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Europa har lukka døra
Lista er lang over tiltak europeiske land har mot inntrengjarar. Tunge visumreglar og
«transportøransvar» er to av
stengslene for folk som av
ulike årsaker ønskjer å kome
inn i Schengen-området.
Mens det for folk frå Somalia med ein son i Noreg er ein
endelaus kamp å skaffe seg turistvisum for å vitje sin
familie, er det for nordmenn flest ein sjølvsagt rett å
reise kvar helst dei vil.
Men murane råkar i enda større grad dei mange som
ikkje har noko val. Dei som har hamna i ein så desperat situasjon at dei set livet på spel. Sidan 1993 har det
europeiske nettverket av antirasistiske organisasjonar
United rapportert om over 7000 dødsfall på grensa til
Festning Europa.
Grensene er stengte, men nokre få klarer å sleppe gjennom. Dei får søkje om asyl. Dei får oppleve å bli mistrodd
frå fyrste stund.
Gud hjelpe den som har ikkje har lagt fram saka si i det
første og beste asyl«intervjuet». For alt du ikkje seier vil
bli brukt mot deg. Å ikkje ha fortalt med ein einaste gong
alle skremslene som ligg bak deg svekkjer truverdet ditt.
Har nokon bestemt.
I Somalias hovudstad har borgarkrigen blussa opp att.
Den provisoriske regjeringa har mista det svake grepet
dei hadde. Titusenar flyktar frå landet. Samstundes
sender den gode trygge norske staten somaliarar attende.
Eg får klare assosiasjonar med avvisinga av jødar som
ba om tilflukt i Noreg på 30-talet.
Heldigvis ser me aukande engasjement mot alle dei grufulle utslaga av norsk asylpolitikk. Me er glade for å ha
fått på plass eit sentralt flyktningutvalg i SOS Rasisme,
og det vert jobba meir systematisk med å organisere
asylsøkjarar får å fremje sine eigne krav.
Norsk flyktningpolitikk er ein skam!
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.
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Unge Høyre vil fjerne
vernet mot rasisme
I forbindelse med rettsaken mot nazisten Tore W.
Tvedt gikk Unge Høyre ut med en overraskende
støtteerklæring til Vigrid-lederen.
I Pressemeldingen fra Unge
Høyres Landsforbund ble det
stilt krav om at §135a («rasismeparagrafen») må fjernes fra
lovverket. Videre ble Leder i
Unge Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, sitert på at «(…)Tore Tvedt
ikke bør dømmes ettersom han er
tiltalt under en paragraf som går
på tvers av den grunnlovsfestede
ytringsfriheten.»
Ola Melbye Pettersen, 1. nestleder i SOS Rasisme, debatterte
utspillet mot Isaksen på P4. Han
er sterkt uenig med Unge Høyres
utspill:
– Dette er et kroneksempel på

misforstått forsvar av ytringsfriheten. Ytringsfriheten er en av
mange viktige menneskerettigheter, men den kan ikke brukes til å
krenke retten til et liv uten frykt
for hets og forfølgelse på grunn av
hudfarge eller etnisitet.
Han viser til at det tradisjonelt
alltid har vært begrensninger av
ytringsfriheten.
– De landsdekkende kampanjene
mot mobbing er et klart eksempel
på begrensning av ytringsfriheten.
Rasisme er kollektiv mobbing, og
kan ikke tolereres i et flerkulturelt
samfunn anno 2006.

Forsvarer Tvedt:
Torbjørn Røe Isaksen vil fjerne rasismeparagrafen.
Foto: Høyre

Norskundervisning for asylsøkere gjeninnføres:

Språkopplæring til alle
Norskopplæring for alle voksne asylsøkere gjeninnføres
neste høst. –Veldig gledelig, konstaterer SOS Rasisme.
AV TINA ÅMODT
Tilbudet om norskopplæring ble
fjernet av Bondevik-regjeringen i
forrige stortingsperiode, noe som
vakte sterke reaksjoner fra flere
hold. Dagens rødgrønne regjering
har derimot lovet å føre en mer
human flyktningpolitikk enn sine
forgjengere, og det er i forbindelse
med den nybakte handlingsplanen
for bedre integrering av innvandrere at tiltaket nå gjeninnføres.
Fra og med høsten 2007 vil alle
asylsøkere over 16 år få inntil 250
timer norskopplæring.
– Verst i Europa
– Vi har hele tiden ment at den
forrige regjeringen og Erna Solberg drev en inhuman flyktningpolitikk gjennom innstramninger
som gjorde at Norge kunne konkurrere om å ha den strengeste
flyktningpolitikken i Europa,
det sier stortingsrepresentant og
finanspolitisk talsperson i SV,
Heikki Holmås, til AntirasisteN.
Holmås for støtte fra 1. nestleder i SOS Rasisme Ola Melbye
Pettersen.
– Det er veldig gledelig at
norskopplæringen er gjeninn-

ført. Vi mente at fjerningen av
norskopplæringen var noe av det
verste som ble gjort i asylpolitikken under Bondevik-regjeringen.
Uten språkopplæring mistet
asylsøkerne muligheten til rask
integrering, påpeker han.
Gode grunner
Det er flere gode argumenter
for å la asylsøkerne komme i
gang med norskundervisning
også før de har fått søknaden sin
behandlet, i følge Heikki Holmås:
– barn av asylsøkere vil få slippe
å måtte virke som «tolk» som foreldrene, ettersom de er de eneste
som i dag får norskundervisning
– språkopplæring er en
meningsfull aktivitet, og
gir en meningsfull hverdag
– det gir en god måte å kommunisere på i mottakene
– det kan knytte sammen lokalbefolkning og asylmottak
– sjansene for å klare seg i det
norske samfunnet vil med språkopplæring bedres betraktelig for
asylsøkerne
– Ingen perfekt ordning
Totalt 305 millioner kroner er

bevilget til handlingsplanen som
skal bedre integrering og inkludering av innvandrere i Norge.
SOS Rasisme ved Ola Melbye
Pettersen håper likevel at regjeringen ikke vil se på det kommende
språkopplæringstilbudet som
komplett.
– Dette et viktig skritt tilbake til
der man var for noen år siden, men
denne ordningen er ikke perfekt.
250 timer norskopplæring er ikke
veldig mye, mange vil trenge mer.
Det bør jobbes mer for å tilrettelegge opplæringen etter folks
behov, understreker han.
Handlingsplan for integrering og inkludering av
innvandrerbefolkningen
• Med 28 tiltak vil regjeringen legge
til rette for at innvandrere raskest
mulig kan bidra med sine ressurser
i samfunnet.
• Handlingsplanen har følgende fire
innsatsområder:
– arbeid
– oppvekst, utdanning og språk
– likestilling
– deltakelse
• Alle tiltak i handlingsplanen skal
ha fokus på rasisme og diskriminering.
Les mer på:
• http://odin.dep.no/aid
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Kort om rasisme

Barna lider mest

• 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 Ovstei

Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez

M

an kan skrive mye stygt
bryr seg. I 2004 var det en stor
om norsk asylpolitikk
politisk dragkamp som endte
under Bjarne Håkon Hanssen.
med et amnesti som ga alle barn
Tvangsutsending av somaliere
som hadde bodd i asylmottak
og afghanere er blitt hverdagi over tre år opphold. I 2005
skost for «ekskluderingsminisholdt advokatforeningen en åpen
teren», og sterke menneskelige
høring som fokuserte på lengehensyn er blitt mye mindre
ventende asylsøkerbarn. Den
sterke de siste årene. Likevel
ble fulgt opp av en åpen høring
er det en gruppe som lider mer
psykologforeningen arrangerte
enn alle andre av den enorme
i slutten av september i år. I
tregheten i det
vår ble det også
I dag sitter det over 2100
norske asylforeslått et nytt
barn på asylmottak i Norge.
systemet. Det
amnesti for lenAv disse har over 400 oppholdt
er barna, om
geventende barn
seg der mer enn tre år.
de er enslige
på Stortinget, en
mindreårige
av forslagstilasylsøkere
lerne var den
eller om de kommer sammen
nå avdøde KrF-representanten
med foreldrene.
Jon Lilletun. Dette ble avvist
fordi regjeringen ønsket en mer
I dag sitter det over 2100
permantent løsning, gjennom
barn på asylmottak i Norge. Av
en forskrift som skulle løse
disse har over 400 oppholdt seg
problemet en gang for alle. Det
der mer enn tre år. Mange vet
første forslaget til denne forfortsatt ikke utfallet på sakene
skriften skulle komme i sommer.
sine. Det er veldig usunt for barn Ingenting skjedde. Så skulle den
å sitte på mottak i mange år.
komme i høst. Nå kommer den
Ventetiden er ikke «nøytral». De ikke før til våren neste år. Imens
lever alltid med frykten om å få
øker antallet lengeventende
avslag, og å bli kastet ut neste
barn som sitter i asylmottak og
dag. Nervøsiteten setter seg i
de barna som i vår hadde vært
barna i form av magesmerter,
der i tre år, kommer nå til å bli
hodepine, stivhet, konsentrasventende enda lenger.
jonsvansker, atferdsproblemer
(forskriften er ikke tilbakevirog mange andre symptomer som kende, dvs. at den ikke hjelper
er vanlige hos vanskeligstilte
de barna som har fått endelig
barn. I tillegg blir barna demotiavslag før forskriften er vedtatt.
verte og mister mye av troen
Red. anm.)
på fremtiden ettersom tiden går
uten at livet deres utvikler seg
Slik situasjonen ser ut nå
nevneverdig.
kommer ikke den lovede forskriften som skal gi de lengeProblemet er ikke at folk ikke
ventende barna opphold til å

«

tre i kraft før til våren. Hvis
direkte ansvar. Da den rødforskriften ikke blir utsatt enda
grønne regjeringen presenterte
en gang så er det først
sitt
da disse barna kan søke
første
En slik behandling er i klar
om opphold på nytt.
statsmotsetning til ethvert begrep
om barnets beste og bør
Hvis de er heldige vil
budsjett
betraktes som et brudd på FNs
det ta ca. tre måneder
forventet
barnekonvensjon.
for Utlendingsnemnda
alle at
(UNE) å behandle
dette
sakene deres. Etter det
skulle
tar det gjennomsnittlig syv og
være uproblematisk og skje
en halv måned fra asylsøkere
raskt. Det ville utgjøre en minifår opphold til de faktisk blir
mal del av statsbudsjettet, bare
bosatt. Det betyr at hvis det ikke 10-20 millioner kroner av det
blir noen flere forsinkelser, må
700 milliarder store budsjettet.
de lengeventende barna som vi
Likevel kom det ikke.
har krevd at det gjøres noe med
i mange år, vente til begynDette er to av de alvorligste
nelsen av 2008 før de er ute av
eksemplene hvor regjeringen har
asylmottakene. Da har mange
sviktet i asylpolitikken. Barn og
av dem ventet i fem år eller
særlig enslige barn er den mest
mer. En slik behandling er i klar sårbare gruppen som den strenge
motsetning til ethvert begrep om asylpolitikken i Norge rammer.
barnets beste og bør betraktes
Samtidig er det et av de billigste
som et brudd på FNs barnekonområdene for staten å rydde opp
vensjon.
i. Det er ingen ting som hindrer
Bjarne Håkon Hanssen fra å
Enslige mindreårige asylsøredde barndommen til barna i
kere er barn som kommer alene
norske asylmottak utenom han
til Norge. I mange tilfeller fordi
selv. For hver måned ministede enten har mistet familien sin,
ren venter med å gjøre noe får
eller fordi barnet er den eneste
flere barn alvorlige problemer
familien har råd eller mulighet
på grunn av ventingen og en
til å sende vekk fra fattigdom
enda større del av barndommen
og krig. Enslige mindreårige er
ødelagt.
i dag ansvaret til spesielle asylmottak, men disse har sjelden
Regjeringen har varslet
godt nok kvalifisert personell
handling på dette området. Vi
som kan gi disse barna den oppventer fortsatt, og det er langt
følgingen de trenger.
på overtid.

«

I det siste har det vært et sterkt
press for at enslige mindreårige
asylsøkere må bli barnevernets

SIMON SOUYRIS STRUMSE
FLYKTNINGUTVALGET I SOS RASISME

• 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

Ved Europas murer

– Et reisebrev fra Schengens yttergrense

Hvis du reiser så langt sør du kan komme i Spania ender du i den lille forblåste byen Tarifa.
Hit kommer surfere fra hele Europa for å leke seg i de utfordrende havstrøm- og vindforholdene. Disse
forholdene har også gitt Tarifa en annen «attraksjon»; på en av byens kirkegårder ligger en minnesten:
«In memory of the immigrants who died in the waters of the Strait of Gibraltar».
TEKST OG FOTO: ELI SOL VALLERSNES
Det finnes ingen steder i verden hvor
forskjellen i levestandard mellom to
naboland er så høy som mellom Marokko
og Spania. De to landene skilles bare av
Gibraltarstredet som ikke er mer enn 15
km på det smaleste. Etter at grensene
til Marokko ble stengt i 1991 har tusenvis av mennesker prøvd å ta seg inn i
Spania, og dermed også Europa, ved å
krysse Gibraltarstredet. Ironisk nok har
dette bidratt til den store forskjellen som
eksisterer mellom de to nabolandene idag.
For et par tiår siden var Sør-Spania en av
Europas fattigste regioner. I de senere år
har denne regionen opplevd en enorm
velstandsvekst mye på grunn av utviklingen av lønnsom fruktindustri. Åssidene
mot Middelhavet dekkes nå av tomat-,
banan- og krydderplantasjer og selv om
ingen vil snakke om det, er de fleste av
disse bygget opp ved hjelp av papirløse,
illegale immigranter uten arbeidstillatelse.
Det er ikke uvanlig for en illegal arbeider
å måtte nøye seg med 200 kroner for et
dagsverk på 14 timer, mange steder har
arbeiderne også bodd under plastdekke
sammen med avlingene. Men for å ta del
i denne europeiske herligheten må man
altså først krysse Gibraltarstredet.
– Europas største gravplass
Gibraltarstredet er en av de mest trafikkerte havstrekninger i verden. Over 50 000
skip seiler hvert år gjennom flaskehalsen
for å nå ulike mål i Middelhavet. De fleste
immigrantene forsøker å krysse stredet i
overfylte trebåter uten radiosender eller
livredningsutstyr. Noen har også prøvd å
svømme over, å flyte over på madrasser

Grenseovergangen ved Ceuta er for mange inngangsporten til Festning Europa.

eller i gummibåter. På slike vilkår, i et
farvann som er kjent for ustabile vind og
strømforhold, vil ethvert forsøk på å krysse
innebære livsfare. Ingen vet hvor mange
som legger ut på reisen uten å komme
frem. Det finnes heller ingen offisielle
dødstall over de som blir funnet. ATIME
(Association of Immigrant Morrocan Workers in Spain) hevder at minst 4000 har
dødd de siste fem årene i forsøk på illegale
krysninger over Gibraltarstredet.
Mange betegner strendene langs Gibraltarstredet som Europas største gravplass.
Og med litt bakgrunnsinformasjon oppleves det sterkt å gå langs Tarifas strender.
Det forhindrer likevel ikke at strendene
er fulle av badeturister, her som andre

steder. Bare plaget av sanden som virvles
opp av den konstante vinden, vandrer de
tilsynelatende bekymringsløst rundt med
Islas de las Palomas i bakgrunnen. Islas
de las Palomas ser på avstand mest ut som
et militærfort. Det er Guardia Civils (det
spanske nasjonale politiet) base på Tarifa
og rommer også et Detention Center for
immigranter.
Tarifas hovedgate er fylt av surfebutikker og tilbudsskilt for billige fergebilletter. 240 kroner koster en overfart med
en av hurtigbåtene til Tanger, riktignok
bare for deg som har papirene i orden. Til
sammenligning koster en illegal overfart
idag opp mot 16 000 kroner. Prisene har
økt kraftig etter at spanske myndigheter i
2001 tok i bruk SIVE, et system av var-

mesensitive kameraer som skal oppdage
alle båter som forlater den marokkanske
kysten. Til gjengjeld inkluderer prisen
inntil tre forsøk, med en dertil tredobling
av faremomentene. På det meste har opptil
300 immigranter krysset pr dag, men etter
at det nye systemet ble tatt i bruk er det
offisielle tallet redusert til 2000 immigranter i 2003. Mange hevder imidlertid
at det reelle tallet er mye høyere. Det
lokale Røde Kors anslår at minst 4 klarer
å ta seg inn for hver person som stoppes.
Det er nemlig ikke alle på Tarifa som er
enige i den offisielle politikken som føres
overfor innvandrere. En av byens offentlig
ansatte som ikke ønsker å navngis, uttaler:
«Dette er en liten by, alle vet hvem som
hjelper innvandrere, selv det lokale politiet

Tema: Menneskesmugling
Hvorfor bruke 16 000 kroner på å risikere
livet i en overfylt trebåt på Gibraltarstredet
når det er billigere å kjøpe en flybillett?
For 20 år siden fantes det ingen organisert
smugling av mennesker. Det var da fortsatt
mulig å komme seg inn i Europa på lovlig
vis.
I dag har Schengensamarbeidet medført at
Europa omgir seg med en «mur» av strenge
visumregler. En flybillett eller en fergebillett til overfarten over Gibraltarstredet, er
verdiløs uten visum og gyldige papirer. For
bare få år siden var det mulig å komme seg til
Europa ved å fly via en europeisk flyplass til
en destinasjon med mindre strenge visumregler, for så å hoppe av ved mellomlandingen.
Denne muligheten eksisterer ikke lenger. Nå
kreves Direct Airline Transit Visa for i det
hele tatt å kunne mellomlande i Europa. Det
såkalte transportøransvaret innebærer dessuten at flyselskaper og fergeselskaper som har
med asylsøkere uten papirene i orden må ut

med store bøter.
De strenge visumreglene er i praksis i strid
med internasjonal rett fordi de hindrer mennesker i å reise til Europa og søke om asyl.
Europeiske myndigheter karakteriserer
menneskesmugling som kriminalitet og roper
på økt grensekontroll. Men når vanskelighetene med å passere grensene øker gir dette i
realiteten økt grobunn for menneskesmuglere
og svekkede rettigheter for mennesker på
flukt. Jo høyere risiko menneskesmugleren
utsetter seg for jo høyere pris må mennesker
på flukt betale.

