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Europa har
stengt dørene
Noreg er av de landa i verda som
tek imot færrast ﬂyktningar, trass
i kva mediebiletet eller einskilde
politikarar vil ha oss til å tru.
Kanskje var det difor tidlegare
generalsekretær i FN Koﬁ Annan
under eit nyleg besøk ba om at
Noreg opnar grensane – i fyrste
omgang for ﬂyktningestraumen
fra krigen i Irak.
Sjølvsagt er ikkje dørene stengt for europeiske selskap
som vil hente ut naturrikdommar i andre land, eller for
europeiske militære styrkar som vil spreie den vestlege
bodskapen om fred og demokrati.
Dørene er stengt for dei som bankar på utanfrå og vil
søkje tilﬂukt her.
– Men dette er da ikkje rasisme, kan eg høyre nokon
innvende. – SOS Rasisme skal da ikkje bry seg om
slikt?
Murane ved utkanten av Europa hindrar «dei andre»
i å kome inn. Det er målet med murane, nokre av dei
svært synlege – som muren i Ceuta, som me høyrde
om i AntirasisteN 4-2007, nokre av dei usynlege, til
dømes buffersonar og transportøransvar.
Murane hindrar folk i å kome fram til grensene våre.
Dei europeiske landa vil ikkje berre avvise folk som
søkjer om asyl ved døra, dei vil òg hindra folk å nå
fram til døra. Vi vil helst sleppe å avvise dei ﬂeste
som kjem på døra vår, det er mykje betre om ingen når
fram.
Dei vestlege verdiane vi er så glad i, gjeld nemleg
ikkje for «dei andre». Gjestfridom gjeld berre for
europearane – dei kvite.
Festning Europa er ein manifestasjon av europeisk
sjåvinisme. Så lenge festningen består, vil desperate
folk døy i forsøket på å ta seg inn. Den einaste
løysinga er: Riv Festning Europa!
Antirasistisk helsing frå
Trond Thorbjørnsen
Signerte artikler står for artikkelforfatterens eget syn,
og samsvarer ikke nødvendigvis med SOS Rasisme sitt syn.

Rasisme mot
Viking-spiller?
Foto: Thomas Fosse

Etter en fotballkamp mellom Viking og Start
15. april hevder Viking-spiller Peter Ijeh at
Starts Kristoffer Hæstad kommer med en
rasistisk kommentar.
Det er målsetning om en klar nulltolleranse mot
rasisme i norsk fotball, og utspillet fikk stor oppmerksomhet. Hæstad og Start nektet for at noe
rasistisk ble sagt, mens Viking
Allikevel ville hverken de involverte spillerne
eller klubbene gå ut med hva som faktisk ble sagt på
banen. Viking ønsket etter en tenkepause heller ikke
å gå formelt videre med saken, noe SOS Rasisme
reagerte på: – Det skal være en klar intoleranse mot
rasisme. En skulle tro at Viking, hvis de var overbevist om at Ijeh ble utsatt for rasisme, hadde tatt
saken mer alvorlig og klagd inn spiller og klubb for
brudd på reglementet, det uttalte 1. nestleder Ola
Melbye Pettersen.

hatefulle ytringer mot begge spillere.
Før NFF rakk å behandle saken har spillerne nå
snakket sammen på telefon, og blitt enige om å
legge saken død. Ijeh oppretteholder imidlertid sin
påstand om hva som ble sagt, saken er derfor ikke
oppklart.
Allikevel har NFF nå ingen planer om å forfølge
saken videre.
SOS Rasisme beklager at saken ikke har blitt oppklart, rasisme i fotballen er et problem som må slås
ned på i hvert enkelt tilfelle. Om det ikke har fallt
rasistiske uttalelser er det også viktig å få renvasket
de anklagede.
Slik saken står i skrivende stund er det grunn til å
tvile på om NFF og klubbene virkelig har gjort alt
for å avklare hva som har skjedd.

Kort tid varslet Norges Fotballforbund (NFF) at de
ville be om en forklaring fra de involverte. I mellomtiden raste debatten mellom spillere og klubbrepresentanter i mediene. På diverse nettforumer
dominerte rykter og etterhvert rasistiske og andre

SOS Rasisme selger nå
håndfakler til
gode priser!

Årsmøte for Sandnes SOS Rasisme
Lørdag 26. mai
Kl. 13.00
På L 54 (Kultur- og fritidsavdelingen)
Kontaktperson: Vincent Sandro Yong Vetrhus,
tlf. 930 34 561

sos-rasisme.no/fakler

Gave til SOS Rasisme
– og få mindre skatt
SOS Rasisme er godkjent som en organisasjon etter skattelovens § 6–50. Dette
medfører at hvis noen ønsker å gi en gave til SOS Rasisme så vil denne gaven kunne
trekkes fra på inntekten og dermed gi mindre skatt.
Hvis du ønsker å gi en slik støtte så kan denne settes inn på konto: 7874 05 34709.
Merk gaven med navn og adresse.
Gaven må være på minst kr 500 og maksimalt kr 6000 for å få skattefradrag.
Vi sender oppgave til skatteetaten slik at dette blir lagt inn på den enkeltes ligning.

kronikk
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Fratatt retten til familieliv

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

Raseteori

Familiegjenforening: Debatten om 21-års regelen har skygget for
en helt annen side ved utlendingsloven: At de mest sårbare asylsøkerne blir nektet å gjenforenes med familiene sine.
En av våre mest grunnleggende rettigheter er retten til å
utøve et familieliv, for de fleste
av oss i Norge en selvfølgelighet, men dessverre ikke for
alle. Det arbeides for tiden med
en ny utlendingslov, og i den
forbindelse har mye av fokuset
når det gjelder familiegjenforening vært rettet mot den
foreslåtte 21-års regelen.
Dermed har problemstillingen som kanskje er den
største hemskoen for en rask og
positiv integrering i Norge ikke
kommet frem i lyset. En relativ
stor gruppe mennesker i Norge
blir i praksis fratatt retten til
et familieliv og her dreier det
seg om den absolutte nærmeste
familie; barn og ektefelle.
Bakgrunnen for dette er at
i mai 2003 ble det foretatt en
endring i utlendingsforskriften,
som gjeninnførte underholdskrav for personer som har fått
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag (fra 2003 til
nov. 2006 fikk 4078 opphold
på humanitært grunnlag - kilde
UDI), dvs. at det stilles krav til
herboendes forsørgelsesevne,
som pt tilsvarer en inntekt på
minimum statens lønnstrinn 1,
det vil si en brutto årslønn på
kroner 178 100.

Innstrammingen var en del
av signalpolitikken fra den
daværende regjeringen, for å
forhindre at mennesker på flukt
velger å søke om beskyttelse i
Norge. Frode Forfang, avdelingsdirektør i UDI, skriver
blant annet følgende i en artikkel i Aftenposten 22.11.03:
«Det er sendt ut en rekke
signaler og planlagt mange
tiltak som i sum kan føre til
at vesentlig færre mennesker
velger å søke asyl i Norge. Fra
nyttår innføres en prosedyre
for 48 timers behandling av
asylsøkere fra land der man
antar at søknaden er åpenbart
grunnløs. Samtidig vil asylsøkere med endelig avslag miste
all offentlig støtte, herunder

botilbud i asylmottak. Det er
i tillegg gjennomført andre
endringer som har betydning,
blant annet strengere krav til
forsørgelsesevne ved familiegjenforening...»

underholdskravet. Hun går
på introduksjonskurs, men
introduksjonsstønaden er ikke
tilstrekkelig for å oppfylle
underholdskravet. Mor forsøker
å lære seg norsk og få jobb,
men med kun få års skolegang
fra hjemlandet på grunn av
borgerkrig/flyktningtilværelse
har hun få muligheter i det
norske arbeidslivet.

I forslaget til ny utlendingslov
(NOU 2004:20) er underholdskravet foreslått videreført.
Denne signalpolitikken har
rammet hardt, og går utover de
mest utsatte gruppene: GjenvæVedtakte påklages, men
rende barn alene i krigsområder Utlendingsmyndighetene
eller på flukt i naboland, kvinfinner, etter etablert praksis,
ner, og personer som er syke og at det ikke foreligger sterke
av den grunn ikke kan jobbe og nok menneskelige hensyn for å
således ikke
De som rammes gjøre unntak fra hovedoppfyller
regelen, selv om barna
av politikken opp- befinner seg alene i 3.
underholdslever den som direkte land uten omsorgspersokravet.
ner. Det har nå gått snart
ondskapsfull.
4 år siden mor og barn
For å illustrere - ett eksemskilte lag. At denne familien
pel: Somalisk kvinne, med 4
blir gjenforent etter dagens
barn, befinner seg i en håpløs
regler vil først skje når mor får
og usikker tilværelse i en
bosettingstillatelse etter 3 år
midlertidig flyktningeleir i
med oppholds- og arbeidstillanaboland, ektefelle drept under
telse. Det vil da ha gått minst 5
borgerkrigen. Er i flyktninår fra familien ble splittet til de
geleiren sammen med sin
kan gjenforenes. I flere saker
eldre mor. Kvinnen klarer å
vil barna i ventetiden ha fylt
samle sammen nok penger
18 år. De mister da retten til
til å komme ut av leiren og
familiegjenforening og familitil Europa men kun med 2 av
esplittelsen er et faktum.
barna. Reiser sammen med de
2 eldste, da det er en farefull
Dessverre har vi møtt altfor
flukt de skal gjennomføre.
mange i lignende i situasjon
Håper å få gjenforening med de de siste 4 årene - også menn
andre så fort hun kommer seg
med barn og ektefelle i hjemtil Vesten og forlater de yngste
landet, som enten er syke eller
barna sammen med sin mor i
arbeidsledige og lider samme
flyktningleiren. Flukten ender
skjebne. Og for å presisere; det
i Norge, der hun venter på
dreier seg om personer som
asylmottak og asylprosessen tar kommer fra verdens mest uro2 år, noe som ikke er uvanlig i
lige hjørner, Irak, Somalia og
disse sakene. Får endelig oppAfghanistan.
holds- og arbeidstillatelse på
humanitært grunnlag, søker så
om gjenforening med sine barn.
Dagens praksis står også i
I mellomtiden dør hennes mor
motstrid til intensjonene i flere
som passer på barna - barna er
av artiklene i FNs barnekonnå overlatt til seg selv - de får
vensjon, blant annet artikkel
i beste fall hjelp av tilfeldig
10.1: «søknader fra et barn eller
bekjente fra samme land i den
dets foreldre om å reise inn i
provisoriske flyktningleiren.
eller ut av en parts territorium
med henblikk på familiegjenforening, [skal] behandles av
Etter nesten ett år med
partene på en positiv, human
venting mottar de avslag på
og rask måte». Den europeiske
søknaden om familiegjenforekommisjonen mot rasisme og
ning, fordi hun ikke oppfyller
intoleranse har også kritisert

«

norsk praksis i familiegjenforeningssaker.
I dag brukes retten til familiegjenforening som et verktøy
i asylpolitikken. Det er i beste
fall korttenkt, og har store
negative konsekvenser for
integreringen. De som rammes
av politikken opplever den som
direkte ondskapsfull. Å bruke
barns rett til familieliv i et
politisk spill er kynisk og noe
norske politikere holde seg for
gode til.
De samme barna som venter
på familiegjenforening og som
i mellomtiden er henvist til å
leve i land herjet av krigshandlinger, ofte uten muligheter for
skolegang, skal senere integreres i norsk skole og samfunn
når de til sist får gjenforening.
Jeg er overrasket over at det
ofte faktisk går bra med så
mange, på tross av hva de har
måttet gjennomgå.

Mange hadde håp om at den
rødgrønne regjeringen ville
endre reglene, men dessverre
har den videreført praksisen
fra forrige regjering. Vi har
både i brevs form og i møter
med Arbeids- og inkluderingsdepartementet påpekt de
alvorlige konsekvensene av
dagens praksis, og foreslått at
forskriften endres slik at barn
og ektefelle til personer som
bosettes i Norge sikres retten
til familieliv uten at det stilles
underholdskrav. Vi har ennå
ikke blitt hørt.
Det haster med å få til en
endring. Hvis regjeringen skal
redde sist rest av troverdighet
i sin integreringspolitikk, må
forskriftsendringen komme
nå. Barna og familiene det her
gjelder kan ikke vente lengre.

JON OLE MARTINSEN
SELVHJEP FOR INNVANDRERE
OG FLYKTNINGER (SEIF)
KRONIKKEN HAR TIDLIGERE STÅTT
PÅ TRYKK I DAGBLADET.

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

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

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

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

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

sos-rasisme.no /
bliaktiv

Festning Europa
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• Ingen nåde for Ashok
Romerikets Blad melder at Arbeids- og innkluderingsminister Bjarne
Håkon Hanssen ikke har noen planer om å gripe inn i saken til 13
år gamle Ashok. Lørenskog kommune har sendt en delegasjon til
Colombo på Sri Lanka, hvor Ashok nå befinner seg etter å ha blitt
tvangsutsendt fra Norge. Delegasjonen konkludert med at Norge har
sendt et barn til en krigssone.
– Vår vurdering er at det er forsvarlig å returnere mennesker til
Colombo. Det finnes mange politiske eksperter på Siri Lanka som jeg
tror, faktisk, har høyere kunnskap om landet enn delegasjonen fra
Lørenskog, sier Hanssen til Romerikes Blad.

• Utlendingsaksjon i Vestfold
Politiet i Vestfold aksjonerte mot asylsøkere med endelig avslag tidlig
morgen 17. april, melder Østlandsposten. To personer har blitt sendt ut
og ytterligere to personer er fremstilt for varetektsfengsling i påvente
av å bli sendt ut av landet. I alt ble 12 personer pågrepet. Hensikten
med aksjonen var å finne korrekt identitet på personene som oppholder seg her og sørge for å iverksette utvisningsvedtak. De pågrepne
under tirsdagens aksjon var fra Afghanistan, Uganda, Somalia, India,
Angola, Burundi, Etiopia, Canada, Syria, Irak og Iran, heter det i politiets
pressemelding.

AntirasisteN nr 2 – 2007
• Rasistskandale i Tyskland
En videosnutt som ble offentliggjort på tysk fjernsyn lørdag,
viser hvordan et tysk befal oppfordrer en soldat til å tenke
på afroamerikanere når han skyter, melder NRK. Opptaket
er ifra juli i fjor og viser en befal som sier at soldaten skal
forestille seg at han er i Bronx og at det kommer en bil med
tre afroamerikanere som fornærmer moren hans, og så sier
han at soldaten skal handle. – Vi kan ikke lenger snakke om
et isolert tilfelle. Slike episoder er ikke daglig kost i hæren,
men dessverre har et antall lignende hendelser inntruffet de
siste årene, sier løytnant Jürgen Rose til AP.

Reisebrev fra Europas grenser (del II)
«Vi skulle akkurat legge oss da vi hørte skrik og rop... Vi trodde
at det måtte være masse mennesker som druknet ved neset! Vi
løp dit og der var de, klamrende fast til en stor stein. Det var sju
eller åtte av dem. Men innen vi hadde fått tak i båten vår og kom
oss ut dit hadde flere av dem allerede falt av steinen.»

