedtakene:
1.0 Hovedmålsetninger
(…)
I denne landsmøteperioden vil dette være de viktigste overordnede
målsetningene:

forhold til alle former for rasisme.
– Styrke arbeidet med flyktninger og asylsøkere.
– Forsterke vårt arbeide mot nazisme.
– Øke kompetansen på utvalgte områder.

Fortsatt holde et godt grep om:
– Organisasjonsbygging.
– Medlemsverving
– Økonomisk arbeide.
– Beholde mangfoldet i organisasjonen.

Den viktigste faktoren!
I alle de viktige oppgavene vi setter oss, så er det en helt avgjørende faktor, nemlig folk. Uansett hvilke mål vi setter oss, uansett
hva vi prøver å få til, uansett hvilke problemer vi kommer inn i, så
er vi avhengig av medvirkning, støtte og sympati fra vanlige mennesker i dette landet.

Vi skal arbeide hardt for ytterligere å styrke vårt arbeide på
følgende prioriterte områder:
– Styrke aktiviteten i våre lokallag.
– Gjøre et bedre og større arbeide blant skoleelever.
– Bygge flere tyngdepunkt i organisasjonen med egne kontorer og i
noen tilfeller også ansatte.
– Ta flere initiativ for å markere våre viktige politiske målsetninger i

Under «Frys»
var til og med
Gollum og Frodo
fra Ringenes Herre
representert.

Vi trenger derfor først og fremst mange flere aktivister på alle plan
og områder i SOS Rasisme. Vi trenger å engasjere mange nye
mennesker i alle aldre og nasjonaliteter rundt om i landet som er
virkelig interesserte i å ta opp kampen mot rasisme og nazisme.
Vi trenger deres initiativ, fantasi, evner, entusiasme, arbeidskraft,
latter, tårer og svette.

(…)
2.7 AntirasisteN
Hovedmålet for AntirasisteN skal i perioden være å sette
dagsorden for antirasister i hele landet, og bidra til økt aktivitet og
kompetanse blant våre medlemmer.
Mål for perioden :
– Være avisen som setter dagsorden for antirasister i Norge.
– Fortsette å bygge en selvstendig arbeidende redaksjon med gode
strukturer.
– Utvide det landsdekkende nettverket av lokale skribenter.
– Knytte til seg faste skribenter.
– Styrke det økonomiske arbeidet, både ved å øke inntektene og å
holde et nøktern utgiftsnivå.
– Jobbe for å ha flere avslørende artikler og eksklusive intervjuer.
– Holde avisen oppdatert med aktivitet i de forskjellige lokallag/
regioner.
– Komme ut med minst fire nummer i året.
– Fortsette å lage 4 siders bilag flere ganger i året.
– Opprettholde tradisjonen med at årets første nummer er et utvidet
nummer med oppsummering av fjoråret.
Les hele arbeidsprogrammet på:
www.sos-rasisme.no/organisasjon/arbeidsprogram.php

Brunt grums
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• Rasistisk vold i Tyskland
En 37-årig ingeniør, tysk statsborger
og opprinnelig fra Etiopia, svever i
livsfare etter et rasistisk overfall fra to
høyreekstremister i Potsdam i Tyskland,
melder Stavangeravisen. 16. april gikk
politikere i Brandenburg ut med protester
mot rasistisk vold. Politiet har utlyst
dusør på 5000 euro for opplysninger om
gjerningsmennene.

• Branner i Brummunddal
I løpet fire døgn i påsken ble to innvandrerresturanter nedbrent i Brummunddal, på
begge stedene ble det funnet brennbar
væske. Politiet visste ikke per 19. april hvem
gjerningsmennene var. Brummunddal har
historie bak seg med nazistiske voldelige
hendelser. – Jeg ønsker ikke å spekulere i
brannårsaken, men venter til vi får resultater
fra teknikernes undersøkelser, sier lensmann
Thor Haugen i følge VG.

ALLE SAKER AV JON TRYGVE BERGSÅKER

Vigrid er tilbake i
Øvre Eiker
For 1 ½ år siden ble Vigrid-leder Tore Tvedt kjeppjagd fra
Øvre Eiker kommune. Nå har nazisekten igjen begynt å
rekruttere. Vigrids nye leder, Thorgrim Bredesen, hevder
at fire personer, alle fra «området», har blitt «døpt» siden
januar.
Verken lensmann Målfrid Høivik eller ordfører Anders B. Werp (H)
er særlig bekymret over at nazistene ser ut til å være på vei tilbake til
kommunen.
Høivik mener at politiet i Øvre Eiker ikke med sikkerhet kan si at disse
«dåpshandlingene» har funnet sted, og Werp tror heller ikke at nazimiljøet
har fått noen ny oppblomstring i Øvre Eiker.
Har en historie
Øvre Eiker kommune har hatt en tøff historie når det gjelder nazismen.
I 1994 samlet nazister fra hele Europa seg på en konsert i Hokksund.
Konserten ble senere fulgt opp med en massiv folkebevegelse, kalt «Øvre
Eiker viser ansikt», som fortsatt er aktiv den dag i dag.
I en periode var Hokksund den byen i Europa som rekrutterte flest nazister, men i 2004 ble Tore Tvedt sterkt anmodet om å forlate kommunen,
både av de lokale myndighetene og av lokalbefolkningen.
Han måtte til slutt forlate Øvre Eiker med halen mellom beina.

Ungdom hører
på nazimusikk
En trance artist som kaller seg «DJ Adolf» har nylig blitt
en hit på enkelte ungdomsfester den siste tiden.
Med sangtitler som «Sieg Heil», «Swastica Remix» og «Juden Beseitgen» («likvider jødene»), lager han musikk hvor Hitlers taler utgjør
tekstene. Det er ikke nødvendigvis ungdom med nazisympatier som
danser og viser nazi-hilsen til musikken på fest, men helt vanlig ungdom
som synes musikken er fengende. At nazister lager musikk er ingen
nyhet, men det som er skremmende er at musikken nå spilles utenfor
nazimiljøene i helt vanlige ungdomsmiljøer.
Ingen kjenner identiteten
Hvem som skjuler seg bak navnet DJ Adolf er det ingen som vet. Men
om man gjør et kjapt søk på internett finner man nettsider hvor man
enkelt kan laste ned låtene. Det finnes også både norske og utenlandske
bloggere som anbefaler låtene hans til hverandre, og norske ungdommer
anbefaler han til hverandre via e-post.
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• Drap i St. Petersburg I begynnelsen av april

• Tysk nazistparti saksøkt

ble en student fra Senegal skutt og drept idet
han forlot en nattklubb i St. Petersburg, ifølge
en afrikansk forening i byen, melder adressa.no.
Skuddene var rettet mot en gruppe på fem-feks
personer, men ingen så hvem som stod bak.
Rasistisk vold er et stort problem i Russland, og
i løpet av 2005 ble tilsammen 28 personer drept
i rasistiske angrep, og 366 skadet. Senest i mars
ble en jente knivstukket av en slik årsak.

Den tyske landslagsspilleren i fotball, Patrick Owomoyela,
saksøker det tyske høyreekstremistiske partiet, NPD, for å ha
brukt et bilde av han i en rasistisk VM-brosjyre, skriver Politiken i følge Dagbladet. Owomoyela spiller for Werder Bremen
og er halvt nigeriansk. Det tyske hæyreekstreme partiet NPD
har i forbindelse med VM i Tyskland laget en brosjyre med
påfølgende tekst: «Hvit. Ikke bare fargen på trøya, men for et
ekte landslag», i følge det tyske fotballforbundet. Nå saksøker
Owomoyela NPD og retten påla partiet å fjerne bildet.

Ex-Vigrider tiltalt Tyske
for husbrann raselover
En 15 år gammel gutt tente først på huset til en etiopisk familie, før han noen måneder etter ble medlem
i Vigrid.

ble fulgt i
Sverige

Grunnen til at han tente på huset, var at han hadde kranglet om en
avisrute med en av sønnene i den etiopiske familien.
Før han tente på huset, hadde han samme dag fått vite at kjæresten
hans hadde byttet ut ham med en annen gutt, som var mørkhudet.
Han ville da tenne på huset til «dem han hatet».

På 1930-tallet innførte det
svenske UD tyske Nürnberglover i Sverige.

Ble døpt av Tore Tvedt
Etter brannen leste han på tekst-TV at nazilederen Tore Tvedt hadde
blitt kastet ut fra kommunen der han bodde. Han sendte da en SMS
til Tvedt der han spurte hvordan han kunne bli medlem, og hvordan
ting fungerte i Vigrid.

Det betydde at «ariske» tyskere
ikke kunne gifte seg med svenske jøder, og at ekteskap som
var inngått før denne loven ble
innført kunne annulleres.
Dette skal ifølge svensk historieforskning ha skjedd i flere
tilfeller.

I november 2004 ble han «døpt», og i april 2005 «konfirmert». I
en periode hadde han ukentlig kontakt med nazilederen på Stord, og
han kommuniserte med Tore Tvedt på e-post. «Jeg passet til og med
barnet til lederen på Stord. Barnet var bare tre måneder gammelt»,
forklarte han til Sunnhordland tingrett.
Fant naziutstyr
For statsadvokat Benedicte Hordnes var Vigrid et viktig tema under
utspørringen i retten. Hun spurte om guttens nazisympatier både før
og etter brannen natt til 17. mai 2004. «Det er dette som gjør saken
så alvorlig. Han sa ingenting om Vigrid til politiet. Likevel ble han
døpt og konfirmert etter brannen. Det viser at han er mer bevisst enn
han gjerne gir uttrykk for», sa Hordnes.
Da politiet ransaket huset hans, fant de bilder av Hitler, hakekorsflagg, hakekors, en bok om nazisme, og gutten skal ha gått med et
smykke med nazisymbol.

Nazist tatt for vold
mot innvandrer
I Sandnes i Rogaland, har en tidligere aktiv nazist blitt
satt i fengsel etter uprovosert vold mot en innvandrer.
23-åringen var på fest i Sandnes
da det skjedde. Nazisten sto ute
og snakket i telefonen, da offeret
kom forbi. Han hadde vært i et
selskap med kona og sine tre
barn, og var i ferd med å parkere
bilen, da 23-åringen kom bort til
ham og spurte om han snakket
norsk. Før offeret rakk å svare
ble slått ned så han datt bakover
mot bilen. Nazisten fortsatte å slå
og sparke, mens han gjentok en
engelsk setning flere ganger der
ordet «kill» var det viktigste. Den
vettskremte familien ble stående
og se på volden. Mannen kom seg
til slutt unna, uten synlige skader.
Da politiet kom til åstedet ble de
tatt imot med nazihilsener.

Aktiv i naziorganisasjoner
23-åringen, som tidligere har
vært aktiv i nazigruppene Vigrid
og Blood and Honour, ble dømt
for rasistisk vold i Sandnes tingrett. Han har også tidligere blitt
dømt for uprovosert og rasistisk
vold, fyllekjøring, råkjøring,
kjøring uten førerkort og heleri.
Dommerne gav ekstra streng straff
siden angrepet var uprovosert mot
en tilfeldig forbipasserende, og at
offerets familie ble stående som
hjelpeløse vitner. Han ble dømt
til å sone åtte måneder i fengsel
og fikk 10 000 kroner i bot. Han
mistet også retten til å kjøre bil for
resten av livet.