Stranda ved Tarifa, i bakgrunnen: Guardia Civils interneringsleir for pågrepne immigranter.

Ceuta
• Ceuta er en 19 kvm spansk enklave på marokkansk jord. Ceuta har vært under spansk
kontroll siden 1580 men Marocco har aldri akseptert enklaven som en del av Spania og yter
fortsatt press for å få innlemmet området.
• Ceuta ligger rett overfor Gibraltar og utgjør sammen med enklaven Melilla (lenger øst) et
permanent spansk nærvær i Nord-Afrika. De representerer Schengens yttergrense mot
afrikanske land.

«Skammens mur»
• Ceuta omgis av en høy mur for å holde immigranter ute. Muren har for mange blitt symbolet
på «Fortress Europe» og Schengenlandenes innvandrings- og flyktningepolitikk. Muren er
en 8 kilometer lang og 6 meter høy barriere av doble piggtrådgjerder. Mellom gjerdene er
det installert sensorer som skal varsle selv lette skritt. Muren patruljeres av grensepoliti på
begge sider og overvåkes av lyskastere.

Afrikanske asylsøkere til Ceuta:
• 1999 og 2000: ca 10 000 asylsøkere i året
(i 2001 ble gjerdene oppgradert til dagens nivå)
• 2001: 2290 asylsøkere ankom
• 2003: 1671 asylsøkere ankom
• 95 % av de som ankommer Ceuta illegalt søker om asyl
• Bare 8% innvilges opphold, men mange forblir likevel i Spania som «papirløse»
fordi Spania mangler returavtaler med en rekke afrikanske land.

etter å ha kuttet opp halsen på piggtråden,
én ble trampet ihjel og minst tre ble drept
av kuler fra grensepolitiet. Marokko har
vært under sterkt press fra Spania for å
hindre at immigranter samles og organiserer seg i felles fremstøt mot gjerdene. «Det
betyr at oppgaven med å holde afrikanske
immigranter ute fra Europa blir overlatt
til «underleverandører» som er villig til å
drepe på våre vegne.» uttalte Jose Palazon
som jobber for en humanitær organisasjon
på Melilla til BBC. Men for immigranter fra
Afrika sør for Sahara er grensepasseringen
bare siste stopp i en lang og farefull reise.
De fleste har vært på flukt i mellom ett og
tre år for å komme seg dit og mange har sett
venner dø underveis. Det er ingen grunn til
å gi opp når de har klart å komme seg helt til
kysten av Marokko og kan se den tydelige
konturen av Europa rett på andre siden av
det smale Gibraltarstredet.
Gibraltarstredet: Veien er kort, men enkle farkoster, sterk strøm og overfart nattestid gjør reisen svært farlig.

vet det. Hvis jeg er ute og kjører og ser en
immigrant langs veien, har det hendt at jeg
har plukket dem opp og kjørt dem til et
trygt hus.»
Over murene i Ceuta
Men å krysse Gibraltarstredet er ikke
den eneste måten å ta seg inn i Spania
og dermed Schengenområdet på. Mange
prøver også å ta seg inn via Ceuta og
Melilla, to spanske enklaver på marokkansk jord (se egen sak). Fergene mellom
Ceuta og fastlandet går en gang i timen fra
havna i Algeciras. Skiltene med tilbud om
billige og raske fergeturer står i kø allerede
før man ankommer byen og blir bare tettere
jo nærmere fergeleiet man kommer. Å reise
til Schengens yttergrense med norsk pass

på innerlomma er en absurd opplevelse.
Jeg får kjøpt meg mine fergebilletter og
kan sette meg i en lenestol i salongen på
øvre dekk. Fergen forlater havna mens
folk slapper av og småler. Midtveis over
Gibraltarstredet dukker Britney Spears opp
på skjermen, hun smiler og roper «Are you
having fun?»
Vel i land på Ceuta, vandrer jeg oppover
den marmorbelagte hovedgaten til hotellet.
Fra hotellet er det utsikt til Ceutas internasjonale casino som befinner seg i en borg
omgitt av opplyste svømmebasseng , palmer
og diskotek. Det er lite som vitner om de
immigrasjonsdramaer som har foregått her.
Bare for ett år siden ble 6 mennesker drept
idet de forsøkte å ta seg inn i Ceuta. Den

29.september 2005 stormet 600 mennesker
gjerdene med hjemmelagde stiger og 200
klarte å ta seg over. Bubaka, en av de som
klarte det, uttalte til BBC: «Hver gruppe
med fire personer hadde to stiger, vi støttet
dem opp mot det første gjerdet og hoppet,
så puttet vi den andre mot det neste gjerdet
og hoppet igjen.» Bubaka ble slått i bakken
av en spansk gummikule, men han kom seg
opp igjen og fortsatte å klatre. «Piggtråden
kuttet meg opp og det var svært smertefullt,
men jeg brydde meg ikke om det, jeg hadde
prøvd å komme over så mange ganger før
og denne gangen ville jeg klare det.»
Femti personer endte opp på Ceutas sykehus med brudd og kuttskader og ikke alle
klarte å komme seg over. Én blødde ihjel

På min vei til Røde Kors sitt hovedkontor på Ceuta ser jeg ingen immigranter. Til
gjengjeld er strandpromendaen overfylt av
militære og politifolk igang med morgenens
joggetur. Anna Ruiz, lokal representant
for Røde Kors, kan bekrefte mitt inntrykk.
– Immigrantstrømmen til Ceuta har avtatt
kraftig. Det kommer fortsatt immigranter
hit, men de kommer ikke lenger i hundrevis, men dråpe for dråpe. Kanskje en
to-tre personer hver dag. Vi har også færre
immigranter fra land sør for Sahara nå
enn tidligere. Mange av de som kommer
nå har asiatisk bakgrunn, forteller hun.
Overvåkningen av gjerdene er blitt styrket
siden episoden ifjor og jeg spør om immigrantene har stoppet å komme. Anna Ruiz
smiler og rister på hodet, – Det vil aldri

Spania
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• Dørvakt dømt for rasisme

• Molde-spillere hetset
Torsdag 24. august vant Molde fotballkampen mot Skonto
Riga i Riga. Seieren ble ikke bare hyggelig, flere av
Moldes fargede spillere ble utsatt for rasisme av hjemmepublikummet. Det melder 100% Fotball. - Det var en del
tilskuere som ropte rasistiske saker og ting da vi kom ut på
stadion. Det er trist at slikt skal skje, men jeg hører ikke på det. Du
må
bare gå videre. Jeg har aldri opplevd noe lignende i norsk fotball, men har vært borti episoder
i Sverige, sier svenske Marcus Andreasson til Romsdals Budstikke. Molde har rapportert
hendelsen både muntlig og skriftlig.

Dørvakten ved utestedet Down Town i Oslo fikk 7.500 kroner i bot for å ha
nektet vennegjengen fra Somalia servering. Utestedet er også idømt en
bot på 25.000 kroner. Hendelsen fant sted 9. desember i fjor og dommen
falt 29. august, melder Nettavisen. Dørvakten forklarte at de ikke kunne få
servering uten medlemskap. Vennegjengen fikk så vite av en annen gjest
at han hadde fått servering, uten medlemskap. Retten mente at bakgrunnen for nektelsen skyldtes rasisme. – Utestedsdiskriminering er et alvorlig
samfunnsproblem. Slik diskriminering vanskeliggjør arbeidet for integrering av mennesker med fremmedkulturell bakgrunn, og virker ydmykende
og fornedrende på dem som blir utsatt for det, heter det i dommen.
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• Trakassering vanlig i Norge
Rapporten «Ung, svart og norsk» viser at trakassering av
ungdommer med svart hudfarge er vanlig i Norge. Det melder
aftenposten.no. Organisasjonen mot offentlig diskriminering
(OMOD) står bak rapporten og har bevisst valgt å bruke
betegnelsen «svart» i stedet for «minoritet» og «flerkulturell».
«Svart» og «hvit» er ikke brukt som en konkret beskrivelse av
hudfarger, men som politiske begreper. OMOD har gjennomført intervjuer og filming av ungdom som har opplevd rasisme
på skolen eller i møte med politiet.

No emprenyis el meu amic!
Et besøk hos SOS Racisme Catalunya
I en liten, smal gate bare ti minutter gange fra Plaza Catalunya i sentrum av
Barcelona, finner jeg noe velkjent. En dør med en stor hånd med innskriften: No emprenyis el meu amic. Jeg har funnet kontoret til SOS Racisme
Catalunya og jeg har akkurat lært hva «Ikke mobb kameraten min» heter på
katalansk.
AV ELI SOL VALLERSNES
Innenfor døra finner jeg Annchen Dorothy.
Hun tar meg med forbi hyller fulle av SOSbrosjyrer til et møterom med en hel vegg
dekket av ansikter i alle farger og fasonger.
– Dette er en montasje fra en kampanje
vi hadde på den internasjonale dagen mot
rasisme (21. mars) ifjor. Kampanjen het: Vis
ansikt mot rasismen! Vi oppfordret alle som
støttet den antirasistiske kampanjen til å la
seg avbilde. Vi kontaktet også en rekke kjendiser for å få dem til å være med, blant annet
var det mange av de lokale fotballheltene fra
FC Barcelona som sluttet seg til. Kampanjen
var en stor sukesess!
Stemmerett for alle!
Ellers preges møterommet av plakater om
valg og stemmerett. Hvorfor er stemmerett
en viktig kampsak for SOS Catalunya?
Dorothy forklarer:
– I Spania må man være spansk statsborger
for å kunne stemme både ved lokalvalg og
ved nasjonalvalg. For å kunne søke om å bli
spansk statsborger må man ha bodd i landet
i ti år. Vi synes ikke at det er rimelig at man
ikke skal kunne ha innflytelse på avgjørelser
som angår en selv og ens eget nærmiljø før
etter ti år. Dessuten er det mange som ikke
ønsker å oppgi sitt opprinnelige statsborgerskap, og som med dagens regler aldri får
noen innflytelse på sitt nærmiljø. Et grelt
eksempel på det finner du i en av Barcelonas
fattige bydeler. Nærmere 50% av de som bor
i bydelen er immigranter uten stemmerett.

Når disse for eksemmpel søker om å få opprette en moske får de nei av bydelsutvalget.
Bydelsutvalget vet at noen av de «spanske»
naboene er skeptiske til moske og sier nei av
redsel for å miste stemmer ved neste valg.
Hva innvandrermiljøet mener, trenger de
ikke å ta hensyn til ettersom disse uansett
ikke har politisk innflytelse. SOS Rasisme
har derfor satt igang en kampanje for å sette
fokus på at stemmeretten bør være knyttet til
bosted og ikke til nasjonalitet. Kampanjen
har vært synlig i media og noen av partiene
har skjønt at de er nødt til å ha en mening
om dette.
En anerkjent organisasjon
SOS Rasisme er godt etablert i Catalunya.
Regionalavdelingen har egne betalende
medlemmer, men arbeidet blir i hovedsak
finansiert av offentlige tilskudd. Utifra størrelsen på kontoret og antall ansatte å dømme
har SOS Racisme Catalunya god økonomi.
Jeg spør Annchen Dorothy hvordan de får
dette til.
– SOS Racisme har klart å opparbeide seg
et godt rykte gjennom flere år. Vi gir ut en
årlig rapport over rasisme-problematikk og
saker og denne blir oppfattet som seriøs og
viktig. Vi opererer dessuten på et felt der
få andre spanske NGO’er (Non Governemental Organisations) er aktive. Det finnes
flere spanske NGO’er som arbeider med
innvandrere, men disse har oftest fokusert
på de humanitære behovene. De deler ut
mat og klær eller driver spanskopplæring i
fattige bydeler der mange immigranter og

papirløse bor. Vi tar ikke del i dette arbeidet,
men fokuserer istedet på den diskriminering
disse gruppene blir utsatt for. Sånn sett er
vi med på å belyse årsaken til problemene.
Immigranters sosiale vanskeligheter henger
jo ofte sammen med at de stenges ute fra
det legale arbeidsmarkedet og har problemer med å finne seg bolig. Mange arbeider
svart under dårlige forhold og med dårlig
lønn. Det er også et utbredt problem at
boligutleiere ofte ikke ønsker å leie ut til
immigranter. Dette har gitt grobunn for
bolighaier som leier ut små rom tettpakket med køysenger og forlanger blodpris
for hver enkelt køyeseng. Det kan de gjøre
fordi de vet at immigrantene ofte ikke har
noe alternativ.
Oficina d’Informació i Denúncies
SOS Catalunya er godt kjent med
disse problemene gjennom sine Oficina
d’Informació i Denúncies (De diskriminertes servicekontor). Hensikten er å være en
uavhengig klage- og serviceinstans der alle
som har vært ofre for eller vitne til rasisme
kan henvende seg. Brosjyrer og plakater på
mange språk med overskriften «Defend your
rights: REPORT IT» er spredd utover byen
og pågangen til kontorene er stor. Jeg spør
Annchen hvordan de klarer å følge opp alle
enkeltsakene?
– Servicekontorene krever mye tid, innrømmer hun. Men vi opplever dette arbeidet
som svært viktig. I tillegg til det vi kan bidra
med for den enkelte, gir servicekontorene
oss verdifull informasjon om hva som rører
seg ute i samfunnet, om hvor skoen trykker. Det er informasjonen fra kontorene som
sammen med en mediegjennomgang danner
grunnlaget for vår årsrapport. Det hender
også at vi ser behovet for å utarbeide særrapporter dersom vi i en periode får mange

henvendelser om samme type saker. Disse
rapportene fremlegges også på egne pressekonferanser.
Vi lytter til alle som kommer, men vi
går ikke videre med alle sakene. Etter at
offeret/vitnet har fremlagt sin sak har vi et
møte der et team diskuterer igjennom saken
for å finne ut hvorvidt dette dreier seg om
diskriminering og hvordan det evt. er mest
hensiktsmessig å gå videre med saken. I
mange tilfeller dreier det seg om å gi informasjon om andre aktuelle servictilbud,
eks. henvise til psykolog for de som har
vært utsatt for traumatiserende opplevelser
eller informere om den enkeltes rettigheter
og plikter i samfunnet. I enkelte saker kan
SOS også påta seg å gi juridisk bistand for
å bringe saken inn for retten eller fungere
som megler mellom partene.
Og hva med Norge...?
Til slutt spør jeg det klassiske navlebeskuende spørsmålet: Hva vet egentlige spanjoler
om antirasistisk arbeid og rasismeproblemer
i Norge? Annchen som har snakket sammenhengende og engasjert i en og en halv
time blir plutselig taus.
– Dere har hatt noe problemer med nazister? kommer det til slutt. Ellers vet jeg nok
ikke så mye.... Jo! Jeg vet at dere har stemmerett for innvandrere ved lokalvalg!
Jeg informerer om at alle som har vært
bosatt i Norge i minst fire år har stemmerett
ved lokalvalg.
Annchen nikker: - Det er bra.
Vi utveksler aviser, hender og kampanjemateriell på katalansk og norsk og nikker
gjenkjennende til hverandres bilder og
symboler. For stemmerett ved lokalvalg
til tross, vi har begge nok av saker å jobbe
videre med...

nazisme

Kampanjeside:
Forby nazismen
sos-rasisme.no/
forbud

Viktig dom

Vigrid-gode drapstruet
justisministeren

19. oktober var en gledelig dag for oss som jobber mot nazisme
i Norge.
Eiker, Modum og Sigdal tingrett dømte Norges mest profilerte
nazist, Vigrid-leder Tore W. Tvedt, til 45 dager betinget fengsel
med to års prøvetid – for brudd på §135a (rasismeparagrafen).