Fyret Gran Tarajal

«Vi klarte å redde fem av dem
som fortsatt klamret seg fast.
Havet dro de andre med seg.
De vi klarte å dra ut av vannet
var nesten døde av utmattelse.
Resten av de forulykkede fant vi
i lyset fra lanternen ved å styre
etter ropene. Det hørtes ut som en
kalkunfarm med all den ropingen.
Det var hjerteskjærende å høre
mennesker ule og jamre rundt
oss. Mange av dem kom barføtt...
føttene deres var opprevet og
dryppende av blod. De måtte
krype opp til hyttene. Vi gav dem
noen klær og varm melk og kjeks
og de var så takknemlige, klemte
oss, spurte etter adressene våre
for å skrive til oss en dag. Jeg gav
en av dem skjorta mi, jeg hadde
så vondt av ham. Vennen min gav
sin til en annen. Det var en forferdelig natt. En ung gutt fra Kenya
fortalte meg at de hadde vært 29
ombord. Neste dag plukket de opp
11 kropper fra bunnen av havet.
Bare 18 overlevde.»
Vitnesbyrd fra Juan Rodrìguez,
en fisker fra Fuerteventura, som
ser tilbake på den natten en båt
med flyktninger forliste utenfor
fyret Gran Tarajal. (publisert i
La Vanguardia Magacine, 13.
juni 2004)
Det er med vitnesbyrd som
dette i bakhodet at AntirasisteNs
utsendte setter seg på flyet til
Kanariøyene i november 2006. Vi
skal til Tenerife og Fuerteventura
for å snakke med de som daglig
arbeider med å ta imot båtflyktninger som prøver å ta seg inn i
Europa via Kanariøyene. I veska

ligger menneskerettighetsrapporter og dokumentasjon som
sier noe om skjebnen til de over
30 000 båtflyktningene som har
kommet til øyene i 2006. Solkremen og bikinien ligger igjen
hjemme.
Da den første båten ankom Fuerteventura i 1994 med to personer
ombord, ble de mottatt nærmest
som helter. Man spurte seg hvordan det overhodet var mulig å
overleve den 90 km lange havreisen fra Saharas Atlanterhavskyst
i en liten trebåt. Denne hendelsen
innledet den første fasen av
immigrasjonen til Kanariøyene.
Omfanget var på denne tiden
ganske lite. Det var lokalkjente
fiskermenn med gode kunnskaper
om havforholdene som kom. De
kom om natten og lastet av flyktninger, for det meste fra Marokko
og Vest-Sahara, for så å returnere
til hjemlandet. Men på slutten av
nittitallet begynte immigrasjonen
å anta nye former. Mennesker på
flukt var blitt en lønnsom business
ettersom de var villige til å betale
mellom 4000 og 14 000 kroner
for å komme seg til Europa.
Dessuten førte EUs innføring av
SIVE (systematisk bruk av radar
for å overvåke grensefarvannet)
til at overfarten ble langt mere
dødelig. Fiskermennene turde
ikke lenger å låne ut båtene sine.
Nye båter ble bygget i innlandet
med stadig dårligere materialer.
Erfarne sjøfolk omtaler det nærmest som pappbåter der treverket
er tynt og plankene limt sammen
bare få timer før avreise. Flyktningetilstrømningen endret seg

også. Nå var det ofte mennesker
som hadde flyktet fra Afrika sør
for Sahara som tok seg ut til
Atlanterhavskysten. Disse hadde
gjerne overlevd i uker i ørkenen
med bare tørt brød og noen bokser
sardiner og var ofte utmattet allerede før avreise. En i hver båt ble
tildelt et håndlaget kompass med
beskjed om å styre 340 grader
nord til de så lysene på fyret på
Fuerteventura.
Når vi møter Gerardo Mesa
Noda, president for Røde Kors
avdelingen på Fuerteventura er
det denne perioden som opprører
ham mest. De kyniske bakmennene sendte folk avgårde med
kurs mot fyret på Fuerteventura
vel vitende om at fyret er omgitt
av klipper. De dårlige båtene ble
smadret mot klippene. Utsultede
og nedkjølte immigranter døde
bare få meter fra land. Ingen vet
hvor mange som har omkommet
i farvannene her, men Røde Kors
anslår at rundt 1500 flyktninger
døde i forsøket på å nå Kanariøyene bare i løpet av de første
måndene av 2006.
Fra slutten av 2004 har immigrasjonen igjen antatt nye former.
Robuste Cayucos med opptil 170
personer begynte å ankomme,
hovedsaklig til Playa de los
Cristianos på Tenerife. Cayucos
er solide fiskebåter tradisjonelt i
bruk i Mauretania og Senegal. De
kommer utstyrt med motorer med
rundt 40 hestekrefter og med GPS
som viser ruten fra hjemstedet og
helt inn i bukta på Tenerife. Dette
førte til en enorm økning i antallet

Røde Kors-koordinator Austin Wainwright

immigranter og tiltrakk seg hele
verdens oppmerksomhet. Alle
har vel sett bildene av afrikanere
som ligger utmattet på stranden
mellom lettkledde europeiske
turister. Men det er fortsatt på
Fuerteventura de største tragediene skjer.
Båtene som ankommer Tenerife
fra Senegal og Mauretania har en
reise på opptil 900 km bak seg,
men de er bedre utstyrt og flyktningene bedre ernært. På Fuer-

teventura er det fortsatt de små
trebåtene, pateras, som ankommer, og kvaliteten på båtene er
ikke blitt bedre. Flyktningene er
nå ofte utstyrt med mobiltelefoner og ringer nødnummeret når
de nærmer seg kysten, men været
er skiftende, forholdene vanskelig og hjelpen rekker ikke alltid
frem i tide. Gerardo Mesa Noda
og hans kone er pensjonister. De
tilhører en gruppe frivillige Røde
Kors medarbeidere som alltid går
med mobilen på og som kommer
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• Umenneskelig av Utlendingsnemda

• UDI beklager
Oslo Tingrett har slått fast at Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler enkeltmennesker på en uverdig måte etter at asylsøkeren Ilir
Mustafaj (34) måtte vente i åtte år på å få en endelig avklaring
på saken sin. Nå får han bli i Norge etter dommen. Dette melder
Aftenposten. I dommen får Utlendingsdirektoratet (UDI) og
klageinstansen Utlendingsnemnda (UNE) drepende kritikk for sin
behandling av saken. – UDI tar dommen til etterretning. Vi må
konstatere at dette ikke er en god måte å behandle en søker på,
sier Agnar Kaarbø, kommunikasjonsdirektør i UDI.

Etter at Louis Darren ble tvangsutsendt til
Nigeria, mens hans kone Elisabeth Skundeberg
Darren sitter tilbake i Norge med deres seks
måneder gamle sønn, raser sogneprest i Biri,
Knut Yngvar Sønstegaard. – Kunne det falle
Utlendingsnemda inn at noen faktisk gifter seg
fordi de er glad i hverandre, spør Sønstegaard i
avisa Gudbrandsdølen. Han mener at vedtaket
gjort av Utlendingsnemda (UNE) kan være brudd
på barnekonvensjonen.

Røde Kors-bil står klar til å ta i mot og hjelpe flyktningene.

med tepper, mat og førstehjelpssutstyr når politiet eller kystvakten
ringer. I perioder har de stått ved
havet nesten hver natt. Gerardo
forteller at de fleste båtene er
fullstappet av mennesker. Menneskene sitter så tett at de ikke
kan bevege seg i båten og når de
kommer frem er de stive i kroppen
og synker som stener i vannet om
båten skulle kantre. Dette gjør at
selv ufarlige situasjoner kan bli
dramatiske. Flere personer døde
nylig på en sandstrand fordi de
falt ut av båten og ikke klarte å
komme seg de få metrene inn til
land. Det lokale Røde Kors laget
har også jobbet lenge for å få
kystvakten til å gå over til mindre
båter. Tragedier har oppstått fordi
bølgene fra den store kystvaktbåten kombinert med uroen blant
flyktningene ombord har ført til

at båter har kantret idet kystvakten
nærmet seg.
På stranda i Tenerife er det få
turister når vi kommer dit en
høstdag i november. Men en fargerik Cayucos-båt ligger til kai
på Playa de los Cristianos. Den
ankom natta før med 65 mennesker ombord. Austin Wainwright
er nødhjelpskoordinator for Røde
Kors på Tenerife. Han har stått på
stranda dag og natt og mottatt opp
til 600 mennesker i døgnet på det
meste. Reisen hit fra Mauretania
tar seks dager, fra Senegal kan
det ta opp til to uker. Båten som
kom i natt er 21 meter lang og 3,5
meter bred og det skitne vannet
i bunnen av båten bærer tydelig
preg av at dette har vært 65 menneskers hjem i nesten to uker.
Noen båter har en liten kullovn,
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• Sultestreikende hentet av politiet Komiteen for afghanske flyktninger i Norge reagerer sterkt på at politiet hentet en
asylsøker som komiteen hevder sultestreiket ved asylmottaket på
Gausdal, melder Gudbrandsdølen. – Vi synes det er beklagelig at
norske myndigheter fortsetter å sende flyktninger til Afghanistan.
Ikke minst fordi mange flyktninger sendes til hovedstaden Kabul
til tross for at de kommer fra andre steder i Afghanistan. Dette
gjelder også Sayed Aqa Solhagar. Vi reagerer også på at han
som sultestreikende blir hentet med politimakt, sier talsmann for
Komiteen for afghanske flyktninger i Norge, Zahir Athari.

noen har en bøtte til toalett, alt
avfallet samler seg i bunnvannet
og faren for infeksjoner er stor.
Mange får også stygge sår fordi
saltvannet gnis inn i huden med de
våte klærne over mange, mange
dager. Nedkjøling og dehydrering er de vanligste årsakene til
at det trengs medisinsk assistanse.
Austin har et feltsykehus stående
på stranda som kan settes opp
på minutter. Han har tilgang til
over 70 frivillig aktivister som
stiller opp når det trengs. Mange
er i fast arbeid og jobber frivillig
hele natta med utdeling av tepper
og varm drikke før de går rett på
jobb uten å sove. Jeg spør om
det er riktig slik enkelte medier
har hevdet at økningen i antall
immigranter til Kanariøyene har
bidratt til økt rasisme. Austin tror
ikke det: «Vi har jo alle slags folk
her som andre steder, men antall
frivillige taler for seg selv. Nesten
alle de som bor her har sett båtene
ankomme eller kjenner noen som
jobber med mottaket på stranda.
Når du vet hvilke lidelser som
ligger bak, hva disse menneskene
satser for å komme hit, er det ikke
like lett å fordømme. De fleste
flyktningene sier at de heller vil
dø i forsøket på å nå Europa enn å
bli hjemme. De sier at de ikke har
noen fremtid fordi det er få jobber
og de ønsker å kunne brødfø sine
familier. De sier at de bare gjør det

enhver far eller bror ville gjort for
å beskytte sin familie.» Det vil si
at de betaler inntil en årslønn for
reisen og er villige til å ofre livet.
Og mange gjør også det, ofrer
livet. Hvor mange er det ingen
som vet ettersom immigranter
sjelden eller aldri etterlyses av
sine slektninger. EU antar at 10
000 har dødd i forsøket på å ta
seg inn i Europa med båt bare de
siste fem årene.
Spania og EU har brukt store
summer på å stoppe båtflyktningene. Siktemålet har vært å stanse
båtene før de i det hele tatt legger
ut på den farefulle ferden over
havet. Samarbeid er inngått med
Mauretania, Marokko og Senegal
der disse landene påtar seg økt
overvåkning av egne strender og
farvann. Siktemålet har i tillegg til
å få antall immigranter ned, også
vært å redde liv ved å hindre
overfartene. Men metodene er
omdiskutert. Amnesty har gjentatt ganger påvist at båter stoppes i internasjonalt farvann uten
at den enkelte gis anledning til,
eller informasjon om, muligheten
til å søke om asyl. Slik uthules
asylretten og muligheten til å
flykte over landegrenser. Det har
også vært stilt spørsmålstegn ved
å avvise flyktningebåter til havs
uten å undersøke den humanitære
tilstanden til menneskene ombord.

• Slutt å diskriminere
Funksjonshemmede blir sittende igjen i
asylmottakene, samtidig som det ellers skal
bli forbudt å diskriminere folk med funksjonshemning. NOAS foreslår at staten skal kunne
tvinge kommuner til å ta imot funksjonshemmede. – Tvang er ikke et godt utgangspunkt
for å bosette og integrere noen. Men
funksjonshemmede er en så spesiell gruppe
at man bør vurdere om staten kan fordele
dem, sier Tjessem til Dagsavisen.

I april 2006 ble fem fiskebåter
anropt av marinen, de snudde
båtene og satte kursen tilbake
mot sør uten at noen til dags dato
vet hva som ble skjebnen til de
mellom 200 og 600 menneskene
ombord. Man vet fortsatt ikke
hvor de har gått i land (i beste
fall), hvor mange de var og hva
som var deres helsetilstand da de
ble anropt av marinen.
På vei hjem fra Kanariøyene
mister vi flighten og må overnatte på turistøya Las Palmas.
Vi tar en taxi til stranda og mens
vi går langs taxfreebutikker og
overdådige hoteller blåser det
opp. Blikkene trekkes mot havet
og bølgene som slår mot det
lille fyret utenfor turiststranda.
Samme natt ankommer fire nye
pateras til Fuerteventura. Redningsforholdene er vanskelige,
men alle reddes i land denne
gangen. Deriblant tre babyer
med mødrene sine og en gravid
kvinne som har reist sammenstuet
med 30 andre i en båt over havet.
Alle vet hva de har satset, men
ingen vet hvor lenge de får bli her.
Allerede om 40 dager vil de første
utkastelsene komme, og noen vil
måtte ta den tunge veien tilbake
til hjemlandet.

TEKST OG FOTO:
ELI SOL VALLERSNES

Båtflyktninger til Kanariøyene i tall
2001: 4112 båtflyktninger ankommer
2002-2004: Det ankommer cirka 10 000 båtflyktninger årlig
Fra slutten av 2004 anvendes cayucos og antall båtflyktninger stiger
kraftig
Fra januar til november 2006 ankommer 28167 båtflyktninger til
Kanariøyene
Til sammenligning ankommer 6383 over Gibraltarstredet
Av disse kom 27 702 fra land sør for Sahara, mens 5288 kom fra
Marokko
August-september 2006 utgjør en foreløpig topp med totalt 21 237
ankomne på to måneder.
I slutten av september 2006 ble det inngått avtaler om overvåkning
av den afrikanske kysten og antallet sank til 2096 fra oktober til
midten av november 2006.

Båter som dette brukes på de lange turene.
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• Vil skremme med syltelabber

• Hevder Bastesen farer med rasisme
Helgeland Arbeiderblad er klaget inn for Pressens Faglige
Utvalg etter at avisen brakte videre følgende uttalelser
fra Steinar Bastesen: – Partiet jeg stiftet er blitt et parti for
læstadianere, samer og svindlere, melder Verdens Gang.
– Vi mener Bastesen uttaler seg på en nedsettende måte
om ulike grupper. For å si det rett ut så henger han ut
samer, sier fylkesleder Kjell Ivar Vestå i Kystpartiet Nordland til NTB. Det er fylkesstyret i Kystpartiet som klager
Helgeland Arbeiderblad inn for Pressens Faglige Utvalg.

Muslimene i Bergen vil legge fredagsbønnen til byens hjerte Torgallmenningen dersom kommunen ikke skaffer
dem ny moské. Bystyrerepresentant
Kenneth Rasmussen fra Demokratene
sier han tar dette som en trussel og at
han vil skremme dem bort. – Heng opp
syltelabber i stolper og lykter. Og spill
grisehyl over høyttalere. Det skremmer
muslimene unna, sier han til Dagbladet.
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• Sier unnskyld for slaveriet Staten Virginia i USA kommer nå
med en formell beklagelse over slaveriet - 388 år etter at de første
slavene ankom Richmond i 1619. Trolig er Virginia den første staten
i USA til å formelt beklage slaveriet, skriver CNN. – Slaveriet som ble
støttet av myndighetene rangerer som den mest forferdelige berøvelsen av menneskerettigheter og brudd på våre grunnleggeres idealer
i vårt lands historie. Slutten på slaveriet ble etterfulgt av systematisk
diskriminering, påtvunget segregering og andre lumske institusjoner
og praksis mot amerikanere av afrikansk opprinnelse som hadde sin
rot i rasisme, rasistiske fordommer og rasebegrunnet misforståelse.

• Diskrimineringsloven må endres
I høst solgte en boligeier i Oslo huset sitt til en etnisk
norsk familie til tross for at en familie med minoritetsbakgrunn hadde det høyeste budet. – Vi ønsker at ministeren
skal gå inn og se på lovverket. Hvis dagens lovverk ikke
rammer slike saker, mener vi det må tas initiativ for å
korrigere lovverket, sier Ola Melbye Pettersen, nestleder i
SOS Rasisme til NRK Østlandssendingen.
– Det må være et klart vern som gjør at man ikke kan
diskrimineres på bakgrunn av hudfarge eller religion eller
noen annen diskrimineringsgrunn, sier han.

