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Kamp mot
all rasisme
Rasisme finst overalt i samfunnet. Det har vi sagt i mange år.
Samstundes kjem det som eit sjokk
på oss når vi høyrer om rasisme
blant ambulansepersonell. Vi vil
helst tru at folk som jobbar i helsesektoren ikkje let seg styre av
rasisme og fordommar.
Men ingen bransjar er vaksinert
mot rasisme. Å kjempe mot rasisme må ein gjere i alle
miljø, mellom folk med all slags bakgrunn. Korkje mørk
hudfarge eller eit radikalt standpunkt er ein hindring for
rasisme. Av og til ser vi òg at velmeinande handlingar
byggjer på rasisme.
Noreg er ein kulturimperialist. Vår tru på oss sjølv
som den mest fredfylte, mest demokratiske og likestilte
plassen i verda gjev av og til absurde utslag. Å sende
18-åringar ut i verda for å læra vaksne folk i tredje verda
om demokrati minner meg mest om diktet «The White
Man’s Burden» av Rudyard Kipling. Han òg stod for ein
godhjarta rasisme.
Ein må kjempe mot all form for rasisme. Det falske
skiljet mellom «vi» og «dei» må knusast. I valkampen
kjem vi til å møte mange døme på at grupper blir sett
opp mot kvarandre. Det er vår oppgåve å reagere på det
– kvar gong.
I år registrerer vi rasisme og diskriminering i valkampen
i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombodet. Opplever du rasisme på stand, i ein tale eller på
anna måte i valkampen – reager der og då, men meld òg
i frå på våre nettsider.
Kamp mot all rasisme!
Antirasistisk helsing frå
Trond Thorbjørnsen

Statlig rasisme i
Sofienbergparken
På ettermiddagen mandag
6. august ble Ali Haji
Mohamed Farah slått ned i
Sofienbergparken i Oslo.
AV OLA MELBYE PETTERSEN
Ali var på tur i parken sammen
med sin samboer, artisten Kohinoor, og deres sju uker gamle
datter.
Etter å ha bedt en person være
forsiktig med ballen nær barna
oppstod en agressiv situasjon
som endte med at Ali ble slått
ned, og slo hodet kraftig i asfalten. Ali havnet i koma på Ullevål
sykehus med hjerneblødning og
lungebetennelse, men det var det
som skjedde i tiden rett etter overfallet som har skapt mediestorm
- og debatt om rasisme i statlige
organer. Det er på det rene at Ali
ikke fikk medisinsk behandling
av ambulansepersonell på plassen, at verken ambulanse eller
politi fraktet han til sykehus, og
at han ble kalt «din jævla gris» før
ambulansen forlot stedet. Dette
har medført interne granskninger både i politiet og på Ullevål
sykehus.
– Dette hadde aldri skjedd hvis
Ali var hvit
AntirasisteN har fått snakke
med Alis samboer, Kohinoor
Nordberg, som også er en tydelig stemme i det antirasistiske
arbeidet.
Hvordan går det med dere nå?
– Vi prøver å holde motet oppe
og støtte hverandre, men det går
opp og ned. I går tenkte jeg «nå
er vi over det verste», men det
blir ikke enklere. Selv om jeg er
over sjokket, så savner jeg ham
mer dag for dag. Situasjonen er
fortsatt uavklart og alvorlig, forteller hun.
– Jeg merker også at jeg ikke
har det overskuddet jeg bør ha
for datteren min. Heldigvis stil-

ler familien og vennene våre opp,
men det er fortsatt vanskelig.
Hvordan reagerte du på det som
skjedde i parken?
– Jeg reagerte på stedet, selv om
jeg var sjokkskada. Jeg skjønte at
vi blei forskjellsbehandla, og det
ga jeg klart uttrykk for til politiet.
Jeg sa «Dette hadde aldri skjedd
om det var en hvit mann som lå
der», da svarte politibetjenten
«nå skal du være forsiktig med
hva du sier».
– Jeg vet at jeg har ytringsfrihet i
Norge, og finner meg ikke i sånne
beskjeder fra politiet.
Hva synes du om måten ledelsen
på sykehuset og i politiet har
håndtert saken i etterkant?
– Nå ser det ut som de begynner å erkjenne en del feil, og det
er en lettelse. Men både politiet
og sykehuset bør legge seg helt
flate, av hensyn til hele folkets
tillit til dem. Det er viktig å gi
oppvoksende generasjoner tro
på fellesskapet, det får de ikke
når de ser forskjellsbehandling
som dette.
Kohinoor er overbevist om at
hennes posisjon som artist, og at
hun har en hvit norsk familie, har
hatt betydning for at saken har fått
stor pressedekning.
– Jeg er ikke sikker, tross all
dokumentasjonen vi har, om at
det hadde vært nok for å bli hørt.
Dessverre.
Har du tidligere oppplevd rasisme
i møte med det offentlige Norge?
– Ali prater fire språk flytende,
men jeg sett ham søke på jobb
etter jobb uten at noen vil ha
ham. Han har «feil» navn. Jeg
har også opplevd å bli stoppa av
politiet i bilen til en kamerat på
Grünerløkka. De krevde å ransake
bilen, men ga ingen forklaring på
hvorfor. Da de var ferdige bare
dro de sin vei.

Kohinoor er samtidig opptatt av
å framheve politifolk som gjør en
god jobb.
– Jeg har de siste dagene fått to
henvendelser fra politifolk som
støtter oss. De sier at saken vår er
forferdelig, og at ikke alle politifolk tenker som de vi møtte.
Hva vil du og familien skal skje
fra ansvarlige ledere og politikere
nå?
– Dette må opp på regjeringsplan. Vi må få en klarere
definisjon på hva rasisme er, og
hvordan den fungerer. Man må
ikke behøve å si «svarting» for
at det skal bli ansett som rasisme.
Vi må leve oss inn i hvordan folk
opplever rasismen, og forstå at
det er opp til de å definere hva
som sårer.
– Hvis du for eksempel tror at du
er snill fordi du hilser på en afrikaner på gata, da har du en rasistisk
holdning. Han afrikaneren er vel
like snill som hilser på deg??
Felles kamp mot statlig rasisme
Ali og Kohinoor har begge vært
engasjert i arbeidet rundt avdøde
Eugene Obiora. Lørdag 25. august
arrangeres det demonstrasjon for
Obiora i Oslo, og senere også i
Trondheim og Bergen.
I Oslo vil demonstrasjonen utvides til å omfatte også Ali-saken,
for å sette et bredt fokus på statlig
rasisme. Kohinoor oppforder alle
som engasjerer seg til å møte opp
på demonstrasjonen. – Ta med
barn og besteforeldre!
AntirasisteN takker Kohinoor
for at hun tok seg tid i en vanskelig periode, og vi håper det går
bra med Ali.
For mer info om
demonstrasjonen 25. august:
• www.krevrespekt.no
• www.sos-rasisme.no/obiora

Bergen SOS Rasisme arrangerer årsmøte den 10. september 2007 på u1880, kl. 16.30. Det skal blant
annet velges nytt styre og legges fram en plan for neste år. Vel møtt.
Signerte artikler står for artikkelforfatterens eget syn,
og samsvarer ikke nødvendigvis med SOS Rasisme sitt syn.

Stord SOS Rasisme innkaller alle medlemmer til årsmøte, onsdag 5. september kl. 1700. Møt opp på
Stord videregående, konsertsalen.
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Tragedien i parken
Ambulansesaken. Hendelsene i Sofienbergparken i Oslo denne augustmandagen
er så mye større enn seg selv.

Med avskjedshilsen . . .
Det verste med den mye omtalte voldsepisoden i Sofienbergparken sist mandag er
ikke ambulansepersonellets oppførsel ved å
la en hardt skadet mann ligge igjen i gresset
med avskjedshilsenen: «Toget har gått for
din del». Og med den dypeste respekt for
offeret, hans familie og venner: Det verste
er ikke engang at han ble hardt skadet.

Ren tilfeldighet?
Skjellsordene har nemlig ingen spesifikk
kulør, det finnes ingen «jævla svartskalle»
eller «nigger» i dokumentene på direktørens skrivebord, og han kan derfor fastslå
at det var en ren tilfeldighet at offeret for
ringeakt og mangel på omsorg og hjelp var
en mann av afrikansk opprinnelse.
Tro det, den som orker.

Det er sykehusledelsens oppførsel i etterkant av den tragiske hendelsen som burde
få det til å gå kaldt nedover ryggen på oss
alle. Jeg har sett, hørt og lest uttalelsene fra
ledelsen ved Ullevål universitetssykehus
med stigende vantro.
De er diskvalifisert.
Man kan umulig konkludere med annet
enn at holdningene som har kommet til
uttrykk fra seksjonsoverlege Anne-Cathrine
Braarud Næss og direktør Arild Østergaard
ved prehospital divisjon, grovt diskvalifiserer dem fra å inneha sine stillinger.
At to slitne ambulansefolk i en presset og
oppildnet situasjon blotter sine holdninger, er én sak, og ille nok. Det er derimot
ubegripelig at høyt posisjonerte mennesker,
etter to døgns refleksjon og forberedelse,
fortsatt er ute av stand til å innse alvoret i
det som har hendt.
Rasismens vesen.
Jeg er imidlertid redd for at denne saken
kommer til å bite seg selv i halen: Ettersom
den illustrerer hvor ignorante vi har tillatt
oss å bli overfor rasismens vesen, kommer
de to nevnte sykehusledere om et par uker
til å se tilbake på begynnelsen av august
2007 som en smått ubehagelig tid, og så
gå videre i sitt virke som om ingenting har
skjedd.
Når de ganske sikkert fortsetter i sine
stillinger, er dette et sørgelig eksempel
på at selv ikke de mest groteske utslag av
manglende medmenneskelighet har konsekvenser for yrkesutøvere innenfor et felt
som fordrer særlig omsorgsevne og innsikt.
«Uhensiktsmessig språkbruk».
For hva sier ikke Arild Østergaard til alle
medier tirsdag og onsdag denne uken: «Vi
beklager at det har vært en uhensiktsmessig språkbruk.» Uhensiktsmessig? En slik
vurdering av ordene svin og tulling fra
helsepersonell til en mann med hjerneblødning, synlig skadet og forvirret, er i alle fall
original.
Men Østergaard stanser ikke der. Sannhetsgehalten i de mange vitnenes påstander
om utskjelling og hån fra ambulansemennenes side erkjennes altså fra direktøren, men
«Vi finner ikke spor, tegn eller sjargong
som tyder på at dette var rasistiske handlinger» (Dagsavisen onsdag 8. august.)