Prestene var drivkraften
Hovedansvaret for at lovene
ble håndhevet må legges på de
svenske prestene, godt hjulpet av
svensk UD.
Resultatet av disse lovene
ble at mange mødre ble aleneforsørgere, og på grunn av
datidens ekteskapslover ble
barna frosset ut av samfunnet
og stemplet som «lausunger».
Fra og med 1937 måtte svensker
undertegne dokumenter om eget
opphav, før de kunne gifte seg
med tyskere.
– De var alle nederlendere
Sveriges tilknytning til naziTyskland har blitt forsket på i
seks år, etter bestilling fra den
svenske regjering.
I år 2000 ble 29 millioner
svenske kroner gitt til mange
forskjellige prosjekter rundt
svensk samtidshistorie.
Et av de andre prosjektene
var «ariseringspolitikken» i
det svenske samfunnet. Denne
politikken gikk blant annet ut
på å ekskludere jøder fra alle
foretak, og boikott og diskrimineringsaksjoner gjorde at mange
bedrifter ble tvunget til å si opp
jødiske ansatte.
Denne politikken ble forbigått
i stillhet av svenske myndigheter.
Som en kontrast viste forskerne
til Nederland som eksempel. Der
ble alle Nürnberglover avvist
med begrunnelsen at det verken
fantes ariske nederlendere eller
jøder. De var alle nederlendere.
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Takk for støtten i 2005:
Partier/ humanitære organisasjoner
Aursund Sanitetsforening
Bodø Norsk Folkehjelp
Borgan Sanitetsforening
Brandbu Sanitetsforening
Buksnes og Hol Bondekvinnelag
Børselv Oppvekstsenter
Drangeid Sanitetsforening
Eivindvik Gulen Sanitetsforening
Enebakk Fagforbundet
Flagstad Sanitetsforening
Folkets Vel IOGT
Fosnes Sanitetsforening
Frogner Sanitetsforening
Fræna Arbeiderparti
Gausdal og Haukebø Sanitetsforening
Gjerdrum Arbeiderparti
Gran Senterparti
Grimstad Arbeiderparti
Grong SV
Halden SV
Haltdalen Sanitetsforening
Hareide og Ulstein NTEU
Haugesund Kiwanis
Helgerød Sanitetsforening
Hellesøy Sanitetsforening
Hoffstaddalen Bondkvinnelag
Hordaland Senterparti
Horten Sanitetsforening
Høvåg Bondekvinnelag
IOGT-J. Oslo og Akershus
Karmøy SV
Kolbein Sterke IOGT
Kolvereid Sanitetsforening
Kongsvik Sanitetsforening
Kvalsund Sanitetsforening
Kvam Sanitetsforening
Kvelde Bygdekvinnelag
Losje Vårsol
Lyefjeld Sanitetsforening
Lørenskog Arbeiderparti
Lørenskog Lions Club
Lørenskog Røde Kors
Meisingset Bygdekvinnelag
Mykdalen Bygdekvinnelag
Nannestad Bondekvinnelag
Nannestad SV
Nedre Sigdal Sanitetsforening
Nes Bygdekvinnelag
Njardøy Sanitetsforening
NKP Midt Norge
Nord-Fron SV
Os Sanitetsforening
Oslo og Akershus IOGT
Rindalskogen Nei til EU
Risør og Tvedestrand Human Etisk
Rogaland distrikt av NKP
Rygge SV
Rødven Bygdekvinnelaget
Røra Sanitetslag
Rørvik Sanitetsforening
Sagvoll Sanitetsforening
Sandefjord SV

Sanitetsforening,Kjølstad
Sanitetsforening,Singsås
Sarpsborg NTEU
Sauherad SV
SIB Fagforening
Skaubygda Sanitetsforening
Skjeberg Bygdekvinnelag
Skjettenbyen Kvinne og Familielag
Stange Norsk Folkehjelp
Stathelle Sanitetsforening
Stod Sanitetsforening
Storforshei Sanitetsforening
Styrvoll Sanitetsforening
Sunnylven Bygdekvinnelaget
Svelvik KrF
Søndre Land Arbeiderparti
Sør-Meløy Sanitetsforening
Sør-Stjørna Bondekvinnelag
Sørumsand SV
Time Bondekvinnelag
Time Sanitetsforening
Tranvik Sanitetsforening
Tromsø NTEU
Tverrbygda Sanitetsforening
Tverrved Sanitetsforening
Tysvær SV
Ulstein Sanitetsforening
Vestre Toten Norsk Folkehjelp
Vestre Toten SV
Viken Sanitetsforening
Vinstra Sanitetsforening
Ytterøy Bygdekvinnelag
Øksendal Bygdekvinnelaget
Ølen Arbeiderparti
Østensjø SV
Østfold Nei til EU
Øyedal Sanitetsforening
Øystese Bondekvinnelag
Ålesund KRF
Åmot Bondekvinnelag
Ås og Frogn NTEU

Fagforeninger
Alnor Kjemiske Fagforening
Arendal Jern-og Metallarbeiderforening
Aukra Fagforening avd. 203
Avd. 111/37- Arbeidstilsynet Ntl
Avd. 121 Brusveen Jern og Metallarbeiderforening
Avd. 150 Fellesforbundet Leksvik-Mos
Avd. 46 Nedre Romerike Næringsmiddelarbeiderforening
Avd. 545 Farris Skog og Land
Avd.119 Fagforbundet
Avd.354 Enebakk Fagforbundet
Avdeling 730 Fellesforbundet
Banepersonalets Forening
Bergen Næringmiddelarbeiderforening NNN
avd. 28
Bjerke Fagforening
Bodø Kjemiske Arbeiderforening
Chokoladearb. forening Nidar
Dagbladets Grafiske Klubb

El & IT Forbundet Trøndelag
EL & IT Forbundet Østfold
Elektrikernes Fagforening Trøndelag
Engene Arbeiderforening
F.L.T. avd. 20
Fagforbundet avd 333 Averøy
Fagforbundet avd. 193
Fagforbundet avd. 26
Fagforbundet avd. 69
Fagforbundet Bamble
Fagforbundet for Fylkeskommunale og s
Fagforbundet Fredrikstad 013
Fagforbundet Haram
Fagforbundet Haugesund-Utsira
Fagforbundet Rogaland
Fagforbundet Skien avd. 024
Fagforbundet Svelvik
Fagforbundet Ullensaker
Fellesforbundet
Fellesforbundet Nordre Nordland
Fellesforbundet Sunnhordaland
FF avd. 87 Kjeller Jern og Metall
Finansforbundet
Forbundet For Ledelse og Teknikk
Forbundet Ledelse og Tekn avd.
Fredrikshald Kjemiske
Fredrikstad Fagfor. avd.002 FF
GE Hydro Fellesforbundet avd. 099
Glåmdal Fagforening
Grafisk Klubb Mediasite Vestfold
Grenland Bygningsarbeider Forening
Grenland Jern og Metall
Haram Sandøy Fagforening
Haugesund Tjenestemannsforening NKF
Herbergåsen Kjemiske Fagforening avd. 202
Hotell og Restaurantarbeiderforbund avd.
Hotell og Resturantarbeiderforening avd. 23
HRAF avd. 105 Agder
Hunton Arbeiderforening
Ingeniørv Arbederforening
Kasserer Fagforbundet avd.359
Kr.sand og omegn Fagforening
Kr.Sund Kjemiske avd. 125
Kristiansand Bygn.arb.forening
Levanger kommunale Forening
LO i Gjøvik
LO i Grenland
LO i Kongsvinger Folkets Hus
LO i Trondheim
LO Nedre Romerike
LO Ytre Nordmøre
Meieriarbeidernes Forening
Molde Handel og Kontor
Moss Cellulose og Papir
N.N.N. avd. 88
NGF Midt-Norge
NGF Sør-Øst
NNN 613 Næringsmiddelarb. For.
NNN avd. 2
Nopef avdeling Østereidet
Nordland Fylkeskomm. Forening
Norges landbrukhøyskole Ntl For 94
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund

Norsk Næring og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Post og Kommunikasjonsforbund
Norsk Tjenestemannslag
NTL 105
NTL 113-3
NTL 177/76 Norges Forskningsråd
NTL 2-24 Rikstrygdeverket
NTL 33 - SND
NTL avd. 116-12
NTL For 16 Norges Sjøkartverk
NTL For. 90
NTL. avd. 109-62 Oppland
Oljearbeiderforeningen avd. 10
Oslo Grafiske Fagforening
Oslo Havnevesens Personalforening
Porsgrunn Met. Fagfor.
Porsgrunn Metallurgiske Fagforening
Ranheim Arbeidsmannsforening
Rissa Handel og Kontor avd. 174
Salten Bygningsarbeiderforening
Servicebo Norsk Post - og Kommunikasjons
forening
Skoleetatens Fagforening
Skolenes Landsforbund
Skolens Landsf. Sør-Trøndelag
Slemmestad Arb. forening
Stavanger Kjøttindustriarb.for.
Stavanger Kommunearbeiderforening
Strømmen og Lillestrøm Kjemiske Arb.for.
Sunndal Kjemiske Fagforening
Sykkylven Fagforening avd 142
Telemark Fylkeskommunale Forening
Tjenestemannslaget NTNU NTL/Forening 92
Tromsø Grafiske Forening
Utdanningsforbundet i Suldal
Utdanningsforbundet Asker
Utdanningsforbundet Fitjar
Utdanningsforbundet Møre og Romsdal
Utdanningsforbundet Oslo
Utdanningsforbundet Rennesøy
Utdanningsforbundet Skjervøy
Utdanningsforbundet Sortland
Utdanningsforbundet Stjørdal
Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag (VGO)
Utdanningsforbundet Vefsn
Vekstedklubben v/Aker Stord
Verkstedklubben BMW
Verkstedklubben V/Draka Norsk Kabel
Vestfold Fylkes Skoleneslandsforbund
Vin og Brennevinarbeidernes forening
Østensjø Fagforbund avd 635
Årdal Kjemiske Fagforening

Andre
Bislet bilutleie
Dal skole
Hei! reklamebyrå
Mekong frukt og grønnsaker
Norakom

Vi takker disse foreningene for støtten i 2005.
Vi vil også takke alle privatpersoner som har støttet oss.
Støtte SOS Rasisme økonomisk?
Det viktigste du kan gjøre er å bli medlem, men hvis du ønsker å gi et større bidrag, setter vi svært stor pris på det.
Gaver på mellom 500 kroner og 6000 kroner fra privatpersoner gir også skattefradrag (merk gaven med navn og adresse)!
Fra privatpersoner: 7874.05.34709
Fra foreninger og bedrifter: 7874.05.34687
SOS Rasisme Økonomiutvalget, Postboks 297, 5501 Haugesund
Tlf: 52 71 21 75
Faks: 52 71 21 62

Aktuelt

side 8
• Svenske postbud tvinges til å levere rasistpropoganda
27. mars ble svenske postbud tvunget til å levere ut det mange mener
er rasistisk propaganda for partiet Nationaldemokratene i Sverige,
meldte VG Nett.
– Det er et rasistisk parti som kan kobles til nazistiske grupper.
Det finnes åpne antisemitter i partiet, sier journalist og ekspert på
høyreekstremisme Daniel Poohl til Expressen. Det er i Stockholm
og Uppsala postbudene var nødt til å levere ut propagandaen. – Vi
beklager dette overfor postbudene som tvinges til å dele ut dette. Det
her er ulempe ved ytringsfriheten, sier Alf Mellström i Seko i Posten til
den svenske avisen Expressen.
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• Nazistverving på nettet – Foreldre må våkne hvis barna deres endrer
politisk syn og begynner å komme med rasistiske uttalelser. Det er blitt mindre
uniformering med årene, så det kan være vanskeligere å oppdage om barna er
blitt medlem av en nynazistisk organisasjon, sier Anders Eckermann Eikeland fra
SOS Rasisme. Han snakker om verving til blant annet grupper på møteportalen
Blink på dagbladet.no, hvor nazister driver skjult propaganda og lokker unge folk til
seg. Det er viktig at både foreldre og nettmoderatorer holder et øye med hva som
foregår på nettet, særlig møtesteder for unge. Om den unge chatteren plutselig
kommer med rasistiske uttalelser og ensidige historietolkinger, kan det være et
godt tegn på at hun eller han er påvirket av hjernevasking annet-steds fra.

• Naziststopp i forsvaret
Forsvarsminister Leni Björklund slår
fast at det ikke skal finnes nazister i det
svenske forsvaret, skriver Aftonbladet
tekst-TV. «Det ryms inga nazistiska
värderingar i en verksamhet som ytterst
syftar till att med vapenmakt försvara alla
svenskar», skriver Björklund i en kommentar. Nylig ble en 20-årig vernepliktig
som er aktiv nazist, dømt for våpenforbrytelse.

22 år gamle Avin stevnet staten
etter at hun og hennes seks år
gamle datter Aida ble nektet
beskyttelse i Norge. Både UDI og
Utlendingsnemda (UNE) ga avslag
med begrunnelse at det ikke er fare
for den lille familiens liv hvis de
blir sendt tilbake til Iran. Det er er
nettopp faren for Avins liv og helse
som hennes advokat Ellen Karine
Hektoen skal sansynliggjøre i Oslo
tingrett. Den sivile rettssaken er
berammet til å vare i to dager.

Hevder Iran er trygt
Statens advokater og UNE
hevder Avin ikke risikerer livet
eller umenneskelig behandling,
at det er uproblematisk å ta ut
skillsmisse og at den Iranske
staten beskytter kvinner som blir
utsatt for vold i hjemmet. Dette
strider mot utallige vitnemål og
rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner.
I fjor fikk en annen iransk kvinne
medhold i Oslo tingrett i en tilsva-

rende sak, men staten anket saken.
I ankesaken i lagmannsretten
klarte statens advokater å så tvil
om troverdigheten til kvinnen,
og retten avviste kvinnens krav.
Også i Avins sak prøver staten å
vinne på «troverdighetskortet».
Det har nemlig kommet frem at
Avin oppga feil opplysninger om
reisen fra Iran til Norge, fordi hun
ble fortalt at det lønte seg å si at
hun ble smuglet inn i en container. Dette er en kjent metode som
Utlendingsmyndighetene bruker

Vigrid anmeldte bruk av en
blondinevits trykket i TelemarksAvisa 6. mars. Vigrid, ved Thorgrim O. Bredesen, mener vitsen
framstiller nordiske kvinner som
«billige luddere», og at mediene
i Norge er delaktige i et komplott,
«et politisk styrt mord på den
hvite rase».