Å strande i Europa
AV ELI SOL VALLERSNES
2006 ble et år der den ulovlige
immigrasjonen til Europa ble
svært synlig. Mange europeiske
land har opplevd å motta båtflyktninger, men aldri har omfanget
vært så stort som dette, med over
30 000 båtflyktninger til Spania
(hovedsaklig Kanariøyene) på ett
år. Men hva skjer egentlig med
alle disse menneskene? Hva skjer
etter at flyktningene er mottatt på
stranda, de har fått sine varme
tepper og sin kjeks og tv-teamene
har gått hjem?
Den videre skjebnen til båtflyktningene har ikke vært like synlig
i nyhetsbildet og mye av informasjonen er heller ikke tilgjengelig.
Da AntirasisteNs utsendte var på
Kanariøyene i november 2006 (se
egen artikkel) var et av ønskene
å få besøke El Mattoral som er et
interneringssenter for immigranter
på Fuerteventura. Vi reiste i følge
med den tidligere presidenten for
spansk Røde Kors, men verken hun
eller vi fikk innvilget besøkstillatelse til tross for søknad mange
uker i forveien. Amnesty International og Leger uten Grenser har
også gjentatte ganger klaget over
at de ikke får innpass på senteret
for å observere om de menneskerettslige og humanitære behovene
til flyktningene ivaretas.
Immigrantene kan holdes i
inntil 72 timer i politiets varetekt,
de kan derretter interneres i inntil
40 dager dersom det foreligger
mistanke om at immigranten har

El Mattoral

oppgitt manglende eller ukorrekte
opplysninger. Hovedregelen er at
immigranter til Kanariøyene føres
til El Mattoral for et opphold på
40 dager. El Mattoral beskrives
av myndighetene som et interneringssenter, men ingen av de som
bor der har anledning til å gå ut,
heller ikke tillates besøkende og
det blir vanskelig å kategorisere El
Mattoral som annet enn et fengsel.
Amnesty International uttrykker i
en rapport fra 2005 (Spain, The
Southern Border, The State turns
it back on the human rights of
refugees and immigrants) stor
bekymring for at internering ikke
er unntak, men standardprosedyre
for immigranter til Kanariøyene.
Alle immigranter, med unntak av
kvinner med små barn, gravide og
alvorlig syke interneres automatisk
uten at det stilles spørsmålstegn
ved hvorvidt denne frihetsberøvelsen er berettiget. De krever
også at spanske myndigheter må
definere El Mattorals legale status.
Ettersom det ikke beskrives som et
vanlig asylmottak er det unntatt de
regler og bestemmelser som ellers
gjelder slike sentre.

Is there anybody there!
When the familiar is suddenly strange
Or the well known is what we yet have to learn,
And two worlds meet, and intersect, and change;
When cats are maddened in the moonlight dance,
Dogs cower, flitter bats, and owls range
At witches’ sabbath of the maiden aunts;
When the nocturnal traveller can arouse
No sleeper by his call; or when by chance
An empty face peers from an empty house;
By whom, and by what means, was this designed?
Dette er et utdrag fra diktet «Til Walter de la Mare»
av TS Eliot. Disse linjene ble skrevet som en respons på
Walter de la Mares dikt «The listeners» som gjorde sterkt
inntrykk på Eliot. Her følger et utdrag:
’Is there anybody there?’ said the Traveller,
Knocking on the moonlit door,
And his horse in the silence champed the grasses

El Mattoral representerte likevel
et stort fremskritt da det ble åpnet
i mai 2002. Da immigrantene
begynte å komme på nittitallet ble
en nedlagt flyplassterminal brukt
for å oppbevare immigranter. Dette
var et uegnet bygg, uten vinduer
der folk satt og lå på de fremdeles
inntaktene bagasjebåndene. Lokalet var beregnet for 50, men på det
meste var 500 mennesker stuet
sammen her, med fire toaletter og
tre kalde dusjer på deling. Ved ett
tilfelle var lokalet så fullt at det
først var da man slapp menneskene
ut, at man oppdaget at to personer
hadde dødd i rommet. Slik sett er
El Mattoral en forbedring. Senteret

har kapasitet til å huse opp til 1200
«innsatte». Senteret har fire politimenn, to doktorer, to sykepleiere,
en adminsitrativ stilling og en
sosialarbeider. De «innsatte» skal
ha to timer luftetid i luftegården,
morgen og kveld. Etter gjentatte
forespørsler fikk Amnesty besøke
senteret i mai 2004. De uttrykker
bekymring for at senteret er underbemannet. Dette belyses gjennom
intervjuer med «innsatte» der en
blant annet sier at han kun har
vært ute i luftegården en gang i
løpet av sitt ukelange opphold
på El Mattoral, at han ikke hadde
fått mulighet til å besøke doktor
og at han aldri hadde hørt om noen
sosialarbeider.

Amnesty Internationals hovedbekymring i sin Spania-rapport (se
over) er imidlertid at flyktninger er
usynlige i Spania. Regjeringen og
media refererer konsekvent til båtflyktningene som illegale innvandrere og økonomiske immigranter
og ønsker ikke å berøre muligheten for at noen av disse kan være
asylsøkere som flykter fra grove
menneskerettighetsbrudd. Disse
forholdene kan eksemplifiseres
ved at Amnesty ved sitt besøk på
El Mattoral stadfester at informasjonen til nyankomne immigranter
er for dårlig. Det er også utilstrekkelig tilgang på tolker og juridisk
rådgivning. Hovedoppfatningen
ser ut til å være at asylprosessen
er overflødig ettersom Spania
mangler returavtale med en rekke
afrikanske land slik at immigrantene i praksis får bli i landet etter å
ha fått utstett et utvisningsvedtak.
Langt de fleste båtflyktningene
som ankommer Spania ender opp
som ureturnerbare illegale innvandrere. Disse mangler elementære
rettigheter og er et lett offer på det
illegale arbeidsmarkedet.

Amnesty gjengir følgende eksempel i sin rapport:
«AD, en asylsøker fra Elfenbenskysten, sa at han gjentatte ganger hadde bedt om å få søke asyl da han ankom Lanzarote. De
ansvarlige han snakket med sa at han ikke trengte å bekymre seg, han ville ikke bli sendt tilbake ettersom han kom fra Elfenbenskysten (som Spania ikke har returavtale med). På politistasjonen gjentok han sin forespørsel, men ble igjen fortalt at han ikke
skulle bekymre seg, han ville ikke bli utvist. Dagen etter ble han overført til mottakssenteret i flyplassterminalen. Han gjentok sitt
ønske om å søke asyl i nærvær av en advokat og en oversetter, men de sa at det var «no problem» siden han var fra Elfenbenskysten. Ikke en eneste gang i løpet av de tretti dagene han var internert fikk han informasjon om sine rettigheter eller muligheten
til å formulere en asylsøknad. Tre dager etter ankomst ble han igjen tatt med til politistasjonen og bedt om å undertegne noen
papirer. Han nektet, men ble fortalt at han ville få problemer på senteret dersom han ikke skrev under. Han oppdaget først senere
at papiret han hadde undertegnet var en utvisningsordre. AD ble siden overført til Malaga på det spanske fastlandet. Han fikk ikke
tilbud om husvære, juridisk bistand eller medisinsk hjelp. Han ble kun forespurt om hvor han ønsket å dra. Han svarte Madrid
og ble satt på en buss, uten penger. Han kom til Madrid uten en øre i lomma. En mann stoppet ham i gata og spurte om han var i
vanskeligheter. Mannen fortalte AD at han kunne gå til kirkens sosiale hjelpesenter. Det var her han for første gang fikk hjelp til å
utforme sin asylsøknad.»

Of the forest’s ferny floor...
And he smote upon the door again a second time;
’Is there anybody there?’ he said.
But no one descended to the Traveller;
No head from the leaf-fringed sill
Leaned over and looked into his grey eyes,
Where he stood perplexed and still.
But only a host of phantom listeners
That dwelt in the lone house then
Stood listening in the quiet of the moonlight
To that voice from the world of men...
And he felt in his heart their strangeness,
Their stillness answering his cry...
Ay, they heard his foot upon the stirrup,
And the sound of iron on stone,
And how the silence surged softly backward,
When the plunging hoofs where gone.
Disse to diktene ble publisert på ANC’s hjemmesider
(ANC Today, vol.5 No.40, 7 oktober 2005) som en reak-

sjon på Europas håndtering av flyktninger ved gjerdene
rundt enklavene Ceuta og Melilla. Sør Afrikas president
Thabo Mbeki kommenterer:
«When the familiar call for human solidarity suddenly
becomes strange, and we have to learn new things about
the relations among human beings; when, contrary to
universal custom and tradition, even travellers receive no
friendly answer when they knock on moonlit doors, the
question must be posed – who is responsible for creating
the circumstances such that those who live in comfortable homes, used to receiving the occasional traveller,
will not even acknowledge that they are at home (...)
At Ceuta and Melilla and elsewhere in Fortress Europe,
there will be no silence surging softly backwards, occasioned by the receding steps of the departing African
poor. The phantom-like European listeners, the ’empty
faces peering from (apparently) empty houses’ will have
no opportunity tomorrow to say that the plunging hoofs
are gone. They will still have to answer the question that
TS Eliot posed (...) by whom, and by what means, was
this designed?»

Nazisme
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• «Nazimiljøet er nede» Ifølge Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
representerer nazimiljøet en mindre trussel enn på lenge, melder
Aftenposten. – Medlemstallene er vanskeligere å holde styr på enn
før. Tidligere hadde nazistene en viss uniformering, men den trenden
finnes nesten ikke lenger. Likevel kan vi si at aktivitetsnivået har
vært en del lavere i disse miljøene i det siste, sier informasjonssjef i
PST, Trond Hugubakken, til Dagbladet. - Aktiviteten varierer. Nå er
det nede i en bølgedal, men det kan se ut som trenden er i ferd med
å snu allerede. Det er en del nye initiativer på gang, sier nestleder i
SOS Rasisme, Ola Melbye Pettersen.

• Ku Klux Klan marsjerer
med barnevogner
Stephenville i Texas ble stedet der mellom 20 og 30
klanmedlemmer marsjerte gjennom byen, melder
Dagbladet. Nazistene ble buet ut av 500 mennesker
som protesterte mot dem. Ku Klux Klan gruppen
«The Traditional Christian Knights» demonstrerte for
å vise sin støtte til noen collegestudenter som har
blitt kritisert for rasisme. En del av klanmedlemmene
var barneforeldre som tok med seg barna sine i
demonstrasjonen, melder Dagbladet.
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• OK å ekskludere rasister
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen gir
støtte til britisk fagforbund som har ekskludert et
medlem av det høyreekstreme British National Party,
melder Frifagbevegelse.no. – Dette er en viktig
avgjørelse ikke bare for oss, men for hele fagbevegelsen. Fagforeningsmedlemmer kan nå være trygg
på at de selv kan velge hvem som skal slutte seg til
dem i deres organisasjon, sier Andy Reed i Aslef i en
pressemelding.

• Skole stengt i frykt for nazi-elever
Rasistiske skjellsord, nazitegn og Hitler-hilsninger er blitt et så stort problem blant elevene
på en svensk ungdomsskole at rektoren nå har
bestemt å stenge skolen, melder Verdens Gang.
– Den negative trenden blant visse av våre
elever skaper et dårlig arbeidsmiljø som ikke er
akseptabelt verken for personalet eller elever. Vi
må gjøre noe for å stanse dette her, sier rektor
ved skolen, Ann-Kristin Schäfer, til lokalavisen
Västerbottens-Kurien.

Vigrid tilbake i Øvre Eiker
Den 12. oktober 2006 fikk Øvre Eiker en lite velkommen gjest:
Tore Tvedt skulle nemlig komme til Eiker, Modum og Sigdal
Tingrett for å bli konfrontert med sine uttalelser i VG i 2003.

Trekkplaster
for nazister?
15. mai åpner Telemark
Museum en utstilling om
landsforræderen og nazisten Vidkun Quisling. Skien
SOS Rasisme frykter at
utstillingen vil bli en populær attraksjon blant nazister.
AV MARI STINE JOHANSEN
Lokallagsleder Lars Storrøssæter reagerer sterkt på at Telemark
Museum ikke bare ønsker å fortelle om Quislings samarbeid med
nazistene under den 2. verdenskrig, men også hans «gode sider».
Målgruppen for utstillingen vil i
hovedsak være ungdommer i
alderen 14-18 år og av den grunn
ser SOS Rasisme på utstillingen
som lite gjennomtenkt. – Når
ungdomsskoleelever ser gamle
NS-medlemmer si hvor snill
Quisling var, er jeg redd noen kan
bli manipulert til å tro at han ikke
var så ille likevel. Skien er et av de
stedene i Norge med mest Vigridaktivitet. Jeg tror en slik utstilling
kan føre til at nazister rekrutteres,
sier Storrøsæter. Skien SOS
Rasisme har oppfordret alle til å
demonstrere mot utstillingen for å
få den stanset. – Quisling er høyt
respektert i dette miljøet (nazimiljøet red. anm.). Hvis de vet
at det arrangeres en utstilling om
Quisling i Skien, vil de garantert
ta turen hit. Vi ønsker ikke dette.
Skien SOS Rasisme kommer
tilbake med mer informasjon om
den planlagte demonstrasjonen.
Se www.sos-rasisme.no.

AV JON TRYGVE BERGSÅKER

«Nasjonaldemokratene»

Det har i løpet av de siste året vokst fram et nytt nazistisk
parti som kaller seg «Nasjonaldemokratene». Dette er en
ny gren av det nazistiske miljøet i Norge.
AV HANNE HÖGLIND
«Nasjonaldemokratene» bygger
på nazisme og de har koblinger
til den nazistiske organisasjonen
Vigrid. I en diskusjon på nettstedet «Stormfront», et diskusjonsog møte sted for nazister, kommer
det fram at en av grunnleggerene
av «Nasjonaldemokratene» har
stor tilknytting til Vigrid. Han er
ikke med i Vigrid på nåværende
tidspunkt, men har ifølge egne og
andres utsagn på «Stormfront»
kontakt med Tore W. Tvedt og
Thorgrim Bredesen.
Nzazistisk politikk og tilknytting
Det er etter alt å dømme allerede
oppstått konflikter mellom Vigrid
og «Nasjonaldemokratene», i en
diskusjon på det nazistiske nettstedet «Stormfront» kommer
konflikten opp i dagslys.
Medlemmer fra de forskjellige
organisasjonene krangler seg i
mellom om «hvem som er best»
og hvem det er som kommer til
å lykkes av dem.
«Nasjonaldemokratene» er
søsterpartiet til de svenske
«Nationaldemokraterna». Det
er ingen tvil om at «Nasjonaldemokratene» bygger på nazismen
og består av nazister. Partiprogrammet deres er også preget av
rasisme og sterk innvandringsfiendtlighet. De ønsker blant
annet å utvise alle innvandrere
og adopterte over 18 år.

«Nasjonaldemokratene» hevder
at samene ikke er Norges urbefolkning og ønsker derfor å ta
fra dem deres rettigheter som
de har fått for sin status som
urbefolkning.
Lokalavdelinger
«Nasjonaldemokratene» har
i den senere tid etablert seg på
Øvre Eiker, men de har også
lokalavdelinger i Kristiansand,
Stavanger, Bergen, Oslo, Larvik
og fylkesavdeling i Sør-Trøndelag.
Det er etablert et sentralstyre
som består av president Kent
Furuseth, visepresident Aage
og partisekretær Sindre Frislid.
På hjemmesidene deres hevder
de at de har delt ut et hundretalls
løpesedler på gata i Oslo og
Drammen.
SOS Rasisme advarer folk
mot å la seg tiltrekke av de
forskjellige nazistiske og rasistiske miljøene, og vi oppfordrer
aktivister over hele landet om å
bekjempe rasisme og nazisme der
det finnes.
«Nasjonaldemokratene» skal
bekjempes med god antirasistisk
aktivitet og budskap! Ta kontakt
med Antinaziutvalget (ANU) om
dere skulle oppdage nazistisk
aktivitet i deres nærområde.