11. oktober ble Øyvind Heian, som kontakttelefonen til Vigrid er registrert på, varetekstfengslet i
fire uker, siktet for drapstrusler mot justisminister
Knut Storberget.

Dommen var bare halvparten av aktors påstand om 90 dagers
fengsel, og som ventet anket Tvedt og kjendisforsvarer John
Christian Elden dommen inn for Borgarting lagmannsrett.
Men dommen er et viktig signal om at §135a skal være noe mer
enn en sovende paragraf for å pynte på lovverket. Den skal gi et
reelt vern mot rasisme.
I domsavsigelsen blir det slått fast at ytringsfriheten, som er nedfelt i Grunnlovens §100 og artikkel 10 i menneskerettsloven, ikke
kan beskytte Tvedts grovt rasistiske uttalelser. I 2002 frikjente
Høyesterett nazisten Terje Sjølie for lignende uttalelser. Denne
dommen har FN kritisert, med krav om at norsk rasismelovverk
styrkes for å hindre lignende episoder.
Dommen i tingretten er den første som er avsagt etter FNs kritikk,
og etter at ordlyden i §135a ble skjerpet. Den legger opp til en
strengere tolkning enn den fire år gamle Sjølie-dommen.
Siden sist har også justisdepartementet svart på SOS Rasismes
spørsmål om forbud mot nazistisk organisering. Departementet
sier at de ikke har inntatt et prinsipielt standpunkt mot en eksplisitt
kriminalisering av rasistiske organisasjoner, men at det likevel
ikke har noen planer om et slikt forbud. De mener at det med
forskjellige deler av dagens lovverk i praksis foreligger et reelt
forbud mot rasistisk og nazistisk organisering.
Dette høres lite overbevisende ut når de senere argumenterer:
«Slik situasjonen er i dag, har Norge i liten grad problemer med
slik organisert virksomhet. Dersom denne situasjonen endrer
seg, kan det være grunn til å vurdere deler av norsk lovgivning
på nytt.»
Det er åpenbart at dagens lovverk i praksis ikke fungerer som et
forbud mot nazistisk organisering.
Nazistiske organisasjoner, med Vigrid i spissen, får uten hindringer bruke Internett som rekrutterings- og propagandakanal. I
mange lokalsamfunn må befolkningen finne seg i at organiserte
nazister oppsøker skoler og ungdomsklubber for å drive rekruttering. Dette er kriminelle miljøer der rasisme, våpen, rusmidler og
opplæring i vold er dagligdags. Så lenge lederne i disse miljøene
ikke stilles til ansvar kan man ikke snakke om noe reelt forbud
mot nazisme.
Derfor fortsetter SOS Rasisme forbudskampanjen. Gå inn på
www.sos-rasisme.no/forbud og hjelp oss og samle støtte for
kravet.
OLA MELBYE PETTERSEN
ANTINAZIUTVALGET

Det var i terapi
med sin psykolog at
Heian sa at han følte
seg så trakassert av
myndighetene at han
var villig til å drepe
justisministeren.
Heian ble få uker
tidligere pågrepet
etter å ha forskanset seg i sin bolig
i Larvik, der han
truet med å skyte på Drapstruet av nazist.
politiet med hagle. I
Foto: Bjørn Sigurdsøn, SMK
Heians hus bor også Vigrid-leder Tore W. Tvedt.
SOS Rasisme har tidligere anmeldt Heian for rasisme,
ettersom han står oppført som kontaktperson for Vigrids
propagandaside på Internett. Heian har på sin side anmeldt
SOS Rasisme fordi organisasjonen offentlig har omtalt han
som nazist.

Kontakttelefon mot nazisme
• Er du med i Vigrid eller en annen nazistisk gruppe?
• Vil du bryte ut, men trenger hjelp eller råd
fra noen som vet hvordan du har det?
• Er du forelder og lurer på hva du kan gjøre hvis
barna dine blir rekruttert til et nazistisk miljø?
SOS Rasisme har nå opprettet en kontakttelefon for deg som har disse
spørsmålene. Vi har jobbet mot nazisme i årevis, og vi har folk som kjenner nazimiljøet fra innsiden.
Telefonen er bemannet fra kl. 16.00 på hverdager, og døgnet rundt i helgene (legger du igjen beskjed ringer vi deg opp igjen så fort som mulig).
Ta et oppgjør med nazismens løgner og kriminelle ideologi: Ta kontroll
over ditt eget liv!

Ring: 975 10 016

Voldsnazist slo til igjen
En mann fra Ullensaker er varetektsfengslet etter å
ha sparket en annen mann bevisstløs.
19-åringen erklærte seg i 2004
som leder for nazigruppa «Nasjonal» Ungdom på Romerike.
Han påstår nå at han er ute av
nazimiljøet, men i en dom fra
juni gir Øvre Romerike tingrett
utrykk for at de tviler på om han
virkelig er ute.
19-åringen er de siste årene dømt
for en rekke grove voldsepisoder.
Han står på politiets gjengangerliste, som betyr at han framstilles
for varetektsfengsling hver gang
han blir tatt for vold.

Ordførerkandidat
bak nazibrev?
AV ANDERS ECKERMANN EIKELAND
For litt under et år siden ble SOS
Rasisme kontaktet av palestinske
Majid Bromand fra Kristiansand. Da
han åpnet posten sin 14. november
2005 ble han møtt av overskriften
«Achtung» og«Fløtt!» undertegnet
med Hitler. Majid var redd for at
noe skulle skje han og familien. Det
viste seg at også to andre innvandrerfamilier i nabolaget hadde opplevd
det samme, og sammen kontaktet de
lokalavisen Fædrelandsvennen der de
fortalte sin historie.
Beklagelse fra gjerningsmennene
En uke senere mottok Majid og de
andre familiene et nytt brev. Denne
gangen med en unnskyldning om at
gjerningsmennene angret på det de
har gjort og beklaget at brevet fikk
familiene til å føle seg utrygge. For
Majid og naboene var det viktig å få
en bekreftelse på at ingen ville gjøre
de vondt. Etterforskningsleder Einar
Skarpeid ved Randesund Politistasjon
uttalte til Fædrelandsvennen at han
tolket det hele som: – en guttestrek
der de i ettertid har skjønt litt mer av
alvoret i frykten de har skapt.
Beskyldninger mot FrP-ere
I september stod bystyremedlem i
Kristiansand FrP, Elise Thrane frem i
Fædrelandsvennen der hun beskyldte
partifelle Kai Magne Nerås og ordførerkandidat Stian Storbukås for å
stå bak de rasistiske og nazistiske
brevene til Majid og naboene hans.
Elise Thrane viser til en chat hun
hadde med Kai Magne Nerås den 18.
november 2005 der han innrømmer at
han og Stian Storbuksås la brevene i
postkassen til innvandrerfamiliene.
Både Nerås og Storbukås benekter
hardnakket at de de har stått bak
de nazistiske brevene og mener at
Thrane har fabrikkert bevis mot de.
Buksås håper imidlertidig at Politiet
vil etterforske saken for å renvaske
han. Politiet hadde fortsatt ikke
funnet ut mer om saken da AntirasisteN gikk i trykken.

Naziterror på ferge
Siste helga i september ble passasjerer på DFDSfergen mellom Kristiansand og Göteborg mishandlet
og plaget av nazipøbler.
Nazistene var først og fremst ute etter
å mishandle passasjerer med innvandrerbakgrunn.
Lars-Gunnar Gustafsson ved Göteborg-politiet fortalte om de skremmende hendelsene til Aftonbladet:
– De gikk løs på dem som ikke ser ut
som svensker. De trengte seg inn i en
lugar og mishandlet en kvinne alvorlig i

ansiktet. De tok rett og slett kontrollen
over fergen.
Da skipet la til kai i Göteborg sto
politiet og ventet. Fire menn, i alderen
24-32 år, er nå mistenkt for grov
mishandling. Flere av nazistene er fra
Lidköping, opplyser politiet.

Tore Tvedt-saken
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• Kastet i sjøen av greske myndigheter
Rundt 40 båtflyktninger ble i slutten av september
kastet over bord av grekere i militæruniformer
utenfor kysten av Tyrkia, ifølge en overlevende
fra gruppen.
I følge den tyrkiske kystvakten ble 31 personer
reddet opp fra sjøen.
Utenriksdepartementet og marinen i Hellas sier
at de ikke har kjennskap til hendelsen. Dette
melder ANB.
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Bli med å demonstrere mot Nordens største
nazimarkering i Salem/ Sverige, 9. desember
For mer info: http://sos-rasisme.no/salem

Rettssaken mot Tore W. Tvedt
Viste
Hitler-hilsen
Etter rettssakens første
dag arrangerte Øvre Eiker
SOS Rasisme punktdemonstrasjon foran tingretten.
Da rettssaken var blitt avsluttet tidligere
enn ventet møtte ikke demonstrantene
Tore Tvedt utenfor rettslokalet. Men da
demonstrantene senere gikk til togstasjonen oppdaget de til sin overraskelse at
Tvedt satt og ventet på toget.

Punktmarkering utenfor rettslokalet.

Torsdag 12. og fredag 13. oktober måtte Vigrid-leder Tore W. Tvedt møte i
Eiker, Sigdal og Modum Tingrett for brudd på straffelovens §135a – «rasismeparagrafen». Bakgrunnen for tiltalen var et intervju Tvedt ga til VG 14. juli
2003, hvor han blant annet sa følgende: «Vi ønsker å ta makten i samfunnet,
renske ut jødene...» og «Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de
er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal
renskes ut.»
AntirasisteN var tilstede begge dagene, og bringer her rapport fra rettssaken.

Endelig dømt.

AV JON TRYGVE BERGSÅKER OG STEIN
RUBEN SKISTAD ROLAND
FOTO: OLA MELBYE PETTERSEN

Dag 1
Tvedt var tydelig selvsikker da
han ankom rettssalen sammen med
sin advokat John Christian Elden.
Men til tross for all verdens selvsikkerhet, kunne han ikke unngå å
få noen merkelige blikk da han på
spørsmål fra dommer Erik Bredo
Lund svarte at det var Odin og
hans menn som skaffet ham mat
og klær. Etterpå påsto han at dommeren ikke er et menneske. Da han
spurte hvordan dette kunne ha seg,
svarte Tvedt at man måtte døpes
av Vigrid for å kunne kalle seg et
menneske.
Erklærte seg ikke skyldig
Tvedt erklærte ikke skyldig i
tiltalen. Han mener VG har feilsitert ham, enten bevisst, eller ved
å utelate andre sitater som kunne
ha forandret helheten i intervjuet.
Han påstod også at han aldri ville
brukt et ord som å «renske ut», da
han mener at dette er et «unorsk»
ord. Denne forklaringen ble kraf-

tig tilbakevist av begge VG journalistene som vitnet etter Tvedt.
De sa at de aldri kunne forandre
på sitater, fordi det da ikke lenger
ville være sitater, men tolkninger.
De fortalte også at de ikke kunne
ha utelatt andre sitater som kunne
forandret meningen i de sitatene
Tvedt er tiltalt for.
Vil fortsatt ta makten
«Det er ingen tvil om at Vigrid
vil ta makten. At jeg vil ta makten
er det heller ingen tvil om». Dette
sa Vigrid-lederen i rettssalen på
spørsmål om hva han vedstår å
ha sagt i artiklen. På spørsmål
om hva han vil gjøre med jødene
svarte han at han vil ha de ut av
alle land. «Dette er ikke et tilbud,
de skal ut», kunne Tvedt fortelle.
Han sa at dette gjaldt alle de
«ikke nordiske». Da spørsmålet
om at han hadde kalt jøder for
parasitter kom opp, forsvarte han
seg ved å sammenligne seg selv
med Eidsvollmennene, som i 1814
laget en såkalt «jødeparagraf» som
sa at jøder var nektet inngang til
Norge.
Beklager ikke vold
Tvedt fortalte at han ikke ville
beklage dersom noen av hans med-

lemmer skulle komme til å skade
jøder eller andre. «Her banker
folk hverandre uansett. Det spiller
ingen rolle om de kjenner meg»,
unnskyldte han seg.

Dag 2
Aktor, Johan Kristian Øydegard,
satte fram følgende spørsmål
om Tore Tvedts straffeskyld:
1. Er tiltalte korrekt gjengitt i VG?
2. Dersom tiltalte er korrekt gjengitt, vil da uttalelsene være såpass
sterke at de kvalifiserer for straff,
jfr. §135a, eller vil de skjermes av
ytringsfriheten (§100)?
Det første spørsmålet besvarte
Øydegard selv med følgende
argument:
«Tvedt visste godt at uttalelsene
han kom med til VGs utsendte
journalister under «dåpen» de
dekket ville komme på trykk, og
han sier selv i forklaringene sine
at uttalelsene er i tråd med Vigrids
meninger (selv om han mener seg
feilsitert). Hans troverdighet svekkes også når han i retten fortsatt
definerer jøder som parasitter. I
tillegg mener han at VG-journalistene var svært troverdige når de
var helt samstemte om at de ikke
hadde forandret noen sitater.»

På det andre spørsmålet er Øydegard mer omstendelig. Han trakk
frem FNs komité mot rasediskriminering som kritiserte frifinnelsen
av Boot Boys-leder Terje Sjølie
for brudd på rasismeparagrafen
i 2002, da han holdt en sterkt
rasistisk tale etter «nazi-marsjen»
i Askim. Konvensjonen uttrykker sterkt at rasediskriminerende
ytringer skal nyte et lavere vern av
ytringsfriheten enn andre ytringer
(helt i tråd med §135a).
Aktor argumenterte videre med
at sannferdige, logiske utsagn
utvider ytringsfriheten, mens ulogiske, usanne og sårende utsagn
innskrenker den.
(Og dette talte ikke akkurat til
Tvedts forsvar.)
Etter dette konkluderte aktor med
full staffeskyld, og la ned påstand
om 90 dagers betinget fengsel.
Anbefalte frifinnelse
Tvedts forsvarer Jon Christian
Elden anbefalte derimot full frifinnelse:
«Tvedts ytringer kan virke støtende, og er utvilsomt upopulære,
men det avgjørende spørsmålet er og blir om de er lovlige

I løpet av få minutter holdt rundt 20 personer på perrongen håndplakater med «forby
nazistisk organsisering», og ropte slagord.
Tvedt ble tydelig usikker på hva han skulle
gjøre, kanskje spesielt fordi lokalavisa var
til stede.
Han bestemte seg til slutt for å rekke
armen i været til en Hitler-hilsen og ropte
«Heil». (I rettsaken noen timer tidligere
hadde han sagt at han «ikke kaller seg
nazist».)
Kort tid etter hadde han tydeligvis fått
nok uønsket oppmerksomhet og forlot
togstasjonen, til stor glede for medpassasjerene. Han rakk så vidt AntirasisteN vet,
ikke toget sitt.

med henhold til ytringsfriheten.
Skal disse meningene være
offentlig lov å ytre, eller skal de
bli fremført under jorda?», spurte
Elden.
Han hevdet også at journalistene
hadde satt sitatene på spissen for å
lage en bedre sak ut av intervjuet.
Dette fordi Tvedt er så upopulær at
ingen ville tvile på at han sto bak
utsagnene. Han argumentere også
med at Tvedts uttalelser ikke betyr
at jøder må utryddes, selv om de
ifølge Tvedt skal renskes ut.
Dommen
19.oktober falt dommen: 45
dagers betinget fengsel, med to
års prøvetid.
I domsavsigelsen heter det blant
annet:
«Tingretten har likevel funnet
at Tvedts uttalelser innebærer
en grov nedvurdering av jødenes
menneskeverd, og på det grunnlaget mener retten at uttalelsene
ikke fortjener beskyttelse under
ytringsfrihetens prinsipp.»
Tvedt og advokat Elden vil anke
dommen inn for Borgarting lagmannsrett.