Foto: Trond Thorbjørnsen

20. april startet rettssaken mellom iranske Avin Yousef Khadir og den norske staten.
Resultatet vil avgjøre om Avin og datteren Aida får bli i Norge.
AV OLA MELBYE PETTERSEN

• Blondinevitsanmeldelse

Foto: Trond Thorbjørnsen
Rettsaken til Avin ble fulgt av både NRK og
TV-Norge. Her fra en pause i rettsaken, mens
støttemarkeringen foregikk.

for å unngå å ta stilling til det faktiske beskyttelsesbehovet.
Aksjonene fortsetter
Mens rettssaken pågikk holdt
SOS Rasisme og støttegreuppa

for Avin på Lillehammer en punktdemonstrasjon utenfor rettslokalet.
Rettssaken til Avin er bare en av
mange saker som viser behovet
for en ny asylpolitikk, spesielt
for kvinner og barn. Et stort antall
organisasjoner har derfor gått
sammen om et opprop med krav
til poltikerne. Oppropet kan leses
på www.avin.no.
Da AntirasisteN gikk i trykken
var resultatet av rettssaken fortsatt
ikke klart, men uansett utfall vil
SOS Rasisme og mange andre
fortsette kampen for en mer menneskelig flyktningpolitikk!

En uke til minne om Halabja og Anfal
– «Kurdernes holocaust»
I mars ble det arrangert fakkeltog, utstillinger, filmvisninger og andre kulturarrangementer flere steder i
landet. Bakgrunnen var minnemarkeringen for folkemordet mot kurderne i Irak.
Svartehavet
Det
kaspiske
hav

TYRKIA
KURDISTAN
Middelhavet
SYRIA

IRAK

IRAN

KUWAIT

Persiske
Golf

Ill: t-t

Kurdistan
• Kurdistan er en betegnelse på landområdene der den kurdiske befolkningen
bor, et område som strekker seg over
Tyrkia, Syria, Irak og Iran
• Kurderne er et gammelt fjellfolk som
har eksistert i midtøsten i 4000 år
• Antall kurdere i verden anslås til 40
millioner
• I flere hundre år har kurderne vært
undertrykt av forskjellige stater som
griper inn i de kurdiske områdene
• Kurderne har kjempet, og kjemper
fortsatt, for å beholde sin egen kultur,
språk og selvstendighet.
I Norge bor det i dag over 6000 kurdere

AV OLA MELBYE PETTERSEN
I 1987 innledet det daværende Saddamregimet en etnisk rensing av den kurdiske
befolkningen i Nord-Irak. Kampanjen, som
fikk navnet «Anfal», varte fram til 1989. I
løpet av de to årene ble 4500 kurdiske landsbyer jevnet med jorda mens tusenvis av sivile
ble hjemløse, såret og lemlestet.
Totalt regner man med at 182 000 sivile
mistet livet i løpet av den brutale Anfal-kampanjen.
Halabja
Den 16. mars var det 18 år siden Saddam
Hussein brukte kjemiske våpen mot den
kurdiske byen Halabja. Mer enn 5000 sivile
ble gasset i hjel og mer enn 10 000 andre ble
skadet, mange lider fortsatt av senskader som
følge av angrepene, og et stort antall barn har
siden blitt dødfødt eller født med store funksjonshemninger.
Markeringene
I Oslo ble det holdt flere forskjellige markeringer. 16. mars arrangerte de kurdiske gruppene i SOS Rasisme, kulturhuset Salam i Kur-

Fra markeringen i Bergen

distan og andre frivillige et fakkeltog til minne
om Halabja. Under paroler som «Halabja er
kurdistans Hiroshima» gikk hundrevis av kurdere og antirasister i tog fra Jernbanetorget til
Stortinget. Den palestinske forfatteren Ahmad
Abu-Matar, som også er medlem av en arabisk
støttekomité for kurdiske rettigheter, var en
av mange som holdt appell foran Stortinget.
Under markeringen ble det også overlevert et
brev til Stortinget, om å anerkjenne Halabja og
Anfal som folkemord mot kurderne.
18. mars hadde Norsk Filminstitutt stilt en

sal til disposisjon for visning av flere kurdiske
kortfilmer. Blant filmene var den prisvinnende
kortfilmen «Bawke» av den norsk-kurdiske
regissøren Hisham Zaman. 24. til 25. mars
ble det holdt en stor kunst- og fotoutstilling
på Internasjonalt Kultursenter og Museum
(IKM) på Grønland. En sterk blanding av
vakker billed- og fotokunst, og fotobevis av
overgrepene bidro til en minneverdig utstilling.
Også i Bergen og Kristiansand ble det holdt
forskjellige markeringer.

SOS Rasisme i Norge
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«

Alle er like fo
for alle må væ
17. mai arrang
– Harrys Gym

Historie og mål
Amund Maarud & The Grand støtter SOS
Rasisme i sitt arbeid med å få bukt med et av
samfunnets største onder, nemlig rasisme. Selv
om dette fenomenet for de aller fleste av oss
fremstår som helt uforståelig, eksisterer det
dessverre fortsatt over hele verden. Vi spiller
musikk som stammer fra afro-amerikansk
tradisjon og har alltid sett på kulturutvekslingen mellom folkeslag som en av de største
musikalske gaver. Musikken er det universielle
språket som når alle, uansett etnisk bakgrunn.»
– Amund Maarud & The Grand

17. mai for alle så dagens lys i 1983. Bare
noen dager tidligere hadde det blitt ringt
inn en bombetrussel mot 17. mai toget
i Oslo. Trusselen kom fra det nazistiske
miljøet som mente barnetoget var blitt
for fargerikt. 17 mai for alle kom som en
reaksjon og protest mot de som ønsket å
misbruke nasjonaldagen og påtvinge den
et nasjonalsjåvinistisk og rasistisk innhold.
Arrangementet ble de første ti årene avholdt
i Spikersuppa, i 1993 ble det flyttet til Kubaparken på Grünerløkka.
Målet har hele tiden vært å samle et stort
mangfold av mennesker til en positiv nasjonaldagsfeiring, med mangfoldig musikk og
kultur som ramme.
Det har for oss vært viktig å vise at alle,
uavhengig av nasjonal og etnisk opprinnelse, språk, tro og seksuell legning, kan
feire 17. mai sammen. Arrangementet har
hatt stor framgang de siste årene, med økt
oppslutning fra både publikum og artister.
Mange av Norges mest kjente artister har
stilt opp gratis for å støtte saken, og de siste
årene har mellom 10 og 15 000 publikummere vært med på å feire 17. mai for alle.
Samtidig har det vært episoder som tydelig
har vist behovet for et antirasistisk fokus
på 17. mai. I fjor gikk debatten om å tillate
samiske flagg i Oslo. Det aktualiserte behovet for å diskutere hva slags nasjonaldag vi
ønsker. Oslo er den den byen det bor flest
samer i Norge, og det samiske flagget er et
offisielt norsk flagg.
I år har heldigvis ikke enkeltes ønsker om
å nekte vår egen urbefolkning å vise sin
identitet preget mediebildet i samme grad.
Vi jobber hele tiden for å gjøre arrangementet bedre, bredere og med et enda
tydeligere budskap. Vi vil at 17. mai for
alle skal være en meningsfull og viktig del
av nasjonaldagsfeiringen, et sted der alle er
velkommen!
Gratulerer med dagen!
Hilsen SOS Rasisme

www.harrys-gym

«

www.amundmaarud.no

Program

15.00 Kimbara Salsa Band
15.45 Harrys Gym
16.30 Jah Ark Manifest
17.15 Chris Lee
18.00 Kapten Röd &
18.45 Grand Islan
19.30 Number S
20.15 Amund

«

Jeg synes det er veldig fint å
få lov til å bruke 17. mai til å
støtte opp om en så positiv sak.
Siden vi lever i et flerkulturelt
samfunn er jo nettopp nasjonaldagen en perfekt anledning
til å markere en antirasistisk
holdning.»
– Chris Lee

NB! Det ta
Følg me

«

Let men be juged by the content
of their caracter and not by the
colour of their skin»
– Jah Ark Mannifest

www.arkmanifest.com

Integrering
For de fleste er 17. mai et av årets høydepunkter, en feiring av landet vi bor i og
idealer om frihet og likhet. Det er en dag
hvor nordmenn har en åpen og positiv
innstilling til hverandre.
Dessverre er 17. mai også en dag som kan misbrukes, nasjonal stolthet og tilhørighet kan bli til
nasjonalsjåvinisme. Det er på denne dagen viktig å
minne om at Norges historie etter 1814 ikke bare er
synonymt med frihet, likhet og rettferdighet – den
er også historien om nasjonalsjåvinisme og rasisme.
I dag er dette en del av historien vår de aller fleste
tar avstand fra, og helst ikke vil tenke på den 17.

mai. Men nettopp på nasjonaldagen er det viktig at
vi holder fast på oppgjøret med disse overgrepene;
Slavehandelen, raseforskningen, utestenging av
jødene og assimilering og tvangssterilisering av
etniske og nasjonale minoriteter som romanifolket
og samene. Nettopp nasjonaldagen er en dag vi
bør bruke til å tenke gjennom hva slags samfunn
vi vil ha, og hvordan idealene i 17. mai talene kan
realiseres.

for å «fornorske seg»
om en del politikere v
og assimilering.

For SOS Rasisme er 17. mai en antirasistisk merkedag, en stor og fargerik folkefest for alle som bor
i Norge. Vi håper alle blir med på festen!

Å integrere seg bety
funnet, med gjensidig
er de som «misforstår
de samme som forkast
samfunn.
I dag HAR vi et fle
flerkulturelt samfunn

Hovedtemaet for 17. mai for alle er integrering
Altfor ofte blir integrering omtalt som noe bare
«de andre», innvandrerne og minoritetene, skal gjøre

Assimilering = Å tvi
på egen kultur, krav o
Integrering = Å in
helhet
Et integrert samfunn

«

Vi støtter tanken om å inkludere, og ikke
slå handen av. Derfor støtter vi også
SOS Rasisme i kampen mot diskriminering
og undertrykkelse.»
– Number Seven Deli

www.numbersevendeli.no

«

or Harry! 17. mai
ære landets beste
gement.»

m.com

en marginal bit av en tabloid
«sannhet» er ikke nok for ikke
å tillate alle mennesker, uavhengig av etnisk bakgrunn å trives i
samfunnet. Oslo er vel bedre enn
som så? nesa opp av avisenes
stereotyper og inn i et samfunn
av likeborgere.»
– Grand Island

www.grandisland.no

m

& Majorerna (S)
nd
Seven Deli
Maarud & the Grand

«

Kimbara er et band som
bygger opp en flerekulturelt
samspill. Bandet setter fokus
på internasjonalisering og
samarbeid mellom utøverer.
Bandet ønsker med dette å styrke
sin holdning mott rasismen i
Norden. Vi tror at gjennom
musikken som språk kan rasse
problematikken bedre seg.»
– Kimbara Salsa Band

as forbehold om endringer i programmet.
ed på beskjeder fra scenen.

kimbara.blogg.no

«

Kapten Röd är en artist som lägger
stor tyngd på texterna, där han tar upp
verkligheten och kulturen omkring honom.
Han kämpar mot trångsynthet och samhällets orättvisor, med hjälp av kritiska men
uppmanande postiva texter. Håll ut!»
– Kapten Röd
www.getup.se/musik/kapten_rod/kapten_rod.php

mot segregering

». Av og til kan man lure på
vet forskjellen på integrering

nge minoriteter til å gi avkall
om ensidig tilpassing.
nnlemme flere kulturer i en

n = Et mangfoldig fellesskap

yr å leve side om side i samg respekt for hverandre. Ofte
» betydningen av integrering,
ter tankene om et flerkulturelt

erkulturelt samfunn, og i et
er integrering grunnleggende

viktig. Integrering handler om å bryte ned sperrer
mellom grupper. Det handler om å kunne møtes i
samfunnet på likt grunnlag, med samme rettigheter
og muligheter.
For SOS Rasisme er integrering det samme som
kamp mot rasisme. Der rasisme står for diskriminering og utestenging, står antirasisme for likeverd
og integrering.
I Norge fokuseres det på innvandringspolitikk
i de fleste debatter der innvandrere er et tema.
Innvandringspolitikken har blitt verktøyet som
skal «løse» sosiale problemer blant innvandrere og
minoritetsgrupper.
Det vi trenger er ikke enda en innvandringsdebatt,
vi trenger en integreringsdebatt og en god integre-

ringspolitikk. Vi trenger ikke enda strengere grenser
der flyktninger ikke gis beskyttelse, vi trenger like
vilkår og respekt for alle som lever i Norge.
I dag er det dessverre ikke sånn:
– Arbeidsledigheten blant «ikke-vestlige» innvandrere er nær tre ganger høyere enn hos andre
nordmenn. Ofte får ikke innvandrere jobb, selv om
de er overkvalifiserte.
– Blant «ikke-vestlige» innvandrere i arbeid er
gjennomsnittsinntekten ca. 20% lavere enn hos
resten av befolkningen.
– Innvandrere sliter på boligmarkedet
– Innvandrere nektes adgang til utesteder og andre
sosiale arenaer.
Disse skillene mellom innvandrere og andre nordmenn må brytes ned.