Her ble han dømt til 45 dager
betinget fengsel, samt at han møtte
demonstranter fra SOS Rasisme.
Senere på dagen dro han til skogs
for å «døpe» inn et nytt Vigridmedlem i Hokksund. Øvre Eikers
innbyggere skulle snart få se at
dette miljøet er på full fart tilbake
til kommunen igjen.
To dager etter at lokal AP-politiker og leder i Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharakhani, hadde
arrangert «Verdikonferanse På
Tvers Av Religioner» i Hokksund,
ble han truet og grovt trakassert av
et lokalt Vigrid-medlem under et
bankbesøk. Vigrideren oppførte
seg ekstremt truende, og presset
Gharakhani tilbake i banklokalet
før han stilte seg helt opp i ansiktet
på ham. Alvoret ble raskt oppfattet,
og ved hjelp av en funksjonær ble
politiet kontaktet. Disse kom i løpet
av få minutter, og Vigrid-medlemmet trakk seg raskt tilbake. Selv
ønsket ikke Gharakhani å anmelde
forholdet, men det gjorde derimot
Øvre Eiker kommune, siden han
var i tjeneste for sin arbeidsgiver
da han dro innom banken. Noen
dager etterpå møtte Gharakhani
og Vigrid-mannen hverandre med
Drammens Tidende som tilskuer,
hvor de skværet opp og anmeldelsen ble trukket tilbake.
Drapstruet igjen
Man skulle tro at Vigrid ville
lære av en slik hendelse, og ville
begynne å ligge litt lavt. Men kort
tid senere mottok familien Gharakhani et brev med drapstrusler
i posten. Også sønnen Masud var
nevnt i dette brevet. Denne gangen
valgte de å anmelde saken, og
Kripos ble koblet inn. Heller ikke
innbyggerne i Øvre Eiker ville stå
stille og se på at nazister nok en
gang får fotfeste i bygda.

Antirasister arrangerte markering
I lang tid raste leserbrevene inn
hos diverse lokalaviser i området,
og Vigrid merket motstanden fra
folk flest i kommunen.Onsdag 10.
januar toppet dette seg med en storstilt markering i Hokksund sentrum
til støtte for familien Gharakhani.
150-200 eikerværinger møtte
opp for å markere sin avsky mot
nazisme, med sang og appeller for
toleranse. SOS Rasisme var også til
stede med «Ikke mobb kameraten
min»-banner.
Utsatt for hærverk:
Kun noen timer etter denne markeringen ble butikken til Manighe
Abelsen utsatt for hærverk. Et lyktestativ på 10 kilo ble revet ned, og
butikken ble spraymalt med fem
brune hakekors. Abelsen har aldri
følt seg diskriminert siden hun kom
til Øvre Eiker i 1986. I likhet med
Gharakhani kom også hun fra Iran.
Hun og mannen er sikre på at dette
er en aksjon for å ta igjen for markeringen som foregikk kun hundre
meter fra butikken.
Vigrid lanserer ny strategi:
En mann i 30 årene kan fortelle at
Vigrid har mellom 10 og 20 medlemmer i Øvre Eiker. Han sier også
at lokale grupperinger av Vigrid har
treff opptill flere ganger i måneden,
og at det tidvis arrangeres dåp og
andre «seremonier». Selv om Øvre
Eikers innbyggere har tatt et tydelig
standpunkt mot rasisme, forteller
han til Drammens Tidende at Vigrid
er på god vei fremover i kommunen. Et annet Vigrid-medlem, fra
Lier, bekrefter uavhengig av Øvre
Eiker mannen at det eksisterer et
slikt miljø i Øvre Eiker. Både lensmann Målfrid Høivik og ordfører
Anders B. Werp benekter fortsatt at
Øvre Eiker har et nazisme-problem,
til tross for alt som har skjedd her
i vinter.

SOS Rasisme anmelder Øyvind Heian
Nazisten Øyvind Heian fra Vigrid har opprettet en ny hjemmeside kalt «Norgespatriotene»
hvor han sprer nazistiske ytringer. Flere ganger har han blitt anmeldt av SOS Rasisme.
12. mars ble Heian anmeldt for
brudd på rasismeparagrafen. Han
ble anmeldt for rasisme og drapstrusler mot justisminister Knut
Storberget. I 2006 ble Heian

dømt til seks måneders fengsel
nettopp for drapstrusler mot justisministeren.
Øyvind Heian ble igjen anmeldt

av SOS Rasisme 23. mars, denne
gang av hovedkasserer Kjell
Gunnar Larsen for trusler mot
landsstyremedlem Anders Eckermann Eikeland. Han har publisert

et bilde av Eikeland på hjemmesiden sin med en pistol som
ligger slik til at den er rettet mot
hodet hans.
SOS Rasisme ser svært alvorlig
på at trusselen blir framstilt på en

side som er mye besøkt av høyreekstreme. – Slike uttalelser kan
være retningsgivende for andre
høyreekstreme. Politiet bør gjøre
noe med nettsiden, sier nestleder
i SOS Rasisme, Ola Melbye Pettersen.

Lokallag

side 8
• For retten for brenning av Anne Franks
Dagbok Sju unge høyreekstremister står for retten
i Tyskland, tiltalt for å ha brent et eksemplar av Anne
Franks Dagbok. Episoden som fant sted under en
sankthansfeiring vest for Berlin i fjor, vakte voldsom
harme blant tyskerne, melder Aftenposten. Å fornekte
Holocaust er en forbrytelse som kan straffes med opp til
fem års fengsel i Tyskland. De tiltalte, som er i alderen
fra 24 til 29 år, har sagt at de ikke hadde planlagt bokbrenningen og ikke ønsket å krenke noen.

• Bøtelagt for nazi-tagging
To 15-åringer er bøtelagt for nazitaggingen som fant sted i Alta i vinter.
– Den ene ble ilagt 12.000 kroner i
bot, noe han har vedtatt. Den andre
fikk 4.000, forklarer politiadvokat
Gøril Lund til Altaposten. – At
akkurat disse symbolene ble tagget,
virker straffeskjerpende, sier Lund,
og viser til hakekorsene ungdommene tagget, skriver Altaposten.
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• Rasisme i det tyske forsvaret
I et videoklipp fra en militærøvelse i Rendsburg nord i Tyskland i fjor
avsløres det rasisme blant befalet, melder NRK. Instruktøren ber
i opptaket soldatene i øvelsen tenke på afroamerikanere mens de
skyter med automatvåpen og roper «motherfucker» mot de fiktive
målene. Etter offentliggjøringen av videoklippet forsikret det tyske
forsvarsdepartementet at episoden alt var under etterforskning.
Dagen etter ble instruktøren avskjediget fra det tyske forsvaret og
fratatt sin militære rang. Det har vært flere episoder med rasisme i
den tyske hæren de siste årene.

Finnmarkinger slår rasismen tilbake
13. januar i år ble en kvinne fra Liberia og hennes fire barn i Alta oppsøkt og truet på livet i
sitt eget hjem nattestid. En av gjerningsmennene hadde på seg finlandshette og var utrustet med balltre og ropte at de «var ute for å drepe negere i Norge, fordi negere er farlige for
Norge og den norske regjering.». Politiet ble varslet og var heldigvis raskt på plass.
Gjerningsmennene som var 17 og 21 år
gamle, prøvde å slippe unna, men ble
pågrepet på stedet. Saken ble anmeldt og i
rettsaken la aktor Gøril Lund ned påstand om
60 dagers fengsel for 21-åringen som skal ha
vært hovedmannen, og 45 dagers samfunnstjeneste for 17-åringen. Strafferammen for
drapstrusler er i utgangspunktet tre år, og i
tilfeller som dette hvor man kan snakke om
skjerpende omstendigheter på grunn av rasistiske motiver, kan det utvides med ytterligere
tre år, altså en maksimumsstraff på seks år.
Men da dommen falt den 27. mars, ble aktors
påstand tatt til følge. Man kan spørre seg

hvilke signaler sender dette til samfunnet,
hvor står egentlig rettsikkerheten til vanlige
borgere, skal man ikke engang kunne føle seg
trygg i sitt eget hjem? Og ikke minst, hva gjør
dette med barna? I etterkant av hendelsen var
de naturlig nok redde for noe så dagligdags
som det å gå til skolen, eller leke ute i hagen.
Slik vil vi ikke ha det!
Som en direkte følge av denne hendelsen
samlet Altas innbyggere seg i et felles
engasjement. Nærmiljøsenteret og Alta IF, i
samarbeid med Flyktningtjenesten og Stopp
Volden tok initiativet til et fakkeltog for å vise

avsky mot rasisme og for å vise at de ønsker
å verne om byens innbyggere. Budskapet
var tydelig: vi vil ikke tolerere rasisme av
noe slag! Ordfører Geir Ove Bakken og
ungdomsrådsrepresentant Caroline Johansen
holdt appell og flere tusen mennesker deltok
på markeringen.
Som mor til et barn på fire år ble jeg sittende
oppe hele natten etter denne grove saken var
ute i både lokal og nasjonal presse, og kjenne
litt på følelsen: - Hvordan har hun det nå og
hva tenker hennes små barn? Hva hvis de
hadde kommet på min dør? Den redselen jeg

knapt kunne ane omfanget av og sympatien
jeg følte med den liberianske kvinnen gjorde
at jeg dagen etter ringte til SOS Rasisme og
lurte på om jeg kunne bli medlem i Alta. Det
viste seg at lokallaget i Alta var nedlagt en
gang på nittitallet. Skuffet takket jeg for hjelpen og skulle legge på, da Henrik Ormåsen,
regionsansvarlig for Nord-Norge sa: - Du kan
jo starte et lokallag?
Så begynte den berømte snøballen å rulle:
5. mars i år ble styret av Alta SOS Rasisme
formelt dannet, åtte personer med bakgrunn
fra forskjellige steder i verden: samisk,
somalisk, kenyansk, tyrkisk, dansk og norsk,
noe som gir et mangfold av meninger og
kreative forslag til aktiviteter. Vi blir stort
sett godt mottatt og har allerede over 50
medlemmer! Vi har vært i samtaler med byens
ordfører og prøver ellers å søke om midler og

samarbeidspartnere slik at vi kan få et stort
og aktivt lag. Ting som står på programmet
utover våren er filmkvelder, internasjonal
cafe, vår første 1.mai-markering og selvsagt
«oppsøkende virksomhet»: verving av nye,
engasjerte antirasister!
24.–25. april ble vi invitert til å delta på Integreringskonferansen i Finnmark 2007, hvor vi
fikk anledning til å snakke til representanter
for næringslivet fra hele Nord-Norge.
Vi lover å holde AntirasisteN oppdatert på hva
vi klarer å utrette fremover!
Med antirasistisk hilsen
Leder for Alta SOS Rasisme,
Siv Lyngtun
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DJ Soulshock k Now We've Got Members
Valkyrien Allstars k Kohinoor k Harmonica
Samvirkelaget (Gatas Parlament og Hopalong Knut)
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Valkyrien Allstars
Tuva Syvertsen - vokal, fele
Ola Hilmen - fele
Erik Sollid – fele
• Valkyrien Allstars er en hardingfeletrio litt utenom det vanlige. Med
den norske tradisjonsmusikken som
utgangspunkt har Valkyrien Allstars
utvikletvn helt ny sound. Sjelfull og
sterk vokal akkompagnert av feleriff
og kollektiv improvisasjon har blitt VA
sitt varemerke. Det kommer ny plate og
omfattende Norgesturné til høsten.

Nasjonaldag for alle
For de fleste er 17. mai et av årets høydepunkter, en feiring av landet vi bor i og idealer om
frihet og likhet. Det er en dag hvor nordmenn har
en åpen og positiv innstilling til hverandre.

• www.valkyrienallstars.com

Dessverre er 17. mai også en dag som kan
misbrukes, nasjonal stolthet og tilhørighet
kan bli til nasjonalsjåvinisme. Det er på denne
dagen viktig å minne om at Norges historie
etter 1814 ikke bare er synonymt med frihet,
likhet og rettferdighet - den er også historien
om nasjonalsjåvinisme og rasisme.

DJ Soulshock (Yannick de Brito)
• Allsidighet, pluss et godt øre for dansevennlig musikk, har på
rekordtid gjort DJ SoulShock til en av Norges mest ettertraktede
DJ’s. Hans egne remixer og blends er som et friskt pust på
en ellers veldig forutsigbar Oslo-klubbscene, og ved å blande
Hip Hop og R&B med alt fra rock til «tropical music» og World
Music, kan du aldri vite hva som kommer ut av mixeren hans.
(Knut OS, Nattguiden)

I dag er dette en del av historien vår de aller
fleste tar avstand fra, og helst ikke vil tenke på
den 17. mai. Men nettopp på nasjonaldagen er
det viktig at vi holder fast på oppgjøret med
disse overgrepene; Slavehandelen, raseforskningen, utestenging av jødene og assimilering
og tvangssterilisering av etniske og nasjonale
minoriteter som romanifolket og samene.
Nettopp nasjonaldagen er en dag vi bør bruke
til å tenke gjennom hva slags samfunn vi vil
ha, og hvordan idealene i 17. mai talene kan
realiseres.

«Jeg vil spille på 17. mai for alle fordi jeg syns det er et bra
tiltak å ha spesielt på nasjonaldagen. Dessuten er jeg ikke
norsk og føler at jeg har plikten og ansvaret til å støtte opp om
slike arrangementer.»
- DJ Soulshock
• www.myspace.com/djsoulshock

17. mai for alle så dagens lys i 1983. Bare
noen dager tidligere hadde det blitt ringt inn en
bombetrussel mot 17. mai toget i Oslo. Trusselen kom fra det nazistiske miljøet som mente
barnetoget var blitt for fargerikt. 17 mai for alle
kom som en reaksjon og protest mot de som
ønsket å misbruke nasjonaldagen og påtvinge
den et nasjonalsjåvinistisk og rasistisk innhold.
Arrangementet ble de første ti årene avholdt i
Spikersuppa, i 1993 ble det flyttet til Kubaparken på Grünerløkka.
Målet har hele tiden vært å samle et stort
mangfold av mennesker til en positiv nasjonaldagsfeiring, med mangfoldig musikk og
kultur som ramme.
Det har for oss vært viktig å vise at alle,
uavhengig av nasjonal og etnisk opprinnelse,
språk, tro og seksuell legning, kan feire 17. mai
sammen. Arrangementet har hatt stor framgang
de siste årene, med økt oppslutning fra både
publikum og artister. Mange av Norges mest
kjente artister har stilt opp gratis for å støtte
saken, og de siste årene har mellom 10 og 15
000 publikummere vært med på å feire 17. mai
for alle.
For SOS Rasisme er 17. mai en antirasistisk
merkedag, en stor og fargerik folkefest for alle
som bor i Norge. Vi håper alle blir med på
festen!
Gratulerer med dagen!
Hilsen SOS Rasisme

HARMONICA – YOUR NEW FAVORITE BAND
• Harmonica er et fyrverkeri av et band bestående av tre jenter og to gutter som spiller
danserock og skranglete indiepop. De har rykte på seg for å levere et forrykende liveshow
med visuelle effekter, drivende dansetrinn, lekenhet og en veldig energi.
«Harmonica tar avstand fra intoleranse og rasisme, og er stolte over å støtte SOS
Rasismes 17. mai arrangement.»
• www.harmonica.no

Program
15.00
15.50
16.40
17.40
18.30
19.20

Harmonica
Valkyrien Allstars
No We’ve Got Members
DJ Soulshock
Kohinoor
Samvirkelaget

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

Now We’ve Got Members nyter å spille konserter.
• De gjør alltid alt de kan for å få menneskene som hører på til
smile, le, danse og gråte. Musikken de spiller er en salig blanding
av araberfunk, balkanrock, frikedisco og prog og som de sier: «Ta
av deg skoene, kjenn moder jord under dine bare føtter, se din
elskede inn i øynene og kast dere inn i en hemningsløs dans.»
«Se din nestes pulsslag med lukkede øyne...»
- Now We’ve Got Members
• www.metronomiconaudio.net

Kohinoor
• Kohinoor byr på Hip-Hop, soul og R&B
med hardtslående tekster om undertrykkelse og urettferdighet. Aktuell med
ny plate «Kohi de Browny».
«Hvordan kan vi slutte å snakke om
apartheid når avgjørelser om klodens
fremtid styres av en hvit minoritet?»
- Kohinoor
• www.kohinoor.no/
• www.myspace.com/kohinoornordberg

Foto: Adam Tumidajewicz

Gatas + Hopalong = Samvirkelaget
• Du har kanskje hørt ryktene om at Gatas Parlament har startet et nytt band sammen med Hopalong
Knut. Det stemmer og det nye bandet heter Samvirkelaget og de spiller på 17. mai for alle.
«Samvirkelaget er et band med røttene dypt plantet i to vidt forskjellige tradisjoner: rotnorsk
arbeiderbevegelse og jamaikansk musikkarv. På en måte kan man si at vårt prosjekt er en sammensmelting av noe veldig norsk og noe veldig unorsk. Og vi tror det er nettopp det som gjør det
bra: De beste ideene, den beste musikken, den beste maten og det beste i mennesket oppstår ofte
når et virvar av tradisjoner, kulturer og mennesker smelter sammen. Derfor er 17. mai for alle
også det beste ved vår nasjonaldag: En fest som blander sammen vår uavhengighet som nasjon og
våre tradisjoner som folkeslag, og rører det til med det fellesskapet vi deler med folk fra alle verdens kriker og kroker som nå sammen med oss befolker forblåste bakkar og berg landet omkring.
Vi gleder oss til å spille på Oslos beste fest.»
- Samvirkelaget
• www.myspace.com/samvirkelaget
• www.gatasp.no
• www.hopalongknut.no

Støtt 17. mai for alle

vGrill forsvarlig!