SOS Rasisme i Norge

Krystallnatta

nr 4b – 2006

gratis

www.sos-rasisme.no/krystallnatta

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

Ingen flere

Marker Krystallnatta!
Antirasister i alle aldre bør være med og
markere Krystallnatta. Det er viktig å markere
Krystallnatta – det er og blir viktig å minne
folk om historien for å unngå at det samme
kan skje igjen.
Gjennom en verdig og flott markering av
Krystallnatta, som trekker mange mennesker, viser man også at «Vi er mange, vi er
sterke!». Dette er viktig i kampen mot rasisme
og nazisme.
I Norge er Krystallnatta den tredje største
faste politiske markeringsdagen, etter 1. mai
og 8. mars. Det er i all hovedsak SOS Rasismes lokallag som er initiativtakere til markeringen, og som oftest er det også lagene som
gjennomfører markeringene. Gjennom markeringene får mange mennesker muligheten til
å vise at de er motstandere av så vel rasisme
som nazisme.
Krystallnatta er som man kan lese på disse
sidene en viktig historisk markeringsdag.
Den symboliserer starten på historiens største
rasistiske folkemord. Men dette er også en
dag da det er viktig å trekke historiske paralleller fram til rasismen i dagens samfunn. For
rasisme er ikke noe som plutselig eksploderer
i nazisme og holocaust, det er fordommer og
holdninger som får utvikle seg over lang tid.
I dag ser vi at jøder på nytt blir angrepet i
flere land. Muslimer i vesten blir diskriminert
ut ifra samme tankegang: Rasismen prøver
å tillegge folkegrupper kollektiv skyld for
problemer i samfunnet.
Spørsmålet om hvordan flyktninger behandles i dagens Europa er også et aktuelt tema
på denne dagen. Under 2. verdenskrig flyktet
tusenvis fra krig og nazistenes forfølgelse,
de søkte og fikk beskyttelse i vennligsinnede
land. Men helt fram til 2. verdenskrig ble
jøder nektet beskyttelse i de samme landene,
fordi de var jøder. I dagens Europa nektes
flyktninger som rømmer fra land med mer
krig enn det vi hadde i Norge i 1940. De
fleste nektes allikevel beskyttelse, fordi de er
«ikke-vestlige».
9. novemeber må alle som er mot rasisme
stå side ved side, for å minnes historien og
kjempe videre mot dagens rasisme. Bare sånn
kan vi forsikre oss om at vi aldri får et nytt
Holocaust!
På siste side i dette spesialnummeret har vi
oppsummert de markeringene som var klare
da avisa gikk i trykken. Les gjennom og finn
din nærmeste markering.
Er det ikke en markering der du bor? Ta
kontakt med et av våre kontorer og få hjelp til
å lage en selv!

9.

november 1938, Krystallnatta,
var starten på den systematiske utryddingen av jødene i Hitlers
Tyskland. Etter flere år med systematisk hatpropaganda og overgrep, kulminerte det hele i et scenario av vold og
terror. Synagoger ble påtent, jøder ble
lemlestet og drept, og deres butikker
ble ramponert. Tilbake lå gater fulle av
knust glass fra butikkvinduene. Krystallnatta var et faktum. Startskuddet var
gått for det som skulle koste om lag 6
millioner jøder livet.
I dag er det viktigere enn noen gang
å minnes Krystallnatta. Den generasjonen som opplevde nazimens
grusomheter er av naturlige årsaker
i ferd med å forsvinne. Dette skjer
samtidig som historiske revisjonister
gir ut propagandamateriell som enten
bagatelliserer jødeutryddelsen, eller
som benekter at den overhodet fant
sted. Små nazigrupper dukker med
jevne mellomrom opp mange steder
i Norge, og et av de største partiene
i landet hevder at «et samfunn uten
etniske minoriteter er et harmonisk
samfunn». I tillegg fører norske
myndigheter en utestengingspolitikk
overfor mennesker på flukt som er så
grotesk at man må tilbake til 30-tallet
for å finne noe lignende.
Alt dette vitner om at folk er i ferd
med å glemme de historiske erfaringene av hva den rasistiske ideologien
fører til. Vi må aldri glemme Krystallnatta! Den som ikke lærer av historien
må gjenoppleve den på ny, og det er
derfor SOS Rasisme har gjort Krystallnatta til sin viktigste markeringsdag.
Over hele landet markeres 9. november hvert eneste år med forskjellige
arrangementer. Konserter, fakkeltog,
åpne møter, stands, debatter, kulturkvelder, filmfremvisning, og mye
annet er blant de formene som velges
når antirasister arrangerer Krystallnattamarkeringer. Noen steder står SOS
Rasisme alene bak arrangementet,
andre steder samarbeider man med
andre.

Veien fram til Krystallnatta
Etter Hitlers maktovertagelse i Tyskland i 1933 begynte den nazistiske terroren. I starten var denne terroren ikke
spesielt rettet mot jøder, men mot alle
gruppene i samfunnet som nazistene så
på som fiender. I starten var nazistene
spesielt interessert i å bli kvitt politiske motstandere, som for eksempel
kommunister, sosialister og fagforeningsfolk. Mange av de som kunne ha
bekjempet nazismen gjennom politikk
satt derfor i konsentrasjonsleirer allerede på midten av 30-tallet
Den paramilitære organisasjonen SA
(Sturm Abteilung), som var en del av
nazipartiet og som stort sett bestod av
pøbler, voldsmenn og krigsveteraner,
tok hånd om terroren i gatene. SA
sørget for å banke opp såkalte «fiender
av nazismen», knuse ruter i butikker,
og sørge for at næringsdrivende konstant ble terrorisert med ran, innbrudd
og trusler.
På grunn av terroren flyktet 37 000
jøder fra Tyskland allerede i 1933.
I perioden fram til Krystallnatta,
altså fra 1933 og fram til 9. november
1938, fremstod de fysiske angrepene
på jøder som uorganiserte. Det som
virkelig rammet den jødiske befolkningen i denne perioden var lovene
som ble innført i Tyskland. Blant
annet kunne ikke jøder jobbe i staten,
jødiske butikker, leger og advokater
ble boikottet av «gode tyskere», og
en del forretninger ble overtatt av
«ariere» som kunne gjøre dette med
loven i hånd. Videre kunne jøder bare
handle i jødiske butikker, jødiske barn
måtte gå på bestemte «jødeskoler», og i
tillegg kom Nürnberg-lovene i 1935.
Nürnberg-lovene fratok alle jøder
og personer i jødisk slekt det tyske
statsborgerskapet. Videre bestemte
disse lovene at personer som hadde
«jødisk blod» ikke kunne gifte seg
med personer som hadde «tysk eller
beslektet blod». Brudd på disse lovene
medførte alvorlige straffer.

I årene mellom nazistenes maktovertagelse og Krystallnatta hadde
nazistene kvittet seg med de fleste politiske fiendene i landet. I tillegg hadde
«rensingen» av Tyskland begynt, om
enn i det stille. Fysisk- og psykisk
handikappede, psykisk syke og andre
grupper som allerede var «usynlige» i
samfunnet ble i «raserenhetens navn»
utryddet i stor skala.
For å legitimere denne politikken,
og for å indoktrinere barn i nazistisk
tankemåte, ble lærebøkene ofte brukt.
Et eksempel er hentet fra en lærebok
i matematikk:
«Det koster 1 million Richsmark å
bygge et sinnssykehus. Det koster 6
000 Richsmark å bygge et hus for en
gjennomsnittelig tysk familie. Hvor
mange hus får man for prisen av et
sinnssykehus?»
Nazistenes utryddelse av personer
med «dårlig gener» tjente også en
annen hensikt enn bare «rensingen
av det tyske blod». Det var også en
prøvestein for å se hvor langt man
kunne gå før folket reagerte på grusomhetene. Etter hvert som man tok ut
grupper i befolkningen og satte disse i
konsentrasjonsleirer, uten at noen reagerte, forstod nazistene at også jøder,
sigøynere og homofile kunne taes uten
reaksjoner fra folk.
I tiden fram til Krystallnatta pågikk
det også en beinhard og effektiv
propaganda mot jødene, ledet av
propagandaminister Joseph Gobbels,.
Filmer som «Den evige jøde» («Der
ewige Jude») var hverdagslige, og på
kinoer og i teatre sørget sivilkledde
SA-medlemmer for at det oppstod
tumulter og antijødiske rop hver gang
en jødisk skuespiller opptråde.
I tiden mellom Hitlers maktovertagelse og fram til Krystallnatta var
nazi-Tyskland preget av at nazipartiet
gjerne ville begynne utryddelsen av
jøder, men de turde ikke. Dels var
frykten at det ikke ville bli tolerert
innad i Tyskland, og dels var det en
stor frykt for at andre land ville reagere

e krystallnetter

negativt. Derfor ble det i denne perioden
kun satt i gang utryddelse av handikappede
og sinnssyke, mens jødene «bare» ble utsatt
for tilfeldige voldsepisoder og økonomisk/
politisk undertrykking.
Dette forandret seg dramatisk med Krystallnatta.
Hva var bakgrunnen?
For å forstå hva som utløste Krystallnatta
9. november 1938 må man se på hva som
skjedde i tiden rett før denne datoen.
6. november 1938 mottok den unge jøden
Herschel Grynszpan, som bodde i Paris,
et postkort fra sin far. Faren, Zindel, var
en av 18 000 tyske jøder som 27. oktober
hadde blitt tvangsflyttet østover i Tyskland,
til grensen mot Polen. På postkortet hadde
Zindel beskrevet for sin sønn de forferdelige forholdene som de tvangsforflyttede
levde under.
Herschel Grynszpan ble så forbannet av
det han hadde lest på kortet at han gikk til
den tyske ambassaden i Paris og skjøt den
første tyske ansatte han møtte. Offeret ble
den tyske diplomatassistenten Erns vom
Rath, som døde 8. november av skadene
han ble påført fra skuddet.
Dagen etter, 9. november, fikk hele
Tyskland vite om det som hadde skjedd.
De fikk også høre av Hitler og nazistenes
propagandamaskineri at drapet var en del
av en verdensomspennende jødisk konspirasjon mot Tyskland.

Terroren startet i Berlin 9. november 1938,
organisert uoffisielt av SA stormtroppene.
Hitler kommenterte aldri offentlig forfølgelsene denne kvelden, men han var sannsynligvis den som internt i nazipartiet ga beskjed
om at terroren skulle finne sted. Utad var det
propagandaminister Gobbels som ga ordre
om at volden skulle begynne.
Synagoger ble satt i brann. Jødiske butikker fikk vinduene knust over hele landet,
og det er dette som ga natten navnet sitt,
Krystallnatta. Grunnen var nemlig at alt
glasset som fløt i gatene dagen etterpå
skinte som krystall. Mange jøder ble også
fysisk angrepet, og over hele landet ble det
i jødiske nabolag tent bokbål, hvor jødiske
religiøse bøker ble brent etter at de var stjålet
fra synagoger og private hjem.
Tallene taler for seg selv
I løpet av 24 timer ble 7 000 jødiske
butikker angrepet, 200 synagoger brent og
ødelagt, 91 jøder drept og over
30 000 jøder ble arrestert og deportert.
Mange av jødene som ble arrestert i løpet av
Krystallnatta ble drept i løpet to måneder.
Krystallnatta er vanligvis sett på den symbolske starten for Holocaust, utryddelsen av
6 millioner jøder. I tillegg til disse jødene
kommer et anslag på ca. 5,5 millioner «fiender av den tyske stat», som også ble utryddet
i årene fram til 1945.

Etter 9. november – Holocaust
Da britiske soldater rykket inn i den tyske
konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen 15.
april 1945 ble de møtt av et forferdelig syn.
De fant 15 000 døde fanger, og ytterligere
10 000 fanger døde i løpet av kort tid etter
befrielsen. Døde fanger lå stablet i hauger,
eller lå og råtnet i åpne massegraver.
Lignende, og verre syn, møtte de allierte
soldatene over hele det naziokkuperte
Europa, i leirer som Dachau, Auschwitz,
Birkenau og Treblinka. Fanger som hadde
overlevd kunne fortelle om handlinger så
bestialske at de ikke var til å tro. I løpet
av årene fra 1933 til 1945, de årene som
nazistene styrte Tyskland, hadde nærmere
6 millioner jøder blitt drept i leire rundt om
i Europa, sammen med 5,5 millioner politisk
aktive, kriminelle, asosiale, handikappede,
Jehovas Vitner, homofile og romanifolk.
Dette er den utryddelsen som senere har
fått navnet Holocaust.
De britiske soldatene som først kom til
Bergen-Belsen satte opp et skilt, der de
kunngjorde at de som hadde dødd i leiren
«(…) var ofre for den tyske nye orden
i Europa og et eksempel på nazistisk
kultur.»
I årene fra 1938 til 1942 bar ikke utryddelsene preg av den maskinmessige utførelsen
som preget Holocaust i årene fra 1942 og
fram til slutten på andre verdenskrig. Fra
1938 til 1940 foregikk det meste av utryddelsen i leirer i Tyskland, og besto for det
meste i eksperimentelle drap. Blant annet
ble jøder og andre fanger brukt som «forsøksdyr» i medisinske forsøk, og nazistene
prøvde seg også fram med forskjellige
metoder for effektive massedrap. I tillegg
døde mange av fangene på grunn av vold,

terror, sult og beinhardt arbeid. I denne
perioden opprettet også nazistene enorme
konsentrasjonsleirer i det okkuperte Polen,
og de tvang jøder, spesielt i Polen, inn i gettoer, hvor forholdene var elendige. I disse
gettoene døde jøder i hopetall på grunn av
sult, epidemier, kulde og sykdommer.
I januar 1942 presenterte ledende nazister
«den endelige løsningen». Dette var løsningen på «det jødiske problem», nazistenes
ønske om å utrydde alle jøder. Den endelige
løsningen gikk ut på at alle jøder, uansett
land de befant seg i, skulle transporteres
til konsentrasjonsleirer. I leirene skulle så
utryddelsen effektiviseres, slik at man ikke
fikk en opphopning av jøder som ventet på
å bli utryddet.
Til tross for at Tyskland i 1942 befant seg
i krig mot Russland (østfronten), i Afrika
(ørkenkrigen), bygde opp forsvarsverker i
Vest-Europa og i tillegg drev ubåtkrig på
havet, ble det satt enorme ressurser inn i
å gjennomføre «den endelige løsningen».
Over hele Europa ble jøder fengslet og
sendt til de store konsentrasjonsleirene,
hvor man også hadde bygd gasskamre og
utvidet kapasiteten til krematoriene. Historiens mest maskinelle og effektive utryddelse
av mennesker var i gang, og Holocaust var
et faktum.
I ettertid har man regnet Krystallnatta som
den symbolske starten på Holocaust. Krystallnatta beviste for de nazistiske lederne at
det tyske folket var blitt godt nok hjernevasket og tilvendt den nazistiske ideologien at
bestialske utryddelser av andre mennesker
var gjennomførbart, uten for mange protester. Derfor er også Krystallnatta en viktig
merkedag i kampen mot nazisme.

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

AntirasisteN

Oversikt over markeringer
Over hele landet markerer lokallag av SOS
Rasisme Krystallnatta.
Her er de som var bekreftet da
AntirasisteN gikk i trykken.
Vi tar forbehold om endringer.