Seksjonsoverlege Anne-Cathrine Braarud
Næss bidrar til å styrke inntrykket av en
sykehusledelse fullstendig ute av stand til
å ta tak i et dystert problem. I motsetning
til sin kollega fester hun ikke lit til vitnene.
De hevder at den skadede mannen ikke
ble berørt av ambulansepersonalet, mens
Braarud Næss hevder at prosedyrene ble
fulgt. Puls og åndedrett ble sjekket, samt
våkenhet, bevegelighet i alle ekstremiteter
og pupillestørrelse (Dagsavisen 9. august).
Likeledes forklarer hun at «... det var hensiktsmessig at Ali ble fraktet av politiet».
(Dagsavisen 9. august).
En svarting med piss i buksen.
Hensiktsmessig for hvem? Hva er det som
gjør en politibil til et mer «hensiktsmessig» transportmiddel for en blødende, halvt
bevisstløs mann som ifølge en haug med
vitner har slått bakhodet i asfalten, enn en
ambulanse?
Jeg har foreløpig, og svært motvillig, ikke
funnet andre svar enn dette: Ambulansefolkene så en svarting med piss i buksen. De
kan, som alle jo vet, være farlige. Politiet
har mer erfaring med å håndtere farlige
mennesker. Vi drar.
Kanskje kan tilsynssaken som nå er åpnet
gi meg et alternativt svar. Jeg håper inderlig det. I mellomtiden er det Braarud Næss
som må bære ansvaret for min mistenksomhet, for da hun i Dagsavisen torsdag ble
spurt om å utdype sin påstand om hensiktsmessigheten ved å bruke politiet som
ambulanse, var svaret: Ingen kommentar.
Hvem lyver?
Jeg var ikke i Sofienbergparken mandag
ettermiddag. Jeg vet ikke hvem som lyver,
ambulansemennene eller de mange vitnene.
Men det vet heller ikke Braarud Næss. I sin
iver etter å forsvare sine egne ansatte, en i
og for seg god egenskap hos en leder, begår
hun en feil som bør kunne koste henne
jobben.
Dersom det viser seg at vitnene og
offerets kone snakker sant (noe fakta for
øvrig tyder på), har Braarud Næss ikke bare
misledet offentligheten, men også bidratt til
å legitimere en underliggende rasisme langt
inn i omsorgsyrkene. Det kan bokstavelig
talt vise seg å være livsfarlig.

Og slik blir hendelsene i Sofienbergparken i Oslo denne augustmandagen så mye
større enn seg selv.
Rasismen i Norge skjøt fart og hentet
legitimitet den 11. september 2001. Den
har spist seg fetere på ressurspersoners
stadig mer utilslørte og høylytte forakt
for islam. Hatet mot islamister er langt på
vei blitt en generell mistro mot muslimer,
som igjen har gitt næring til den eldgamle,
allestedsnærværende frykten for alle som er
annerledes.
Fra ytterste høyre.
Rasismen har stukket røttene i folkedypet
ved utilslørt agitasjon fra den politiske ytre
høyrefløy, som slår seg for brystet i en
«hva-sa-jeg»-triumf hver gang en ikke-hvit
person forgår seg mot «en av oss».
Rasismen har krøpet inn og opp i organisasjoner og institusjoner i ly av benektelse
og avvisning av problemet. Fra å leve i et
samfunn som i alle fall ikke godtok rasisme
sånn i fullt dagslys og all åpenhet, bor jeg
nå i et land der det nærmer seg politisk korrekt å være kritisk til innvandrere.
Der man tidligere ville bli møtt med
kontant og massiv kritikk for helt ensidig å
fokusere på problemer med immigrasjon og
integrasjon, møter man nå anerkjennende
nikk og samtykkende mumling.
De andre.
Fiendskap mot de andre blir ikke bare
møtt med forståelse nå til dags; i skremmende høy grad er motvilje og skrekkpropaganda i ferd med å bli akseptert i brede
lag. Eksemplene er utallige. Karikaturtegningdebatten for halvannet år siden ga oss
dessverre mange av dem.

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

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

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

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

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

Bekjemp rasismen!
Rasismen har slått endelig rot, og det så
dypt at vi ikke lenger kjenner den igjen. Og
da er vi tilbake i Sofienbergparken: Bare på
bakgrunn av en slik forklaringsmodell kan
man i det hele tatt fatte hvordan de to ovennevnte ledere i Helse-Norge kan opptre så
uklokt og innsiktsløst: De vet ikke hva de
gjør. Om det er grunn til å tilgi dem, er jeg
sannelig ikke sikker på.
Ingen rasisme?
Behandlingen av Ali i Sofienbergparken kunne funnet sted både for ti, tyve og
tredve år siden. Men for ti, tyve eller tredve
år siden ville ikke ledelsen holde seg for
ører og øyne og rope «ingen rasisme, ingen
rasisme».
Det er i dette det dypeste alvor i saken
ligger. Og det angår oss alle.

ANNE HOLT, FORFATTER
(KRONIKKEN STO PÅ TRYKK I AFTENPOSTEN 10. AUGUST)

• 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

Obiora
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• Bjarne Håkon Hanssen
strammer inn
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon
Hanssen (Ap) ønsker å
stramme inn ovenfor UDI
og ta mer kontroll for å
unngå nye «skandaler»
i direktoratet, melder
Aftenposten.

• FrP-politiker med rasistisk
uttalelse – Slik jeg ser det så er det
i hovedsak personer med ikke-vestlig bakgrunn som står for volden.
Statistikker fra politiet viser også at
innvandrere er overrepresentert på
voldsstatistikker, og at det i hovedsak er somaliere som er de verste.
Dette skrev Steinar Andersen i Kristiansand FrP i sin blogg i begynnelsen
av august, melder VG.

• Demokratene vil innføre dusør Demokratenes
Kenneth Rasmussen sa til
Bergens Avisa 4. august at
han mener at kommunen må
gi en dusør på 25000 kroner
til folk som aktivt bidrar til at
ulovlige utlendinger blir tatt
hånd om av myndighetene
og tvangsreturnert.
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• Svikter
innvandrerbarna
Tre av fire kommuner i
Akershus brøt loven med
manglende tilbud i språkopplæringen for innvandrerbarn.
Minoritetsspråklige barns
rettigheter til invididuell
opplæringsplan var det største problemet i Akershus,
melder NRK 2. august.

• Ønsker flere innvandrere til Oslo
Byrådsleder i Oslo, Erling Lae (H), mener at å
begrense antall innvandrere og flyktninger i Oslo
vil være katastrofalt for byen.
Byrådslederen sa til Dagbladet 21. juli at Oslo
kommune klarer å integrere innvandrerne i byen,
og at Oslo helt fint kan ha 40 prosent innvandrere.
Lae ønsker å innføre tiltak for å få flere innvandrerkvinner ut i jobb, for å motarbeide en voksende
underklasse i Oslo.

Obioras død var ikk
TEKST OG FOTO:
KENNETH FUGLEMSMO
7. september 2006 døde Eugene
Ejike Obiora. Han ble kvalt av
politiet da han ble arrestert på
NAV-kontoret som ligger øst i
Trondheim. Umiddelbart ble saken
en het potet. Radikale i Trondheim
forente seg med afrikanske interesseorganisasjoner og miljøer, og de
ga rasismen i politiet og i samfunnet for øvrig skylden for at Obiora
døde. Politiet og politikerne slo
umiddelbart ring rundt de fire politibetjentene som var innblandet i
den fatale arrestasjonen.
Rask mobilisering for rettferdighet
Tre dager etter at Obiora døde,
ble det arrangert fakkeltog fra
stedet hvor Obiora døde til politikammeret. Deltagerne skilte
seg en del fra de såkalt vanlige
demonstrantene. Av de 500 som
deltok i markeringen, var de aller
fleste innvandrere, først og fremst
av afrikansk opprinnelse. En stor
andel av toget var ungdommer
som til vanlig ikke deltar i politisk
arbeid, men som kommer fra miljøer som har opplevd maktmisbruk
fra politiet.
I tillegg til innvandrere og utsatte
ungdommer var det en del folk
fra ytterste venstre fløy og det
selvstyrte ungdomshuset UFFA.
Det var appeller fra Nigeriansk
forening, African Union, Rød
Valgallianse, Arbeidernes kommunistparti, De grønne og andre
arrangører. De aller fleste tok
kraftfullt til orde for suspensjoner
av de innblandede politibetjentene,
grundig etterforskning og kamp
mot statlig rasisme og offentlig
diskriminering.
De skikkeliges fravær
Arrangørene prøvde hardt å få tilslutning fra mer etablerte, brede og
politisk konforme partier og organisasjoner. Lenge så det ut til at
både AUF og Sosialistisk Ungdom
skulle holde appeller, men da motreaksjonene kom, stilte de ikke opp
fullt ut. LO hadde ikke tid til å ta
stilling, og heller ikke Amnesty
eller andre krefter deltok. Varaordfører Knut Fagerbakke (SV)
uttalte til avisene at fakkeltogets
politiske grunnlag virket splittende i en situasjon hvor dialog