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

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

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

Oppfør deg
menneskelig

Aktiviteter:
• Underholdningsprogram for barna
• Ansiktsmaling
• Tegnebord
• Lekeapparater
• Musikalske innslag
• Eventyrstund
• Salsakurs for barn
+++

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

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

17. mai for alle barna

mune at de bør støtte oss
økonomisk :).

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

Radio Latin-Amerika
Radio Latin-Amerika vil ha

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

Gratulerer med
dagen!

Takk til:

sendinger fra «17. mai for alle».
Sendingen kan høres på
www.radiolatinamerika.com (fra klokken 15.00)
og på 105.8 (fra kl. 18.00)

Bærum SOS Rasisme
Coop NKL
Fotograf Sebastian Ludvigsen
Jern og Metall Oslo, avd 1 av fellesforbundet
Noas Norsk Organsiasjon for Asylsøkere
Oslo Sosialistisk Venstreparti

___stk Lightere kr 10,___stk Ballonger kr 5,-

___stk Nøkkelbånd kr 25,-

Oslo Vest SOS Rasisme
Oslo Øst SOS Rasisme
Probat DA
Reklamebyrået Hei!
Selvhjelp For Innvandrer og Flyktninger
Skedsmo SOS Rasisme
Stylist Margrete Gilbo
Versted Mandelbrot

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

 Jeg vil bli aktiv!
 Jeg vil bli medlem!

Postnr/ sted: ________________________________
Adressaten betaler
for sending i Norge

Kr 25.- for personer under 26 år

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

Underskrift: ________________________________

Distribueres av
Posten Norge

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo

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

Telefon: ____________________________

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

Du kan også bli medlem på: www.sos-rasisme.no/blimedlem
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SOS Rasismes
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Opplag:
5 000
Trykk:
Prinfo Dialecta

issn:
1501-6048
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sos-rasisme.no
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7874.05.34725
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Oslo og Akershus SOS Rasisme
PB 7073 St. Olavs plass
0130 OSLO
epost: . . . .
17maiforalle@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .23 35 32 00
faks: . . . . .23 35 32 01

Arbeidsutvalget AU
PB 7073 St. Olavs plass
0506 OSLO
epost: . . . .
au@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .23 35 32 00
faks: . . . . .23 35 32 01

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

Ansvarlig redaktør:
Trond Thorbjørnsen
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Ola Melbye Pettersen
Redaksjonssekretær:
Mari Stine Johansen
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Kjemper fortsatt
for retten til et liv
Nesten ett år etter sultestreiken er situasjonen for mer enn tusen afghanske flyktninger i Norge svært vanskelig. Uten arbeidstillatelse, rett
til legehjelp eller støtte til livsopphold kjemper de fortsatt for retten til
et liv.
AV OLA MELBYE PETTERSEN
AntirasisteN møter 20 år gamle Yakqubi Jalil (20) på SOS Rasismes kontor
i Oslo i slutten av april.
Jalil er politisk flyktning fra Ghazni,
en by vest i Afghanistan. Han flyktet i
2002 og kom til Norge i 2003 hvor han
søkte asyl. Han har aldri vært i Kabul, og
har ikke noe nettverk der. Etter å ha fått
avslag på sin asylsøknad stod han, som
de fleste unge menn fra Afghanistan, i
fare for å bli deportert våren 2006. Derfor
deltok han i sultestreiken i Oslo i juni,
sammen med nesten hundre andre.
Hvordan har livet vært
etter sultestreiken?
– Etter sultestreiken gikk jeg tilbake
til jobben min. Etter noen uker fikk
jeg sterke smerter i den ene foten. Jeg
oppsøkte lege og fikk diagnosen Plantar
Facitt, en betennelse i fotsålen. Jeg fikk
krykker og smertestillende, men klarte
ikke å jobbe lenger.
Uten rett til trygd eller annen offentlig støtte ble det vanskelig for Jalil å
finansiere legeregninger og medisiner.
Han betalte en periode 800,- i timen
hos fysioterapeut uten at smertene ble
borte.
Rundt han ble stadig flere afghanere
deportert, tross i løftene regjeringen ga
før sultestreiken ble avbrutt
– Jeg så ingen muligheter til et liv i
Norge, derfor rømte jeg igjen i november – til Italia.
Jeg hadde ingen papirer eller andre ting
med meg. Jeg fikk lov til å søke asyl,
og jeg fikk plass på et asylmottak. Men
etter bare fire dager fant de fingerav-

trykkene mine
i EUs overvåkingsregistre,
og på grunn av
Dublin-avtalen
ble jeg utvist tilbake til Norge.
På veien tilbake til Norge
måtte
Jalil
krysse den tyske grensa. Her ble han stoppet av tysk politi, som arresterte han fordi
han manglet identifikasjonspapirer.
– Jeg ble idømt tre måneders fengsel
for «ulovlig innvandring», i tillegg sa de
at jeg ville bli sendt til Afghanistan etter
endt soning. Jeg sa alt for å få de til å
forstå at jeg ikke kunne reise tilbake, og
etter én og en halv måned gikk de med
på å sende meg tilbake til Norge.

Yakqubi Jalil

Da Jalil gikk av flyet på Gardermoen
ble han arrestert av norsk politi, og
sendt til Lier ventemottak for avviste
asylsøkere.
– Jeg hadde fortsatt ikke fått behandling
for beinet mitt. Da jeg spurte sykepleieren på Lier om hjelp sa hun at jeg ikke
hadde rett til legehjelp lenger. Da ba jeg
mottaksledelsen sende brev til UDI om
at jeg bør overføres til et annet mottak
med egen lege. Jeg viste til legeattester
fra leger i Norge, Italia og Tyskland,
men ingenting hjalp. Alt jeg har nå er
to krykker.
Jalil bor fortsatt på Lier ventemottak, og
venter på en utvisning som kan komme
når som helst.
– Jeg er redd for Lier, alle rundt meg
blir sendt ut.

Sendes til alle områder
- UDI sender nå ut flyktninger fra alle
deler av Afghanistan, det sier Amin Senator fra den afghanske flyktningkomitéen
som har eksistert i over et år. Han er med
Jalil i møtet med AntirasisteN, og forteller om en fortvilet situasjon for afghanske
flyktninger over hele Norge.
- Politiet går rundt og arresterer folk
overalt; hjemme, hos venner eller på gata.
Forrige uke ble fem personer deportert til
Afghanistan, forteller han.
Før sultestreiken var det nesten 2000
afghanske flyktninger som stod i fare for
å bli sendt ut av Norge. Da sultestreiken
ble avsluttet var det etter løfter om at
ingen uten tilknytting til Kabul skulle
tvangsreturneres. Det viste seg imidlertid
raskt at dette var tomme løfter, og siden
den tid er mer enn 120 personer deportert
– mange uten noen nettverk i Kabul.
Amin vet ikke hvor mange afghanere

som er igjen i Norge i dag.
- En del har rømt fra Norge, fordi de
ikke føler seg trygge her. Men mange
lever fortsatt her, uten arbeidstillatelse
eller andre rettigheter. Det er nok mer
enn 1000 flyktninger igjen, tror Amin.
Et problem for den afghanske flyktningkomitéen, som blant annet organiserte
sultestreiken, er at en del av afghanere
ikke en gang tør å snakke med sine egne
landsmenn
- Mange er skuffet men også redde, de
vil ikke utlevere seg til noen.
Flyktningene må allikevel stole på noen
for å overleve, og Amin forteller at det
er afghanere med opphold og arbeidstillatelse som forsørger de fleste.
- En med opphold har kanskje fire-fem
uten boende hos seg, og han må også dele
det han tjener for at resten skal kunne
spise.
(forts. s 15)

HVA VET DU EGENTLIG OM RUS?
Hvordan føles det? Hvilke konsekvenser kan det få?
Kan man se at noen bruker dop? Hvor lenge varer
rusen? Hvordan føles det etterpå? Finnes det hjelp?
Du kan finne det ut på to måter.
Å teste det trenger ikke være en av dem…
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Ingen pekefinger,
bare svar på det du lurer på!
www.rustelefonen.no
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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 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.

Kunnskap – middelet mot fremmedfrykt

Michael Lundh ble engasjert i arbeid mot rasisme, da han jobbet i Politet i Stockholm.

Foto: michaellundh.se

Den tidligere politimannen Michael Lundh driver informasjonsarbeid på skolene i Sverige.
Han mener frykten har fått en for dominerende rolle i det svenske samfunnet og politiet
de siste åra. Fokuset burde heller vært lagt på informasjon, forebyggende arbeid og på å
minske forskjellene i samfunnet.
AV JIN FOSLI
Som nyutdannet politimann
startet Michael Lundh å jobbe i
det tøffe miljøet hos Norrmalmspolitiet i Stockholm. I boka
Sveriges Likas Lag, som kom ut
i 2004, beskriver han sin egen og
kollegenes brutale behandling av
og fordommer mot minoriteter og
dem som falt utenfor. Diskuterte
man de sosiale faktorene bak
statistikken, ble man ansett for
å være sossepolis (sosse er en
svensk forkortelse for sosialdemokrat, red.anm). Lundh fikk en
tankevekker da han ble far:
- Jeg fikk en funksjonshemmet
sønn i 1988, og fikk se på nært hold
hvordan en person som ikke passer
inn i samfunnets normale rammer
blir behandlet. Folk snudde seg på
gata og kommenterte sønnen min.
Personer i minoritetsgrupper blir
ofte behandlet på samme måten,
forteller den tidligere politimannnen, som nå driver informasjonsarbeid. Gjennom å arbeide med ungdommer og minoritetsgrupper fikk
han øynene opp for, og begynte å
bli kritisk til politiets organisasjon
og arbeidsmetoder.
- I 1988 begynte jeg å jobbe med
gjengungdommer, der de fleste
hadde utenlandsk bakgrunn, og
med de fleste innvandrerorganisasjonene på riksnivå. Jeg kom
veldig nært på ungdommene,
reiste på leir med dem, og syklet
ute blant dem i byen. Jeg lærte meg
gjengens språk, koder og hilsener –
viste dem respekt, og ble møtt med
respekt, sier Lundh. Han forteller
videre at gjennom nær kontakt

med disse utsatte ungdommene,
fortrinnsvis fra minoritetsgrupper, men også svenske arbeiderklasseungdommer fra familier med
økonomiske problemer, så han en
tydelig kobling mellom kriminalitet, utenforskap og fattigdom.
- Vi har 250 000 barn som lever
i fattigdom i Sverige. Jeg innså at
å forbedre vilkårene for dem var
viktigere enn mer politi og flere
fengsler, fortsetter han.
Motarbeidet
- Etter å ha jobbet med ungdommene og andre minoritetsgrupper,
og hatt et nært samarbeid med det
muslimske samfunnet, tok jeg en
avgjørende beslutning i 2000. Jeg
valgte å kritisere politiet for deres
forakt for utsatte grupper over ei
helside i Expressen. Over ytterlige
to helsider i samme avis fulgte jeg
opp artikkelen, og holdt et stort
antall forelesninger om emnet,
forteller Lundh. Uttalelsene hans
vakte skarpe reaksjoner blant politisjefer og politiansatte, og det gikk
så langt som til at det kom anonyme trusselbrev. Arbeidsgiveren
forsøkte også å få ham til å skrive
under på en kontrakt der han fikk
forbud mot politiske uttalelser som
politimann, noe justisombudsmannen kom med sterk kritikk av. I
2005 avsluttet Michael Lundh
sin 26 år lange tjeneste i politiet.
Nå reiser han rundt i Sverige for
organisasjonen Skolor mot rasism,
og sitter i styret for forskingsstiftelsen Expo, som samarbeider med
norske Monitor.

Fryktsamfunn
Michael Lundh advarer mot
ei utvikling der frykt og ressursmangel råder, og tror det er
viktig å prioritere de langsiktige
løsningene:
- I løpet av de siste fem åra
har politiet nesten forsvunnet
fra skolene. De nedprioriterer
informasjonsvirksomhet. Mange
politifolk som tidligere har jobbet
med forebyggende arbeid på
skoler skriver til meg og er opprørte over at de ikke får fortsette
virksomheten sin. Og fordi politiet
ikke er nær ungdommene, får de
ikke den informasjonen de ellers
kunne fått, sier Lundh. Han mener
politiet prioriterer ressursene sine
feil, og at sikkerhet har fått for
høy prioritet etter hendelser som
politimordet i Malexander i 1999,
opptøyene i Göteborg i 2001 og
terroristangrep rundt om i verden
de seinere åra. Politiet er også
kommet lengre fra innbyggerne.
De patruljerer sjelden blant folk,
oppgaven har i stor grad blitt overtatt av vektere.
- Nest etter Storbritannia har
Sverige blitt det mest overvåkede
landet i Europa, og innbyggerne
blir stadig mer redde for kriminalitet. 87 prosent av svenskene
synes det er bra med mer overvåking. Jeg mener dette bygger på
skremmebilder som blåses opp
av flere aktører, som media for å
øke salgstallene, eller politiet for å
oppnå økte ressurser. Sikkerhetsindustrien og vaktselskapene tjener
mye penger på overvåking og
salg av alarmer og annet person-

mindre på å bekjempe høyreekstremisme.

Fra den norske seksjonen
i Salem-demoen, 2006.