Bergen

Lillestrøm

Hva: .......... Fakkeltog med etterarrangement på Café
Opera
Når: ........... Torsdag 9. november, kl. 19.00
Hvor: ......... På festplassen
Arrangører: Bergen SOS Rasisme, GU, KrFu og IS

Hva: .......... Fakkeltog
Når: ........... Torsdag 9. november, kl 18.00
Hvor: ......... Oppmøte på Torget i Lillestrøm
Arrangør: .. Skedsmo SOS Rasisme

Oslo
Stord
Hva: ..... Utekonsert og fakkeltog
Når: ...... Torsdag 9. november, kl 18.00
Hvor: .... Utenfor kulturhuset
Arrangør:
Stord SOS Rasisme og tilsluttede organisasjoner

For oppdatert info:
www.krystallnatta.no
Bugøynes
Hva: .......... Antirasistisk kafè
Når: ........... Torsdag 9. november, kl.
18.00
Hvor: ......... Egnebua Kafè
Arrangør: .. Bugøynes SOS Rasisme

Arendal
Hva: .......... Fakkeltog
Når: ........... Torsdag 9. november, kl. 17.00
Hvor: ......... Torvet
Arrangør: .. Arendal SOS Rasisme

Finnfjordbotn
Hva: .......... Filmvisning om temaet
og appell for VK1
Når: ........... Torsdag 9 november, kl. 10.00
Hvor: ......... Finnfjordbotn vgs. i auditoriet
Arrangør: .. Finnsnes SOS Rasisme

Hva: .......... Fakkeltog,
appell ved blant andre Jo Benkow
Når: ........... Torsdag 9. november, kl 18.00
Hvor: ......... Oppmøte på Jerbanetorget
Arrangør: .. SOS Rasisme og
Det Mosaiske Trossamfund
Hva: .......... Konsert med Lars Martin Myhre, Don
Martin og Jester, Sheer Del og Amund Maarud.
Inngang kr 75,– (se info på side 18)
Når: ........... Torsdag 9. november, etter toget
Hvor: ......... John Dee
Arrangør: .. SOS Rasisme og
Det Mosaiske Trossamfund

Porsgrunn

Trondheim

Molde

Hva: .......... Fakkeltog og konsert
Når: ........... Torsdag 9. november, kl. 18.00
Hvor: ......... Oppmøte i Cissi Klein parken i Trondheim
Arrangør: .. Trondheim SOS Rasisme, med tilsluttede
organisasjoner

Hva: .......... Fakkeltog
Når: ........... Torsdag 9. november, kl. 19.00
Hvor: ......... Oppmøte ved Molde Stadion - gratis fakler
Arrangør: .. Molde SOS Rasisme, med tilsluttede
organisasjoner

Kristiansund

Sula

Hva: .......... Fakkeltog og underholdning
Når: ........... Torsdag 9. november, kl. 19.00
Hvor: ......... Oppmøte på Kirketomta
Arrangør: .. Kristiansund SOS Rasisme

Hva: .......... Fakkeltog
Når: ........... Torsdag 9. november, kl. 19.00
Hvor: ......... Rådhusplassen
Arrangør: .. Sula SOS Rasisme, med tilsluttede organisasjoner

Hva: .......... Fakkeltog
Når: ........... Torsdag 9. november, kl. 18.00
Hvor: ......... PP-senteret i Porsgrunn
Arrangør: .. Grenland SOS Rasisme, med tilsluttede
organisasjoner

Moss

Kongsberg

Sarpsborg

Hva: .......... Fakkeltog og filmvisning
Når: ........... Torsdag 9. november, kl. 19.00
Hvor: ......... Oppmøte i gågata, Kongsberg
Arrangør: .. Kongsberg SOS Rasisme

Hva: .......... Konsert
Når: ........... Torsdag 9. november
Hvor: ......... Momentum
Arrangør: .. Moss SOS Rasisme

Hva: .......... Fakkeltog
Når: ........... Torsdag 9. november, kl 18.00
Hvor: ......... Sarpsborg torg
Arrangør: .. Sarpsborg SOS Rasisme

Lier
Hva: .......... Stand og etterarrangementet
Når: ........... Torsdag 9. november
Hvor: ......... Lierbyen sentrum
Arrangør: .. Lier SOS Rasisme

Finner du ikke ditt arrangement her?
Tips oss på e-post: tips@sos-rasisme.no,
fyll ut skjemaet på www.krystallnatta.no
eller ring oss på 23 00 29 00

SOS Rasisme selger nå håndfakler til gode priser!
Til Krystallnatta og mange andre markeringer hører fakler naturlig hjemme, derfor tilbyr vi meget gode priser på fakler.
Vi selger fakler til både lokallag i SOS Rasisme, andre organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.
Ved forskuddsbetaling
Hva ............................................................... Pris per fakkel
• Fulle esker à 50 – uten returrett ................. 9,• Fulle esker à 50 – med returrett¹ ................ 10,50

___stk Lightere kr 10,-

___stk Nøkkelbånd kr 25,-

Ved fakturering – 20 dagers betalingsfrist
Hva .............................................................. Pris per fakkel
Fulle esker à 50 – uten returrett .................. 10,Fulle esker à 50 – med returrett¹ ................. 11,50
Frakt kommer i tillegg, det varierer etter størrelsen på bestillingen.
Hvis du kan hente på kontoret vårt i Oslo, blir det ingen fraktutgifter.
(Vi selger også enkeltfakler fra kontoret, til 14 kr per fakkel.)

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

¹) Returretten gjelder uåpna esker.

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

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

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

Navn: _____________________________________

 Jeg vil bli aktiv!
 Jeg vil bli medlem!

Adresse: ___________________________________
Adressaten betaler
for sending i Norge

Kr 25.- for personer under 26 år

Postnr/ sted: ________________________________
Underskrift: ________________________________

Distribueres av
Posten Norge

Navn: ______________________________

Tlf: E-post: _____

Adresse: ___________________________
Postnr. / Sted: _______________________

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo

Telefon: ____________________________

___stk
jakkemerke på nynorsk! kr 15,___stk
jakkemerke på bokmål kr 15,-

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

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

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

Ansvarlig redaktør:
Trond Thorbjørnsen
Redaksjonssjef:
Ola Melbye Pettersen
Redaksjonssekretær:
Mari Stine Johansen
Ansvarlig for markeringsdagene:
Ida Christiane Walther Muribø
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Lokallagsrunden
Hønefoss SOS Rasisme
Lokallaget har fokusert mye på å få vervet
medlemmer og få mange nye aktive med
seg.
De har også brukt mye tid på å planlegge
Krystallnatta-arrangementet og snart er
tiden inne for å avholde årsmøte hvor det
skal velges nytt styre, dette har også krevd
planlegging.
Fremover er planene å arrangere Krystallnatta, ha årsmøte og å få et godt samarbeid
med andre organisasjoner med samme
interesser.
Stord SOS Rasisme
Stord lokallag har lagt mye arbeid ned i å
planlegge Krystallnatta og i år skal det bli
et stort arrangement. De har også vervet en
del nye medlemmer.
Planene framover er i tillegg til å arrangere
Krystallnatta, få fokus på SOS Rasisme i
lokalmiljøet.

Lørenskog SOS Rasisme
Lokallaget i Lørenskog har dette året
arrangert Kjennfestivalen for femte år på
rad. Dette årets tema var «Hent Ashok
hjem» som er en annen sak lokallaget har
engasjert seg mye i. De har drevet underskriftskampanje og samlet inn penger til en
eventuell rettssak. Planene framover blir å
delta på planleggingen til Lillestrøm SOS
Rasisme for Krystallnatta. De skal også
delta på lokale arrangement hvor de skal
verve medlemmer og fronte Ashok-saken.
Trondheim SOS Rasisme
Aktivistene i Trondheim har hatt mange
verveaksjoner den siste tiden. De har også
brukt mye tid på å legge alt til rette til
Krystallnatta. Men det som har tatt opp
mesteparten av tiden er flytting, lokallaget
har nemlig byttet til nytt kontor. Trondheim
SOS Rasismes planer framover er å arrangere Krystallnatta og å tilby arbeidsplasser
til skoleelever under Operasjon Dagsverk

Aktivister fra lokallagene i Oslo på stand i Spikersuppa på Kronprinsparets femårs bryllupsdag.

(OD) som i år sender pengene til Nepal.
Kristiansand studentlag av SOS Rasisme
Det har nå blitt startet et lokallag i Kristiansand for alle antirasistiske studenter.
Det heter Kristiansand studentlag av SOS
Rasisme. Initiativtaker er tidligere Kongs-

berg-aktivist Janvier Nzigo som har flyttet
til Kristiansand for å studere og ønsker å
dra med seg andre antirasistiske studenter.
Vi ønsker dem hjertelig velkommen som
lokallag av SOS Rasisme og ønsker dem
lykke til!

Liv og røre i Bergen
Hvis du trodde at Bergen lokallag var et lite og rolig lokallag tar du nok feil. I det siste har
det vært stor pågang på lokallagsmøtene, faktisk så stor at vi går tom for stoler og kjeks.
AV KRISTINA VIKESUND,
KASSERER I BERGEN SOS

RASISME
Vi i styret liker det vi ser
og håper at så mange som
mulig av nykommerne vil
bli engasjerte og dedikerte
aktivister. Vi har fått æren
av å bli kjent med to kunststudenter, nemlig Adam
fra Lørenskog og kjæresten Tina, musikkelever
fra Langhaugen og fnisete
jenter fra Katten for å nevne
noen.
Men det store spørsmålet
er jo: Hva er det som gjør
SOS-møtene så tiltrekkende
for Bergensungdommen?
Det er ikke lett å finne et
entydig svar. Kanskje er det
det alltid tilstedeværende
småsnackset på møtebordet, eller vår søte og alltid
smilende leder Nadia Brahimi, eller er det rett og slett
givende antirasistisk arbeid
som frister? For vi er ikke
en gjeng som «bare sitter
på ræven», som det heter
så fint på bergensk.
Tidligere i høst var vi med på
LLK i Kongsberg, noe som gav
mersmak for våre nye aktivister.

Lykkehjulaksjon

Vi har vervet medlemmer på Laxfestivalen, og det samme skal vi
gjøre under Internasjonal Uke i
slutten av oktober. Årets store
prosjekt er Krystallnatta, der

vi skal gå i tog gjennom
Bergens gater og etterpå
ha en opplysende og koselig kveld med taffelmusikk
på Café Opera. Omrokkeringer i styret kommer om
noen uker, sammen med
verving under Operasjon
Dagsverk og skoleforedrag. Vi venter en lys
og actionfylt fremtid, og
oppfordrer i samme slengen medlemmer i Bergen
til å stikke innom møtene våre
som finner sted på Ungdomshuset 1880, hver mandag klokken
16.30. Vel møtt!

Oslo Øst SOS Rasisme gjennomførte en morsom liten
aksjon, lørdag 14. oktober.
AV NASIM AHZAMI
Målet var å sette litt lys på norsk
asylpolitikk. Aksjonen, som vi
kalte for «Lykkehjulsaksjonen»,
skulle vise til at vi mener at asylsøkernes oppholdstillatelse i Norge
kan være lik vinnersjansen på ett
lykkehjul.
Alt avhenger av hvem man får
som saksbehandler, og at man
under et sterkt press ikke glemmer å nevne enkelte ting om
hvorfor man flyktet, og hvordan
man flyktet.

Vi hadde et par møter i forkant og
vi lagde et lykkehjul med ett «oppholdsfelt» og resten «avslag».
På selve dagen ba vi forbipasserende om å snurre på «lykkehjulet»
og se om de kunne få opphold i
Norge. Svært mange gikk skuffet
derfra, fordi de ikke hadde opphold
i landet lenger. Vi delte også ut
løpesedler der vi forklarte hva vi
mente i detaljer. Vi har planer om
å gjennomføre en lignende aksjon i
fremtiden, men neste gang blir det
i større grad et gateteater.

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
knusrasismen
@hotmail.com

Rosenlund
Bleikerveien 52
1387 Asker
Ingen fast kontortid
Møtelokale med plass
til 30 personer
+ 2 kontorer
asker@sos-rasisme.no
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• Festival anmeldt for rasisme Afrikan Youth i Norge anmeldte i
september Kapittelfestivalen for rasisme, melder dagbladet.no. Bakgrunnen
for anmeldelsen var festivalleder Birgit Hatlehols uttalelser der hun omtalte
afrikanere som «hottentotter». I tillegg sa hun at afrikanere ikke kan passe
tida på festivalen som hadde «Afrika i våre hjerter» som tema. Leder i Afrikan
Youth i Norge, Tjomas Ajamu Prestø, sier til Dagbladet at Hatlehol introduserte en artist med uttalelsen: – Du har jo vært i zululand og møtt hottentotter.
Bakgrunnen for uttalelsen om at «disse afrikanere kan, som dere vet, ikke kan
passe tida» var at en artist meldte avbud. Festivallederen har i ettertid vært i
samtale med Afrikan Youth uten at det har ført til noen løsning.

portrett
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• Asylsøkere får ikke bankkort
Oslo-bankene vil ikke gi den 30 år gamle asylsøkeren lønnskonto og bankkort.
Han må ha med seg moren sin i baken for å få ut penger, melder nrk.no. Kredittilsynet har satt innvandringsmyndighetene på saken, men Politiets utlendingsenhet har brukt nesten to år på saken. Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
mener politiet bør prioritere saken, når det er en sak som skaper problemer for
mennesker daglig. Serdal Gelir (30) må bruke morens bankkonto for å få utbetalt
lønn. Han kom til Norge for ett år siden som politisk flyktning fra Tyrkia. Gelir har
arbeidet mens asylsøknaden er under behandling, men har blitt nektet bankkort og
sliter derfor med å få utbetalt lønna si. – Sammen med min advokat har jeg prøvd
å snakke med banken. Uten hell, forteller Gelir til NRK.

• «Reis hjem som i 1945» Lillestrøm-trener Uwe Rösler fikk slengt
«Reis hjem som i 1945» etter seg under kampen mellom Lillestrøm og
Stabæk 21. mai. Stabæk har fått 10.000 kroner i bot for det Doms- og
sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund mener var av diskriminerende karakter. Stabæks supportere, Stabæk Support, står bak de
diskriminerede uttalelsene. De ønsker ikke å beklage hetsingen av
den tyske fotballtreneren. Supportergjengen har sendt et tilsvar til NFF
hvor de blant annet skriver følgende: «Hvis dette skal være representativt for NFFs kamp mot rasistiske ytringer, så er de fullstendig på
villspor – etter vår mening», melder budstikka.no.

Provoserende professor
Hvem er egentlig mannen som med sylskarp retorikk
og tversoversløyfe skjeller ut FrP i kirken?
TEKST OG FOTO: INGA YDERSBOND

g p
ygg p
og danner grunnlavestere i. Nærmere
erket fastsatt av FN
brosjyren
Banco Fondså få et totalbilde av
masjon om hvordan
etiske kriterier, eller
ummer 800 34 035
cofonds.no

ning. Fremtidig avkastning
g provisjoner, samt
følge av kurstap.

Per Fugelli sier aldri nei til å
stille opp, ei heller i dag hvor han
fotfølges av et par journalister fra
TV2. Fra 2002 til 2005 holdt professoren 212 foredrag ved siden
av alle dem han har som foreleser
for diverse studier.
– Jeg liker foredrag med debatt
etterpå godt, for det er ekstra
nyttig! Da får jeg kontakt med
noe av det som rører seg. Jeg er
veldig glad i diskusjoner!, sier
den anerkjente samfunnsmedisineren. Men engasjementet
stopper ikke der: Fra 1975 til
2005 skrev Fugelli 15 bøker, og
har vært medforfatter i en rekke
andre, i tillegg til å skrive artikler. Nå holder produktive Per på
med ei bok om helsa her til lands:
«Helse på norsk».
Politikk = medisin i stort
Vi begynner å snakke om sammenhengen mellom levekår og
helse. Dette er hans felt, og ingen
ting engasjerer ham mer. Hånda
hans er langt fremme på bordet,
den viser tydelig at her har han
noe viktig å gi. Kroppen er foroverbøyd, og øynene intense.
Jo lenger utdanning, og desto
mer man tjener, jo større er
sjansen for å leve et langt og
lykkelig liv.

Ønsker du å gi en
testamentarisk gave
til SOS Rasisme?
• Ved å tilgodese SOS Rasismes
arbeid i ditt testament, er du med
å legge grunnlaget for et samfunn
uten rasisme.
• Hvis du vil, så kan du få satt
opp et korrekt testamente, uten
kostnad for deg.