var viktigst. Han uttrykte tillit til
at politiet selv ville ordne opp i
saken på tilfredsstillende vis og
han oppfordret folk generelt, og
SVere spesielt til å holde seg borte
fra demonstrasjonen.
Selv om mange trosset Fagerbakke, var det denne dagen tydelig
at på tross av sterk oppslutning fra
innvandrere og ungdommer, var
bevegelsen svært isolert i offentligheten. Det offisielle Trondheim
var på politiets side og den systemlojale venstresiden og andre
menneskerettighetsforkjempere
holdt munn.
Hvem var Obiora?
Eugene Ejike Obiora kom opprinnelig fra Nigeria. Han var sønn
av en fremtredende mann i landsbyen og han ble sendt til Norge
som ung mann for å ta utdannelse.
Her møtte han en norsk kvinne
som han giftet seg og fikk barn
med. Han ble norsk statsborger
og fikk flere venner i landet. Han
ble senere skilt og sønnen, som var
tolv år den dagen Obiora døde,
bodde i Oslo.
Obiora studerte fremdeles da han
døde. Han var fattig, og obduksjonen viste at han ikke hadde spist på
flere dager. Obiora var åpenbart en
mann med flere problemer i livet,
og han oppsøkte NAV-kontoret for
å få økonomisk nødhjelp, til mat
og bursdagsgave til sønnen. Nødhjelp er en rettighet alle i Norge
har med hjemmel i loven, men
NAV kunne ikke gi det til ham
og forvirret og tilsynelatende syk,
nektet Obiora å forlate kontoret.
Han virret mellom sosialtjeneste
og A-etat, og han henvendte seg
til vilkårlige mennesker i køene
for å få hjelp.
Forskjellige
situasjonsbeskrivelser
Det er en rekke usikkerhetsmomenter og uenigheter knyttet til
det konkrete hendelsesforløpet.
Spesialenheten for politisaker
har en versjon, media har flere
forskjellige og de vitnene som
Obioraaktivistene i Trondheim
selv har snakket med, har sine
versjoner. Her er det et spørsmål
om hvem man velger å tro på.
Saken har noen prinsipielle sider

som kan være lette å slutte seg til
for de fleste. Tre politimenn skal
ikke under noen omstendigheter se
seg tvunget til å kvele én ubevæpnet mann. Hvis så skjer må tjenestemennene tas ut av vanlig tjeneste
til saken er grundig etterforsket.
Politifolk skal ikke etterforske
politifolk, det må være vanntette
skott mellom de som etterforskes
og etterforskerne. Dette har vært
spydspissene i den brede mobiliseringen for rettferdighet for
Obiora. Likevel er det mytene og
fortellingene om hva som egentlig skjedde på sosialkontoret, som
er mest omstridt og som bringer
fram de sterkeste følelsene, både
blant politilojale og blant Obioras
venner.
Hvem truet hvem?
Ifølge politi og høyreekstreme
nettdebattanter var Obiora en
rabiat, voldelig og farlig sterk
mann. Hans truende adferd mot de
ansatte på kontoret og volden mot
politiet, er i deres øyne den direkte
årsaken til at han måtte dø. Bildet
av en rabiat og brutal, svart mann,
manes fram som en trussel mot
kvinnene på sosialkontoret og mot
de ærlige politimennene som bare
gjorde jobben sin. Ifølge ansatte
på kontoret og flere øyenvitner,
er dette et feilaktig vrengebilde
av Eugene Obiora. Ifølge disse
var ikke Obiora verken voldelig
eller spesielt aggressiv i forkant
av arrestasjonen. Han var forvirret og desperat, han nektet å gå,
men dette er dessverre dagligdags i
forpostene til den norske velferdsstaten.
Ifølge ansatte på kontoret har de
rutine på at om noen nekter å gå
når de blir avvist, tilkalles et sikkerhetsselskap som har vakttjenesten på dette NAV-kontoret. Hvorfor det denne gangen kom politi,
er usikkert. En ansatt på kontoret
uttrykker overraskelse over dette,
for situasjonen var ifølge denne
ikke spesielt dramatisk. Da politiet ankom skal Obiora, ifølge noen
vitner, ha sittet på en stol. Den
farlig sterke og store mannen, var
i virkeligheten ikke spesielt høy.
Han var gjennomsnittlig av vekst,
og ifølge obduksjonsrapporten
hadde han ikke spist på en stund.
Lederen for Politets fellesforbund
hevdet i en artikkel («Norsk politi

drep ikkje folk») at en av politimennene fikk et kraftig slag som
knakk flere ribbein. Dette viste
seg å være løgn. Det er for aktivistene som kjemper Obioras sak
helt uforståelig at denne mannen
skal ha vært en trussel mot flere
godt trente politimenn, som politimester Per Marum har omtalt som
noen av politietatens beste folk.
En brutal pågripelse
I følge vitner var det tydelig at
politiet gikk langt over streken da
de tok kvelertak, dro Obiora ut av
kontoret og ned en steintrapp, før
to av dem satte seg på ham i det de
stripset hendene på ryggen. Obiora
kom hele tiden med halvkvalte rop
om hjelp, han ropte «Are you fucking trying to kill me?» og utstøtte
gurglende lyder som tydet på at
det pågikk en dødskamp. Enkelte
vitner ble svært opprørt og var i
ettertid svært nedbrutt over at de
selv eller andre ikke grep inn, men
det er umulig å klandre noen andre
enn politibetjentene.
I rekken av tjenestefeil og overtramp, vakte spesielt politibetjentenes adferd etter at Obiora ble
livløs, ganske sterke reaksjoner.
De ble rådville, men tilkalte etter
hvert ambulanse. Etter ti minutter
fant de ut at det ville gå raskere
å selv kjøre Obiora til sykehus.
Sykehuspersonalet har senere
uttalt til Adresseavisen at da politiet ankom med Obiora og åpnet
døren til baksetet, falt benene hans
ut. Han lå på magen med hodet ned
mot gulvet. Hendene var fortsatt

stripset på ryggen. Denne åpenlyse
mishandlingen av en livløs mann,
ble senere forsøkt benektet. I politiets rapport var en av betjentene i
baksetet sammen med ham og han
var forsøkt lagt i stabilt sideleie.
Begge disse påstandene ble benektet av sykehuspersonalet.
Rasist og voldsmann i uniform?
Det er slående hvor entydig politiet har vært i denne situasjonen.
De har slått en jernring rundt politibetjentene og de innrømmer ikke
den minste feil. Likevel har de ikke
evnet å legge lokk på saken. Etter
at oppmerksomheten rundt dødsfallet sank og etterforskningen dro
ut i langdrag, ble det igjen storm da
bloggen Leftpunch.blogspot.com
la ut bilde og navn på den mest
aktive betjenten. Han var den
samme som i 1999 la vaskehjelpen Sophia Baidoo i bakken da
hun utløste alarmen i banken
hvor hun vasket. Denne saken
vakte også enorm oppsikt da den
pågikk. Arrestasjonen av Baidoo
ble filmet av kamera i banken og
filmen av to politibetjenter som
brutalt legger den småvokste
Baidoo i bakken, var viktig for å
vise maktmisbruket. Til alt overmål var sikkerhetsvakten i banken
til stede og bekreftet at Baidoo var
ansatt vaskehjelp, og ingen farlig
bankraner.
Da Baidoo ble kjørt til arresten,
med en bjeffende hund bare millimetre fra hodet, skal hun ha kalt
politimannen for rasist. Han skal
da ha replisert «Ja, jeg er det. Hold

Obiora
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• Sender ut barn

• Vil tvinge innvandrere i barnehage
Abid Q. Raja (V) ønsker, ifølge NRK, å tvinge alle
ikke-vestlige innvandrerfamilier til å sende barna i
barnehage. Han sa til NRK 20. juli at det er nødvendig
for å sikre integreringen av barn med foreldre fra
ikke-vestlige land som Pakistan, Somalia og Marokko.
Samtidig stilte han seg bak Jan Bøhlers (Ap) krav om
at kontantstøtteordningen må fjernes for å sikre at
innvandrerbarn blir integrerte i barnehagen, samt at
kvinnene kommer ut i jobb.

I ni år kjempet Kamuran Kaplan for å få oppholdstillatelse,
uten å lykkes. Hans kone og barn kom tre år etter, og i
midten av juli fikk også de endelig avslag på sin søknad
om å få bli i Norge, melder Rogalands Avis. Kaplans
sønner Azat (14) og Cemsit (13) har bodd i Norge i over
fire år og skulle ha kommet inn under ordningen som gir
barn som har bodd i Norge i mer enn tre år automatisk
oppholdstillatelse. Allikevel fikk de endelig avslag om å få
bli i Norge og skal sammen med familien sendes tilbake
til den tyrkiske delen av Kurdistan.
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• FrP vil endre
stemmerettsloven FrPs innvandringspolitiske talsmann, Per
Willy Amundsen, vil innføre krav
om en kunnskapstest om Norge,
krav om at man behersker norsk
og at man har norsk statsborgerskap, for å få stemmerett, ifølge
Akershus Amtidenes nettutgave
den 12. juli.

• Politisk enighet om en mobbefri valgkamp
De ni største partiene skrev 3. juli under på en avtale
hvor de lover å avstå fra trakassering og diskriminering i valgkampen, melder Fædrelandsvennen. Det er
satt ned valgobservatører som skal sjekke valgboder,
valgmateriell, taler, offentlige debatter og mye mer
under valgkampen.
– Jeg har ikke så mye til overs for at det er SOS
Rasisme som skal stå for kontrollen, sa FrPs innvandringspolitiske talsmann, Per Willy Amundsen, til
Fædrelandsvennen.

ke en tilfeldig ulykke

Samvirkelaget har vært flinke pådrivere rundt Obiora-saken. Her opptrer de under en demonstrasjon i Trondheim.

nå kjeft, ellers pusser jeg hunden på
deg!» Dette er selvsagt ikke mulig å
bevise. Igjen blir det bare et spørsmål om hvem man velger å tro.
Flere saker mot samme mann
I kjølvannet av Obiorasaken har
det kommet fram at samme politimann ble anmeldt av en annen afrikaner for politivold bare et par år
før Obiora døde. Saken ble henlagt.
Aktivistene i Obiorasaken har også
hørt flere historier om trakassering
av svarte folk, hvor denne betjenten
var involvert. Derfor krevde Leftpunch at han spesielt burde ut av
politikammeret. Om politimesteren
hadde vært taktisk, hadde han sporenstreks tatt mannen ut av vanlig
tjeneste, men i stedet har han blitt
beskyttet med nebb og klør.
Leftpunch og bandet Samvirkelaget, som i låten Stopp Volden antyder navnet hans, har blitt anmeldt
av politiet for ærekrenkelser. Selv
sier de at de selvsagt forsvarer
enkeltindividets rettsikkerhet, men
når rettstaten ikke klarer å rydde
unna trusler mot folk, må man
bryte loven for å forsvare lovens
erklærte intensjon om å beskytte
innbyggerne.