Foto: TT

lig sikkerhetsutstyr, sier Michael
Lundh. Han mener også frykten
har påvirket rekrutteringa til politiet og andre stillinger i samfunnet,
og viser til at 96 offiserer fra hæren
ble tatt opp til politiskolen i 2005.
Samme året ble Sveriges nest høyeste politisjef utnevnt til sjef for
kriminalomsorgen.
Dette er helt feil vei å gå. Man
burde heller satse på å ta inn
aspiranter med utenomeuropeisk
bakgrunn på politiutdanninga,
sier Lundh. Han tror tiltak som
positiv diskriminering og senking
av språkkravene kan bidra til å
skape mangfold i politiet. Etikk er
også et felt som må få større plass
i politiutdannelsen og det daglige
arbeidet. Samtidig anser Michael
Lundh ei styrking av nærpolitiet og
forebyggende virksomhet som et
viktig, men forsømt arbeid.
Muslimer utsatt
Da Lundh hadde kontor i en
moské i Stockholm i fjor, fikk
han oppleve samfunnet fra motsatt side av der han startet som
ung politimann:
- Jeg var prosjektleder i et samarbeidsprosjekt mellom muslimer og
kristne. Jeg har nær kontakt med
den muslimske gruppa og ser
tydelig hvordan samfunnet ofte
diskriminerer dem, sier han.
- Politiet bruker mye ressurser
på å overvåke muslimer, og desto

Uvitenhet og fremmedfrykt
Lundh viser til den store framgangen for høyreorienterte partier
som Sverigedemokraterna og tror
dette skyldes at de er flinke til å
spille på frykt:
- Frykten for innvandring,
muslimer og kriminalitet er noe
de utnytter. I skolevalget på de
videregående skolene fikk Sverigedemokraterna seks prosent av
stemmene. Neste uke skal jeg til
en skole i Borås der partiet fikk ti
prosents oppslutning i skolevalget.
Disse grupperingene vokser seg
sterke på yrkesskolene og i arbeiderklassen. Problemene er størst
på de skolene som bare har etnisk
svenske elever, og ikke på skoler
med både etnisk svenske elever og
elever med innvandrerbakgrunn,
sier Lundh, som mener årsaken
er uvitenhet og frykt. Han ser det
som sin fremste oppgave å komme
med kunnskap og informasjon om
kriminalitet, minoritetsgrupper og
informere om rasisme.
- Jeg møter store grupper ungdommer og voksne som har stor
påvirkningskraft. De må få kunnskap og kraft til å motvirke at de
høyreekstreme grupperingene
vokser seg sterke. Da minsker vi
redselen og kan satse på å la mennesker møte hverandre i stedet for
å bli overvåket av et kamera. Det er
et slikt samfunn jeg vil være med
å skape, og det samfunnet jeg vil
at barna mine skal vokse opp i,
avslutter Lundh.
Se også:
• www.michaellundh.se
• www.expo.se

Flyktningutvalget
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• Dømt for rasisme
To menn på 21 og 17 år ble i Alta Tingrett
27. mars dømt til henholdsvis 60 dagers ubetinget fengsel og 45 timers samfunnsstraff
for trusler mot en afrikansk familie i Alta,
melder Finnmark Dagblad. Aktor Lund var
særlig interessert i 21-åringens holdninger
til innvandrere. 21-åringen skal i politiavhør
ha sagt at han er rasebevisst. Begge de
domfelte beklaget handlingen sin ovenfor
familien som ble utsatt for truslene.

• Brukte skaut – fikk sparken
30 år gamle Nafeesah Badrkhan fra Oslo fikk sparken fordi hun brukte det muslimske hodeplagget,
det melder Dagsavisen.
Nefeesah ble ansatt hos Oscar Jacobson Norge AS, i deres lokaler hos Steen & Strøm i Oslo sentrum. Hennes sjef, Arve Berntsen, bekrefter at Badrkhan ble avskjediget på grunn av hodeplagget.
- Hadde hun tilpasset seg og sluttet å bruke hodeplagg innendørs, kunne hun ha fått fortsette ut
over prøveperioden på en måned, for Badrkhan er faglig sterk og en flott jente, uttalte Berntsen.
Det var ingen kunder som reagerte negativt ovenfor Nefeesah. Avskjedigelsen kom som følge av at
ansatte i andre butikker ved Steen & Strøm, samt selskapets svenske sjefer reagerte på hodeplagget. Saken er nå meldt til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Flyktningutvalget

Fortsatt ikke lett for
lengeventende barn
31. august 2006 instruerte Arbeids- og inkluderingsdepartementet Utlendingsdirektoratet (UDI) og UNE om å stanse
behandlingen av saker som omhandler lengeventende barn.
Bakgrunnen for berostillelsen var at det da var over 420 barn
som hadde ventet på opphold i norske asylmottak i over tre år.
Mange organisasjoner, deriblant SOS Rasisme og Psykologforeningen har vært ute og kritisert dette og mener at barn som
har vært så lenge i Norge har opparbeidet for sterk tilknytning
til landet, og kan ikke sendes ut igjen. I tillegg tar barn skade
av å vente så lenge på mottak.
Berostillelsen førte til at 1300 barn fikk satt sakene sine
på vent, slik at de ikke skulle bli sendt ut mens Arbeids- og
inkluderingsdepartementet forberedte en forskriftsendring som
skulle gjøre det lettere for dem å få opphold. Nå har departementet nettopp kommet med det første forslaget til den nye
forskriftsendringen. Der står det blant annet at de regner med
at 20% av barna som fikk sakene sine stilt i bero vil få opphold. Dette omfatter ikke engang de 420 enslige mindreårige
asylsøkerne som nå har sittet på mottak i over 4 år. Når man
tar i betraktning at faktisk alle de 1300 er barn som i skrivende
stund har ventet på asylmottak i fire år eller mer, mener vi dette
er et klart brudd på barnekonvensjonens artikkel 8 om hensynet
til barnets beste.
Regjeringen gjorde i høst et stort nummer av at de skulle gjøre
det mye lettere for barn som har oppholdt seg lenge i Norge
å få opphold. Tre års ventetid har hele tiden vært nevnt som
en grense som absolutt bør kvalifisere til opphold. Små barn
som har bodd så lenge i Norge kjenner ofte ikke noe annet
land eller noe annet språk. I tillegg skaper de seg raskt sterke
nettverk i Norge. Å bryte med disse nettverkene og i tillegg
bli sendt til et land de ikke kjenner kan ha store konsekvenser
for et barns oppvekst.
Hvis ikke regjeringen tar noen grep før den nye forskriftsendringen nå trer i kraft vil det være tragisk for alle barna det
gjelder og Norges forhold til barnekonvensjonen.
Flyktningutvalget i SOS Rasisme jobber nå med en flyktningpolitisk pakke til lokallagene. Den kommer til å inneholde
artikler, innledninger, løpesedler, filmer og annet materiell om
flyktningpolitikk og asylpolitikk. Det vil komme mer om dette
om en stund, og pakken vil sendes ut til alle lokallag.
Simon Souyris Strumse, Flyktningutvalget
www.sos-rasisme.no/fu
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• Skillevegg mot
polakker Ifølge
Dagbladet har Kleven
Verft i Ulsteinvik laget en
skillevegg som skiller de
norske arbeiderne fra de
polske arbeiderne. I tillegg
tjener de polske arbeiderne
mindre enn de norske,
til tross for at de gjør det
samme arbeidet.

• New York forbyr «nigger»
Bystyret i New York har vedtatt et forbud
mot ordet «nigger» for å fjerne den rasistiske
betegnelsen fra Hip Hop musikken og annen
populærkultur, melder Aftenposten. New Yorks
folkevalgte vil i første omgang følge opp forbudet
ved å be The Recording Academy som deler ut
de årlige Grammy-prisene om ikke å nominere
artister som benytter n-ordet i sine tekster.

Situasjonen for iranske
kurdere i Norge
- De kurdiske områdene i Iran
blir systematisk undertrykt av de
iranske myndighetene. Kurdere
er en egen folkegruppe og har
en annen religion. De kurdiske
politiske partiene er forbudte,
ingen lovlige politiske partier eksisterer der.
- Arbeidsledighet, skilsmisse, analfabetisme,
fattigdom, sosiale og økonomiske problemer er
mer utbredt i de kurdiske områdene enn i de andre
delene av Iran.
- I Iran er det mange andre nasjoner, som azarbejanere (tyrkere), arabere, balouchere og kurdere. De iranske styremaktene har veldig dårlig
distriktspolitikk. De bruker ikke noen ressurser til
grenseområdene der disse minoritetene bor.
- Iran har hatt en kritisk og elendig situasjon siden
revolusjonen i 1979. Krigen mellom Iran og Irak
kostet flere hundre tusen liv, millioner av flyktinger fra grenseområdene stormet til andre delene
av Iran. Krigen i Kurdistan begynte med Fatwaen
fra Khomeini, daværende åndelig leder i Iran. 19.
august 1979.
- Mer enn et hundre tusen personer mellom 13 og
70 år ble henrettet av iranske myndigheter. Mange
av dem kom fra iransk Kurdistan.
- Regjeringen i Teheran erkjenner ikke noen
nasjonale og kulturelle rettigheter for iranske
kurdere.
- I 2005 begynte en del uroligheter og fredelige
demonstrasjoner i de kurdiske områdene i Iran.
Fredelige demonstrasjoner ble slått ned av iransk
etterretning og ordenspolitiet. Demonstrasjonene
ble utløst etter at en 21 år gammel mann døde som
følge av mishandling og tortur utført av revolusjonsgarden i Iran.
- Det er fortsatt en uerklært unntakstilstand i
iransk Kurdistan som ble opprettet etter revolusjonen i 1979.
- Dødsdom blir fortsatt praktisert i Iran.

Iranske kurdere får ofte avslag på søknaden sin, mange
venter veldig lenge på asylmottakene til sakene deres blir
behandlet igjen. De som får avslag på søknadene sine, får
sjelden medhold av UNE.
AV BAGHI TALEB OL ELM
LEDER, KURDISK ASYLSØKERGRUPPE AV
SOS RASISME I OSLO
Kvoten for overføring av flyktninger har blitt
redusert, ingen har oversikt hvor mange som
kommer til Norge på kvoter. Mange av kurderne
som venter på representanter fra europeiske
utsendinger i Irak og Tyrkia (de fleste kurdiske
flyktningene kommer fra disse områdene), får ikke
komme til Norge eller de andre europeiske stater
som kvoteflyktninger selv om de har status som
politiske flyktninger hos FN.
De som får avslag på asylsøknad i Norge mister
store deler av de ytelsene (mat og livsviktige medikamenter), som de benytter der. De blir tvunget til
å forlate mottakene og Norge. Nå er det blitt vanskeligere å komme inn til Norge for å søke asyl, de
krever identitetspapirer men allikevel blir de ikke
blir trodd av norske myndigheter. Myndighetene
bruker disse identitetspapirene senere for å returnere dem til det landet de kommer i fra.
UDI og UNE påstår ting som ikke er i samsvar
med den virkelige situasjonen og det menneskerettighetsorganisasjonene sier og erfarer. Situasjonen
for kurdere er ikke blitt bedre i de iranske områdene, og den var heller ikke bra under president
Khatamis styre som ble kalt moderat og reformist.
Saksvurderingene fra UDI og UNE er uholdbare,
begrunnelsene er ikke logiske og tar ikke noe
hensyn til sikkerhetssituasjonen for disse flyktningene.
Noen av disse flyktningene som søker asyl i
Norge, tilhører ikke noen politiske partier. De har
flyktet på grunn av kjønn, sekuell legning eller
en annen religion enn det som flertallet tilhører.
UDI og UNE har veldig lite kjennskap om disse
forholdene:

Forslag fra kurdisk asylsøkergruppe:
På bakgrunn av denne situasjonen kreves en
gransking av den saksbehandlingen som iranske
kurdere får i Norge av uavhengige organisasjoner
som SOS Rasisme, SEIF, NOAS og RKR.

– Situasjonen blir bare verre

(forts. fra side 13)

Hverken Amin eller Jalil ser lyst på utviklingen i hjemlandet. De mener forholdene
er verre nå enn under sultestreiken, og at
det derfor ikke er noe alternativ å returnere
til landet.
- UDI sier Kabul er trygt, men alle våre
politiske forfølgere er nå i Kabul, sier Amin.
Tidligere i år vedtok den afghanske
nasjonalforsamlingen å gi amnesti til alle
krigsforbrytere i landet. Dette gjelder blant
annet Taliban-leder Mulla Mohammad
Omar og krigsherre Gulbadin Hekmatyar.
- President Karzai samarbeider med Mulla
Omar og Gulbadin Hekmatyar, og mange
av krigsforbryterne sitter i regjeringen,

forteller Amin. - Det er kjent for alle, men
Norge vil ikke innrømme det.
- Vi ønsker å levere omgjøringsbegjæring
på bakgrunn av den siste utviklingen, men
UDI vil ikke se fakta, mener Jalil.

- Vi ser ikke noe til løftene regjeringen
ga. Mange har fått fysiske skader etter
sultestreiken. Vi ønsker ikke dette, men
vi er fortsatt tvunget til å kjempe for våre
egne liv.

Det er ikke bare Norge som sender
flyktninger tilbake til Afghanistan. Amin er
bekymret for at det vil gjøre forholdene i
Kabul enda verre.
- Pakistan vil sende 4 millioner og Iran 2,5
millioner flyktninger tilbake til Kabul nå. Det
er det ikke plass til, Kabul vil ikke kunne gi
et liv til alle disse flyktningene.

Rett etter intervjuet får Amin og Jalil
beskjed om at seks nye afghanere er
arrestert, denne gangen ved et mottak
i Vadsø (en fikk vite om 2. avslag fra
politiet). Alle blir sendt til Trandum.
Sammen dag som AntirasisteN gikk i ble
17 utviste afghanere flydd inn til Kabul.

Hverken Amin eller Jalil ser positivt på
sultestreiken, men utelukker ikke at det kan
bli aktuelt med en ny streik.

Afghanerne har planer om en stor demonstrasjon de nærmeste månedene. Følg
med på www.sos-rasisme.no
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• Jøder diskrimineres på
boligmarkedet Et rasistisk

• Homofile får ikke
delta på samlivskurs

krav, som ikke har blitt modifisert
siden 2. verdenskrig, nekter
jøder å kjøpe leiligheter i enkelte
områder i den franske byen
Nice, melder fiagro.fr. Ifølge
avisa Nice-Martin står det i
enkelte boligkontrakter at huseier må være fransk, uten tilknytting til den jødiske kulturen.

• Søkte seg til østkanten for å slippe fordommer
Javaria Tanveer (26) orker ikke hele tiden å måtte svare på fordomsfulle
spørsmål om islam. Hun kunne derfor ikke tenke seg å jobbe på vestkanten i Oslo. – Det er mye enklere å jobbe på østkanten. Her er det veldig
vanlig med hijab, og jeg kan være meg selv. Jeg slipper hele tiden å måtte
forklare hvorfor jeg går med hijab. Det er kjekt å føle seg som en del av
majoriteten, sier Tanveer til Dagsavisen. Diskrimineringen av muslimer på
arbeidsmarkedet rammer spesielt kvinner som bruker hijab, mener nyvalgt
leder i Islamsk Råd, Senaid Kobilica. Kvinnenes muslimske tro er spesielt
tydelig når de dekker til håret.
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• – Rasisme intet problem

Et kvinnelig samboerpar fikk ikke lov
å delta på et samlivskurs i regi av
Studentsamskipnaden i Trondheim
(SiT). Kun heterofile par hadde
adgang på kurset, melder Verdens
Gang. – Jeg har problemer med å
forstå dette. Det er ikke forskjell på
oss og andre par, sier Solveig Marie
Koen Solli (26) til Adresseavisen.

Ifølge Lyn-spillerne Eddie Gustafsson, Ezekiel Bala og Edu er det ikke noe problem med
rasisme i norsk fotball. - Innen idretten tror
jeg vi er kommet langt i kampen mot rasisme.
Her gjelder prinsippet «èn for alle og alle
for én». Integreringen har kommet så langt
i fotballen, alle snakker det samme språket
og alle lag har fargede spillere på laget, sier
Gustafsson til Dagsavisen

• EU kriminaliserer
rasisme
EUs justisministere har fått en
avtale som vil kriminalisere
rasisme, melder NRK. Avtalen
går ut på at personer kan
dømmes til mellom ett og tre års
fengsel for å vis e rasisme eller
utøve vold mot personer basert
på hudfarge, nasjonalitet eller
etnisk opprinnelse.

Kohinoor – tilbake på 17. mai for alle

Kohinoor ser fram til å gjøre comeback på 17. mai for alle i Kuba-parken.

AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR
Kohinoor er en dame som mener
og brenner for mye. Spesielt har
hun markert seg i kampen for
kvinners rettigheter. Hun var i tillegg sterkt involvert i sultestreiken
utenfor domkirken i Oslo i fjor.
– Det var en ære å følge deres
kamp og å få synge med dem.
Det var utrolig tøft av dem og
de viste at det er mulig å påvirke
regjeringen.
Selv kom Kohinoor til Norge og
Lørenskog fra Bangladesh som
treåring. Hun har senere dratt tilbake til fødelandet og har sett virkeligheten på både gått og vondt,
noe som har påvirket henne som
artist: – Jeg husker ikke noe fra de
første årene i Bangladesh, men jeg
har vært der siden og det har satt
sine spor. Mye av styrken jeg har
fått kommer derfra. En kan ikke
sitte på Vålerenga i et velferdsland
og klage når en ser hvordan folk
har det i andre land.
Musikken
Local Anaesthetic var tittel på
Kohinoor sin første utgivelse i
2003 og debutalbumet kom først i
2007. I denne tiden har Kohinoor
søkt og lett etter muligheter for å
gi ut en plate:
– Jeg søkte og søkte penger. Jeg
er jo ikke akkurat en velstående
kvinne. Men etter hvert fikk jeg
noen penger og de riktige men-

Foto: OMP

Kohinoor kom tidligere i år ut med debutalbumet «Kohi de
Browny». Artisten som tidligere har markert seg som aktiv i
kampen mot rasisme skal for andre gang opptre på 17. mai
for alle.
neskene kom på plass, og da var
det bare å lage platen. Neste album
går nok fortere. Jeg har nå vist at
jeg ikke bare var et blaff som bare
kom med en EP, men at jeg driver
seriøst med dette. Jeg opplever det
også mye lettere å få hjelp nå enn
tidligere, spesielt etter den nye
platen kom ut.
Kohinoor beskriver musikken
sin som en blanding av verdensmusikk og hip hop, ispedd litt
reagge, dance og soul. Med forbilder som Missy Elliot, Lauren
Hill, Nina Simone, Grace Jones
og Annie Lennox, ønsker hun å
fortelle noe musikken sin. – Jeg
ser opp til sterke kvinner og mener
at det er viktig å fortelle noe med
musikken. Kvinner i Norge har det
bra, men hvis en ser på andre deler
av verden har vi en lang vei å gå
før det er balanse mellom kvinne
og mann.
Hva er din største
musikkopplevelse?
– Da må jeg langt tilbake i tid.
Det er ofte slik at de største opplevelsene kommer når en er liten.
Men jeg husker spesielt første
gang jeg så Michael Jackson. En

Yanus og andre som har oppnådd
mye og vært betydningsfulle for
andre mennesker.

Om 17. mai for alle
Hvorfor ønsker du å opptre på
enorm stjerne med en universal 17. mai?
stemme. Jeg så musikkvideoen til
– Fordi SOS Rasisme gjør en
«Thriller» som 8- åring og det var veldig bra jobb og setter fokus
en helt enorm opplevelse. Jeg fikk på ting som andre har glemt bort.
gåsehud av dansingen, syngingen 17. mai for alle omfavner mange
og at det var litt skummelt. Det var mennesker og jeg tror at det er
ikke mange som hadde sett noe lig- flere som føler seg litt utenfor
nende før. Sånn vil jeg være! Men den tradisjonelle feiringen. Jeg
jeg er glad
tror at arrangementet
jeg ikke er «Hvordan kan vi slutte å
fanger opp mange
han i dag, ler snakke om apartheid når
av disse. Dessuten
Kohinoor.
er det en flott dag å
avgjørelser om klodens
støtte arbeidet til SOS
fremtid
styres
av
en
hvit
Har du noen
Rasisme.
drømmer og minoritet»
– Kohinoor
mål?
Husker du hvordan
– Jeg føler
det var sist du oppjeg har nådd langt i mine drømmer. trådte på 17. mai?
Jeg ønsker å spille en rolle og ha
– Det var helt katastrofe. Jeg
en betydning. Spesielt ønsker jeg var ikke så trent på den tiden. Jeg
å kunne påvirke unge jenter som oppdaget at jeg hadde byttet mic
ikke kommer fra vesten, til å tro på med kordamene og turte ikke å si
seg selv og at de kan være en res- ifra. Jeg sang av full hals selv om
surs. I Norge har vi en opplæring jeg hørte at det låt helt forferdelig.
på hva en kvinne kan finne seg i og Det er heldigvis noen år siden nå
ikke. Det er ikke det samme ikke og jeg hadde nok taklet det på en
flere andre land.
annen måte i dag. Er nok litt bedre
trent i dag. Det var nok ikke en av
Har du drømmer som artist?
mine store bragder.
– En av mine største drømmer er
å få synge i hjemlandet mitt Ban- Hvilke forventninger har du i år?
gladesh. Det drømmer jeg om. Og
– I år satser jeg på sol, medvind
så ønsker jeg å møte Mohammed og god lyd!

Hva er planene dine fremover?
– Det blir noen spillejobber
fremover, men jeg er jo gravid
og skal føde i juni. Det gleder jeg
meg til! Jeg er også på utkikk etter
nye produsenter. Så har du noen du
kule beats kan du legge de igjen
på min «Myspace»-side, avslutter
Kohinoor.

Fakta om Kohinoor
- Kohinoor er født i Bangladesh og
kom til Norge når hun var tre år
gammel.
- Da hun var tolv år startet hun å
opptre som danser, noe som ledet
henne inn i musikken.
- Kohinnor har reist flere steder i
verden og hentet inspirasjon til
musikk som i dag representerer
en mix mellom verdensmusikk og
dance hall. Hun har opptrådd i SørAfrika, Canada og Sverige, foruten
flere konserter i Norge.
- Kohinoor har tidligere opptrådt
på flere arrangement i regi av SOS
Rasisme, blant annet Kjennfestivalen (Lørenskog) og 17. mai for
alle (Oslo).
- Gav i 2003 ut en EP med navn
Local Anaesthetic og kom med
første debutalbumet Kohi de
Browny i 2007.

Mer informasjon
finner du på:
http://www.kohinoor.no/
http://www.myspace.com/
kohinoornordberg
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• Livredd for Afghanistan retur
Situasjonen i Afghanistan er utrygg
nok til at regjeringen føler de bør
sende militære bidrag, men samtidig
mener de den er trygg nok til å
deportere flyktninger fra Norge. – Det
er et paradoks å sende både soldater
og flyktninger til samme sted, sier
Zahir Athari, talsmann for Komiteen for afghanske
flyktninger i Norge til Journalen.

• Hevder lukkede mottak er løsningen
FrPs Per-Willy Amundsen mener at lukkede mottak er riktig løsning
for de som skal returneres. Arbeids- og innkluderingsminister Bjarne
Håkon Hanssen har foreslått å øke den økonomiske støtten til asylsøkere som skal returneres, melder Fremskrittspartiet på sine hjemmesider. – Jeg frykter at flere utlendinger vil spekulere i ordningen. De vet
de vil tjene på å reise til Norge. Enten vil de få opphold eller penger.
Dette kan fort føre til en langt større strøm av grunnløse asylsøkere til
Norge, sier Per-Willy Amundsen. FrP vil heller bruke lukkede mottak
på de som skal returneres og i tillegg ønsker FrP at man skal benytte
seg mer av tvangsutsendelse av asylsøkere med avslag.
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• Advokater skal jobbe gratis Landets
beste advokater vil gratis hjelpe asylsøkere som
har fått avslag på søknadene sine. – Vi mener
Utlendingsnemnda og Regjeringsadvokaten setter
internasjonale konvensjoner til side i asylsaker, sier
Arild Humlen til NRK. Han leder Advokatforeningens
lovutvalg for asyl- og utlendingsrett. Høyesterettsadvokat Jonas W. Myhre mener at vi trenger en balanse
mellom statens ressurser og de svakeste i disse
sakene, nemlig asylsøkerne.

For første gang skal det bli et samarbeid mellom
LLH og idrettsbevegelsen. – Dette er en stor
dag for oss. Det har så vidt jeg vet aldri tidligere
blitt bevilget penger for å bekjempe homohets
innenfor idretten. Det er et langvarig og systematisk arbeid som gjør at vi nå har kommet i land
med denne avtalen, forteller en entusiastisk Jon
Reidar Øyan, leder i LLH til Nettavisen. Prosjektet skal forebygge og bekjempe diskriminering på
bakgrunn av seksuell legning innen idretten.

Matspalten Gane
Her kommer en suppe som garantert gir varme til de kjølige vårkveldene.
Linser er billig, sunt, lett å tilberede og beklageligvis ganske oversett i de
fleste norske kjøkken. De kan smakssettes med ulike krydder og urter og
kombineres med grønnsaker til et utall lekre retter. Her setter kun fantasien grenser.
Ved siden av suppa foreslår jeg hjemmelagde pitabrød. Dette er gjærbakst som
ikke tar mer enn en halv time å lage, men
som like fullt smaker langt bedre enn det
du finner i frysedisken.
Lykke til!
Indisk linsesuppe (nok til fire sultne)
2 dl røde linser
2 dl gule linser
1 rød løk
1 gul løk
4-5 fedd hvitløk
5 cm ingefærrot
2 grønne chili
Soyaolje (eller annen smaksnøytral olje)
1 ts rødt chilipulver (lal mirch)
2 ts malt kummin (jeera)
1 ts gurkemeie
1 ts garam masala
Vann
1 terning grønnsakbuljong
2 bokser hakket tomat
2 laurbærblader
Litt salt
Yoghurt naturell eller rømme
Hakket persille eller koriander

Skyll linsene godt i kaldt vann og la dem
renne av i en sil. Rens og finhakk løk,
hvitløk, ingefær og chili. Fres dette i en
stekepanne med litt olje i. Ikke bruk for
sterk varme. Løk og hvitløk skal ikke bli
brunt. Når løken er myk tilsettes krydderet.
Rør hele tiden og vær raus med oljen sånn at
det ikke brenner seg. La det putre i pannen
i noen minutter.
Kok opp om lag åtte desiliter vann i en
stor kjele, og la buljongterningen løse seg
opp. Ha deretter i de avrente linsene, løkog krydderblandingen, hakkede tomater og
laurbærblad. Kok opp. La det koke i 20-30
minutter til linsene er myke og suppen har
fått en tykk og god konsistens. Rør iblant
opp fra bunnen og spe med mer vann hvis
det trengs. Smak suppen til med salt.
Server suppen med dryss av hakket persille eller koriander og et hvitt «øye» av
yoghurt eller rømme i hver tallerken.

Enkle pitabrød (8 stk.)
Ca. 1,5 dl vann
7 dl siktet hvetemel
½ pk tørrgjær
1 ts salt

Varm vannet til 40 grader (litt over fingervarmt). Bland mel, gjær og salt i en bolle, ha
i vannet og bland alt til en glatt deig. Trill
ut en lang pølse, del den i åtte like store
emner og trill dem til boller. Legg bollene
på bakepapir med god plass i mellom og
la dem hvile i 10 minutter. Klem bollene
ut til flate brød og stek dem på 275 grader
i 7-8 minutter. Serveres straks. Passer til

Ismail Khayat
Leder i SOS Rasisme, Trond Thorbjørnsen, åpnet utstillingen til
den kurdiske kunstneren Ismail Khayat på Internasjonalt kultursenter og museum på Grønland i Oslo, 20. januar 2007.
Hans utstilling består av en hel rekke forskjellige masker som
symboliserer lidelsene til det kurdiske folket under folkemordet
mot dem i kurdisk Irak på slutten av 80-tallet.
• www.ismailkhayat.com

linsesuppe, indisk mat, Tex-Mex, pastasalat, grillmat…
Pitabrød som ikke blir spist med en gang
kan pakkes i plast når de er avkjølt og spises
til lunsj dagen etter. Del brødet halvveis
igjennom og fyll lommen med salat, tomat,
mais, egg, tunfisk, reker, kokt skinke eller
kyllingbiter. Pitabrød med sjokoladepålegg
inni er også godt for barn og andre slikkemunner.
God appetitt!

GURO WARHUUS SAMUELSEN

2% til SOS Rasisme
og
resten til deg !
Som kunde i Banco Humanfond velger du å gi
SOS Rasisme 2% av din årlige forvaltningskapital. Med andre ord, for hver 100-lapp du har går
2 kroner til SOS Rasisme.
Motivasjonen for å spare i fond er selvfølgelig å få avkastning på sparepengene dine. Allikevel vet vi at mange
leter etter et fond som tar høyde for om selskapene
benytter barnearbeid, bryter menneskerettighetene eller
gir noe til ideelle formål. Banco Humanfond er et slikt fond.
Banco Humanfonds etiske investeringsprofil bygger på
internasjonale avtaler fastsatt av FN og danner grunnlaget for hvilke selskaper fondet kan investere i. Nærmere
detaljer om det internasjonale regelverket fastsatt av FN
er grundig dokumentert og definert i brosjyren
"Etiske plasseringsregler for Banco Fondsforvaltning". Brosjyren bør leses for å få et totalbilde av
Bancos etiske kriterier. For mer informasjon om hvordan
du kan støtte SOS Rasisme, våre etiske kriterier, eller
hvordan du kan bli kunde, ring grønt nummer 800 34 035
eller besøk våre nettsider www.bancofonds.no

Sett av neste LLK:
30. august – 2. september

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

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning Fremtidig avkastning
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• Samehetsere meldt for rasisme
På det amerikanske nettsamfunnet Facebook, som nylig har kommet til
Norge, har det dukket opp en temagruppe som kalles «Interesseorganisasjonen Mot Samer», melder Finnmarken. Gruppen beskriver seg videre
som «en gruppe som på generelt grunnlag støtter og oppfordrer til psykisk
og fysisk undertrykkelse av samer; angivelig Norges urbefolkning». Finnmarken melder at gruppen er anmeldt til SOS Rasisme.

• Innvandrerkvinner dobbeltdiskrimineres Innvandrerkvinner har dårligere jobbsikkerhet, lavere lønn
og større problemer med å komme seg inn i arbeidslivet, ifølge ny IMDi-rapport, melder LO Aktuelt. – Innvandrerkvinner utsettes for dobbel diskriminering. Både på grunn av bakgrunn og kjønn. Hittil har innvandrerkvinnene fått
liten drahjelp fra den norske kvinnebevegelsen. Dette har vi tenkt å gjøre noe
med, uttaler Skjoldvor Fjeld, leder for mangfold- og dialogavdelingen i IMDi.

• Dømt for rasisme
To menn på 21 og 17 år ble i Alta Tingrett 27. mars dømt til henholdsvis
60 dagers ubetinget fengsel og 45 timers samfunnsstraff for trusler mot
en afrikansk familie i Alta, melder Finnmark Dagblad. Aktor Lund var
særlig interessert i 21-åringens holdninger til innvandrere. 21-åringen skal
i politiavhør ha sagt at han er rasebevisst. Begge de domfelte beklaget
handlingen sin ovenfor familien som ble utsatt for truslene.

Lokallagskonferansen i Trondheim

1. Navn, alder, lokallag?
- Lill Mari Mundal, 18 år, Kristiansund .
2. Hva gjør du om dagen?
– Jeg går allmennfaglig påbygning
på videregående, jobber og spiller
håndball.
3. Hvor lenge har du vært aktiv i
SOS Rasisme og hvordan ble du
aktiv?
– Jeg har vært aktiv i nesten to
år. En venninne av meg var med i
lokallaget her i Kristiansund og jeg
deltok på et lokallagsmøte sammen
med henne. I tillegg visste jeg om
mange som var aktive fra før, derfor
var det en kjempemulighet!
4. Hvorfor er du aktiv?
– Fordi jeg mener at rasisme,
nazisme og diskriminering ikke
skal ha noen som helst plass i
samfunnet!
5. Hva gjør lokallaget ditt og hvilke
planer har dere?
– Vi har nettopp hatt årsmøte,
ellers skal vi satse mest på verving
i tiden fremover i tillegg til markering av de vanlige markeringsdagene. Vi kommer til å konsentrere
oss spesielt om verving på gata med
«vaffelaksjoner» (selger vafler og
verver samtidig, red.anm). Lokallaget har også hatt møte med Ungdom
mot EU og Natur & Ungdom som
de planlegger å arrangere en konsert
sammen med til høsten.
6. Kan du anbefale en
antirasistisk aktivitet?
– Vaffelaksjon! Det er koselig
og det trekker mye folk. En gang
bakte vi muffins i stedet for vafler
og solgte disse til forbipasserende.
Muffinsene hadde forskjellige
farger og ansiktsuttrykk som et
symbol på at de alle var like inni
uansett. Vi har også hatt vaffelaksjon med gatemusikanter og ballonger hvor vi delte ut ballonger
med forskjellige ansiktsuttrykk
og farger!