Foto: Adam Tumidajewicz

Vi vil ikke ha et samfunn som bygger på undertrykking og utestenging av minoriteter. Norge skal være
et land der alle er like mye verdt, uansett nasjonalog etnisk opprinnelse. I Norge skal man respekteres
for den man er, ikke hvordan man ser ut. Mennesker
er individer, uansett hudfarge!
Vi må anerkjenne at norsk kultur verken er homogen eller statisk, den har aldri vært det og vil heller
aldri bli det. For å få et integrert og flerkulturelt
samfunn trenger vi steder å møtes, der alle kan
delta på likt grunnlag. Vi trenger steder der vi kan
samles og feire at vi har et mangfold, og at vi er
glade for det.
Det er det 17. mai for alle handler om!

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

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

17. mai for alle barna

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

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

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

Ikke alkohol fra oss/
oppfør deg menneskelig
SOS Rasisme er en rusfri

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

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

Coop
sponser
17. mai
for alle

Radio Latin-Amerika
Radio Latin-Amerika vil ha
sendinger fra 17. mai for alle
Sendingen kan høres på
www.radiolatinamerika.com (fra klokken 15.00)

Takk til:

og på 105.8 (fra kl. 18.00)

Reklamebyrået Hei!
Bærum SOS Rasisme
SEIF – Selvhjelp for
Coop NKL
innvandrere og flyktninger
Det Mosaiske Trossamfund
Skedsmo SOS Rasisme
Fotograf Sebastian LudStylist Margrete Gilbo
vigsen
Jern og Metall Oslo, avd. 1 av Versted Mandelbrot
Fellesforbundet
Takk til alle frivillige og artister
Lørenskog SOS Rasisme
som har gjort arrangementet
NOAS – Norsk Organsiasjon
mulig!
for Asylsøkere
Oslo Sosialistisk Venstreparti
Oslo Vest SOS Rasisme
For oppdatert takkeliste se:
Oslo Øst SOS Rasisme
www.17maiforalle.no
Probat DA

___stk Lightere kr 10,___stk Ballonger kr 5,-

___stk Nøkkelbånd kr 25,-

___stk «Ikke mobb kameraten min»
(tøymerke) kr 20,___stk «Knus Nazismen»
(tøymerke) kr 20,NB! Dette er et lite utvalg av det materiellet som finnes.
Gå på internettsiden vår, www.sos-rasisme.no for større
utvalg eller spør oss om en materielliste.
Navn: _____________________________________
Adresse: ___________________________________

 Jeg vil bli aktiv!
 Jeg vil bli medlem!

Postnr/ sted: ________________________________
Adressaten betaler
for sending i Norge

Kr 25.- for personer under 26 år

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

Underskrift: ________________________________

Distribueres av
Posten Norge

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo

Tlf: E-post: _____
___stk
jakkemerke på nynorsk! kr 15,___stk
jakkemerke på bokmål kr 15,-

Telefon: ____________________________

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.

Du kan også bli medlem på: www.sos-rasisme.no/blimedlem

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

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

17. mai for alle i Oslo
Oslo og Akershus SOS Rasisme
PB 9427 Grønland
0135 OSLO
epost: . . . .
17maiforalle@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .23 00 29 00
faks: . . . . .23 00 29 01

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

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

Ansvarlig redaktør:
Trond Thorbjørnsen
Redaksjonssjef:
Ola Melbye Pettersen
Redaksjonssekretær:
Mari Stine Johansen

Redaksjonen,
spesialnummer 17. mai for alle:
Kristian Ulyses Andaur
Mats Persson
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• Gi rasisme rødt kort!
LO og NISO (Norske Idrettsutøveres
Sentralorganisasjon) har regissert en
landsomfattende tegnekonkurranse
rundt kampen mot rasisme, fotball
og VM i Tyskland. Etter å ha vurdert
42 tegninger ble det klart at klasse
6C fra Ila skole går videre til finalen,
melder Dagsavisen, som også er
med på samarbeidet om konkurransen.

• Innrømmer å være rasister
En ny meningsmåling visesr at hver
tredje franskmann innrømmer å være
«litt rasist», melder nesteklikk. Året
før var resultatet på 25% selverklærte rasister. Meningsmålingen er
utført av CSA i november 2005 tett
etter opptøyene i Paris, hvor mange
av de opprørske ungdommene
hadde innvandrerbakgrunn.

• Rasismetrekk

• Rosa Parks Det amerikanske borger-

FIFA har laget nye, strenge regler
mot rasisme i fotballverdenen. Racing
Satander risikerer nå poengtrekk etter
hets og mobbing mot Barcelonas fargede
spissspiller Samuel Eto’o. Stillingen ble
2-2 mot Barcelona, men om Satander
trekkes for de tre poengene for rasismehetsen ligger de under Real Sociedad
på den utsatte 18. plassen, melder
Adresseavisa.

rettsikonet Rosa Parks, som nektet å gi fra
seg plassen på bussen til en hvit mann slik
loven krevde, ble tirsdag benådet, melder
nettavisen.no. Det var delstaten Alabama
som benådet Parks og flere andre dømt
for brudd på raseskillelovgivningen. Tre
senatorer protesterte i representantenes
hus i delstatskongressen. Parks døde i
oktober i fjor, 92 år gammel.

• Truet ungdom på Hadeland
I begynnelsen av april meldte
Oppland Arbeiderblad at flere
ungdommer på Hadeland føler seg
truet av annen, eldre ungdom, og det
er særlig ungdom med utenlandsk
opprinnelse som føler seg redde.
Flere ønsker nå å bedre situasjonen.
SOS Rasisme tar truslene alvorlig og
svarer med å gå inn for et lokallag på
Hadeland.

Enslig 13-åring risikerer utvisning Krever rasismefrie bedrifter
For å statuere et eksempel, vil norske myndigheter
tvangssende 13 år gamle Ashok Jegatiswaran ut av
landet.
AV ISELIN KNUDSEN SÆTERDAL
Ashok er en 13 år gammel gutt
som kom til Norge fra Sri Lanka
som enslig flykting for fire år
siden.
Foreldrene hans er det ingen
som vet hvor er. Faren hans er
mest sansynlig kidnappet av
De tamilske tigrene, og moren
har ingen sett eller hørt noe fra

siden tsunamien for litt over ett
år siden. Den eneste slektningen
i hjemlandet er bestefaren som er
alkoholiker.
Ashok går nå på Fjellhamar
skole i Lørenskog. Han har fått
et trygt liv i Norge, men nå er
det store muligheter for at han
blir utvist. Både foreldre og klassekamerater reagerer sterkt på

dette. Foreldre på skolen truer
med å gå til søksmål mot staten
dersom han blir utvist, og klassekameratene hans har startet en
underskriftskampanje om at den
unge gutten må få bli.
Lørenskog SOS Rasisme vil også
engasjere seg i saken. De har tatt
kontakt med skolen, og det lokale
Foreldreutvalget. Lokallaget er nå
i kontakt med Foreldreutvalget og
vil få til et planleggingsmøte med
foreldrene i løpet av kort tid.
La Ashok bli!

Lokallagsrunden

Aksjon på byen under regionskonferansen i Kristiansund i januar var en kald opplevelse.

Ålesund SOS Rasisme

Lokallaget har ikke hatt
muligheten til å gjøre så mye
i det siste, men de har stått en
del på stand i gaten hvor aktivistene har vervet og diskutert
med lokalbefolkningen i Ålesund. Planene deres fremover
er å se om de får til en utekonsert i sommer.
Bærum SOS Rasisme

Bærum SOS Rasisme er
ganske nytt, bare 1 ½ måned
gammelt, så de har ikke fått
satt ordentlig i gang med planlegging av ting. Men planene

deres fremover er å ha et planleggingsmøte hvor de legger en
plan for fremtidige aktiviteter
og hvordan de skal få flere
aktivister.
Sørum SOS Rasisme

Lokallaget i Sørum ble startet
opp 24. desember og har ikke
hatt noen store arrangement,
men styremøter, planer og
initativ mangler det ikke på.
Planer fremover for aktivistene i Sørum er å verve, stå på
stand under Sørumsanddagene
og de har begynt å tenke på en
konsert.

Foto: Anders Eikeland

Notodden SOS Rasisme

Lokallaget har konsentrert
seg om voldssaker i det siste.
Planene fremover er å være
synlig for mennesker som
føler seg trakassert, undertrykt
og mishandlet på en eller annen
måte. De ønsker å jobbe med
vanskeligstilte situasjoner
enten det gjelder barn, ungdom
eller eldre. Leder for lokallaget
har også tenkt å sende inn et
leserinnlegg for å sette fokus
på mobbing og rasistiske
handlinger for at folk skal få
øynene opp.

På den internasjonale
dagen mot rasisme, 21.
mars. satte Kjemisk Forbund (NKIF) fram tariffkrav
om rasismefrie bedrifter.
Kjemisk Forbund ønsker å inngå
en avtale med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri om rasismefrie bedrifter. Fagforeningen
foreslår at det settes sammen et
utvalg som skal utarbeide materiell og retningslinjer som legges
til grunn i arbeidet for rasismefrie
bedrifter lokalt.
I en pressemelding utdypes det
at «Kjemisk Forbund mener det er
viktig at bedrifter kan dokumentere
en rasismefri personal- og rekrutteringspolitikk.»
Et av målene er at bedriftene
skal synliggjøre at de oppfyller
kriteriene om å være en rasismefri
bedrift. Det foreslås derfor felles

markeringer fra Kjemisk Forbund
og Norsk Industri, og bevis med
for eksempel et skilt i aluminium
som skal henge på en synlig plass
i bedriften.
Leder i Kjemisk Forbund, Olav
Støylen, sier at det ikke er registrert
problemer med rasisme på bedriftene i dag, men at det allikevel er
viktig å sette fokus på rasisme som
et samfunnsproblem.
– Kravene som ble overlevert den
21. mars ble godt mottatt, forteller
Støylen. – Vi foreslår et bredt partsammensatt utvalg med representanter både fra sentrale og lokale
parter for å utarbeide retningslinjer
og hvilke krav det skal være til de
lokale partene for å bli erklært som
en rasismefri bedrift.
Utvalgsarbeidet sentralt mellom
Kjemisk Forbund og Norsk Industri skal være klart i løpet av 1. avtaleår, 1. april 2007.
Info på nett: www.nkif.no

Ivar, Jin, Andreas og Noman startet opp Bærum lokallag

Molde SOS Rasisme
Aktivister fra Molde lokallag var
med på SOS Rasismes landsmøte
i Lillestrøm i slutten av mars.
Planene for Molde SOS Rasisme
fremover er å sende aktivister til
17. mai for alle i Oslo. De skal
også ha vervestand på Moldejazz
som trekker mange folk fra hele
Norge. I tillegg har de planer om å
holde fordrag for konfirmantene i
løpet av våren eller eller på begynnelsen av høsten.

Foto: Gry Dat. Wold, Budstikka

Nedstrand SOS Rasisme
Aktivistene i Nedstrand har satt
fokus på skolekampanje den siste
tiden. De har vært på ungdomsskolen i 7. og 8. klasse hvor de holdt
foredrag om rasisme, nazisme og
homofobi. Etterpå hadde lokallaget rollespill hvor deltakerne fikk
bind for øynene og skulle stille seg
i hjørner som representerte et «ja»og et «nei»-hjørne. Det var for å
vise hva de mente om forskjellige
typer utsagn. Planene fremover er
å bevisstgjøre alle i nærmiljøet på
at de har fordommer og hva de kan
gjøre med dem.

Haugesund

Oslo

Trondheim

Molde

Bergen

Stavanger

Grenland

Lørenskog

Asker

Er et felles kontor for
Økonomiutvalget og
lokallaga på Haugalandet
ou@sos-rasisme.no
Tlf: 52 71 21 75 Faks:
52 71 21 62

Sentralt kontor for
Arbeidsutvalget,
Oslo og Akershus
fylkeslag og lokallaga
i Oslo
au@sos-rasisme,no
Tlf: 23 00 29 00
Faks: 23 00 29 01

Adresse: Fjordgata 25,
3. etasje
Tlf, kontoret:
73 53 07 27
Hogne Ormåsen: 474
01 380
trondheim@sosrasisme.no

Kontor på Folkets Hus i
4. etasje
Telefon: 71 20 16 30
Telefonen er betjent
mandag – lørdag
14.00–20.00
molde@sosrasisme.no

Ungdomshuset 1880
Pb 1237, 5017 Bergen
Kontortid: møter
tirsdager kl 17
Tlf: 924 50 979

Ungdomshuset
Metropolis
Adresse: PB 723
Sentrum
4004 Stavanger
Møter tirs kl 17-19
Mobil: 410 26 507
Kontor: 51 55 20 88

Porsgrunn
Gamleposten kulturhus
Kontakttelefon:
974 98 713

Kontor i
Aktivitetshuset Volt
Ingen fast kontortid
Telefon: 917 724 80
Telefon til Volt:
67 91 34 24

Rosenlund
Bleikerveien 52
1387 Asker
Ingen fast kontortid
Møtelokale med plass
til 30 personer
+ 2 kontorer
asker@sos-rasisme.no

kommentarer
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• Skoleuniform påtvinges muslimer

• Afrikansk NHH-student trakassert Gjentatte ganger
har den afrikanske studenten funnet kjøkkenet sitt nedgriset
av hakekors, Hitler-inskripsjoner og avføring, melder Bergens
Tidene. Hærverket har pågått over lengere tid, men 15. mars
slo alle rekorder. Med sprittusjtegnede hakekors på dører og
vegger, mat utover gulvet og mer til. Tidligere har noen lagt
igjen poser med hundeavføring utenfor døra. Studenten, som
ønsker å være anonym, og de to medstudentene han deler
kjøkken med er alle enige om at det må være andre studenter
bak hærverket. Politiet har henlagt saken.