Mange krefter i sving for Obiora
Parallelt med at enkelte av aktivistene tok slike radikale virkemidler i bruk, mobiliserte alliansen av
revolusjonære, innvandrerorganisasjoner og idealistiske enkeltindivider til store demonstrasjoner
for krav om suspensjoner, rettssak
og omorganisering av Spesialenheten for politisaker (SfP). Familien
til Obiora fikk Abid Q. Raja som
advokat og gjorde tidlig en sterk
innsats i media for å sette saken
på dagsorden, for opprydning og
rettferdighet. Raja torde, i likhet
med aktivistene, å kalle en spade
for en spade. Saken handler om
politivold og tjenesteforsømmelse,
men den handler også om rasisme
og ikke minst om hvordan systemet
rammer enkelte grupper.
Obiorasaken eskalerer
Åtte måneder etter at Obiora
døde, ble saken henlagt av SfP.
Dette førte til at en rekke politikere
tok bladet fra munnen og fant det
trygt og kan hende også opportunt,
å gjøre en del av aktivistenes argumenter til sine egne. I mellomtiden
var alliansen i Trondheim og et
tilsvarende aktivistmiljø i Oslo
formalisert under navnet Respekt,
et nettverk mot offentlig rasisme

og polititrakassering. Respekt, og
kontakter i andre byer og tettsteder, arrangerte demonstrasjoner
som samlet noen tusen.
Saken har fått en kraft som få
torde å håpe på da kampen startet.
Den har ført til store offentlige
debatter om Spesialenhetens organisering, om rasisme, politivold
og åpenhet. Den har avdekket en
rekke saker hvor mennesker har
dødd under pågripelse. 16 saker
de siste ti årene, og alle har blitt
henlagt. I minst to tidligere saker
var det halsgrep og kvelning som
tok liv. Aktivistene slåss fortsatt for
suspensjoner og flere har nå krevd
at politiledelsen i Trondheim må
gå. Dette ble igjen aktualisert da
politikammeret kom under sterk
kritikk på grunn av to karikaturer
som hang inne på kammeret. Den
ene var den mest omstridte karikaturen av profeten Muhammed
med en bombe i turbanen. Under
bildet hang en kopi av et innlegg på
nettet som hetset islam. Den andre
karikaturen var en politimann i en
gryte med dansende afrikanske
kannibaler rundt.
Mange vinkler på samme sak
Det er mange innfallsvinkler til
Obiorasaken. Noen vil legge vekt

Momodo Sanneh holdt appell under demonsrasjonen i Trondheim.

på polititrakassering generelt. Noen
legger hovedvekten på kritikk av
Spesialenheten og prinsipper rundt
hvordan politiet skal behandle slike
saker. Noen snakker om klassekamp og den systematiske undertrykkingen av fattigfolk. Enkelte vil
ikke sette for mye fokus på rasisme.
De sier det er umulig å slå fast at
politifolkene er rasister og de viser
til at det også er eksempler på at
hvite nordmenn er drept av politi,
etterfulgt av øredøvende taushet.
Disse standpunktene er ikke i
seg selv feil. Likevel er det riktig å
se denne saken fra et antirasistisk
ståsted. Eugene Ejike Obiora var
en svart mann og de fleste svarte
i Norge, vet utmerket godt at
rasismen lever i beste velgående.
Rasismen er ikke bare holdningene
til enkeltindivider. Den er viklet
inn i det økonomiske og politiske
systemet og den gjennomsyrer
både staten og samfunnet i sin
helhet. Det er bare ikke den åpne
rasismen som dreper i Norge. Den
farligste rasismen er den skjulte
som sorterer mennesker i verdige
og uverdige, i oss og dem. Den
som stenger ute de som er på flukt
og diskriminerer dem som slipper
gjennom nåløyet.

Obiora-saken
• 7. september 2006: 48 år gamle
Eugene Obiora døde etter å ha
blitt utsatt for et halsgrep og lagt
i bakken da han kom i basketak
med fire polititjenestemenn
på Østbyen servicekontor i
Trondheim.
• 4. mai 2007: Spesialenheten
for politisaker har etterforsket
dødsfallet helt siden begynnelsen og henlegger saken til tre
av de involverte politimennene i
henhold til bevisets stilling. For
den fjerde politimannen anses
intet straffbart forhold bevist.
• 28. mai 2007: Trondheim tingrett
beslutter å ikke stanse Samvirkelagets låt «Stopp Volden» som
navngir en av politimennene som
var innblandet i Obiora-saken
(dagbladet.no)
• 28. juni 2007: Riksadvokaten gir
Spesialenheten for politisaker
ordre om å gjennomføre mer
etterforskning av politiets arrestasjon av Eugene Obiora.
• Støttearbeidet fortsetter ennå og
høstens første demonstrasjon
blir holdt lørdag 25.august kl.
1400 på Youngstorget i Oslo.

For mer informasjon:
www.sos-rasisme.no/obiora

Obiora
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• Stornemnda ga opphold til to afghanere Stornemda i
UNE ga i begynnelsen av juli opphold til to afghanere som tidligere
hadde fått avslag på sine asylsøknader, melder NRK. Vedtaket vil få
ringvirkninger for senere behandlinger av asylsøkere fra Afghanistan.
Stornemdas vedtak slo fast at man ikke skal sende asylsøkere tilbake
til usikre områder i Afghanistan, og heller ikke sende dem til Kabul
hvis de ikke har et større nettverk der, slik FNs høykommisær for flyktninger fraråder. Stornemda slo allikevel fast at man i enkelt tilfeller kan
gå utenom FNs anbefalninger. Vedtaket i Stornemda vil ifølge UNE gi
400 afghanske asylsøkere i Norge en ny vurdering i UNE.

• Får ikke identitetspapirer
Innvandrere med midlertidig oppholdstillatelse får ikke IDpapirer hvis de ikke har det med seg fra hjemlandet. Land
som Somalia gir ikke ut gyldige ID-papirer, og somaliere
med midlertidig oppholdstillatelse får ikke utlendingspass fra
norsk UDI, melder Dagsavisen 15. juli. I praksis betyr det at
somaliere med midlertidig oppholdstillatelse blir holdt ute fra
store deler av samfunnet, blant annet ved at de ikke får tatt ut
sine egne penger i banken og dermed opparbeider seg stor
gjeld til huseier og venner. Mange har også problemer med å
få seg jobb siden de ikke kan bekrefte hvem de er.
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• Ashok stevnet staten

• Tok passet til fem år gamle Sagal
Ved en feil fikk Sagal norsk pass da hun var 18 mnd gammel.
Foreldrene hennes som kommer fra Somalia hadde ikke norsk
statsborgerskap da Sagal ble født, og dermed skulle heller ikke
Sagal ha fått norsk pass.
Da familien skulle fornye passene sine i november i fjor før den
planlagte sommerferien til London, fikk de en uventet overraskelse da Sagal, som nå er fem år gammel, ble fratatt sitt norske
pass i stedet for å få det fornyet. Sagal kan heller ikke få somalisk
pass og dermed er den lille jenta statsløs, ifølge TV2 Nettavisen.

Ashok stevnet staten ved
UNE i slutten av juni og
fikk støtte fra Lørenskog
kommune.
De mente at staten ikke
har tatt hensyn til barnets
beste da de tvangsreturnerte
Ashok til Colombo på Sri
Lanka, melder Romerikes
Blad.

Selektiv gjenfortelling eller forsv
Spesialenheten for politisaker(SfP) har gjennomgått hva som skjedde på Østbyen servicekontor i Trondheim 7. september i fjor. Denne dagen gikk Eugene Obiora inn på servicekontoret kl. 13.00 for å ha en samtale med sin saksbehandler. Kl. 15.20 eller 15.34 var han
erklært død på sykehuset. Han døde i realiteten minst en time før kl. 15.20. SfP frikjenner
alle fire politifolkene som var involvert i hendelsen.

S

fPs vedtak ligger
ute på nettet, se
www.spesialenheten.no. De som
er interessert kan laste det ned
der.

vanskeligere å få festa de enkelte
delene av historien sammen, men
det å lage en sammenhengende
historie var kanskje ikke hensikten?

Dette er dårlig arbeid på en
rekke områder, viktige opplysninger er enten ikke tatt med
eller ikke vurdert, avgjørende
spørsmål er ikke vurdert, men
bare avvist med en setning eller
to. Vedtaket reiser også noen
prinsipielle spørsmål.

1.2 Feil plassering av avsnitt
Et avsnitt i vedtaket er feil
plassert, andre avsnitt under III.3
som omhandler forflytningen fra
publikumsområdet til yttersiden
av inngangspartiet skulle ha vært
plassert under det foregående
punktet III.2 Pågripelsen.