Julius Paltiel holdt en rørende innledning.

Med nasjonale minoriteter og urfolket i Norge som tema, ble lokallagskonferansen (LLK) i Trondheim
en brakende suksess.
AV NASIM AHZAMI
2.- 4. februar ble vårens LLK
arrangert i Trondheim. Sverresborg ungdomsskole, som var en
helt ny skole, sto og ventet på
våre ivrige og forventningsfulle
aktivister til å være de første som
benyttet seg av skolen. Helgen
ble fylt av diskusjoner, debatter
og sosialt moro.
Spennende tema
- Jeg synes det var en spennende
og lærerik helg, sier Robin Hajihasani (14) om sin aller første
lokallagskonferanse. - Konferansen er veldig gøy for alle, uansett
alder. Jeg fikk masse nye venner
og jeg synes det var en utrolig
opplevelse. Temaet var spennende
og lærerikt. Det er forferdelig å
høre om hvordan enkelte folke-

Dyktige ververe under «Aksjon på byen» – her representert ved Andres og Aage fra Hadeland.

grupper blir behandlet. Det var
absolutt verdt å lære om, sier en
entusiastisk Robin.
Nasjonale minoriteter
og urfolket i Norge
Konferansens hovedtema var
historien og undertrykkingen
av våre nasjonale minoriteter
– kvener, skogfinner, romani,
rom og jøder – og vårt urfolk
– samene.
Den første kvelden holdt Julius
Paltiel en hjerteskjærende innledning om hans opplevelse av sin tid
i konsentrasjonsleiren Auschwitz,
samt om behandlingen jødene fikk
i Norge under 2. verdenskrig.
Av høydepunktene fra det faglige innholdet var innledningen
om samene i Norge av Beatrice
Fløystad fra Norske Samers Riks-

forbund Ungdom og innledningen
om kvenene av Irene Andreassen,
rådgiver kvenske stedsnavn i
Språkrådet.
Tradisjonell LLK med en tvist
Som vanlig kunne man oppleve
de forskjellige verkstedene som
ble holdt under konferansen, samt
være med på den alltid populære
bli-kjent-leken «Røde Strømper»
og det morsomme konspirasjonsspillet Mafia.
Samtidig var det innført noen
nye, morsomme innslag i helgen.
Anders Eikeland viste frem sin
film om SOS Rasisme, som var
en hyllest til det flotte arbeidet
som SOS Rasisme gjør og ikke
minst de engasjerende aktivistene
i organisasjonen. Samtidig hadde
Lill-Mari Mundal og Hanne

Höglind satt sammen sin versjon
av «SOS Rasisme Regjeringen»,
der leder i SOS Rasisme, Trond
Thorbjørnsen, ble valgt som
Kunnskapsminister, og Anders
Eikeland ble selveste Statsministeren.
Suksessfull «Aksjon på byen»
På lørdag ble Trondheim sentrum fylt av motiverte aktivister,
klare til å verve inn nye medlemmer for Trondheim lokallag,
under «Aksjon på byen». Regnværet stoppet ikke aktivistene, og
hele 404 nye medlemmer forlot
sentrum med en flott «Ikke mobb
kameraten min»-button.
Alt i alt var dette en lærerik og
flott konferanse. Håper vi sees til
neste konferanse i høst!

Nytt kontor i Oslo
SOS Rasisme har tatt et stort skritt og kjøpt en kontorseksjon i Oslo. Det gir oss langt større trygghet. Lokalene
krevde en mye oppussing, men resultatet blir bedre, større,
mer funksjonelle kontorer og møtelokaler i Oslo.
Ny besøksadresse er:
Pilestredet 29a, 0166 Oslo
Ny postadresse er:
PB 7073 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Nytt telefonnr er:
23 35 32 00

Budbringeren
Det er vanskelig å være folkevalgt, iallefall når
man er uenig i det man selv gjør.
Slik er livet til Bjarne Tåken Hanssen.
Hver dag går han til en jobb hvor han må utføre ting
som direkte strider med hans menneskesyn.
Nå må det ikke forbli usagt at Hanssens menneskesyn handler om å ha sympati med tiltaksløse pingler,
lykkejegere og andre sosialklienter.

AG-lista

I begrunnelsen for Borgarmanns lagmansretts dom mot
Louis Darrens (nå tvangsreturnert til Nigeria) anke på
asylavslag, 2006:

– Louis tilknytning til riket er meget begrenset.
(Han hadde bare levd i Norge i seks år, og har
kone og unge her, red. anm.).
Bystyremedlem for Demokratene i Bergen (tidligere
for FrP), Kenneth Rasmussen, uttalte til Dagbladet
27.02.07:

– Heng opp syltelabber i stolper og lykter. Og
spill grisehyl over høyttalere. Det skremmer
muslimene unna.
Angående muslimer som ville holde bønnemøte på
Torgallmeningen i Bergen på grunn av «kommunesurr»
rundt flytting av lokaler.Seinere i samme intervju:

– Muslimsk bønnemøte i bergenseres felles
offentlige byrom, er et like stort overgrep som
da tyskerne okkuperte byen i 1941
Under et besøk i Canada for å se hvordan Norge kan få
inn de dyktigste arbeidsinnvandrerne, uttaler Arbeidsog inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen til
Dagbladet 28.01.07,

– Jeg er fascinert av det kanadiske systemet
fordi det signaliserer overfor verden at de
ønsker folk til landet og hvem de helst vil ha.
(De vi får kan jo ikke jobbe, red. anm.)
Jøran Kallmyr, byrådssekretær for Sylvi Listhaug (FrP),
oppfordrer Blåkors til å ikke gi mat til asylsøkere i
matkø, Nettavisen 09.01.07:

– Asylsøkere er statens ansvar. Det betyr at
ingen asylsøkere skal være uten mat. (Det står
skrevet på et papir, sak avklart, red. anm.)
Runar Liholt i Sarpsborg kommunestyre for FrP, til
Dagbladet.no 29.12.06, på spørsmål om han hadde
noen problemer med å se for seg at nazisympatisører
ville kjøpe nazi-symbolene han hadde lagt ut for salg på
nettauksjonen QXL:

– Det vil jeg tro.
Men når Dagbladet.no igjen spør om han ikke synes det
er problematisk å spre nazi-symboler på denne måten,
svarer han:

– Nei, altså, jeg vil jo ikke selge dem, da. Jeg
har lagt prisen så høyt at ingen vil kjøpe dem,
de er bare trekkplaster. (De fleste nazieffektene kosta 200,- kr, red.anm.)

SEND E-POST TIL AVGRUNNEN ...

Fra AvgrunneN besøker Bjarne Tåken Hanssen på
en travel dag i Stortingskantina.
Da jeg ankommer kantinelokalet ser jeg en lutende
Hanssen som fortvilet forsøker å pirke rekene ut av
rekesalaten på snittene sine.
– Jeg har aldri kunnet fordra reker, det sies at de
spiser lik fra havbunnen, forklarer Bjarne med et
bekymret utrykk.
– Og med tanke på hvor mange flyktninger som
drukner utenfor spanskekysten hvert år, så gjør
ikke det saken noe bedre, fortsetter han.
Jeg stusser litt over at han, som har blitt kritisert mye
for å føre en for streng asylpolitikk, allerede går inn
på et såpass «sårt» tema.
Jeg prøver å spørre Bjarne om hvorfor han faktisk
fører den politikken han gjør, når han tilsynelatende
mener noe helt annet. Men før jeg rekker å si stort,
avbrytes jeg av fortsettelsen på det som tydeligvis var
en tankerekke om reker.
– Tenk dere det, at denne lille reka, kan ha vokst opp på næringen fra et dødt flyktningbarn!
Bjarne Tåken er tydelig rørt av temaet, med blanke øyne og dirrende lepper putter han den ene rekefrie rekesalatsnitten i munnen.
Mens Bjarne tygger på snitten ser jeg min anledning til å stille spørsmålet mitt.
– Jeg gjør det jeg kan, svarer han bittert.
Men som folkevalgt må du vel kunne gjøre mer?, spør jeg.
Bjarne himler med øynene og gir meg et oppgitt blikk før han svarer: – Hva mer kan jeg gjøre? Norge er bunnet
opp av internasjonale avtaler, og jeg er bundet opp av UNE, jeg er simpelthen bare en kontorarbeider lenket til
Stortinget.
Bjarne skyver den siste snitten vekk og reiser seg for å gå tilbake til tannhjulet.
– Hva kan jeg si? Det er en tøff jobb å måtte ta imot all kritikken for politikken andre fører.
But don’t shoot me, I´m just the messenger, sier han og går.
Igjen sitter en Fra AvgrunneN-journalist med tidenes største hakeslipp.
I sympati med denne handlingslammede mannen føler jeg en viss tristhet, men i det store og hele er det mye
viktigere for nasjonens sikkerhet at en snillistisk pudding som Bjarne Tåken Hanssen ikke har mer inflytelse
på sitt arbeid enn den mikroskopiske mengden han nå har.

TV-DO JOURNALIST
GEIR DOEN

Billige nazieffekter!
Er du lei av trauste elg-i-solnedgangmalerier og tannløse svart-hvitt bilder fra IKEA?
Her har du redningen!
Besøk kommunestyrerepresentant Runar Liholts Profil på qxl.no for klassiske pyntegjenstander
i ekte «dritte Reich»-stil.
Hva sier du til noen lekre nazi-postkort på kjøleskapet? Eller et maleri av Dolfern sjøl? Vi har også stilige ornomenter med ørner og hakekors, som passer perfekt på gutterommet til minstemann.
NB! Produktene er av selveste Generalsekretæren i FrP, Geir Mo, fullstendig renvasket for politiske koblinger.

Utlendingsnemnda (UNE)
ved Terje Skjeggestad.
Egentlig skulle UNE fått Ukas Blomst for lenge siden, for vel utført arbeid
med retursending av lykkejegere i mange år.
Bakgrunnen for denne tildelelsen er den glimrende pressemeldinga UNE
sendte ut 22.02.07.
Pressemeldinga omhandlet UNEs beslutning om å returnere
somaliere til Somalia, med begrunnelse om at områder i Somalia
er trygge.
To måneder seinere kunne FN rapportere at 320 000 somaliere
siden februar(!) hadde flyktet fra krigshandlinger i landet.
De som trosser FN og virkeligheten for utførelse av en forsvarlig
asylpolitikk fortjener virkelig Ukas Blomst.
Tusen takk til UNE og Skjeggestad.

ukas
blomst

Foto: en.wikidictatorship.com/wiki/Rasputin

avgrunnen@gmail.com

AntirasisteN
sos-rasisme.no/ashok

Tips AntirasisteN: antirasisten@sos-rasisme.no
Kontakt oss på e-post: au@sos-rasisme.no eller telefon 23 35 32 00 / 52 71 21 75

Følg
Ashoksaken

Lise Myhre

Te atergrupp e n av SOS Rasisme i H aug esund
Denne gruppen har hatt en del idémyldringsmøter og er delvis i
gang. Dessverre så ble en av ildsjelene utvist fra Norge og bor nå
i Danmark. Planene framover er å fortsette med filming og fotografering for dem som er interessert i det. Lederen for gruppen er
også med på SOS Rasismes fotballag i Haugesund og det er mye
å gjøre i forbindelse med det.
«Det er et spørsmål om å leve to
helt forskjellige liv. Intet mindre. Som
rasist eller som antirasist. Hvem er
rasisten i meg, hvem er antirasisten?
Er jeg lukket eller åpen; bitter eller
nysgjerrig; slår jeg meg til ro med
fordommene mine eller stiller jeg
spørsmål ved dem; lever jeg i stadig
frykt for alt og alle, eller prøver jeg
å være modig (selv om jeg ikke alltid
er det); stopper jeg opp (stagnerer!
dør! Slutter å tenke selv) eller går jeg
videre?
Jeg tror det er vanskeligere å være
antirasist enn rasist for da er ingenting
riktig så enkelt som at én pluss én er
to, eller at én er vakrere enn to eller at
et én har livets rett men to er ikke verdt
en dritt.
Lettvinte svar er for dem som ikke
orker eller tør å bruke hodet. Rasisme
i alle sine former og forkledninger er
rett og slett det feigeste alternativet.»
– Linn Ullmann, forfatter

«Jeg forstår ikke hvorfor man skal
ha fordommer mot andre mennesker.
Vi er likeverdige! Jeg har vokst opp
på Holmlia og dermed vokst opp med
mange forskjellige kulturer. Jeg har
veldig mange venner med en annen
bakgrunn.»
Kjetil André Aamodt,
tidligere alpinist

Sandnes SOS Rasisme
Sandnes-aktivistene har brukt nyåret på å arrangere Bål for Benjamin og den internasjonale Holocoust-dagen. De leter også etter
et lokale som de kan bruke som kontor.
Planene framover er å stille med parole i 1. mai-markeringen og
å avholde årsmøte.
For nærmere informasjon, se side 2.

Åsane
SOS
Rasisme
Lokallaget
er
ganske nytt og styret
er ikke kommet helt
i gang enda, men de
er allerede i gang
med planlegging for
framtiden. Noen av
planene er først og
fremst å få satt et
styre og å få vervet
nye medlemmer
der forhåpentligvis
noen vil bli aktive.
De har også planer
og ønsker om å dra
rundt på skoler og
holde foredrag for
få opplyst om rasismen i dag.
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___stk «Ikke mobb kameraten min»
(tøymerke) kr 20,___stk «Knus Nazismen»
(tøymerke) kr 20,-

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

Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Postnr/ sted: ________________________________________

Nyheter

___stk Hettegenser kr 192,___stk Strykemerke til klær 25,-

Underskrift: ________________________________________
Tlf: _____________ E-post: ____________________________
___stk Nøkkelbånd kr 25,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.
___stk Lightere kr 10,- Lokallag: Hvis gjeld pluss bestilling overstiger 4.000 kr, krever vi
at lokallaget betaler sin gjeld før ny bestilling går fra oss.

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

 Jeg vil bli aktiv!
 Jeg vil bli medlem!

Adressaten betaler
for sending i Norge

Distribueres av
Posten Norge

Navn: ______________________________

Postnr. / Sted: _______________________

Sudoku

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.

Adresse: ___________________________

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

Generert med Gnome Sudoku.

Sandefjord SOS Rasisme
Lokallaget har samarbeidet med Larvik SOS Rasisme
og Tønsberg SOS Rasisme i anleding markeringen av Bål
for Benjamin. Lagene dro fra by til by og hold foredrag
på blant annet bibliotek og skoler. På kvelden holdt de
konsert i Sandefjord. I stedet for å tenne bål, valgte lokallagene å ha lysmarkering i sentrum der det ble tent telys.
Forbipasserende kunne også få tenne et lys til minne om
Benjamin Hermansen. Planene framover er å fortsette å
samarbeide med Larvik og Tønsberg med en konsert i
sommer.

Sudoku
8 6
1
2
1
7 8 3 5
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5
7
8
3
2
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1
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3 5 9
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___stk Klistremerke «Ikke mobb ...» kr 4,-___stk T-skjorte «Knus nazismen» (hvit m. s trykk) (str XL) kr 90,herav ___gul ___svart ___rød
herav ___ L/XL ___ XL/XXL
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...», ___stk T-skjorte «SOS Rasisme T-Skjorte (svart m. gul trykk)» kr 90,bilmerke (gult) kr 15,herav ___ 14/16 ___ S/M ___ M/L ___ L/XL
___stk Klistremerke
«Kast søppelet» kr 15,-

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo

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

AntirasisteN
SOS Rasismes
medlemsavis
Opplag:
35 000
Trykk:
Prinfo Dialecta
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