Shabina Begum (17) er muslim i den britiske skolen. I mars i fjor
vant hun rettsaken som sikret henne å få gå i tradisjonelle religiøse klær. I år kaster de dommen fra i fjor og Begum risikerer å
måtte trosse sin religion for å gå i skoleuniform. Dommerne mente
Begums klesvalg ville gi elever i alle skoler muligheten til å vise
sin religion åpenlyst, noe de ønsker å unngå, melder VG Nett.
Den foreldreløse jenta ble utvist fra skolen da hun nektet å bytte
til skoleuniformen etter å ha brukt det tradisjonelle jilbab, og etter
dette ble saken overtatt av rettssystemet. 79 prosent av elevene
ved den 1000 elever store skolen er muslimer.

AntirasisteN nr 2 – 2006
• Russ banket etter rasismekjeft

• Karantene for samehets
Kvaløyslettaspilleren Espen Bruvold må hvile seg i
tre kamper fremover etter at han skrek «jævla same»
til Nordreisaspilleren Johan Anders Logje da lagene
nylig møttes, skriver adressa.no.
Opprinnelig gjaldt sanksjonen en måneds utestengelse, men etter at Troms fotballkrets behandlet
saken ble den omgjort til tre kamper. Fotballkretsen
understreker at de allikevel har nulltoleranse for
rasisme.

En blåruss havnet natt til lørdag 22. april i
klammeri med en annen mann på Domkirkeplassen i Stavanger, melder aftenbladet.no.
Russen hadde kjeftet på en jevnaldrende
for rasistiske uttalelser til en annen, i følge
politiet.
Russen mottok slag og spark og havnet på
legevakta. Han skulle per 22. april vurdere
om han ville anmelde hendelsen, da gjerningsmannen er kjent for politiet.

Politiet i Bærum –

Er de virkelig fargeblinde?
D

et er rart at jeg som passasjer i en
bil alltid er i fokus. Den potensielle
kriminelle som alltid må ha legitimasjon
på meg, selv om jeg kun befinner meg i
nærheten av mitt hjem.
Å bli kroppsvisitert fordi jeg sitter i
passasjersetet i en bil uten legitimasjon?
Det er neppe tilfellet, når jeg hører rundt
med andre venner som har vært i lignende
situasjoner.
Og hva klager de over, at jeg fyller et
passasjersete? Jeg har faktisk verken bil
eller førerkort, men likevel opplever jeg
stadig oppmerksomhet fra politiet. Jeg har
diskutert dette med en del folk, også mine
helnorske venner. De sier at det er rimelig
uvanlig for dem å bli stoppet og holdt så
lenge, når de ikke er med meg eller andre
med litt utenlandsk utseende.
Rutinekontroll må man akseptere, og det
har jeg ingenting imot. Men det er denne
negative holdningen jeg får servert nesten
hver gang av politiet som går innpå meg.
Jeg husker en episode fra da jeg var 16
år gammel og skulle besøke en venn. Midt
på dagen tok jeg bussen fra Eiksmarka
til Bekkestua og skulle deretter bytte til

bussen som gikk til Haslum. Dette er noe
som tar omtrent 20 sekunder siden det
ikke er så mange meter imellom bussholdeplassene. Plutselig kommer det to menn
gående mot meg, og det viser seg at de
er sivilpoliti. Jeg forklarte at jeg skulle ta
bussen videre til en kompis, men de lot
meg ikke gå. Jeg fikk servert de vanlige
spørsmålene; om jeg hadde dop på meg,
og om jeg var kjenning av politiet.
Dette førte til at jeg nesten mistet bussen,
for jeg stod der så lenge imens de sjekket
meg opp i registeret. Jeg husker godt at
jeg var den eneste med et litt «annerledes»
utseende akkurat der og da.
Har dette påvirket mitt syn på politiet i
senere tid? Jeg husker at jeg ble litt oppgitt akkurat den dagen, men ikke tenkte
særlig mer over det i senere tid. Men å
bli kontaktet av politiet nesten hver gang
jeg befinner meg her i Bærum? Ja, det
påvirker litt.
Selv like ved mitt hus har jeg ofte blitt
stoppet, og de samme spørsmålene blir
stilt – «Hva gjør du her? Er du kjenning
av politiet? Legitimasjon?» Det føles
virkelig som om jeg blir antatt for å ikke
bo i Bærum.

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.
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

Jeg pleier faktisk ofte å gå rundt med
pass, som jeg mener bør være en grei
måte å slippe unna så mye styr, selv om
det skulle virke høyst unødvendig. Og
som vanlig når jeg er passasjer og i nærheten av mitt hjem, en som egentlig ikke
burde pliktes til å ha legitimasjon på seg
konstant, tar de likevel passet mitt med
seg bort, og bruker gjerne 10-15 minutter på å forsikre seg om at det ikke er
«falskt». Noe de gjør svært høyrøstet.
Er dette riktig? Det jeg ikke fatter er at
jeg som faktisk er passasjer, alltid havner i
størst fokus av politiet her i Bærum. Ting
jeg tidligere ikke har tenkt over i det hele
tatt, sirkulerer stadig i tankene mine for
tiden. Er jeg et typisk bilde av en aktuell
forbryter her? Ungdom med utenlandsk
bakgrunn som befinner seg i Bærum?
Jeg sier ikke at politiet gjør en dårlig
jobb. Tvert imot. Men det er tydligvis
visse punkter noen trenger å forbedre seg
på. Å få unge til å føle seg som kriminelle
fra starten, vil fremmedgjøre politiet for
ungdommen. De frekkheter og nedverdigende holdninger som noen har, går
utover politifolk som faktisk gjør en god

jobb. Situasjoner lagrer seg i personene,
og plutselig går det utover en politimann
som bare gjør jobben sin.
Ubevisste fordommer vil jeg si befinner
seg blant noen tjenestemenn. De har fått
servert en holdning fra media som de
selv mener er rimelig sann. Politiet her i
Bærum gjør i hvert fall en fin jobb ved å
gi meg inntrykk av at jeg er en fremmed
på disse kanter av byen. Jeg kan være
rimelig sikker på at det er andre der ute
som deler min erfaring. I Oslo opplever
jeg sjelden et dårlig inntrykk av politiet,
selv om jeg faktisk befinner meg der
oftere enn i Bærum.

Ja, jeg har nå blitt «kjenning av politiet»
på disse kanter. Og inntil neste gang vi
møtes, håper jeg noen visse holdninger
blir revurdert.

ANDREAS ANTONIADES
LEDER BÆRUM SOS RASISME

Om Muhammed-saken
Nå

som alt oppstyret
rundt Muhammedkarikaturene har lagt seg litt,
kan det være lurt å ta et lite
tilbakeblikk på hva som egentlig
skjedde. På TV og i avisene så
vi bilder av rasende demonstranter som brant norske og danske
flagg. Noen mistet dessverre
hodet helt, og stormet ambassader og erklærte at krigen nå er
i gang.
Oppfordring til og bruk av vold
bør alle ta avstand fra. Ingen av
partene er tjent med dette, enten
det kommer fra israelske soldater eller arabiske demonstranter,
verken i Midtøsten, her i Norge,
eller andre steder. FRP og dessverre mange andre nordmenn
velger en generell mistenkeliggjøring av alt som er muslimsk
etter disse episodene. Hos noen
utvikler dette seg til utskjelling
og sinne mot islam og muslimer.
Hvordan oppfatter små barn det

når foreldrene deres sitter foran
TV-en og legger ut om «de kriminelle farlige muslimene» og
forteller at muslimer antagelig
kommer til å utføre terrorhandlinger mot Norge, og svelger
statistisk idioti om at muslimene vil være i flertall innen
2050? De tror selvfølgelig på
foreldrene sine, som alle andre
barn. I Drammen ble en norsk
åtteåring banket opp av andre
elever på skolen fordi faren
hans er muslim. Ikke for at han
hadde gjort de noe, ikke for at
han hadde sagt noe, ikke engang
fordi han er muslim selv, men
fordi han tilfeldigvis er sønn av
en muslim. Dette er ikke noe de
har kommet på av seg selv. Barn
blir ikke født rasister, de lærer å
bli det.
Man kan mene hva man vil
om Muhammed-saken. Man
kan synes redaktør Selbekk
er en ytringsfrihetens martyr,

eller man kan ha forståelse for
demonstrantene i Midtøsten,
som nok en gang har måttet
finne seg i å bli tråkket på
av Vesten. Men uansett hvor
sympatien ligger, så må man
huske en ting: I Teheran stormet omtrent 100 mennesker
ambassaden. Det betyr at cirka
6.999.900 mennesker holdt seg
rolig hjemme. Få muslimer støtter terror eller annen vold. Likevel har en populistisk Frp-politiker påstått at Drammen kommer
til å bli utsatt for terrorhandlinger, siden det bor såpass mange
muslimer der. Var alle tyskere
noen svin i perioden 1940-1945?
Er det kanskje snart på tide med
restriksjoner mot trøndere på fly,
ettersom et flertall av alle som
lager bråk på norske fly i fylla er
trøndere?

EVEN I. BOLSTAD, JON TRYGVE BERGSÅKER,
WILLIAM GRØNNEVIK
DRAMMEN SOS RASISME
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• Druknet på vei til Europa
«18 lik er funnet i sjøen i dag»,
meldte Dagbladet 15. mars i år. I
løpet av de siste seks månedene er
mer enn 1200 flyktninger druknet på
vei til Kanariøyene.
De siste 18 var som mange andre
afrikanske illegale emigranter på
vei til Tenerife, melder den spanske
avisa El Pais.

• Hijabstrid
Muslimske Asmaa Abdol-Hamid er den første programlederen på dansk TV med hijab, melder dagbladet.no.
Hun regnes som radikal islamist og er medlem av en
av de islamske organisasjonene som har saksøkt Jyllandsposten etter at Muhammed-karikaturene ble trykket.
Det er ikke alle som godtar henne i dansk TV. Organisasjonen «Kvinner for Frihet» krever allerede at Asmaa
tas av skjermen. – Jeg ønsker å gi folk et godt bilde av
hijab-kledte kvinner i Danmark, sa Abdol-Hamid selv i et
intervju før serien gikk på lufta.

«Gane»
Nå er grillsesongen, om ikke her, så i hvert fall rett
rundt hjørnet.
Min favorittmat på varme dager er litt sterk, litt frisk
og ikke altfor tung for da orker man å være våken hele
sommernatta.
Den indiske kyllingen trives godt sammen med couscous
og i tillegg kan du gjerne ha en grønn salat og / eller noen
grønnsaker på grillen. Og ikke glem noe mildt og kaldt,
som rømme eller yoghurt, til den hissige maten.

Indiskinspirert kylling (til fire)
2-3 hvitløksfedd
2 ss olje (raps-, soya- eller solsikke-)
1 ts chilipulver
1 ts salt
1 ts gurkemeie
1 dl yoghurt naturell
Evt. rød konditorfarge
4 kyllingfileter
1 lime

Hvitløken skrelles og hakkes fint og blandes med olje,
krydder og yoghurt i en vid bolle. Rør i noen dråper konditorfarge hvis du har.
Kyllingfiletene vendes i og marineres i minst to timer,
gjerne lenger. Grilles i ca. 5 minutter på hver side, eller
til de er gjennomstekte (når kjøttsaften er klar). Server
med en kvart lime til hver.
Filetene kan også skjæres i lange strimler og tres på
grillspidd, eller de kan byttes ut med kyllingklubber.
Marinaden passer like godt til fisk, svinekjøtt, scampi og
til grønnsaker som squash og sopp.
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• Nederlandsk innvandrerparti

Sett av datoene for de neste
Lokallagskonferansene nå!

Innvandrere i Nederland har startet sitt eget politiske parti for å hevde sine
interesser i en situasjon hvor innvandringskritiske politikere er på offensiven,
melder nrk.no. En uttalelse fra partiet melder at de har fått nok av negativ
oppmerksomhet rundt innvandring. De ønsker blant annet at muslimske
hodeplagg skal legaliseres over alt og at asylsøkere som har oppholdt seg
i Nederland i over fem år får oppholdstillatelse. Rundt samme tid i mars
presenterte den høyrevridde politikeren Geert Wilders sitt program for neste
år med blant annet krav om stopp av bygging av moskeer og skoler i fem år,
samt innvandringsstans for ikke-vestlige innvandrere.