Hendelsesforløpet i saken er i
korte trekk slik:
- Obiora kommer til servicekontoret til en avtale kl. 13.00
- Saksbehandlerne vurderer
ham etter noe tids samtale som
truende, han nekter å gå fra
kontoret
- Saksbehandlerne tilkaller
politiet
- To personer fra politiet
kommer, Obiora nekter fortsatt å
forlate kontoret
- Kraftig sammenstøt på kontoret, Obiora blir presset ned på
gulvet og holdt fast
- Obiora blir tatt med utenfor,
lagt i bakken og holdt nede av tre
politifolk
- Obiora dør før han kommer til
sykehuset kl. 14.23

1.3 Hvorfor er den feilaktige plasseringen av avsnitt viktig?
Fordi dette avsnittet beskriver det siste tegnet til bevisst
handling fra Obiora. De beskrivelsene av ham som blir gitt i
etterkant viser reaksjoner som er
ubevisste/sterkt panikkprega fra
Obioras side.
Sitat fra vedtaket, side 13, V.4:
«armhulene og ved underarmer og dro/ førte ham ut. I følge
et sentralt plassert vitne, som
det også har vært gjennomført
rekonstruksjon med, medvirket
XXX til forflytningen ved at han
«gikk sånn halvveis.»
I vedtaket står det videre, side
fem, fjerde avsnitt:
«Med grunnlag i forklaringer
og gjennomføringen av lydloggen
er det på det rene at XXX, mens
han lå utenfor inngangsområdet,
skrek høyt og gjentagnde.»

1.0 Formen på vedtaket fra SfP
Vedtaket er bygd opp slik:
I. Hendelsen
II. Spesialenhetens etterforskning
III. Nærmere om hendelsen
IV. Årsak til død - sakkyndiges
vurderinger
V. Spesialenhetens vurderinger
vedrørende straffeansvar
1.1 Hva skrives hvor?
Å gi en kort beskrivelse av
hendelsen i første runde, for så å
beskrive dette på nytt grundigere
i et senere punkt er en god måte å
bygge opp en beskrivelse på.
Men i dette tilfellet blir det lagt
frem en del konkrete opplysninger i punkt I., som ikke blir
gjentatt i punkt III. Dette gjelder
for eksempel tidspunkt som er
nevnt i punkt I, men som ikke er
gjentatt i punkt III. Dette gjør det

Videre side 14, nest siste
avsnitt:
I ettertid har et vitne en 28åring fortalt følgende til pressen
om hva som skjedde utenfor
ekspedisjonslokalet:
«Jeg trodde først det gjaldt et
medisinsk tilfelle, for han lå og
skrek, men skrikene var helt like,
og rytmiske, så det hørtes ikke ut
som noe jeg trodde var sinne…
……….. Han ropte også noe
etterhvert, men skjønte ikke hva
han sa. Også det var det samme
hele tiden, og i samme tempo og
tone. I ettertid kan jeg ikke tenke
meg noe annet enn at dette var
en mann som var livredd,»
Konklusjon:

Etter halsgrepet inne i ekspedisjonslokalet var Obiora ikke
lenger i stand til å foreta noen
former for bevisste valg. Burde
ikke politimann Volden og politimann B ha skjønt dette?
2.0 Hva tar SfP ikke opp?
2.1 Oppsøkte Volden situasjonen?
I vedtaket fra SfP står det
følgende:
«Henvendelsen ble mottatt av
operasjonssentralen ved SørTrøndelag politidistrikt. Patrulje
V31, som var på vei ut fra
Sentrum politistrasjon for å gjennomføre en hundetrening, tok
oppdraget. Sentrum politistasjon
og Bassengbakken 1 ligger på
hver sin side av Nidelven.»
Hvorfor drøfter ikke SfP
dette? Volden og politi B var
altså på vei til et oppdrag, de
avbrøt dette, gjorde de dette av
egen vilje eller tok operasjonssentralen en avgjørelse om at
dette oppdraget var viktigere enn
hundetrening?
Brøt Volden ofte frivillig av
andre oppdrag for å respondere
på opprop fra operasjonssentralen, oftere enn andre?
Det har også i etterkant kommet
frem at Servicekontoret faktisk
ikke ringte til politiet, men til
et vaktselskap, hvorfor er ikke
denne hendelsen/avgjørelsen
drøfta og dokumentert av SfP?
2.2 Kommandolinjer
Ikke på noen av de 19 sidene
som vedtaket består av drøftes
eller gis det opplysninger om
hvem av politifolkene som hadde
ansvaret, verken når Volden og
politi B er til stede eller når politi
C og D kommer frem til servicekontoret.
Hvorfor gjør ikke SfP det?
Politiet er en form for militær
organisering, kommandolinjer og
fastlagt ansvar er derfor av stor
betydning. I en slik organisasjon
må en i en kritisk situasjon kunne
stole på hverandre og oppføre
seg som en samla avdeling. Da
kreves det at én person bestemmer hva som skal gjøres og når
det skal gjøres.
Denne manglende klargjøringen

er med å tåkelegge hele
prosessen, beslutningstakerne trer ikke frem, det
er ikke mulig for oss å se
hvem som tar initiativ, se
bare her, første avsnitt på
side 4:
«Polititjenestemennene
forklarte XXX at han ville
bli pågrepet dersom han
ikke forlot servicekontoret. XXX spurte da hva
som kom til å skje dersom
han ikke gikk frivillig.
Han ble da forklart av tjenestemennene at de ville
bli nødt til å ta hånd om ham.
XXX skal da ha svart; «Da får
dere gjøre det». Videre varsel om
at de kunne bli nødt til å hente
hund ble også besvart med «ja
da får dere gjøre det.»
«Polititjenestemennene tok etter
dette tak i XXXs armer for «å
føre» ham ut.»
Fortalte begge politimennene
Obiora dette samtidig? Vil ikke
tro det. På et eller annet tidspunkt
bestemte en av politimennene
at nå fikk nok være nok, Obiora
skal ut fra Servicekontoret, hvem
var det?
Når Obiora er blitt dratt ut på
fortauet blir det etter en viss
tid tatt en avgjørelse om at det
trengs en ambulanse, politi C
melder dette behovet inn til
operasjonssentralen. Tok han
denne avgjørelsen sjøl eller var
det Volden eller politi B som tok
den? Dette er viktige poenger.
2.3 Innhenta politiet informasjon
om Obiora på servicekontoret?
I følge SfP gjorde de ikke det,
de tok kontakt med personalet
for å få vite hvem de var tilkalt
for å fjerne, men de innhenta
eller fikk ikke opplysninger om
Obiora, hvilken sinnstilstand han
var i eller hvilken forhistorie han
hadde på servicesenteret. Disse
sentrale informasjonene kunne
ha vært innhenta av politiet i
løpet av kort tid, enten på kontoret eller via telefon underveis i
politibilen.
Hvorfor drøftes ikke denne
manglende innformasjonsinnhentingen av SfP? Vil ikke relevant
informasjon kunne gi politiet
et klarere bilde av personen, et
bilde som kunne gitt et bedre
grep om situasjonen? Noen
grunnleggende spørsmål av
typen:

– Hvor aggressiv oppfatter dere
denne personen å være?
– Har han vært aggressiv mot
dere før?
– Har dere tilkalt politiet i forhold til denne personen før?
– Tror dere at personen har
noen former for våpen på seg?,
ville raskt ha gitt politiet et
bedre grep om situasjonen.
2.4 Andre grep – hvorfor ingen
vurdering av det?
Det fantes en rekke andre grep
politiet kunne ha iverksatt, men
som de ikke brukte:
Løfter
«Hvis du frivillig blir med oss
nå så skal vi forsøke å få til en
ny samtale med servicekontoret
for deg.»
Hund
De hadde politihund i bilen,
de trua med å hente denne, men
fulgte det ikke opp.
Pepperspray?
Hadde politiet tilgang på pepperspray?
Hvorfor drøfter ikke SfP disse
mulighetene? Hvorfor var dette
ikke muligheter? Hvorfor var det
å forsøke å føre ut av lokalet en
kraftig mann full av adrenalin
den eneste mulige løsningen for
politiet? Det burde ikke være
ukjent for politiet at en stor sint
mann kan kreve atskillige folk å
få i bakken og under kontroll og
at både ribbein og tenner kan gå
med hvis en går inn med for lite
folk i en slik situasjon.
2.5 «Skikkelig knallhardt» – hvor
hardt er det egentlig?
Volden blir sitert på at albuen
traff han «skikkelig knallhardt»,
tredje avsnitt under III.2:
«Politibetjent A har forklart at
han skulle ta tak i XXX venstre
hånd, men at XXX slo tilbake
med sin albu slik at den traff A

Obiora
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• 11-åring får ikke skoleplass
En 11 år gammel iransk gutt
fikk ikke skoleplass i Norge fordi
at han ikke hadde oppholdstillatelse og har levd i skjul i Oslo i
to år. Dette skjedde til tross for at
11-åringen etter FNs barnekonvensjon har rett til skoleplass,
melder Aftenposten 24. mai.

• Advokater
til sak mot
staten
Advokatforeningen
vil stevne staten
for retten for det de
mener umenneskelig behandling av
en asylsøker fra
Albania, meldte
NRK 22. mai.

• EU-kommisjonen vil
hente afrikanske arbeidere
EU-kommisjonen sa 16. mai at
de vil hente afrikanske arbeidere
med spesielle kvalifikasjoner
når EU-landene får større behov
for arbeidskraft. Når det ikke
lenger er behov for arbeidskraften deres må de reise tilbake,
melder Klassekampen.

• Psykisk helsesjekk
av asylsøkere
Når asylsøkere kommer til
Norge får de ikke psykisk
helsesjekk ved ankomst,
melder NRK. - Det bør de
få, mener NTNU-forsker
Berit Berg og psykolog Nora
Sveaass, som er medlem av
FNs torturkomité, skrev NRK
4. mai.
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• Homofile skal
få adoptere
Regjeringen vil
la homofile par
adoptere barn.
Samtidig lover regjeringa å bekjempe
diskrimineringen av
homofile innvandrere, melder NRK.

• Demonstrasjon mot
«Thor Steinar»

• Tilsto 37 rasistisk
motiverte drap

I Tyskland ble det avholdt
demonstrasjon 7. juli,
mot at det omstridte
klesmerket «Thor Steinar»
skulle åpne ny butikk,
melder Lofot-Tidende.
Demonstrantene fryktet
at butikken skulle bli
en magnet for nazister.