Ta direkte kontakt med:
Advokat Truls Ø. Lea
Adresse: Postboks 101,
5501 Haugesund
Tlf: 52 70 03 90 Faks: 52 70 03 91
e-post: truls@advokatvs.com

– Wirchow formulerte en aforisme: Politikk er intet annet enn
medisin i stort. Politikk er å fordele levekår ved å fordele inntekt,
trygd, utdanning og bomiljø, altså
rammebetingelsene for helse.
Fattigdom og sykdom er langt
på vei samme dom. Samfunnet
betyr like mye som livsstilsvalg
for folks helse, forteller den samfunnsengasjerte professoren.
Stempel i pannen
Helse er urettferdig fordelt i
samfunnet, og ikke-vestlige innvandrere er kanskje noen av dem
som lider mest av dette.
– Mange innvandrere kommer
fra lave sosioøkonomiske grupper. De er mer utsatt for tidlig død
og sykdom. Når de flytter hit får
de en dramatisk omveltning i
livsstil, blant annet i ernæring,
og har en overhyppighet av diabetes II. Og så kommer det jeg
tror er helseproblem nummer en
for dem: stempel i pannen; «Du
er ikke god nok», med FrP i front,
men rasisme er altfor utbredt!
«Feil navn», «feil hud», «feil
gud», sier samfunnsmedisineren
og kritiserer mediene for å være
unyanserte og skape fiendebilder
av innvandrere.
Fiendebildet stemmer dårlig
med de erfaringene han gjør seg
ved å bo i Urtegata på Grønland,
«Lille Pakistan». Det var på grunn
av mangfoldet at familien flyttet
dit 1992. I fritiden liker Per å gå
eller løpe tur og å lage mat.
Krutt og kraftsalver
Rasisme og FrPs politikk gjør
ham opprørt.
– I 1989 stod Carl I. Hagen
på Youngstorget og lot som
han leste et brev fra en muslim
som vil overta Norge. Det er en
føljetong. I går sa Sandberg at
islamske sharia lover kommer til
å gjelde i Norge i framtiden. FrP
lider av paranoia, syke forestil-

linger, det de sier er dypt usant.
Det finnes ikke saklig grunnlag
for det de mener!
Slike kraftsalver er blitt ett av
professorens varemerker. Han
tror at de retoriske ferdighetene
kommer fra mange års trening.
Og at han vokste opp i en tid
med stort politisk engasjement
og deltok i ukentlige politiske
debatter på den videregående
skolen.
– Elsk livet som et
blandet regnskap!
Samfunnsmedisinerens resept
for et bedre Norge innebærer at
hver og en av oss bygger velferdssamfunnet videre.
At vi styrker mangfoldet og
bidrar til at vi danner er raust,
fargerikt fellesskap hvor alle er
glade i hverandre som de er. Han
ser på perfeksjonismen og prestasjonspresset som en stor fare. Det
samme med mentaliteten om at vi
alltid ønsker å ha mer.
– Vi må ikke innbille oss at for
å være friske, glade og normale
så må alt være perfekt. Det er
uoppnåelig! Vi må lære oss å
elske livet som et blandet regnskap, med plusser og minuser.
Det er en fare i Norge at vi vil
for mye. Vi bør leke mer og gi litt
mer faen! Camilla Paglia (amerikansk professor og forfatter. red.
anm.) sa det godt: «Vi må godta
vår smerte, forandre på det vi kan
og le av resten!».
Vi kommer ikke til å savne Pers
kloke bøker, store engasjement,
saftige retorikk eller kraftige
meninger på lenge. For 63-åringen svarer sporenstreks når vi
spør hva han har tenkt å gjøre
som pensjonist.
– Det samme: tenke, skrive,
løse, slåss mot FrP, for velferdsstaten. Til døden!

flyktninger
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• Norge deporterer flyktninger til Somalia

• Sultestreiket på sykehuset
Afghanske Ali Ahmad Hassani (25) sultestreiket i 12 dager
mens han lå på sykehus, fram til 22. oktober. Ali startet
sultestreiken i protest mot behandlingen av flyktninger fra
Afghanistan. Ali er selv flyktning, men ikke fra Kabul. Politiet
i Oslo går for tiden fra dør til dør til afghanere for å pågripe
flyktninger som skal deporteres. Da politiet stod utafor døra til
Ali ble han så redd at han hoppet ut av vinduet i tredje etasje
og brakk begge beina. På Kongsvinger sykehus startet han
sultestreiken. Det tar minst tre måneder før Ali kan gå igjen.

Siden august har Norge deportert flyktninger til Somalia, et av verdens
farligste og mest ustabile land. Somalia har ikke hatt et fungerende sentralt
styre siden 1991, og lokale krigsherrer styrer i forskjellige deler av landet.
Norge startet deportasjoner først da at flyplassen i Mogadishu ble åpnet av
islamister som overtok styringa av byen i juni. Islamistene har nå erklært krig
mot nabolandet Etiopia. Norsk politi regner Somalias hovedstad som så farlig
at de ikke tar sjansen på å eskortere asylsøkere helt fram. Norge har heller
ingen mulighet til å følge opp somaliske asylsøkere etter at de er tvangsutsendt, innrømmer Utlendingsnemnda. Norge er blant de eneste i Europa som
deporterer flyktninger til Somalia, og har møtt sterk kritikk fra bl.a. FN.
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• Ble kalt «neger» av politiet
Wurie Jalloh og Sow Muhammed ble ofre for politirasisme da de ble
kalt «neger» av politiet og kastet på glattcelle. I september var Jalloh og
Muhammed på vei hjem fra Oslo sentrum da en full, norsk mann stoppet
dem og ropte rasistiske skjellsord. De ønsket ikke bråk og forsøkte å roe
mannen ned. I løpet av kort tid var sju-åtte politibiler på stedet, og Jalloh
og Muhammed ble lagt i bakken og arrestert. I denne episoden ble Jalloh
kalt «neger» av politibetjentene. Trond Skog, som var øyenvitne beskriver hendelsen som
hårreisende. Politiinspektør Runa Bunæs i Oslo politidistrikt forklarer ordbruken med at
ordet «neger» brukes i politiets registreringssystemer.

Flyktningutvalget
Et nytt redskap i kampen for
en human flyktningpolitikk
SOS Rasismes lokallagskonferanse (LLK) i Kongsberg ble
startskuddet for det nye Flyktningutvalget i SOS Rasisme.
På møte under LLK var vi cirka 20 stykker fra diverse lokallag i hele Norge, som alle deler interessen for asylpolitikk.

Trond Granlund og elever ved skole til Ashok, framførte Sigfred Dyb (i midten) sin sang om Ashok under Kjennfestivalen.

Foto: OMP

Kampen for Ashok fortsetter
I forrige nummer av AntirasisteN fortalte vi om 13-år gamle
Ashok, den enslige asylsøkergutten som ble tvangssendt
til Sri Lanka etter å ha bodd fire år i Norge.
AV OLA MELBYE PETTERSEN
Ashok bor nå hos sine besteforeldre i Sri Lankas hovedstad
Colombo. Ashoks bestefar er
alkoholisert, og besteforeldrene
har gjentatte ganger sagt at de ikke
kan ta vare på han.
Vennene til Ashok er i jevnlig
kontakt med han, de kan fortelle
at han kort tid etter deportasjonen
fikk utslett og problemer med å
innta mat. Den siste tiden har det
virket som han er på vei til å gi
opp. Han tør ikke gå ut på grunn
av den urolige situasjonen i landet,
og blir sittende isolert på rommet
sitt. Han har ikke fått skoleplass,
og han spør ofte om han kan få
komme hjem til Norge.
Borgerkrigen herjer videre
UDI og Bjarne Håkon Hanssen
har sagt seg sikre på at Ashok vil
være trygg i Colombo. Det siste
året har imidlertid borgerkrigen på
Sri Lanka tilspisset seg, og det har
vært flere alvorlige voldsepisoder
også i Colombo.

Over hele landet har det vært
harde kamper mellom regjeringshæren og Tamiltigrene, og
bistandsminister Erik Solheim
og andre observatører er svært
bekymret for utsiktene til fred i
landet.
Politisk eller rettslig løsning?
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen uttalte
31. mai, en knapp uke etter at de
sendte Ashok ut av Norge: «Barns
tilknytning til Norge skal tillegges større vekt enn i dag. Det er
regjeringens politikk at det ved
vurdering av sterke menneskelige
hensyn skal foretas en selvstendig behandling basert på barnas
situasjon». Det er også varslet en
ny forskrift som skal styrke asylbarnas rettigheter. Denne gjøres
imidlertid neppe tilbakevirkende,
og hjelper dermed ikke Ashok.
I så fall er siste mulighet for å
få Ashok hjem en stevning av
staten ved UDI, som man mener

Fare for sult i Afghanistan

har brutt FNs konvensjon om
barns rettigheter i sin behandling av Ashok. Lørenskog SOS
Rasisme og foreldregruppa ved
Fjellhamar skole (Ashoks gamle
skole) er når AntirasisteN går i
trykken i kontakt med advokat,
for å kartlegge hvilke rettslige
muligheter man har.
Massiv støtte
Etter at Ashok-saken fikk mye
oppmerksomhet i media har det
kommet massivt med støtteerklæringer, både fra lokalbefolkning
og fra resten av landet.
I Lørenskog har et samlet politisk miljø stilt seg bak Ashok, og
saken skal behandles i kommunens formannskap i november.
Nå jobbes det hardt for å samle
inn underskrifter for å hente
Ashok hjem, og penger til å drive
arbeidet framover.
Du kan hjelpe Ashok!
• Gi et støttebeløp til konto:
0539 45 13948
• Skriv under opprop på
www.sos-rasisme.no/ashok
• Kontakt Lørenskog SOS Rasisme:
knusrasismen@hotmail.com

Flyktningutvalget har den viktige jobben å kjempe for en mer
human asylpolitikk i Norge. Dette er en krevende jobb i disse tider.
Vi kjemper en kamp mot innvandringsfiendtlige myndigheter som
ikke ønsker å ta inn over seg rike Norges ansvar når det gjelder å ta
imot mennesker på flukt.
Men kampen vår er ikke bare politisk. Den foregår også hver dag
i alle lokalsamfunn, hvor vi med fakta må tilbakevise rasistiske
og fremmedfiendtlige påstander. Vi skal være klare til å rykke ut i
lokalavisa og tilbakevise innlegg som feilaktig påstår at for eksempel Norge hvert år blir oversvømt av titusenvis muslimske flyktninger som vil ta over landet. Fordi vi vet bedre.
En annen del av arbeidet vårt skal være å støtte opp om flyktninger på asylmottak rundt om kring i hele Norge. Asylsøkere får
ofte dårlig behandling av utlendingsmyndighetene når de kommer
til Norge. De får ikke god nok oppfølging, dårlig advokathjelp og
ventetida på asylmottak er ofte tung og vanskelig. For barn kan den
være direkte skadelig og ødelegge store deler av barndommen.
Her kan også Flyktningutvalget og SOS Rasismes lokallag spille
en viktig rolle. Ved å oppsøke flyktninger og bli kjent med dem
kan vi både hjelpe til med integreringen og oppdage urettferdige og
umenneskelige skjebner.
Med den asylpolitikken Norge fører i dag er det uverdige menneskeskjebner i alle mottak. Mennesker som venter på å bli sendt hjem
selv om det kan komme til å koste dem livet, og som trenger hjelp til
å slåss for opphold. Da kan et flyktningutvalg være bra å ha.
Vårt nye Flyktningutvalg betyr ikke at det ikke er blitt drevet et
aktivt og omfattende arbeid i forhold til flyktninger og asylsøkere
tidligere, men dette betyr en ytterligere organisering og styrking.
Flyktningutvalget er åpent for alle i SOS Rasisme som vil jobbe
med flyktninger og flyktningpolitikk. Gjennom skolering og erfaring
skal vi bli en landsdekkende gruppe som kjemper for rettighetene til
en av de svakeste i gruppene i Norge i dag.
For mer info send en e-post til leder flyktningutvalget:
henrik.ormasen@sos-rasisme.no

SIMON SOUYRIS STRUMSE, FLYKTNINGUTVALGET

Regjeringa vil øke flyktningekvoten
Regjeringen har forslått å øke antall kvoteflyktninger som mottas fra
FN fra 1000 til 1200 personer neste år. – For regjeringen er det viktig
at kvoten blir brukt til å gi vern til enkeltflyktninger som er i en utsatt
situasjon, sier Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen
til Vårt Land.

Biskop åpner for sivil ulydighet

Store deler av avlingene er svidd av som følge av en
tørkeperiode i Afghanistan.

Biskop Olav Skjevestad mener at kirken må kunne bruke
sivil ulydighet i enkelte asylsaker.

I det krigsherjede landet er det nå akutt
fare for en sultkrise som kan ramme seks
millioner mennesker. Det gjør at mange
har gitt opp bondeyrket og heller flytter til
hovedstaden Kabul, hvor slumområdene
øker drastisk.

Skjevestad sier at det i noen
situasjoner kan være nødvendig å med ikke-voldelig midler
prøve å hindre at asylvedtak blir

En bistandsrådgiver i Utenriksdepartementet forteller at opp til 80% av avlingene
har sviktet enkelte steder i landet. Flere
steder har folk måttet spise opp såkorn for
å overleve.

effektuerte.
Spesielt mener han dette gjelder
saker der barn har oppholdt seg
lenge i landet. Både Skjevestad og

hans kollega biskop Ole Christian
Kvarme skrev nylig under på et
opprop som filmskaper Margreth
Olin lanserte. Oppropet krever
blant annet at det ikke skal fattes
vedtak i norsk asylpolitikk som
strider mot rådene fra FN.

kultur

side 16

AntirasisteN nr 4 – 2006

• Diskriminering i boligmarkedet

• Flyplassansatte mistet jobben
De fire muslimene som ble sparket fra jobben på flyplassen i Paris, saksøker myndighetene for diskriminering. Dette melder utrop.no. Flere titalls ansatte har mistet
jobben på grunn av inskjerpede regler om terror. Nesten alle av de nå arbeidsløse,
er muslimer. Den regionale regjeringen sendte ut et brev til de tidligere ansatte,
der de fikk beskjed om at de utgjorde «en betydelig fare for flyplassikkerheten»
eller hadde utvist «personlig opptreden som truer flyplassikkerheten». En av
saksøkernes advokater, Eric Moutet, uttaler følgende: - Forbindelsen mellom
disse menneskene er at de enten er arabere - eller praktiserer religionen sin på en
alminnelig måte.

Til tross for at familiefaren med minoritetsbakgrunn
hadde det høyeste budet, valgte boligselgeren å
selge leiligheten til en etnisk norsk familie. Den
norske familiens bud var betydelig lavere, melder
utrop.no. SV krever at Kommunaldepartementet må
gripe inn for at forskjellsbehandlingen blant innvandrere
og nordmenn på boligmarkedet hindres. - Vi vil ta
kontakt med Kommunaldepartementet, og be dem se på
lovverket. Dersom det finnes en lov som adresserer dette
må departementet skjerpe håndhevelsen, uttaler SV i følge NRK Østlandssendingen.

• Utrop med flerkulturell TV
I forbindelse med utrop.no sin 5-års dag, har de nå
lansert Norges første flerkulturelle TV. Fredag 27. oktober
gikk startskuddet for TV-en som i første omgang er å
finne på nettet. Utrop ønsker å lansere en egen flerkulturell TV-kanal etter hvert, men er foreløpig bare å finne
på www.utrop.no og www.utroptv.no. I følge Utrops egne
nettsider vil deres journalister og fotografer bli utstyrt med
videokamera for å lage diverse intervjuer. I tillegg vil de ta
opp debatter og andre kulturelle arrangementer.

«Gane»

Foto: Peggy Greb

Falstadsenteret –
straffeleir i ny drakt
Den gule hovedbygningen på Falstad er vel verdt et besøk for den som interesserer seg for 2. verdenskrig og menneskerettigheter.