Couscoussalat (til fire)
1 liten bunt vårløk
2 gode tomater
2 chili, røde eller grønne
1 liten bunt persille
3 dl vann
1 terning grønnsaksbuljong
4 ss god olivenolje
3 dl couscous
Salt og pepper

1. – 3. sept. 2006
2. – 4. feb. 2007
31. aug. – 2. sept. 2007
www.sos-rasisme.no/llk/

Mangolassi (til fire)
1-2 modne mango
3 dl mango- eller appelsinjuice
3 dl yoghurt naturell
Isbiter

Mangoen skrelles og deles i biter. Kjør deretter i blender,
med stavmikser eller med hjulvisp sammen med juice og
yoghurt. Ha isbiter i glass og hell lassien over.
God grillsommer!

Vårløk og tomater skjæres i små biter. Chili renses (ta
med frøene hvis du vil ha det veldig sterkt) og grovhakkes. Persillen hakkes og blandes med grønnsakene. Kok
opp vannet og løs opp buljongen. Bland i olivenoljen,
couscousen og grønnsakene. Dekk til og la det trekke i
5 minutter. Rør meden gaffel slik at alt blir blandet og
salaten blir luftig. Smak til med salt og pepper, og gjerne
litt sitron.

GURO WARHUUS SAMUELSEN

Denne salaten er like god varm, lunken og kald, alt
ettersom. Den kan også varieres i det uendelige med
andre grønnsaker, krydder og urter. Hva med en gresk
variant med fetaost og oliven? Eller kanskje med rosiner
og grovhakkede mandler?
Etter maten er det godt med noe søtt, og
ikke mange desserter er så enkle å tilberede
som den indiske yoghurtdrikken lassi. Den
smakssettes
vanligvis med sukker, salt (det er
faktisk godt!) eller frukt som banan
og mango. Tyrkisk yoghurt (på spann)
anbefales, da den er litt kraftigere på
smak, men vanlig norsk yoghurt går
også bra.
Foto: Trond Thorbjørnsen

Fremdeles norskopplæring
for asylsøkere noen steder
I Meråker kommune har asylsøkere fra Nustadbo
asylmottak fått norskopplæring sjøl om de ikke har
fått opphold i landet.
AV MARI STINE JOHANSEN
Ordningen er på 10 timer i uka og kostnadene deles likt mellom
Nustadbo Mottak og kommunen.
Kommunen og asylmottaket har vært enige om å opprettholde
ordningen, sjøl om den ikke er like omfattende som den var
tidligere da staten dekket alle utgiftene i forbindelse med denne
opplæringen.
Gjeninnføring?
Fra 1. januar 2003 opphørte ordningen med at asylsøkere fikk
norskopplæring også mens de ventet på behandlingen av asylsøknaden.
Det har fra flere hold blitt foreslått å gjeninnføre ordningen med
norskopplæring for beboerne i asylmottak uavhengig av status i
asylsøknadene for den enkelte. Regjeringen varslet da også en
gjeninnføring i Soria Moria-erklæringen, men det har hittil vært

uklart når norskopplæringen kommer på plass igjen. Myndighetene jobber med ulike modeller, og det er foreløpig uklart om
opplæringen skal legges til mottakene eller om kommunene igjen
skal få ansvaret.
En gjeninnføring er uansett ikke aktuell før tidligst i forbindelse
med statsbudsjettet. Det er knyttet en viss spenning til hvor stort
omfanget av norskopplæringa kommer til å bli.
Rett og plikt
I dag er ordningen slik at fra den dagen en asylsøker får innvilget
sin søknad om opphold i Norge, har vedkommende både rett og
plikt til norskopplæring og etter hvert deltakelse i introduksjonsprogrammet i den kommunen bosetting skal skje. Ofte tar det lang
tid å vente på bosetting, og i denne perioden skal asylsøkerne som
har fått opphold, ha et ordinært tilbud om norskopplæring i den
kommunen asylmottaket ligger. I Meråker kommune har politikerne gått inn for at også de som ikke har fått svar på søknadene
skal få et tilbud, sjøl om det ikke er så omfattende som det var
før 1. januar 2003. Trondheim kommune har også hatt tilbud om
norskopplæring for alle asylsøkerne som er knyttet til Heimdal
Mottak de siste par årene.
Foto: daniel_tero

Fikk fjernet
nazist fra
nettaviser
I april oppdaget SOS Rasisme at nazisten
Øyvind Heian systematisk drev propaganda på
forskjellige nettaviser. Det så ut som om han
tok for seg én avis i flere fylker, for å dekke
over størst mulig område. I alle disse avisene
drev han massesending av rasistiske innlegg,
han ble nærmest et virus.
Innleggene ble sendt til alle avisene med bare
minutters mellomrom. Han oppfordret også
folk til å gå inn på en nazistisk nettside.
– Vi sendte raskt ut en oppfordring til de
aktuelle redaksjonene om å fjerne han fra
diskusjonssidene. Flere aviser svarte øyeblikkelig på mailen og ville gjøre noe med dette
«viruset» de hadde fått på sine nettsider. Dette
sier Lotte Pettersen i Arbeidsutvalget.
– Spesielt ros til redaktøren i Telemarkavisa som raskt svarte oss både per mail og
telefon.

kultur
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• Kvotering i kulturlivet
– Det kan være aktuelt med kvotering for å få flere med minoritetsbakgrunn inn i kulturlivet, sier kulturminister Trond Giske i
følge utrop.no. Han mener det er viktig å sørge for at minoritetsgrupper er representert i styrer og tildelingsorganer. – Vi er
i utgangspunktet svært negative til kvotering, enten det gjelder
kjønn eller mennesker av spesiell etnisk opprinnelse. Vi tror det
er en bjørnetjeneste å gi disse særfordeler og spesielle kvoterte
plasser. Det er bare egnet til å lage ytterlige konflikter, sier Ulf
Erik Jensen, kulturpolitisk talsmann for FrP, til utrop.no.

AntirasisteN nr 2 – 2006

• Færre flyktninger enn på 25 år
En ny FN-rapport fastslår i følge siste.no at verdens flyktninger
er de skjulte ofrene for krigen mot terror. Strengere asyllover,
økt intoleranse og frykt for terror rammer dem som mest
trenger hjelp. Rapporten viser at det er blitt færre flyktninger
i verden, men at flyktningene har fått verre levevilkår. Det
er nå 9,2 millioner flyktninger i verden. – Det internasjonale
samfunnets største fiasko er den manglende hjelpen til de internt
fordrevne. Bare i Sudan og Kongo var det i 2005 rundt 7,5 millioner
på flukt i eget land, skriver høykommissær Antnio Guterres i forordet til rapporten «The State
of the World’s Refugees: Human Displacement in the New Millennium», melder siste.no.

• Sultestreik for opphold
Isam på 26 har fått avslag på asylsøknaden
sin og sultestreiket i Grong sentrum på fjerde
døgnet pr. 20. april. Han ønsker å sette fokus
på irakernes vanskelige situasjon i heimlandet, melder namdalsavisa. – Hver eneste dag
hører vi om 50 til 100 mennesker som blir
drept i Irak. Det sier det meste om hvor farlig
det er å reise tilbake dit. Det forstår ikke de
norske myndighetene, sier 26-åringen til NA.

Amund Maarud gir bånn gass
på 17. mai for alle
Foto: Adam Tumidajewicz

Amund Maarud
• Amund Maarud startet å
spille gitar som 6-åring og
hadde allerede sin første
spillejobb som 9-åring. Han
hadde sin første opptreden
på Notodden Bluesfestival i
1997 med bandet «Maarudkara». Sammen med broren
Henrik (som har vært med
fra begynnelsen) startet
han i 2000 «Amund Maarud
Band».
• Har gitt ut «First Blues»
(1999), «Ripped Stripped
and southern Fried» (2003)
og «Commotion» (2004).
• Bandet går nå under
navnet Amund Maarud &
The Grand og består av Per
Tobro på bass, Eirik Tovsrud Knutsen på Hammond
B3 Orgel og broren Henrik
på trommer.
• Maarud har blant annet
samarbeidet med Vidar
Busk, Sigurd Køhn, Knut
Reiersud, Arne Rasmussen, Palle Wagnberg, Brian
Setzer og Junior Watson.
• Har tidligere spilt på Kjennfestivalen og er nå aktuell
for 17. mai for alle og ny
plate i løpet av året.
Mer informasjon se
• www.amundmaarud.no
• www.myspace.com/
amundmaarud

Amund Maarud synes det er et privilegium å få være med å støtte opp om arbeidet til SOS
Rasisme, og på 17. mai spiller Amund Maarud & The Grand på Kubaparken i Oslo. Han
lover et forrykende show. Det måtte bli en prat med Amund Maarud.
AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR

Du er først og fremst kjent som en
av Norges fremste bluesartister. En
sjanger som har sterk tilknytning
til USA og historien til den svarte
befolkningen der. Har dette påvirket
deg som artist?
– I og med at jeg ble fanga av
bluesmusikken allerede som tredjeklassing tok det jo ennå noen år
før jeg kunne se den større sammenhengen. For meg får all musikk
en dypere mening etter hvert som
storyen bak blir tydeligere. Jeg tror
at etter hvert som jeg har forstått
mer av hva bluesen kommer ut
fra, har jeg fått enda større respekt
for sjangeren og ønsket om å gjøre
min egen greie har økt i takt med
det. Man må bare innse at jeg er
nordmann og har vokst opp midt
i tjukkeste Skogbygda og har lyst
til å dyrke min egen vri, med masse
blues i, men med egne ord og på
egen måte.
Hvordan opplever du selv situasjonen den svarte befolkningen har
hatt i USA?

– Har tenkt mye over det og spesielt hver gang jeg er i USA, det slår
meg som helt forkastelig at rasismen
fortsatt eksisterer etter alt det historien burde lært oss. Jeg er en stor
tilhenger av Kardemomme-loven og
håper jeg får flere med meg.
Påvirker bluesens historie de
fleste innenfor bluesmiljøet eller er
det først og fremst musikken folk har
et forhold til?
– Jeg tror at mange tenker over det
og klarer å sette bluesen i den rette
konteksten, rent historisk og innholdsmessig. Samtid er det utrolig
vanskelig for oss her på berget å
virkelig forstå hva det blir sunget
om og derfor syns jeg de kuleste
artistene er de som er seg selv og
låner med et stort smil.
Om gitaren
Hva er ditt forhold til gitaren, du
begynte jo ganske tidlig?
– Helt siden jeg var liten har jeg hatt
et spesielt nært forhold til gitarene
mine, og selvfølgelig er det en eller

to gitarer jeg setter høyere enn andre.
Gitarer skal brukes mye, se bra ut
og helst ikke være nye og blanke.
Det er også viktig at de tåler juling
og ikke slår seg vrange akkurat når
det gjelder. Etter hvert har jeg nok
fått et litt mer «hammer-snekker»
forhold til noen gitarer bortsett fra
de helt spesielle som alltid funker!
Det første jeg gjør etter at jeg har
gått av scenen er å plukke opp favorittgitaren og spelle litt, så jeg har
ikke gått lei hittil.
Engasjementet
Du har tidligere stilt opp på arrangement i regi av SOS Rasisme og
skal nå opptre på 17. mai for alle.
Hvorfor dette engasjementet?
– Kampen mot rasisme er viktig for
meg og gutta, og SOS Rasisme gjør
en kjempejobb med å sette denne
saken på kartet. Det er et privilegium
å få være med å støtte opp om og
spille på slike arrangementer.
Hva synes dere om å spille på
17. mai for alle, har du selv vært
tilstede?

– Vi gleder oss stort og håper på
fint vær, pølser og brus! Jeg var der
for et par år siden og det så ut som
et kult arrangement og jeg husker
jeg tenkte at «dæven, der hadde det
vært kult å spelle».
Ser du frem til å opptre?
– Ja, vi lover bånn gass!
Fremtidsplaner
Hva er planene fremover, kommer
det noen ny plate, konserter?
– Ny plate er planlagt i løpet av året
og spillelista vokser stadig. Vi skal
over store deler av landet og spille i
år og det blir gøy.
Hva er ambisjonene dine som
artist?
– Å nå ut til så mange som mulig
med den musikken jeg selv vil spille
og aldri slutte å lære ting som musiker, artist og ikke minst som lytter.
For deg som har muligheten anbefaler jeg alle til å oppleve Amund
Maarud & The Grand live. Selv har
jeg opplevd bandet flere ganger og
de leverer alltid fantastiske konserter. Bli med Amund Maarud & The
Grand, og delta i 17. mai feiringen
i Kubaparken i Oslo.
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• Asylpraksis for dårlig, mener FN

• Barn født i Norge kastes ut
18 barn som er født og har levd mer enn tre
år i Norge blir nå kastet ut fra landet, etter at
familiene har fått avslag på sine asylsøknader,
melder P4-nyhetene. Til sammen får nå 419 barn
som har bodd mer enn tre år i landet avslag på
sine søknader om å få bli og flere organisasjoner,
advokater og politikere mener at barn som har
bodd store deler av sitt liv i Norge må få en ny
sjanse til å bli boende, skriver Dagsavisen.