En 18 år gammel gutt i
Russland hevder at han
har drept 37 mennesker
i løpet av ett år, melder
Dagbladet 28. mai. Motivet for drapene er ifølge
Dagbladet at 18-åringen
ønsket å rense Moskva
for «ikke-russere».

varsskrift for dårlig politiarbeid?
i brystkassen. A har beskrevet
slaget fra XXX som «skikkelig
knallhardt». Etter at politibetjent
A forgjeves hadde forsøkt å ta
tak i XXXs»
Hva dette egentlig innebærer
kan en jo lure på, vedtaket fra
SfP gir ingen flere beskrivelser av dette, men ikke alle som
deltar i debatten må bygge sine
innlegg på hva som er kommet
frem i det offentlige rom, noen
har tilgang på andre dokumenter, dette gjelder forbundsleder
i Politiets Fellesforbund Arne
Johannessen som i et innlegg i
Klassekampen kan fortelle oss at
Volden hadde to brukne ribbein
etter hendelsen. Isolert sett viser
det at albuen traff Volden med
en viss kraft, men det som er
mest interessant i denne sammenhengen er at forbundsleder
Johannessen har fått lest et eller
flere dokumenter som vi andre
ikke har fått sett. Hva står det i
disse dokumentene, er dette den
eneste relevante opplysningen
eller finnes det flere opplysninger i disse dokumentene som kan
belyse saken ytterligere. Hvilke
dokumenter sitter Johannessen
med? Er det en god debattstil å
komme med opplysninger fra
dokumenter som ikke alle kan ha
tilgang til?
Er det sant at Volden fikk brukket to ribbein?
2.6 Forhistorie
SfP får ikke tilgang til andre
episoder knytta til den enkelte
politimanns arbeid, når de skal
vurdere en sak.
Slik blir ikke andre mennesker
behandla, hvis noen blir avhørt
av politiet er det vanlig rutine å
sette seg inn i hva som finnes av
forskjellige avhør og dommer
i forhold til denne personen.
Hvorfor skal politifolk behandles
annerledes når de skal vurderes
opp mot eventuelle straffbare
forhold?
3.0 Hva SfP tar opp, med dekker til
i vedtaket?
3.1 Halsgrep og kunstgrep
Volden tok et halsgrep på
Obiora, dette halsgrepet førte til
disse skadene, sitert fra
«IV.1 Førsteamanuensis dr.
med/overlege Ivar Skjåk Nordrum og prof. Emeritus dr. Med
Olav Haugen»
De skriver følgende i den

foreløpige rapport datert 11.
september:
«Blødniner i bløtevevet på
halsen og mulig bruddskade på
venstre skjoldbrusk anses å være
følger av stump vold. Bloduttredelser, sammenholdt med funn av
punktblødninger i øynenes bindehinner tyder på at dødsårsaken
skyldes kvelning. Det er imidlertid mulig at mekanisk press mot
halsen kan ha utløst hjertestans
via nervøse mekanismer.»
I den endelige rapporten datert
9. november skriver de:
«IV: Dødsårsaken kan ikke
fastslås med sikkerhet, men ved
å sammenholde opplysninger gitt
fra Spesialenheten for politisaker, avhør av mistenkte og
vitner og resultat av rekonstruksjon med obduksjonsfunnene og
kjemiske analyser, er det likevel
sannsynlig at døden skyldes kvelning (surstoffmangel).
V: Hendelsesforløpet taler for
at nå avdøde, som trolig var i
sterk sinnemessig opprør, har
kommet i en åndedrettet meget
kritisk situasjon ved at det først
ble anlagt «halsgrep» og at han
deretter ble lagt i maveleie iført
håndjern. På et tidspunkt har
det dessuten vært øvet trykk mot
brystkassen slik at pustebevegelsen har vært ytterligere hemmet
mens han fortsatt var bakbundet
og lå i maveleie.»
De medisinsk sakkyndige
mener altså at halsgrepet hadde
stor betydning både i forhold til
det rent fysiske, «blødninger i
bløtvevet og mulig bruddskade
på venstre skjoldbrusk» og at han
hadde kommet i et «sterk sinnemessig opprør».
Hadde Volden lov til å sette
dette halsgrepet? SfP mener
tydeligvis det, sjøl om de ikke
noen gang drøfter eller argumenterer for dette. De skriver
følgende, på side 12, to første
avsnitt:
«politibetjent As grep om
halsen på XXX. Med bakgrunn i
en straffesak fra Bærum hvor en
18 år gammel gutt døde etter å
ha vært holdt i et såkalt halsgrep pekte Justisdepartementet i
rundskriv til Politimestrene i mai
1991 (G-7/91) på de risikofaktorer som foreligger ved bruk av
halsgrep, blant annet som følge
av nedsatt blodtilførsel til hjernen, tilstopping eller innsnevring

av luftveiene og irritasjon av
nervesentre. Det ble ved rundskrivet nedsatt forbud mot slikt
grep. Justisdepartementet foretok
ved rundskriv til Politimestrene
av januar 2002 (G-20/92) en
presisering av det tidligere rundskrivet og anfører her;
«Det grep det her er snakk om,
det såkalte halsgrep kan beskrives som et grep en polititjenestemann tar ved å legge hendene
eller armen rundt den pågrepnes
hals og med varierende grad av
kraft trykke mot halsen slik at
den pågrepne passiviseres og
holdes fast.»»
Da skulle vel saken være grei,
Volden har festa et ulovlig grep,
dette var en del av årsaken til at
Obiora døde, med andre ord, det
foreligger tjenestefeil.
Så foretar SfP et kunstgrep, et
raskt kunstgrep, de skriver:
«I samme rundskriv åpnes for
at halsgrep kan benyttes i nødvergesituasjoner.»
Hvorfor blir ikke dette avsnittet
fra G-20/92 sitert? Skrev Justisdepartementet bare at det var
lovlig å bruke det i nødverge?
Skrev de ikke noe mer?
Var Volden kjent med at det
fantes en slik åpning for nødverge? SfP har jo ellers gjennomført en grundig undersøkelse
av hva norske politimenn har fått
undervisning i og ikke.
Det viktigste spørsmålet er
imidlertid om det finnes egne
nødvergeregler for politiet enn
for andre personer i dette landet?
I Norge er nødvergereglene slik
at en skal stå overfor veldig
konkrete situasjoner der en ikke
har anledning til å rømme unna
og der livstruende forsvar synes
som det eneste virkemiddelet
for å unngå alvorlige skader på
egen eller andres person. Da kan
nødverge forsvares.
Var Volden i en slik situasjon?
Hadde han ikke mulighet for å gå
ut av situasjonen? Han hadde fått
Obiora i bakken i resepsjonen
ved å kaste seg på ryggen hans.
Kunne de ikke ha satt håndjern
på han? Kunne de ikke i verste
fall ha rygga bort fra Obiora?
Det er rimelig sikkert at Obiora
ikke var et sjarmtroll før han ble
prøvd ført ut av Volden og politi
B, men frem til da hadde han
ikke vært fysisk truende, i alle

fall ikke på noe nivå som skulle
lede inn i en nødvergesituasjon.
Heller ikke den fysiske konfrontasjonen mellom Volden, politi B
og Obiora kan kalles en nødvergesituasjon der livsfarlige grep
kunne settes.
Volden innrømmer dette i klartekst i sin egen forklaring, han
skriver, midt på side 12:
«klarer å holde igjen, så de
blir derfor dratt rundt inne i
lokalet av fornærmede. Mistenke
tenker at dette går galt, nå får de
juling.»
Lite hyggelig for en politimann
å få juling, men kvalifiserer
denne følelsen til?:
«halsgrep kan benyttes i nødvergesituasjoner.»
Politiet har ordre om å unngå så
langt som mulig å drive biljakt
på en slik måte at uskyldige
liv går tapt, med andre ord, det
er bedre at en kriminell slipper unna enn at folk som går på
veien blir skada.
Det vi derimot trygt kan
oppsummere er at Volden fra
han fikk albuen i siden kom i en
modus der Obiora skulle nøytraliseres for enhver pris. Dette
skjedde først inne i resepsjonsområdet og senere utenfor.
Dette starta inne i resepsjonsområdet med halsgrepet og
fortsatte utenfor bygningen, her
la tre politimenn seg på Obiora
til han ikke lenger klarte å puste.
Han hadde da kjempet så lenge
og så desperat at han døde. Som
vi tidligere har sitert:
«IV: Dødsårsaken kan ikke
fastslås med sikkerhet, men ved
å sammenholde opplysninger gitt
fra Spesialenheten for politisaker, avhør av mistenkte og
vitner og resultat av rekonstruksjon med obduksjonsfunnene og
kjemiske analyser, er det likevel
sannsynlig at døden skyldes kvelning (surstoffmangel).»
SfP gjør et stort nummer ut av
at det ikke har blitt undervist på
Politihøyskolen at når folk blir
liggende pressa ned i mageleie i
en periode så kan folk dø. Det er
mulig, det er også mulig at ingen
foreleser på denne høyskolen har
fortalt de fremtidige politifolkene
at hvis du kjører over en mann
med en bil så dør han mest sannsynlig, i alle fall hvis du kjører
frem og tilbake over ham i en del
minutter. Sånn er det allikevel,
når en presser en mann tilstrek-

kelig lenge ned i bakken slik at
han ikke får puste så dør han av
surstoffmangel, en trenger ikke
være rakettforsker for å forstå
dette.
Denne samla prosessen drepte
Obiora. Det var ikke et forhold
som slo veldig skeivt ut, det var
en prosess over mange minutter, den kunne og burde ha vært
stoppa.
I en kronikk offentliggjort
21. mai, skriver forbundsleder
i Politiets Fellesforbund Arne
Johannessen: «Obiora døyr på
sjukehuset seinare same dag som
han vart pågripe.» Dette er ikke
korrekt, de medisinske sakkyndige er enige om at Obiora var
død før han ble lagt inn i politiets transportbil, dette er bare
et forsøk fra Johannessen på å
tåkelegge saken.
3.2 Helheten
SfP gjør det grepet at de deler
opp hele episoden i mindre biter
og så analyserer de disse og
finner ingen skyldige. Dette er
en kjent teknikk, hvis en deler et
bilde opp i tilstrekkelig små biter
så ser en ikke lenger hva bildet
viser.
I vedtaket fra SfP finnes det til
tross for forsøket på det motsatte en rekke punkter som viser
hva som skjedde og hvorfor det
skjedde.
4.0 Oppsummering
Obiora døde, hans død krever
en skikkelig etterforskning og at
det blir tatt ut tiltale mot de som
er ansvarlige.
Denne etterforskningen må
sjølsagt gjennomføres av en
annen enhet.
Grunnen til at SOS Rasisme tar
ordet i denne saken er at dette er
en episode som ikke er løsrevet fra hudfarge, det er sterkt
tvilsomt om de brutale grepene
hadde vært satt på en hvit mann.
Vi vet nå også at det er flere slike
episoder i Trondheim.
Det dårlige arbeidet som SfP
har gjort kan ikke bli stående, det
er en skamplett.