TEKST OG FOTO: ANNE-GUDRUN CHARLOTTE
KLAETH LYNGSMO
– Velkommen! Skal det være
kaffe?
Martin Stavrum ønsker de besøkende velkommen til det nyrestaurerte Falstadsenteret på Ekne
i Nord-Trøndelag. Bygget som
tidligere har fungert både som
leir for politiske fanger og anstalt
for «vanartede guttebørn» fremstår i dag som et svært moderne
museum.
Fra straffeleir til museum
I 1921 var Falstad anstalt for
problematiske guttebarn, eller
«vanartede guttebørn», som de
ble kalt. Bygningene ble i 1941
overtatt av tyskerne og gjort til
en SS-strafgefangenenlager, straffeleir for politiske fanger. Om lag
4500 fanger satt i løpet av krigen på
Falstad, og av disse mistet 220 livet
i Falstadskogen, leirens henrettelsessted. Hit ble fangene ført, og her
ble de skutt og lagt i til sammen 46
graver. Retterstedene i skogen er
markert med små steinpyramider.
De som ikke møtte sin skjebne i
skogen, ble gjerne sendt videre til
større leirer i utlandet.
Etter krigen ble rollene snudd,
og Falstad fungerte som leir for
landssvikere frem til 1949.
Siden den tid har bygningene
vært brukt som anstalt for psykisk
utviklingshemmede, og frem til
begynnelsen på 90-tallet var bygningene brukt som skole. Siden nittitallet har store deler av bygningen
stått tom, men kjelleren har siden
1995 huset et museum om stedets
krigshistorie.
I dag er hele bygningen tatt i
bruk, og første etasje fungerer

nå som undervisnings- og utstillingslokale. Kunstneren Atle Aas
har fotoutstilling i deler av etasjen,
med bilder fra Falstad før renoveringen i 2004. Første etasje rommer
også et bibliotek med krigshistorisk litteratur, og en kunstutstilling
av Tonje Strøm, kalt «Fanger og
voktere».
Kjelleren er fortsatt forbeholdt en
utstilling med all fokus på Falstads
historie, 2. verdenskrig og menneskerettigheter. Den nye utstillingen
er betydelig mer moderne enn den
tidligere, og benytter seg i langt
større grad av teknikk for å fremme
budskapet. På små skjermer kan
en se mennesker med tilknytning
til Falstad fortelle sine historier.
Skrift og korte filmer prosjektert
på veggene gjengir utsagn og
fakta om «menneskehetens største
katastrofe». Kopier av fangekort på
de fleste av fangene er tilgjengelig
for publikum. En kan følge historien til enkelte utvalgte fanger på
skjerm, deriblant Petar Krasulja,
som rømte fra leiren i 1942 – den
eneste gjenlevende Falstadfangen,
som for øvrig deltok på åpningen
av det nyrestaurerte Falstadsenteret, lørdag 7. oktober.
Mellom 4- og 500 personer var
tilstede under åpningen, og siden
den gang har det vært en jevn strøm
av besøkende.
– Vi er veldig godt fornøyd med
både arrangementet rundt åpningen
og tilbakemeldingene vi har fått fra
de besøkende, sier museumsleder
Jon Reitan.
Historie og nåtid hånd i hånd
Noen vil mene at det nyrestaurerte Falstadsenteret er for

Det gamle monumentet i Falstadskogen
minner om de grusomheter som utspant seg
på det rolige stedet Ekne i Nord-Trøndelag.
Innover i skogen står små steinpyramider på
de gamle retterstedene.

restaurert. Det eneste av interiøret
som er autentisk fra stedets tid
som straffeleir, er en torturcelle i
kjelleren. Resten bærer et ganske
modernistisk preg.
– Huset ble ombygd i 1950 for at
det skulle tilfredsstille kravene for
at det skulle fungere som spesialskole. Da ble det også hevet med en
halv etasje, kan Reitan fortelle.
Men selv om lite står igjen av
den opprinnelige innredningen,
er stedet likevel i full grad verdt
et besøk! Falstadsenteret vitner
om mange vonde og fengslende
menneskeskjebner, og om en av
de største forbrytelser noensinne
gjort mot menneskeheten. På Falstadsenteret går historie og nåtid
hånd i hånd, og et besøk er absolutt
å anbefale, enten en er interessert
i krigshistorie eller menneskerettigheter;
«The wrongs which we seek to
condemn and punish have been so
calculated, so malignant and so
devastating that civilization can
not tolerate their being ignored
because it can not survive their
being repeated.» – Robert Jackson, hovedanklager I Nürnbergdomstolen 1945.

Min far har tatt grep om sitt liv. Han har begynt å trene. Han
sykler flere mil i uka, deltok i Birkebeinerrittet og han snakker
om pulsklokker og raske karbohydrater. Det «å sprekke» betyr
plutselig å spise sjokolade. Han har mer eller mindre sluttet å
drikke alkohol og har tatt et oppgjør med sitt gamle kosthold.
Alt dette for å komme seg under hundre før han bikker over
seksti.
Sunn mat er godt, men det aller meste er bedre stekt i smør
eller med litt fløte. Overraskelsen var derfor stor da min
far under sitt nye kostholdsregime serverte meg en gledelig
smaksopplevelse. Dette er noe så usannsynlig som et brød
som oppfyller tre ønsker på en gang: Det er sunt, det er veldig
enkelt å bake og det smaker fortreffelig. Brødet krever verken
erfaring med gjærdeig eller noen arbeidsinnsats å snakke om.
Pappa hadde aldri bakt brød før, men det gikk som en drøm.
Bare vær nøye med å følge oppskriftens mål og fremgangsmåte.
Brød for dummies (to stykker)
650 g fin sammalt hvete
100 g fin sammalt rug
100 g helkorn hvete
50 g fersk gjær eller én pose tørrgjær
1 ts salt
4,5 dl hvetekli/ kruskakli

5 dl skummet kulturmelk
4 dl vann
1 dl linfrø
1 dl solsikkefrø
Litt smør til smøring

Bland alt det tørre, men spar litt av solsikkefrøene. De skal
på toppen av brødene helt til slutt. Hvis du bruker tørrgjær skal
den også blandes inn i melblandingen.
Deretter blandes vann og melk i en tykkbunnet kjele og
varmes forsiktig under omrøring. Væsken skal bli 37 grader,
kjenn litt etter med lillefingeren. Når væsken er lunka, smuldres gjæren i litt av den. Deretter blandes både væske og gjær
inn i melet. Deigen blir ganske fuktig og kan ikke eltes på
benken.
Bakebollen plasseres et lunt sted og dekkes med et kjøkkenhåndkle. Her skal den heve en times tid. Etter en time; slå
luften ut av deigen. La den atter heve, til den når samme størrelse. Slå lufta ut av den igjen. Deigen kan stå lengre enn de
angitte tidene, men ikke noe særlig kortere.
Fordel deigen i to smurte brødformer som hver rommer 1,5
liter (mål med vann hvis du er usikker). Strø over solsikkefrøene. Brødene stekes på nest nederste rille i en ovn forvarmet til
220 grader, i rundt en time. Avkjøl dem på rist.
Disse brødene skal være litt fuktige inni, og de bør oppbevares i kjøleskapet for ikke å mugne. De kan selvsagt fryses.
Nybakt brød er så godt i seg selv at man nesten ikke trenger
pålegg, men smør og geitost er en klassiker. Ellers synes jeg
grovbrød som dette passer som danske «smørrebrød», som
er det samme som norsk brødskive, men med mer og bedre
pålegg: Sennep og kjøttpålegg som rull, posteier, skinke eller
salami. Gravet eller røket fisk eller appelsinmarmelade og
en kraftig bit brie. Og selvsagt smør, sylteagurker, remulade,
hakket løk, kokt egg og en dusk dill. Men da har vi nok mistet
slankeeffekten. Men det er kanskje ikke så farlig allikevel?

GURO WARHUUS SAMUELSEN

kultur

• YouTube fullt av nazisme Det populære nettstedet YouTube ble opprettet for at folk over hele verden skulle kunne dele videofilmer. YouTube får
daglig inn 65.000 filmer og hele 100 millioner filmer blir lastet ned daglig. Daily
Mail har gjort en undersøkelse av nettstedet og har funnet frem til den mørke
siden ved det, melder Økonomisk Rapport. Ved et søk på YouTube kan en få
opp taler av Hitler og Ku Klux Klan etterfulgt av kommentarer som er skrevet
av nazister. I kommentarene krever nazistene utryddelse av mørkhudede og
muslimer. – Det er en forskjell på ytringsfrihet og oppfordring til rasisme. Da
er det ikke lenger et spørsmål om ytringsfrihet, sier Matthew Collings, leder av
antifascistorganisasjonen Searchlights, ifølge Daily Mail.
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• Drept fordi han var hvit
15-åringen Kriss Donald ble knivstukket og påtent av kidnappere
den 15. mars 2004 i Glasgow, melder Dagbladet. En av de drapstiltalte, Imran Shahid, skal ha fått med seg gjengen sin for å hevne
seg på et påstått angrep fra noen hvite gutter tidligere på kvelden.
Et av vitnene i rettsaken, Zahid Mohammed, forklarte i rettsaken
at Shahid skal ha ønsket å «se etter dem... hvem som helst».
Gjengen møtte på Kriss Donald og en kamerat, og Mohammed
forklarte videre i retten at Imran Shahid spesielt angrep Kriss fordi
han var liten av størrelse. I følge Mohammed ville ikke drapet ha
skjedd hvis ikke Kriss Donald var hvit.

• Tre års fengsel for nettrasisme
Fredag 6. oktober ble Neil Martin (30) fra
England dømt for rasisme på nettet. Briten
fikk tre års fengselsstraff for rasisme i et
nettforum, melder Itavisen.no. Bakgrunnen for
straffen var Martins rasistiske bemerkninger
etter drapet på 18-årige Anthony Walker.
Drapet var et av de groveste rasistisk motiverte
drapene i England da Walker ble brutalt drept av
rasister med øks.

Maghull i

§
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Granada
– den arabiske byen
i Spania
Det er Alhambra som har gjort Granada berømt, men når
en opplever byen er det kanskje flamenco og bydelene
Albayzín og Sacromonte som virkelig setter spor.
TEKST OG FOTO: KRISTIAN ULYSES ANDAUR
Flamenco er i dag Spanias
nasjonaldans. Dansen kommer
egentlig fra Andalucia og opprinnelig var det sigøynerene
som danset den. Flamencoen har
utviklet seg til å bli populær over
hele Europa, inkludert Norge.
Artister som gitaristen Paco de
Lucia har gjort musikken berømt
over hele verden. I Granada er
det best å oppleve flamencoen i
Albayzín og Sacremonte. Skal en
til Granada må en få med seg et
flamencoshow.

Utsikt over Granada og Alhambra fra Albayzín.

Spania til Oslo!
Under Oslo World Music Festival deltok hele 250
artister fra fire kontinenter, men i år var de spanske artistene best representert. På festivalen
opptrådte både Paco de Luci, Martirio og Macaco.
AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR
Spanske artister er sterkt
representert under årets Oslo
World Music Festival. Den mest
kjente av dem er Paco de Lucia,
kjent som en av verdens ledende
gitarister og en av de virkelig
store legendene innen flamencomusikken.
– Å ha Paco de Lucia øverst
på plakaten til årets Oslo World
Music Festival er stort, jeg er stolt
og veldig glad for akkurat det,
forteller festivalsjef Alexandra
Archetti Stølen om gitaristen som
endelig tok turen til Norge.
Paco de Lucia har i løpet av sitt
liv gitt ut over 20 plater. Gjennom samarbeid med artister som
Chick Corea og Al Di Meola har
han satt sitt preg på dagens flamenco og blitt en av sjangerens
viktigste utøvere.
– Han er en av verdens beste
gitarister og en legende innen
flamenco. Paco de Lucia er en
fantastisk artist – helt magisk,
sier festivalsjef Archetti Stølen.
Diva med solbriller
Men for de som er glad i Flamenco var kanskje konserten
med Martirio enda mer spesiell.
Til konserten under Oslo World

«Man tar tak i tradisjonen med en hånd, og med den andre
graver man, så leter man. Man kan fly sin vei og havne
hvor som helst, men man må aldri miste rota, for det er
her man finner flamencoens identitet, duft og krydder.»
– Paco de Lucia

Music Festival har
Martirio med seg
dansere og musikere fra det kjente
flamencoensemblet Son de la
Frontera. Martirio spiller ikke
tradisjonell flamenco-musikk,
men inkorporerer elementer fra
denne sjangeren i musikken sin
og blander dette med portugisisk
fado, argentinsk tango og andre
Latinamerikanske musikkformer.
Martirio er en fantastisk scenefigur og fremstår som en
flamenco-diva på scenen hvor
hun alltid bærer store sorte solbriller. Hun er også en god venn
av regissøren Pedro Almodovar
og i Almodovars film, «Snakk til
henne» sang Martirio.

Katalanske grooves
Macaco er nok ikke et kjent
navn i Norge, men musikken
gruppa spiller har flere hørt før.
Flere paralleller kan trekkes til
Manu Chao og Ojos de Brujo.
Gruppen holder til i Barcelona
og blander latinamerikanske og
catalanske rytmer med hip hop
og mikser inn noen afrikanske
grooves. Konserten varmet virkelig på en kald novemberdag
i Oslo.

Andre høydepunkt
En av de store headlinerne på
festivalen var svenske Timbuktu
som sammen med flere rappere
opptrådte på en stor hip-hop night
på Sentrum Scene:
– Timbuktu fronter en stor
markering av hip-hop fra tre
kontinenter, her blir K´naan fra
Somalia også et høydepunkt, sa
festivalsjef Alexandra Archetti
Stølen før konserten.
Blant rapperne denne kvelden
var også Kohinoor som tidligere
har opptrådt på arrangement i
regi av SOS Rasisme. Timbuktu
selv har flere ganger stilt opp på
anti-rasistiske arrangement og er
kjent for sitt engasjement mot
rasisme.
Andre kjente navn en kunne
oppleve på festivalen er den algeriske rai-stjernen Cheb Mami og
Bugge Wesseltoft.
For mer informasjon om
Oslo World Music Festical:
• www.world-music.no
Foto: daniel_tero

Alhambra
Men skal en til Granada kommer
en ikke utenom Alhambra som er
det største minnet om det islamske Spania. Det var opprinnelig
designet som en militær festning,
men fra 1200-tallet da selve
Alhambra ble bygget, gav stedet
hus til hoffet i Granada. Arkeologer, konservatorer og flere har
gjennom 1900-tallet bygd opp
store deler av Alhambra og det
fremstår i dag som en gedigen
attraksjon med besøkende fra
hele verden. Grunnet den store
pågangen må en bestille billett i
forkant, husk dette hvis du noen
gang skal til Granada.
Albayzín
Trange gater, restauranter, små
hvite hus tett i tett og gamle menn
som snakker på gatehjørnene
preger Albayzín, den best bevarte
og eldste mauriske landsbyen i
Spania. Med utsikt til Alhambra
på andre siden av elven ligger
bydelen idyllisk til i skråningen
mot Granada by. Albayzín har
vært bebodd siden år 700 f. Kr.
Araberne kom først på 700-tallet
og på 1100-tallet var Albayzín det
mest attraktive området i Granada
som da var hovedstad i Andalucia.
Det var araberne som gav byen
navnet Granada.
Det er virkelig en stor opplevelse
å gå rundt i de trange smugene i
Albayzín. Det er noe med å sette

seg ned på en uterestaurant i en
gammel by hvor det nesten lukter
middelalder og hvor mange av
gatene ikke har endret seg på 600
år. Atmosfæren blir helt spesiell.
Selvsagt er det mye turister her, og
det anbefales å reise noe utenom
høysesongen. Albayzín er å finne
på UNESCOS verdensarvliste.
Sacremonte
Sacromonte er sigøynerkvartalet i Granada med hulehus i
fjellet. Stedet er et av de stedene
som smelter Spania og flamenco
sammen. Opprinnelig kom sigøynerne til byen for 600 år siden og
bosatte seg blant annet i hulene i
Sacromonte. Sammenblandingen
av arabisk-kultur og sigøynerkulturen i Andalucia dannet
flamenco.
Uten sigøynerne ville aldri flamenco ha eksistert og sangen gikk
opprinnelig i arv fra generasjon til
generasjon.
Sentrum
Sentrum av Granada byr på åpne
store plasser med fontener, markeder og mange restauranter. Skal
en spise lønner det seg gjerne å ta
dagens meny som virkelig kan gi
god valuta for pengene. Byen har
gjort rom til mange fine parker
som er verdt å besøke. I sentrum
finner en også Katedralen som
virkelig er et flott syn.
Hvordan komme til Granada
Det går ikke direkte fly til Granada fra Norge. En kan enten
fly via Madrid, men billigst er
nok å reise til Malaga. Har en
god tid kan en reise med Ryan
Air via London til Granada eller
med Lufthansa via Frankfurt
til Malaga. Buss fra Malaga til
Granada koster cirka 70 kroner
og turen tar halvannen time.
For flamenco i Norge se:
• www.centrodeflamenco.no
• www.ritmoflamenco.no/incEngine/
Kilder: www.alhambra.org / Living and
Discovering Granada (Garcia 2004)

organisasjon
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SOS Rasisme i Oslo inviterer til konsert på John Dee, etter fakkeltoget 9. nov:

Lars Martin Myhre Don Martin og Jester
Sheer Del Amund Maarud
Inngang kr 75,– Gratis for medlemmer i Oslo som har betalt ekstrakontingenten og registrert seg på sos-rasisme.no/johndee.
Billetter blir solgt på Jernbanetorget før fakkeltoget starter.