Dublinkonvensjonen praktiseres svært ulikt fra land til land. – Enkelte
asylsøkere blir sendt ut av EU uten å få sitt beskyttelsesbehov prøvet.
Dette er svært alvorlig, sier FN-representant i følge Aftenposten.
Mens konvensjonen skal garantere for effektiv behandling av saker,
melder en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger at det er mye
som bør forbedres i medlemslandenes asylpraksis. – Asylsøkerens
sterke beskyttelsesbehov kan falle mellom to stoler og mange får ikke
tilgang til en effektiv og rettferdig asylsøkerprosedyre. Enkelte blir til
og med sendt ut av EU, uten at de får sitt beskyttelsesbehov prøvet,
sier Aarsæther til Aftenposten.
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• Kvotering i kulturlivet
Det kan være aktuelt med kvotering for å få flere med minoritetsbakgrunn inn i kulturlivet, sier kulturminister Trond Giske i følge
utrop.no. Han mener det er viktig å sørge for at minoritetsgrupper
er representert i styrer og tildelingsorganer. – Vi er i utgangspunktet svært negative til kvotering, enten det gjelder kjønn eller
mennesker av spesiell etnisk opprinnelse. Vi tror det er en bjørnetjeneste å gi disse særfordeler og spesielle kvoterte plasser. Det
er bare egnet til å lage ytterlige konflikter, sier Ulf Erik Jensen,
kulturpolitisk talsmann for FrP, til utrop.no.

Bli en del av Harrys Gym
Harrys Gym spiller misantropisk postdisco og tok bandnavnet etter øvingslokalet sitt. Akkurat nå gleder de seg
til å slippe ny plate, kjøpe ny bil og spille på 17. mai
for alle.
AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR
Hvem er Harrys Gym?
Harrys Gym består av Anne
Lise Frøkedal (gitar/vokal),
Bjarne Stensli (trommer), Erlend
Ringseth (keyboards) og Ole
Myrvold (bass). Bandet, som tidligere gikk under navnet Dharma,
har spilt over 100 konserter og
gitt ut en EP og en plate. Antirasisten møtte hele bandet som
har bakgrunn fra Haugesund
og Hamar. For tiden er alle
bosatt i Oslo og tre av dem bor i
samme bygård forklarer Erlend:
– Det er nesten som å være gift,
bortsett fra at vi heldigvis ikke
deler seng om natta – i alle fall så
lenge vi ikke er på turne….
Hvordan møtte dere hverandre?
– Østlandet møtte Vestlandet i
vårt forrige band (Dharma, red
anm.). Tror det kom inn tips om
en bra trommis i en kø utenfor
Rockefeller og så bare balla det
på seg. Bjarne og Ole kjenner
hverandre fra Hamar-området og
jeg og Erlend har spilt sammen
i Haugesund, kan Anne Lise
fortelle.

Hvorfor valgte dere å satse videre
etter Dharma?
– Vi fire hadde spilt nok sammen
til å vite at vi ville bli et bra band,
og med Anne Lise sine nye låter
hadde vi også nok materiale til å
gjøre Harrys Gym sin første plate,
forklarer Erlend og fortsetter: – Vi
bestemte oss for å spille inn i eget
studio for å ha full kontroll over
resultatet, så det ble litt bygging
underveis. Etter 6 måneder var det
mer eller mindre ferdig – takket
være iherdig innsats fra Bjarne.
Han er både heldigvis og dessverre
blitt bitt av studiobasillen, og flyr
rundt som en besatt og bruker alle
pengene sine på utstyr.
Hva dere har gjort tidligere?
– Før vi begynte å spille sammen
spilte vi i andre band. Ole spilte
i et ganske suksessrikt poporkester ved navn Pod. Erlend var en
meget lovende jazzgitarist som
øvde i timevis hver dag, men kom
heldigvis over det da han ble keyboardist i stedet. Anne Lise satt og
noia på en hybel i Bergen fordi det
var midt i Bergensbølgen og hun
hadde flytta fra bandet sitt for å

Fange
uansett
May Britt L. Abinda
Forlaget Norske Bøker
142 sider
www.fangeuansett.net

Boken handler om asylsøkeren Shein
og hennes historie, som starter i hjemlandet Kamerun. Vi blir først kjent med
Shein i fengselet hvor hun var fange, og hvor mishandling av
fanger en hverdagslig hendelse. Etter hvert kommer hun seg til Norge
og vi får et innblikk i hennes liv i et nytt og ukjent land.
«Fange uansett» er full av dramatiske scener. Shein har opplevd å
måtte reise fra sine to barn i Kamerun, noe som naturlig nok opptar
en sentral del av hennes tanker. Boken forteller ikke bare Sheins
historie, men også andre asylsøkeres kamp for å få bli i Norge og
vi møter flere andre mennesker og deres skjebner. Det er en sann
historie som virkelig er verdt å lese. Personlig tror jeg boken egner
seg like godt for ungdommer som for eldre lesere. Den er et viktig
redskap for å kunne se og forstå en asylsøkers situasjon bedre. En
meget sterk historie.

MARI STINE JOHANSEN

Veien til
Guantanamo
Original tittel: The Road to Guantanamo
Genre: Drama
Nasjonalitet: ENG
Regi: Michael Winterbottom
Medvirkende: Riz Ahmed, Ewan Bailey,
Steven Beckingham, Nancy Crane, Christopher Fosh,

Harrys Gym søker nye medlemmer.

studere. Hun kjente nesten ingen,
men overfalt Sondre Lerche på
Garage i desperasjon. Det ble det
ikke noe band av, sier Bjarne.
Harrys Gym i studio
Fortell litt om hvordan dere
arbeider med den nye platen,
Anne Lise forteller?
– Vi spiller inn i Harrys Gym
Recording Studio med Bjarne bak
spakene. Det har vært et blodslit,
men utrolig gøy å styre alt selv!
Mixejobben gjøres i Tambourine
Studios i Malmö. De har jobbet
med band som Bob Hund, Franz
Ferdinand og Cardigans. Tom
Jones har også vært der – han er
nesten den perfekte Harry!
Hvordan vil dere
beskrive musikken?
– En blanding av misantropisk
postdisco og melodisterk pop.
Vi har jobbet mye med å blande
organiske elementer med et
moderne sound – et vått dryss av
2006. Vi har jobbet mye i studio
og hatt dette som et utgangspunkt
fremfor å jamme frem et resultat i
øvingsrommet.
17. mai for alle, ny bil og planer
Hva synes dere om å spille på 17.
mai for alle?
– Vi gleder oss veldig! Alle
pleier å henge rundt på Kuba
denne dagen og det skal bli bra
å endelig spille der! Hyggelig
setting, godt initiativ – dette må
være landets beste 17. mai arrangement.

Hva skjer fremover?
– Plata skal bli ferdig innspilt
i løpet av juli, kommer det fra
Bjarne før bassist Ole tar over:
– I sommer skal vi også ut og
spille konserter. Om 6 år skal vi
ha gitt ut 6 plater. Det har Bjarne
sverga på.
Hva vil Harrys Gym oppnå?
– Først og fremst å lage bra
musikk for bra folk. Og å få hvem
som helst til å ønske å være en
del av Harrys Gym! Vi ønsker oss
faktisk et ungt, vakkert og glattbarbert medlem til, men vi tar det
med ro og venter til det dukker
opp noen som er Harry nok.
Antirasisten ønsker bandet lykke
til med de 6 neste platene og ser
frem til konserten på 17. mai for
alle. Og hvorfor vil de ha ny bil,
Anne Lise forklarer.
– Den forrige bilen vår het Hurricane Doris – en rød Chevvy van
med upålitelig motor og ekstremt
dårlig inneklima. Etter 100 spillejobber med ost og kaviar som
turpålegg, lukta den bilen helt
ubeskrivelig. Likevel elsket vi
Hurricane, selv om den nesten
alltid svikta når det virkelig
gjaldt. I blind kjærlighet bytta
vi ut nesten alle delene, både
girkasse og motor. Det var økonomisk selvmord, men bilen var
en del av bandet. Men da vi startet
Harrys Gym sette økonomiavdelinga foten ned, og vi solgte den
som russebil, avslutter de.

Tittelen advarer deg – du vet at
dette ikke er en vakker film, men
det hele startet som et lite eventyr.
4 britiske gutter, med pakistanske aner, drar tilbake til sine røtter.
Målet for turen er at en av kameratene skal gifte seg, men det som
ser ut til å være en uskyldig oppdagelsesreise får en drastisk endring i
det de velger å krysse grensen over
til Afghanistan. Etterhvert som de
beveger seg lengre inn i landet går
det opp for dem at dette er en vei de
aldri skulle ha tatt, i det nattehimmelen lyser opp av bomber.
Et desperat forsøk på å komme seg
tilbake til den andre siden av grensen ender de opp med å bli plukket
opp av amerikanske soldater. De er
ikke lengre bare tre kamerater fra
England, de er farlige terrorister
som er en del av ondskapens akse
i øynene til U.S Army. De passer
perfekt inn i beskrivelsen av en
typisk terrorist; språket, religionen, og hvor de befinner seg. Alt
ser tilsynelatende ut til å stemme for
dem som leter etter en syndebukker,
og de skal behandles deretter. 9/ 11
ligger kun et steinkast bak, vesten
er i sjokk.
Filmen er utelukkende fortalt fra
ofrenes synsvinkel, ofre av totalitære brudd på alt som heter menneskerettigheter. Og jeg har ingen
problemer med å tro på hva disse
gutta ble utsatt for av tortur og krenkelse. Dette er en av de sterkeste
dokumentarene jeg noen gang har
sett. Jeg gikk ut av kinosalen med
anspent nakke, så da kan man kun
forestille seg hvordan det var å oppleve Guantanamo på kroppen.

TRINE LILLEVIK
Mer informasjon:
• www.harrys-gym.com

organisasjon

side 18
-Rasisme er noe av det verste i samfunnet!
Det må bekjempes med alle ressurser og midler vi har! Både
rasisme på idrettsbanen, skoler, og statlig rasisme i forskjellige institusjoner.
Rasisme er kilden til mye bråk og vold,
og det er aldri bra!
– Pål Gordon Nilsen, sportsjournalist, NRK

Aktivistportrettet

Foto: Agnete Brun

AntirasisteN nr 2 – 2006
Jeg velger å støtte det antirasistiske arbeidet i Norge fordi vi
lever i et land der vi bør være rause og åpne mot alle mennesker som
trenger hjelp. Jeg støtter at alle som kommer hit får god opplæring i
det norsk språket og et rikt innblikk i hvordan våre tradisjoner er.
Det å få et nærmere forhold til de ulike kulturene er med på å
utvikle oss som mennesker.
– Askil Holm, musiker og produsent

SOS Rasisme på tur til Auschwitz

1. Navn, alder, lokallag, hva gjør du
om dagen?
– Åsa Sunniva Gravås, 18 år, går
tredje året ved Steinkjer videregående skole.
2. Hvor lenge har du vært aktiv i
SOS Rasisme og hvordan ble du
aktiv?
– Jeg har vært aktiv siden september i fjor. Det begynte med at jeg
kun var støttemedlem etter å ha blitt
vervet på en festival.
I og med at det ikke fantes lokallag i Steinkjer, tok jeg initiativet til
å starte et og tok kontakt med SOS
Rasisme etter å ha sett på hjemmesiden deres.

SOS Rasisme reiser i august til Auschwitz med Aktive Fredsreiser.

3. Hvorfor er du aktiv i SOS
Rasisme?
– Fordi jeg mener at SOS Rasisme
gjør et veldig viktig arbeid.

5. august arrangerer, Aktive Fredsreiser, med oppfordring fra Verdal SOS Rasisme,
en seks dagers tur til Auschwitz. Alle som har lyst til å være med kan delta. Turen
starter i Oslo, men det vil også gå buss fra Trondheim.

4. Hva gjør lokallaget i Steinkjer?
– Vi har blant annet vervet medlemmer gjennom stands og på
OD-dagen.

AV: HASTI HAMIDI

5. Hvilke planer har dere framover?
– Vet ikke helt. De fleste aktivistene her har mye skolearbeid
og andre aktiviteter de er opptatt
med, men vi kommer i hvert fall til
å fortsette med å holde stands og
styrke medlemstallet.
6. Hvis du skulle anbefale lokallagene en antirasistisk aktivitet, hva
skulle det vært?
– Det spørs hvor mye ressurser
de har. Nyoppstartede lokallag kan
for eksempel begynne med å prate
med mennesker, ha stand og vise
at de finnes.
Regionskonferanser er også veldig
viktig og morsomt å få med seg. Der
lærte jeg masse nytt og fikk svar på
flere spørsmål.