MED ANTIRASISTISK HILSEN
KJELL GUNNAR LARSEN
HOVEDKASSERER, SOS RASISME I NORGE
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Rasistisk post i Molde
Nestformann i Molde og
omegn FpU, Sindre Kallmyr,
fikk sjokk da han fant et
rasistisk flygeblad i postkassa.
Kallmyr mener teksten bygger på
fremmedfrykt, og skjærer alle innvandrere over en kam. Han mener
det er patetisk at de kan holde på på
denne måten. Han reagerer også på
at de henger ut Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon
Hanssen.
Urovekkende
Kallmyr stilte noen dager senere
opp i lokalavisa sammen med

Anders Eikeland ifra Molde SOS
Rasisme. Han er ikke overrasket
over at dette skjedde, men synes
det er urovekkende. Begge er enige
i at flygeblader er ren svada, og at
til tross for fin innpakning står det
svart på hvitt at Norgespatriotene
er et rasistisk parti.
Ta kontakt!
SOS Rasisme er i mot å gi rasistiske og nazistiske grupper for
mye medieoppmerksomhet, men
oppfordrer alle som mottar slike
flygeblader eller andre opplysninger om lokale nazimiljøer til å ta
kontakt med SOS Rasisme.

Norgespatriotene provoserer
Flere beboere i Vestfossen i
Øvre Eiker har fått et flygeblad fra Norgespatriotene
med slagordet «Norge Fritt Norge Hvitt» i sin postkasse.
De første setningene lyder som følger: «Vær
med i kampen mot dagens svikefulle politikere, Norge er blitt et multikulturelt helvete».
Under overskriften «ettersøkt» er det et bilde
av Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne
Håkon Hanssen. De som mottok flygebladet
sier at de er sjokkert over at det finnes silke

elementer på det lille stedet som Vestfossen
er. Til tross for at det er ytringsfrihet i Norge,
mener en av beboerne at dette må være på
kanten av hva som er lovlig.

Ikke i tråd med kommunens verdier
Fungerende rådmann i Øvre Eiker, Morten
Lauvbu, sier at dette går helt imot kommunens
verdier. - Kommunen har jobbet langsiktig
mot skoler og frivillige organisasjoner for
økt toleranse og inkludering i en flerkulturell
kommune. Også Bijan Gharakhani, leder i
Buskerud Innvandrerråd er sjokkert. - Jeg
kjenner ikke til denne gruppen, men jeg vil
ikke kalle dem et parti hvis de står inne for
slike holdninger og verdier, sier han.

Nasjonaldemokratene nedlagt
Den nazistiske gruppa
Nasjonaldemokratene, som
ble stifta tidligere i år, er nå
nedlagt.

drere av landet som til nå har
kommet hit. Gruppa er registrert
i organisasjonsregisteret i Brønnøysund og har uttalt at deres mål
er å stille lister til Stortingsvalget
i 2009.

AV JON TRYGVE BERGSÅKER
Medlemmene i Nasjonaldemokratene kom blant annet fra Vigrid
og Norges Nasjonalsosialistiske
Bevegelse (NNSB). Disse oppfordres nå på Nasjonaldemokratenes
gamle nettsider til å melde seg inn
i Norgespatriotene, en nystartet
nazistisk gruppe.

Den 2. august mottok SOS Rasisme en
e-post fra Frode Gundersen som opplevde
en svært ubehagelig hendelse under sitt
besøk i Gøteborg i slutten av juli:
Hei!
Henvender meg til dere i forbindelse med en
hendelse som fant sted fredag 27. juli ved midnattstider til lørdag 28. juli.

Vi satt i lokalet i cirka 15-20 minutter etter
hendelsen. Som skrevet ble gruppen større og
større, og de spredde seg rundt i lokalet. Vi fikk
heldigvis tatt en taxi rett utenfor puben og kjørte
til hotellet.
Vi tok opp hendelsen med hotellvakten, som
igjen varlset politet. Vi fikk dagen etter bekreftet
at dørvakten ikke hadde varslet politet.

Jeg og min bror er gift/ samboer med hver vår
mørke jente. Den aktuelle kvelden satt vi på en
pub i Gøteborg, Harrys pub i Vasagatan. I det vi
hadde kjøpt vår første øl, ble vi kontaktet av to
unge gutter som kom til vårt bord. De stilte seg
på hver side og sa blant annet «jag skjäms over
att vara svensk når vi ser at ni er tilsammans med
slike». Videre uttalte de at vi burde passe oss og
at dette «var en fare for den ariske rase». Samtidig som de uttalte dette i noen minutter slo de
seg til brystet med knyttneven. De var uniformert
med logo på genseren.
Det var flere tilhengere som holdt seg i bakgrunnen og observerte. Vi forholdt oss i ro hele tiden,
og sa ingenting. Kort tid etter eskalerte et anntal
nynazister i lokalet fra cirka åtte til nærmere
25-30 stk. Vi følte det meget truende. Vakta ville
ikke gjøre noe, og sa at det «ble ord mot ord».
Han ville heller ikke varsle politiet, fordi han
«ikke gjorde politiarbeid».

Dagen etter var vi på shoppingtur i Gøteborg
sentrum. Ved et kjøpesenter observerte vi de
samme guttene som truet oss, sammen med firefem andre personer. Politiet kom tilstede og fikk
anmeldt hendelsen.
I ettertid fant jeg ut at de tilhørte gruppen «National motstånd» som er en stor gruppe i Sverige
og en mindre gruppe i Norge. De har internett
adresse: www.patriot.nu.
Det var en god følelse å få anmeldt disse og at
politet tok oss på alvor.
Har dere noen gode tips på hva vi kan gjøre
fremover med tanke på anmeldelsen, erstatningskrav osv.?
Mvh
Frode Gundersen

Rasistisk hip-hop gruppe i Buskerud
I mai fikk SOS Rasisme
en e-post i fra Vegard
Mehlum. Han skrev at han
hadde planer om å starte et
rasistisk hip-hop kollektiv i
Buskerud.

I mailen han skrev til Antinaziutvalget står
det blant annet: «Jeg har planer om å starte
et hiphop kollektiv, som legger vekt på å
forklare hva de jeg kaller «apekattene» driver
med i dagens samfunn. Jeg vil tydeliggjøre
med musikken hva slags samfunnsproblemer
disse forårsaker». Senere presiserte han at
med «apekattene» mener han innvandrere.

Blitt med i Norgespatriotene
Mehlum har på internett stått fram som
medlem av Norgespatriotene. På Facebook
har han og vennen Robert Alexander Guttormsen, tidligere FpU-er, startet en gruppe
for rasister. Guttormsen var kontaktperson
for Nasjonaldemokratenes Ungdom i Nedre
Eiker før organisasjonen ble lagt ned.

Abonner på Håndslag
SOS Rasisme har gjennom en rekke år hatt et utmerket samarbeid med de to danske organisasjonene Folkebevægelsen mod Nazisme og Aktive Modstandsfolk. De gir sammen ut det antifascistiske tidsskriftet Håndslag.
Håndslag kommer ut fem ganger i året, omtrent 32 sider hver gang. Tidsskriftet innholder mye
stoff om 2. verdenskrig og mye internasjonalt stoff.
Derfor tilbyr vi deg nå å abonnere på Håndslag.
For å abonnere må du gjøre to ting:
• Fylle ut og sende inn slippen nedenfor
• Sende inn 150 kroner til konto 7874 05 34652 – husk
å merke innbetalingen med navn og adresse.
AN 3–07

Jeg vil abonnere på Håndslag.

Navn: ______________________

Adresse: ____________________

Kun innvandring
I følge gruppas nettside vil de
kun ta opp innvandringsrelaterte
saker i handlingsprogrammet sitt.
De ønsker å stoppe all innvandring
til Norge og sende ut alle innvan-

Nazistisk bakgrunnshistorie
Alle framstående ledere og
kontaktpersoner i Norgespatriotene er unge menn i tjue- og tredveårene, men deres kontakt med
nazismen går langt tilbake i tid.
Øyvind Heian deler hus med den
godt voksne Vigrid-lederen Tore
Tvedt og Tommy Andre Utheim,
som er medlem av Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse. Han
har i tillegg utvidet våpentillatelse
og bestefaren hans tjenestegjorde
i Waffen SS.

Naziterror i Gøteborg

Postnr: _____________________

På Nasjonaldemokratenes
gamle nettsider står det at disse to
nazigruppene jobber for å slå seg
sammen. Foreløpig ser det ut til
at landsledelsen i Norgespatriotene forblir den samme som før
sammenslåingen, uten supplering
fra Nasjonaldemokratenes siste
ledelse. Norgespatriotene ledes
av vigrideren Øyvind Heian som
blant annet er dømt for drapstrusler
mot justisminister Knut Storberget
og for besittelse av barneporno.
Nasjonaldemokratenes siste
leder, Torgeir Bjelland, er nå kontaktperson for Norgespatriotene i
Rogaland.