Aktivistportrettet

– Simen Ulven Seipajærvi, 13 år
gammel, Bugøynes SOS Rasisme.
2. Hva gjør du om dagen?
– Jeg går for tiden på ungdomsskole.
3. Hvor lenge har du vært aktiv i SOS
Rasisme og hvordan ble du aktiv?
– Jeg har vært aktiv i cirka ett år nå.
Jeg ble aktiv fordi jeg hadde lyst på et
«Ikke mobb kameraten min» – jakkemerke og bestilte via internett, så ble
jeg oppringt av noen som lurte på om
jeg ville bli aktiv. Fikk høre at lokallaget i Kirkenes var nedlagt også ville
jeg starte et nytt, da fikk jeg tilsendt
startpakke.
4. Hvorfor er du aktiv i SOS Rasisme?
– Fordi rasisme er teit og ekkelt. Jeg
forstår ikke hvorfor og hvordan folk
kan tenke på den måten.

6. Hvis du skulle anbefale lokallagene
en antirasistisk aktivitet, hva skulle
det være?
– Det er litt vanskelig å svare på
siden vi er et så lite lag, men en helt
enkel og grei ting er jo så klart antirasistisk kafé!

Du kan få
lett !
gratisbil .no /

asisme
se sos -r johndee

tips

tips @sos-rasisme.no

Et av mange verksteder
under konferansen:
Trommekurs med Gibriel

Fredag 31. august samlet 200 aktivister seg
på Tislevold skole i Kongsberg, klare for
enda en lokallagskonferanse.
Temaet for konferansen denne gangen var
«aksjonisme» og det var også et sentralt Sene kvelder
som gikk rundt og vervet og spredde vårt
tema i leder Trond Thorbjørnsens åpnings- På kvelden var det som vanlig «Røde viktige antirasistiske budskap.
tale fredag kveld.
strømper» som varte til langt på natt.
AV HANNE HØGLIND
Siden sist har det i tillegg til lokale aksjoner, også vært fremtredende nasjonale
aksjoner som «La Avin Bli», «Hent Ashok
Hjem» og «Solidaritet med de sultestreikene
afghanerne». Disse var selvsagt også sentralt
i åpningstalen og resten av konferansen.
Talsmannen for de afghanske flyktningene,
Zahir Athari, holdt en gripende tale om situasjonen for de afghanske flyktningene som nå
har fått avslag asylsøknadene sine. Athari og
flere av de afghanske sultestreikende deltok
også på LLK hele helgen.

Sofadebatten var også på plass og
natten gikk fort for de fleste. En hyggelig
konferanse med mange konferanseklare
SOS Rasisme-aktivister fra hele landet.
Det sosiale var som alltid en viktig del av
LLK.
Verving i Kongsberg
Lørdag formiddag var det klart for «Aksjon
på byen». Koret tiltrakk mye positiv oppmerksomhet ved glad og munter antirasistisk
sang i vakkert høstvær. Til sammen ble over
400 nye medlemmer vervet, som en takk til
vertskapet Kongsberg SOS Rasisme. Kongsberg sentrum var fylt med glade aksjonister

Inspirasjon til lokalt arbeid
Under gruppedebattene tok gruppene for
seg temaet «aksjonisme» og kom frem til
mange gode forslag, og det ble filosofert litt
rundt det å arrangere en aksjon, hva som
kjennetegner en god aksjon og hva som
kjennetegner en mislykket aksjon. Også
dette kom det mange gode svar på som
lokallagene vil få nytte av i sitt lokalmiljø.
Neste lokallagskonferanse er i Trondheim
2 – 4. februar 2007 og da håper vi selvsagt
på en like vellykket og aktiv LLK som i
Kongsberg!

Netthandel støtter SOS Rasisme

SOS Rasisme sine medlemmer og øvrige tilhengere
5. Hva gjør lokallaget i Bugøynes og
kan nå støtte organisasjonen hver gang de handler på
hvilke planer har dere fremover?
nett, uten merarbeide eller merkostnader. Dette kun
– Vi er et veldig lite lag, så det er
ved å begynne handlerunden på den nye nettportalen
ikke så mye aktivitet her, men vi
forsøker å få til å arrangere de faste www.etica.no
arrangementene og i sommer hadde vi
stand med salg av vafler og verving.
Vi ønsker å ha flere møter, og bli
flinkere på å ta bilder av ting vi gjør
og legge de ut på hjemmesiden. Da
kan folk se hva vi driver med. Vi skal
også arrangere Krystallnatta og «Bål
for Benjamin».

i Oslo?

200 antirasister klare for aksjon

Hundrevis av antirasister slåss
om plassen for å rekke Aksjon på
byen i Kongsberg.

1. Navn, alder, lokallag?

Medlem

Erik A. Øyen, daglig leder i
nylanserte Etica.no, og Trond
Thorbjørnsen orienterer om samarbeidet mellom den nystartede
nettportalen www.etica.no og
SOS Rasisme.

dermed alle SOS Rasisme sine
medlemmer og øvrige støttespillere bidra til å støtte organisasjonen økonomisk når de handler
vanlige varer og tjenester som
de uansett skal ha.

Støtte til SOS Rasisme ved
hvert kjøp
Etica.no fungerer slik at alle
kjøp som gjøres via nettportalen utløser en donasjon til den
organisasjonen som brukeren
har definert. SOS Rasisme er
en av organisasjonene som har
samtykket i å motta donasjoner
via portalen. Ved å begynne sine
netthandelrunde på Etica.no kan

Enkelt
– Å støtte SOS Rasisme via
Etica.no er svært enkelt, sier Erik
A. Øyen. – Gå inn på Etica.no,
registrer deg med e-postadresse
og preferert organisasjon (SOS
Rasisme) og begynn din handlerunde. Du kan kjøpe alt fra
forsikring til dvd-plater og vaskemaskiner. Du kan gå inn på
portalen enten på www.etica.no

eller via SOS Rasisme sine
hjemmesider. Alle kjøp vil
utløse en donasjon til SOS
Rasisme, forutsatt at det er denne
organisasjonen du velger.
Ikke fordyrende
– nettbutikkene betaler
Øyen understreker at Etica.no
ikke er et fordyrende ledd.
Brukeren kjøper sine varer og
tjenester til de samme priser og
på de samme vilkår som dersom
han eller hun hadde gått direkte
til nettbutikken. Det er nettbutikkene som bidrar med donasjonspengene på den måten at
de avstår fra egne marginer
når de selger varer til kunder
som kommer fra Etica.no. På
denne måten bidrar de også til
gode formål. Dette er et ledd i
næringslivets «Corporate Social
Responsibility» (CSR).

– Vi går inn i en eksisterende
verdikjede og endrer fordelingen en liten smule, den eneste
forskjellen er at man bidrar til
sitt valgte gode formål hver gang
man handler ved å gå gjennom
oss, sier Øyen.
Ny inntektskilde
– Vi er svært fornøyd med
avtalen med Etica.no, sier Trond
Thorbjørnsen. Vi får adgang til
en inntektskilde som mange
andre organisasjoner også har.
For eksempel kan Røde Kors
sine medlemmer benytte seg
av Røde Kors Mastercard og få
inntekter derfra. Redningsselskapets støttespillere kan kjøpe
fiskesuppe med samme effekt.
SOS Rasisme medlemmer og
støttespillere får nå anledning
til å støtte sin organisasjon på
tilsvarende måte.

Hreinsa út
Under den rasistiske anti-hvite JEWSA-rettsaken mot nasjonalhelten Tore W. Tvedt,
kom folkehelten vår ut med en beklagelig
uklar forsvarstale, her er den uklare delen
av Talen:
— Ordet «renske ut» har jeg aldri sagt. Det
er det jeg kaller et unorsk ord.
Uttalelsen gir flere grunner til forundring,
både benektelsesdelen og påstanden om at
«renske ut» er unorsk(e) ord.
Påstanden:
Fra AvgrunneN-redaksjonen satte straks i
gang undersøkelser om norskheten i ordene
«renske» og «ut».
Etter litt søking på internett, som tydeligvis
må være sterkt preget av jødenes verdensomspennende konspiratoriske sensur av verdenshistorien, fant vi raskt ut at jødene har hindret
Norsk-Norrøne ordbøker i å bli lagt ut på nett.
Vi måtte derfor ty til Engelsk-norrønn ordbok
som heldigvis fantes på nett (kanskje ikke så
rart, i og med at British National Party står
betraktelig sterkere i England enn det Vigrid
gjør i Norge).
Så her har vi først oversatt de norske ordene
«renske» og «ut» til engelsk:

Deretter fikk vi raskt oversatt De engelske
ordene «clean/cleanse» og «out» til norrønt:
hreinsa (að), v. (1) to make clean, cleanse; (2)
to purge, clear (h. land af víkingum).
hreinsan, f. cleansing.
út, adv. (1) out
Konklusjonen blir da at ordene «renske ut»
direkte kan oversettes til «hreinsa út» på norrønt, noe som dessverre slår ihjel Tores påstand
om at dette er unorske ord.
Unntaket er hvis Tvedt mente at ordene
«renske ut» har blitt utvanna av det danske
språk, det er ikke så rart siden Norge var offer
for firehundre års dansk-jødisk okkupasjon.
Men hvis dette var grunnen, faller det på sin
egen urimelighet at Tvedt ikke konsekvent snakker norrønt, siden alle ordene i vårt norske språk
er utvanna av dansk-jødisk terror.

Benektelsen:
Dette er den vanskelige biten, hvorfor i alle
dager skulle germaneren Tore W. Tvedt benekte
det faktum at jødene må renses ut, og at det er
noe han står for?
Var han redd?
Klart Torris ikke var redd, Torrern er aldri
redd!
Dette er intet annet enn nok et bevis på Jødenes makt.

Bokmål:
Engelsk

[renske] rense
clean, clear

Tore W. Tvedt har blitt feilsitert i sin forsvarstale.

Bokmål:
Engelsk:

ut
out

HOLOCA$H-REPORTER FRA AVGRUNNEN
PÅL OLAF BRELESEN

SS-Rasisme-samfunnet i praksis

Ytringsfriheten opp til debatt
Programleder Oddbert Stensdrøm

Nok en gang ligger ytringsfriheten på hoggestabben i norsk menneskerettighetspolitikk.
Rettssaken mot Vigrids leder Tore W. Tvedt ryster i dag ytringsfrihetens grunnpilarer inn til ryggmargen.
I den anledning har vi i dette nr av Fra avgrunneN utfordra lederen for SS-Rasisme, Ond Torbjørnsrud og lederen
for Unge Pappagutters Landsforbund, Torbjørn Døe I-Saksen, til debatt.

Kveldens tema er: «Vil vi at Norge skal være en stalinistisk terror-stat?»
[Send SMS: Ja (jeg har ikke forstått spørsmålet) eller SMS: Nei til 1940]
Torbjørn Døe I-Saksen

Ond Torbjørnsrud

Overhodet ikke, den står i rak motsetning til
ekte liberale verdier. Et menneske som ikke kan
utfolde seg 100% på alle arenaer, er et menneske rammet av stalinistisk undertrykkelse.

Er du fornøyd med
ytringsfriheten slik
den fungerer i dag?

Aldeles ikke. Per i dag fungerer ytringsfriheten
utelukkende negativt. Våre meningsmotstandere får si sin mening, det er ikke bærekraftig i
et demokratisk samfunn anno 2006.

Alle hindre for ytringsfriheten bør forkastes
azap zulu. Blasmefiparagrafen, Rasismeparagrafen, grovpornosensuren, lover mot pedofile
ytringer, anti-mobbe-kampanjer og forbud mot
oppfordringer til kriminalitet, for eksempel
bombeoppskrifter på internett.

Hvordan bør den
forandres?

Den bør være en blåkopi av SS-Rasismes
prinsipprogram. Med en strafferamme på seks
år for ytring av begreper som f.eks. «neger»,
«fremmedkulturell» og «tater».
I forhold til dagens debattspråk vil dette blant
annet medføre forbud mot alle tv-debatter.

Et 100% fritt individualistisk samfunn der like
rettigheter (men forskjellige individualistiske
ønsker, behov og ambisjoner) vil bli naturlig
opprettholdt av fri, fri, fri debatt.

Hva tror du konsekvensene av disse
forandringene ville
blitt?

En sunn samfunnsdebatt der våre meningsmotstandere er kneblet, og våre meninger blir
avgjørende ved enhver sammenheng. Det er
et slikt samfunn vi i SS-Rasisme ønsker, over
alt på jord.

La frihetens individualistiske konkurranseutsatte markedsdebatt være premissene for vårt
frihetlige demokrati.

Noen siste innspill
til debatten?

Ned med ytringsfriheten, måtte den brenne i
helvete.
Jeg hater virkelig ytringsfriheten.

Resultat fra SMS-avstemning: Ja: .........................1% Nei: ......................... 99%

SEND E-POST TIL AVGRUNNEN ...

AG-lista
Inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen til Dagsavisen
17.10.06, på spørsmål om han føler seg helt trygg på at alle
flyktningene og asylsøkerne i Norge får en verdig behandling:

– Ja
Noen av Fremskrittspartiets forslag til endringer i den nye
utlendingsloven:

– 90 prosent færre: Asyl- og oppholdstillatelse til
asylsøkere skal kun innvilges på bakgrunn av streng
fortolkning av Flyktningekonvensjonen. Maks ti prosent av dem som får asyl i dag, bør få det.
– Lukkede mottak: Alle identitetsløse asylsøkere og
asylsøkere med endelig avslag som venter på retur,
skal være i lukkede asylmottak.
– Maks 1000: Slipp ikke inn mer enn maksimalt
1000 innvandrere fra ikke-vestlige kulturer til Norge i
året. Flere greier ikke Norge å integrere.
Informasjonssjef i Politiets utlendingsenhet, Roar Hanssen,
til Dagsavisen 17.08.06 (på bakgrunn av at Norge deporterer
flyktninger til Somalia):

– Vi ønsker ikke å sende politifolk til hovedstaden
Mogadishu fordi vi anser det som for farlig der.
(Såklart, vi er tross alt humane! )–Red.)

avgrunnen@gmail.com

AntirasisteN

Tips AntirasisteN: antirasisten@sos-rasisme.no
Kontakt oss på e-post: au@sos-rasisme.no eller telefon 23 00 29 00 / 52 71 21 75

De andre
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Av Lars Martin Myhre, fra albumet «Stengetid?»
(Tylden & co, 2006)

Det fins alltid en skabbete jøde å gasse
Det fins alltid en degos og neger å slå
Det fins alltid en taper fra lavere klasse

4

som formelig ber om å tråkkes på

3

7
7 5 6
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Det fins alltid en pakkis å plage i landet
Det fins alltid en utenlandsk tyv eller to

2 1 4
8
7
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8
1 3

Det fins alltid en kjetter å lyse i bannet
Det fins alltid litt jødeblod
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Refr.:
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Generert med Gnome Sudoku. Se løsningen på sos-rasisme.no/sudoku

Det er godt å ha en jøde iblant,
godt med en sigøyner og en fant,

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

___stk Nøkkelbånd kr 25,-

og - i minste fall – en tigger
som kan sparkes der han ligger

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.

Det er godt å ha en jøde, ikke sant?

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

Det fins alltid en stinkende fyllik i gata

Adresse: ___________________________________________
Postnr/ sted: ________________________________________

Det fins alltid en plagsom og trøtt narkoman

Underskrift: ________________________________________

Og det vrimler av svin fra Hamas og Al-Fatah

Tlf: _____________ E-post: ____________________________
___stk Lightere kr 10,-

Jøden er jøde om han har Koran

Det fins alltid en gjeng eller to av «de andre»
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...» kr 4,herav ___gul ___svart ___rød
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...»,
bilmerke (gult) kr 15,___stk Klistremerke
«Kast søppelet» kr 15,-

Det fins alltid fortapte løsaktige kvinns
Det fins heldigvis alltid en jævel å klandre
Den evige jøde fins

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

Refr.:
Det er godt å ha en jøde iblant,...

AntirasisteN
SOS Rasismes
medlemsavis
Opplag:
25 000
Trykk:
Prinfo Dialecta

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