– Vi gjør dette fordi vi har lyst
til å dra, men mest av alt fordi vi
vil at andre skal få muligheten
til å oppleve det samme som to
En temareise i fred
1. dag Oslo – Ystad
• Vi reiser fra Oslo Bussterminal Galleriet
klokken 11.15.Vi kjører til Varberg, hvor
det blir middag. Vi reiser videre til Ystad
og tar klokken 22.00 båten til Swinoujscie i Polen. Det serveres kveldsmat
ombord. På båten er det 4-sengs lugarer.
2. dag Swinoujscie – Oswiecim
• Etter frokost ankommer vi klokken 07.00
Swinoujscie. Det blir middag i Sulechow.
Klokken 21.00 er vi fremme i Oswiecim
hvor vi overnatter på Centrum Dialogu.
3. dag Oswiecim – Krakow
• Vi reiser til Auschwitz II Birkenau, hvor
vi får en omvisning av en profesjonell
guide fra museet. Gruppen får anledning til å legge ned blomster, og vi har
et minutt stillhet ved monumentet, eller
ved enden av togskinnene. Vi spiser
middag i Centrum Dialogu, og reiser
etter dette til Auschwitz I. Der går vi rett

Foto: Håkon Lyngsmo

av oss fikk oppleve da vi var der
på klassetur i 2004. Å se disse
stedene gjør noe med en, og
en glemmer det aldri, forteller
Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo,

leder i Verdal SOS Rasisme.
– Å se hva noen mennesker kan
påføre andre av smerte og sorg,
gir et godt grunnlag for å kjempe
for likeverd og rettferdighet. Vi

til kinosalen, hvor vi ser en 15 minutters
film. Deltakerne får anledning til å legge
ned blomster ved skyteveggen og det
blir et minutt stillhet.

6. dag Ystad – Oslo
• Klokken 08.00 er vi fremme i Ystad.
Frokost på båten og middag klokken
1400 på Håby. Ankomst Oslo Bussterminal Galleriet ca. klokken 1800

4. dag Krakow
• Etter frokost reiser vi til Wielizca.
De berømte saltgruvene som står på
UNESCOs liste over bevaringsverdige
kulturminnesmerker. Inngangspenger
og guide koster kroner 80,- for elever og
kroner 120,- for voksne som betales til
vår reiseleder. Etter dette reiser vi inn
til Krakow sentrum hvor vi kan handle i
bodene i den flotte markedshallen. Om
kvelden spiser vi middag sammen og
det arrangeres en opplevelsesrik folklorekveld, hvor det også blir mulighet til
felles ringdans. Vi overnatter på Hotell
i Krakow.
5. dag Krakow – Swinoujscie
• Avreise klokken 06.00. Vi spiser lunsj
på egenhånd underveis. Båtavgang
fra Swinoujscie klokken 23.30. Mat og
overnatting i 4-sengs lugarer.

• Vi forbeholder oss retten til forandring
i programmet inkudert bytte av hotell,
buss, ferje og reiseleder.

Grunnpris kr. 3 090,- fra Oslo.
• Det vil også gå en buss fra Trondheim
for de som ønsker det, da blir koster
det 8000 kroner i tillegg. Denne utgiften
deles da på de som reiser fra Trondheim.
• Forbehold om prisøkning ved valutaendringer og prisstigninger
• Depositum er kr. 500 pr. pers. Hovedregningen forfaller fire uker før turen
• Deltagerliste med fødselsår fordelt i
4-sengs lugarer trenger vi senest seks
uker før turen.

håper dessuten at folk som ikke
er medlem i SOS Rasisme også
blir med. Dette kan være med på å
styrke vår stilling, tror vi. Dersom
folk får se noe av det vi kjemper
mot, vil de forhåpentligvis forstå
hvor viktig det er!

Grunnprisen inkluderer:
• Buss og sjåfør i seks dager
• Båtreiser t/r i 4-sengs innvendige
lugarer
• Tre overnattinger på hotell
• Fem Frokoster
• Åtte middager eller kveldsmat
• Folklore
• Inngangspenger og guide i Auschwitz/
Birkenau
• Veiskatter
• Reiseleder
• Tidsvitne (så langt det er mulig)
• Avbestillingsforsikring for alle deltagerne spanderes av Aktive Fredsreiser

Hvis dette høres interessant
ut, ta kontakt med
Verdal SOS Rasisme
v/ Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo
E-post: a-lyngs@online.no

AG-lista
Frp-formann Carl I. Hagen fra talerstolen på et medlemsmøtet i Plaza
del Sol i Alfaz del Pi i Spania 21.04.06:

– Innvandrere i Norge må lære seg norsk. Det
samme bør spanjoler i Spania gjøre, hvis de vil
jobbe med nordmenn.
Nestformann i Åsnes Frp, Kjell Eierholen til Dagbladet 23.01.06 ang.
Kommunens initiativ for å lokke folk fra Oslo til å flytte inn i kommunen:

– Vi vil ikke si ja til alle og enhver. De skal snakke
norsk og følge norske lover. Hvis ikke kan vi
ende opp med en dame med tre unger som drar
med seg en moské.
Tidligere kommunalminister Erna Solberg til VG 23.03.06, ang. UDIs
innvilging av opphold til 182 MUFere:

– Det er utrolig vanskelig å være statsråd med
fullt ansvar, når vedtak motarbeides. (Når skal vi
bli kvitt disse hersens menneskerettighetene?
- Red.anm.)
Italias statsminister (eller hva?!) Silvio Berlusconi under et valgmøte i
Napoli 23.03.06:

– Jeg er anklaget for å ha sagt at kommunistene
spiste barn. Men les «Kommunismens svartebok» og du vil oppdage at i Kina under Mao,
så spiste de ikke barn, men de kokte dem for å
gjødsle åkrene.
Ullern Frp’s resolusjon til Oslo Frp’s Fylkesårsmøte 11.02.06:

- En rekke flyktninger med muslimsk religiøsog kulturell bakgrunn kommer som flyktninger
til Norge og andre ikke-muslimske land. Dette
medfører ofte store integreringsproblemer. Frp
må arbeide for at Regjering/Storting i større grad
arbeider for at det finnes plass til flyktninger i
land med kultur og verdigrunnlag mer lik deres
egen enn hva tilfellet er i Norge.
Denne
mannen
veit å
ytre
seg.

Takk til våre venner i FOMI (Folkebevegelsen mot Innvandring) for det flotte illustrasjonsbildet.
(Vår feige anti-hvite redaktør lot oss ikke trykke Muhammed-karikaturene...)

Profeten

Hei på deg kjære leser. Mye har skjedd siden forrige nummer av Fra AvgrunneN, noe dårlig, men mye bra.
Jylland Posten innleda året med en fantastisk hyllest til våre vestlige verdier med en karikatur av muslimenes «profet» Muhammed.
Karikaturene vekte dragen fra 60 år med søvn, og satte verden nok engang i brann.
Debatten har i etterkant tvunget fram et utall forkrøplede og merkelige meninger, men har også blitt ført på en slik
måte at her er det umulig å ikke velge side: oss eller dem.
Glem alt du har hørt, her er sannheten.

Kunstverkets skjønnhet og politiske tyngde:
Selve karikaturen representerte et himmelsk opus av et kunstverk, et kunstverk av dimensjoner som ikke
kan settes i målestokk med noe annet kunstverk denne verden noensinne har sett.
Foruten de fabelaktige linjene og bråe vendingene kunstverkets innhold uttrykte, sitter vi igjen med en politisk
ettertrykkelig signalrakett av et nødrop, som på ingen bedre måte kunne satt fingeren på roten ved den verdensomspennende ondskapen som dominerer vår hverdag – Islam.
Med andre ord: Her beviste de danske kunstnerne virkelig at kunst som uttrykksform, kan være en ærefull funksjon for opprettholdelse av frihet og demokrati.

Muslimene og deres usiviliserte reaksjon:
Til tross for de kostbare ødeleggelsene av vestlige materielle verdier muslimenes hevntokt medførte, har det
likevel ført med seg noe positivt.
Man kan si at karikaturene hadde samme funksjon som røykgranater hadde i vietnamesernes underjordiske
ganger under Vietnamkrigen; de tvang rottene fram i lyset.
Endelig fikk vi bevist de såkalte moderate muslimenes løgnaktige framstilling av Islam som en human «religion»
med god etikk.
Hvorfor reagerte muslimer over hele verden på denne måten?
Ikke veit jeg, og ikke bryr jeg meg, men en ting er sikkert: Noe er alvorlig galt siden reaksjonen utelukkende var
en følge av karikaturen, og hadde ingen sammenheng med vestens forhold til den arabiske verden å gjøre.
Kanskje muslimene bare har en så stygg profet at de ikke orker å se bilde av han, hehe.

Ytringsfriheten, verdens altoverskyggende menneskerettighet nummer 1:
Vestens samfunnsstruktur er uten tvil den høyest utvikla samfunnsformen i verden.
Men uten ytringsfrihet som fundament, ville vestens samfunnsform ligget på samme degenererte nivå som den
muslimske.
Ytringsfriheten er vår mest vitale menneskerettighet, den er altoverskyggende og hellig.
I FNs menneskerettighetskonvensjon står det svart på hvitt at ytringsfriheten er den menneskerettigheten som
uten forbehold skal gå foran alle andre rettigheter, det verken finnes eller bør finnes noen menneskerettigheter som
begrenser ytringsfriheten.
Under debatten har snylterne dukka opp av hulene sine, det er ikke vanlige snyltere jeg snakker om her, dette er
snylterne som snylter på selveste ytringsfriheten.
I en debatt om hvor motbydelig muslimene har reagert på vår viktigste rettighet, våger snylterne å ytre at vi bør
beklage vår benyttelse av ytringsfriheten.
Med snyltere mener jeg de som med beskyttelse av ytringsfriheten ytrer at vi bør bryte ytringsfriheten. At de våger!
Slike ytringer bør straffes, de bryter jo ytringsfriheten med ytringene sine!

Hva skjer nå?
Jeg veit ikke, men noen elementer vil nok ha betydning i tida som kommer: At Feilskrittspartiet har nått 34,7%
på siste meningsmåling, at mullah Krekar og mange andre muslimer fortsatt befinner seg i landet, og at Iran
lager atombombe.
Jeg sier ikke dette for å skremme deg, men om du allerede ikke stemmer Feilskrittspartiet ber jeg deg innstendig
om å gjøre det, om ikke av politisk overbevisning, så gjør det i det minste av frykt.

ukas
blomst

SEND E-POST TIL AVGRUNNEN ...

– Pål Sandberg
Ytringspolitiskt talsmann for Fra 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

Gruppebilde fra SOS Rasismes 10. ordinære landsmøte på Kjellervolla skole i Lillestrøm

Foto: Siri Kinge Ovstein

«Hos mor»
Et stykke papir ligger
slengt ned på et lite bord.
En kvinne gjennomrystes av gråt,
mens tårene langsomt
tegner fortvilelsens dystre spor.
Det hele er avslått.
Det kan ikke festes lit til
at de er barnas
kjødelige, rette mor.
Fortvilelsens bitre tårer,
følelsenes dyptgripende og tunge plage.
En stille tanke fødes,
og gror raskt i sinnets
dypeste grunn.
Den grunnfestede menneskerett,
retten til å klage.
Kampen har allerede startet,
mot den makt som rår.
En kamp som skal vinnes,
om det så skal ta måneder og år.

___stk Nøkkelbånd kr 25,-

Seierens søte sødme nådde
omsider frem,
etter fire lange år.
Total helbredelse etter kampen,
som skapte så mange
dype kutt og tunge sår.
Endelig har de satt sine små føtter her.
Her, på den norske jord.
For all ettertid, på sin rettmessige plass.
Trygt beskyttet under «vingene»
til sin eneste, kjødelige, rette mor.

___stk Lightere kr 10,___stk «Ikkje mobb kameraten min»
(jakkemerke) på nynorsk! kr 15,___stk «Ikke mobb kameraten min»
(jakkemerke) på bokmål kr 15,___stk «Ikke mobb kameraten min»
(tøymerke) kr 20,___stk «Knus Nazismen»
(tøymerke) kr 20,-

17. mai 2004, Tom B
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: ________________________________________

Sudoku

Underskrift: ________________________________________
Tlf: _____________ E-post: ____________________________

7

6 3
5 9
8
1
2
1
3
5 1
7
2
5
3
7 8
9
4
3
5
7
8 9
2 1 6

___stk Klistremerke «Ikke mobb ...» kr 4,herav ___gul ___svart ___rød
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...»,
bilmerke (gult) kr 15,___stk Klistremerke
«Kast søppelet» kr 15,-

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 internett, www.sos-rasisme.no
Privatpersoner må forhåndsbetale materiellet.
Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.
Lokallag: Hvis gjeld pluss bestilling overstiger 4.000 kr, krever vi
at lokallaget betaler sin gjeld før ny bestilling går fra oss.
___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

Brettet er generert med Gnome Sudoku. Se løsningen på sos-rasisme.no/sudoku/
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