Kontaktpersoner
Heldigvis har ikke Norgespatriotene mange medlemmer, selv om
de kan ha et høyt aktivitetsnivå.
De fleste som står oppført som
kontaktpersoner rundt om i landet
er enkeltstående medlemmer uten
grupperinger rundt seg. De stedene de har størst oppslutning
og er farligst er i Buskerud og
i de tettbygde strøka i Agderfylkene. Kontaktpersonen deres
i Buskerud heter Asbjørn Tollefsen. I Aust-Agder heter kontaktpersonen Gideon Rydningen
og Tommy Andre Utheim i
Vest-Agder.

Norsk par på ferie fortviler:

Adressaten betaler
for sending i Norge

Distribueres av
Posten Norge

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo
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• Quisling-utstilling satte ny besøksrekord (BILDE)
Quisling-utstillingen i Brekkeparken har skapt enormt stor
oppmerksomhet, melder Varden. Over 11000 mennesker har
sett Quisling-utstillingen til Telemark Museum.
– Vi har ikke endret utstillingen etter åpningen. Men vi vil
gjøre den litt annerledes neste år. Blant annet vil vi fjerne
listene med navn på deporterte jøder. Vi har aldri ønsket å
støte jødene og Jødisk Museum. Vi vil også gjøre deler av
utstillingen lettere tilgjengelig, sa prosjektleder Fiskum til
Varden.
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• Nazist drepte
fangevokteren sin

• Spredde nazistiske flygeblader

Da den 27 år gamle nazisten Curtis
Allgier skulle følges til et legebesøk
mandag 25. juli i Salt Lake City av en
bevæpnet fangevokter, så han sitt snitt
til å flykte fra fengselsoppholdet, melder
Dagbladet. Den dramatiske rømningen
endte med at Allgier drepte fangevokteren Stephen Anderson. Selv ble Allgier
igjen pågrepet, ifølge Dagbladet.

Norgespatriotenes leder, Øyvind Heian, som ble dømt for trusler mot justisminister Knut Storberget, publiserte i juni flygeblader hvor han hetset flere norske
politikere samtidig som han oppfordret folk til å spre løpesedlene, ifølge iOslo.
Politikerne blir «etterlyst» for grov kriminalitet som medvirkning til overfall,
ran, voldtekt, drap, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, landsforræderi, terror,
folkemord med mer.

Flyktningutvalget

Asylsommer
I likhet med i fjor har denne våren og sommeren vært
sterkt preget av situasjonen til de afghanske asylsøkerne.
Etter sultestreiken i fjor sommer ble de lovet av regjeringen at flere
skulle få ny behandling og at ingen skulle sendes ut før jul. Dessverre
brøt regjeringen løftene allerede etter én uke og i løpet av året ble
over 150 afghanske asylsøkere tvangsreturnert til krigen.
Da afghanerne så at det ikke nyttet å få regjeringen til å holde løftene
sine, satte de igang en ny aksjon. Med støtte fra SOS Rasisme og Støttenettverket for afghanske flyktninger begynte de den 19. mai en 650
kilometer lang marsj langs pilegrimsleden fra Trondheim til Oslo.
Den fikk mye medieoppmerksomhet og ble omtalt som Asylmarsjen. Da afghanerne kom frem til Oslo slo de leir på plenen utenfor
stortinget med en utstilling om deres kamp for opphold og situasjonen
i Afghanistan. Det ble holdt flere appeller til støtte for dem, blant
annet av Ågot Valle som akkurat da kom hjem fra Afghanistan med
Stortingets utenrikskomite.
Det virket en stund som om det skulle bli et positivt utfall, da til og
med Utlendingsnemnda (UNE) sa at de skulle behandle sakene til
de 42 afghanerne som deltok i marsjen på nytt. Ett døgn senere kom
svaret, og det var negativt for alle.
Natt til 21. juni slo politiet til på Eidsvolls plass. Over 50 politimenn,
14 biler og en buss slo til mot afghanerne som demonstrerte fredelig
utenfor Stortinget. Uten at noen av dem løftet en finger ble de ført til
Utlendingsenheten ved Grønland politistasjon. Av de 42 afghanerne
som ble arrestert den kvelden, ble 21 sluppet fri samme natt. De andre
21 ble sendt til Trandum for å tvangsreturneres til Afghanistan. På
tross av store protester ble 20 av dem sendt til Kabul.
Det er nå over en måned siden de afghanske flyktningene ankom
Kabul. Begrunnelsen for tvangsreturen var at de kunne returnere til
trygge områder hvor de har tilknytning. Virkeligheten som møtte dem
i Kabul var ganske annerledes. Der var det ingen som turte å ta dem
med til de såkalt «trygge» områdene på grunn av sikkerhetssituasjonen. Afghanerne fikk bo på et senter i Kabul i 28 dager. Etter det ble
de kastet på gata uten noen andre penger enn det norske støttespillere
har klart å sende dem.
Uten noen kontakter eller tilknytning har de ingen fremtid i krigsherjede Kabul og de fleste har nå flyktet ut igjen av Afghanistan, til
Pakistan og Iran for å gjøre et nytt forsøk.
SOS Rasisme mener at UNE, med direktør Terje Sjeggestad i spissen, bevisst har handlet uforsvarlig. Det virker som om det har vært
viktigere for dem å vinne denne saken enn å virkelig ta hensyn til
om asylsøkerne trengte beskyttelse. UNE har fått advarsler fra alle
kanter om hva som kom til å skje om de sendte ut afghanerne, uten å
høre på dem. De kan heller ikke på noen måte ha gitt asylsøkerne en
ny og grundig individuell behandling på ett døgn. Alt tyder derimot
på at det var et spill for å få kastet dem ut raskere. Når utlendingsmyndighetene prioriterer å få kastet flest mulig ut fremfor å sørge
for at alle som faktisk trenger det får beskyttelse er det noe perverst
med systemet.
Slik det har utviklet seg bør Terje Sjeggestad gå av som direktør,
og Utlendingsnemnda reformeres.
Simon Souyris Strumse
Flyktningutvalget

Situasjonen for MUF-erne i Norge,

et liv i uvisse skjebner!
På slutten av 1990-tallet kom det en større gruppe kurdiske
asylsøkere fra Irak til Norge. De fleste ble ikke ansett for å
være flyktninger, men kunne heller ikke returneres til Irak
på det daværende tidspunkt av praktiske grunner.
I 2000 strammet kommunalminister Odd Roger Enoksen (Sp)
inn og en ny praksis ble innført.
I stedet for ga den norske staten
2000 kurdiske flyktninger fra
Nord Irak en «kollektiv, midlertidig oppholdstillatelse, uten rett
til familiegjenforening praksis for
kurdiske asylsøkere».
I 2001 avviklet den nye kommunalministeren Syvia Brustad (Ap)
MUF- ordningen. Dermed ble det
et spørsmål om hvem av MUFerne som kunne bli, og hvem som
måtte ut av landet. I februar 2002
fikk MUF-erne utvidet oppholdstillatelsen ett år til og i 2003 fikk
de bli i Norge fordi det var umulig
å sende dem tilbake på grunn av
krigen i Irak. Kommunalminister
Erna Solberg (H) gjorde det klart i
2005 at bare kurderne i jobb kunne
få bli og hun krevde at MUF-erne
måtte ha vært i arbeid i minst ett
år for å få opphold i Norge. De
som ikke var i arbeid måtte ut. I
et brev 23. januar blir Kommunaldepartementet orientert om at 844
kurdere hadde søkt om arbeidstillatelse etter den nye forskriften.
Over 500 søknader var innvilget i
henhold til forskriften, mens 197
personer hadde fått opphold etter
sterke menneskelige hensyn.
MUF-erne har bodd her i over åtte
år i usikkerhet og fortvilelse, uten
noen rettigheter. MUF-forskriften
ble endret fra 1. mai 2007 og UDI
startet behandlingen av MUFsakene som har vært stilt i bero
det siste året og de sa at de fleste
sakene vil være ferdigbehandlet
innen 1. november 2007. De
kunne ikke si noe om når de enkelte
sakene vil være ferdig behandlet.
Det gis en særskilt bestemmelse
om fornyelse, og kravene til identitet skjerpes.

– Regjeringen har besluttet at tillatelsene til om lag 200 MUF-ere
ikke skal fornyes på samme vilkår
og etter samme lave terskel som
UDI ga førstegangstillatelsene på.
Spørsmålet om opphold skal vurderes på nytt, denne gang i tråd
med ordinær praksis, sa arbeids- og
inkluderingsminister Bjarne Håkon
Hanssen. – Fast praksis tilsier at
det blant annet kan legges vekt på
helsemessige forhold, hensynet
til barn, forholdene i hjemlandet, botid, innvandringspolitiske
hensyn mv. UDI vil vurdere hver
sak individuelt og jeg kan ikke si
noe om utfallet av sakene, fortsatte
Bjarne Håkon Hanssen.
De må først skaffe «G-pass» fra
den irakiske ambassaden i Stockholm, fordi en irakisk ambassade
ikke finnes i Norge. Dette vil ta
minst ett år. De må få en tillatelse
hvor det stilles krav om at G-pass
skal fremlegges innen 15. mars
2008. UDI vil i utgangspunktet
kun legge G-passene til grunn
dersom der er utstedt på bakgrunn
av personlig fremmøte av MUF-ere
selv. I saker hvor søknad om pass
ikke er fremmet ved den irakiske
ambassaden i Stockholm, må det
dokumenteres at søkeren har møtt
personlig for irakiske passmyndigheter.
Det normale botidskravet for
norsk statsborgerskap er syv år.
De fleste av MUF-erne har hatt
lange perioder med ulike former
for midlertidige tillatelser, men
Arbeids- og inkluderingsdepartementet ba direktoratet i et brev den
06. juli 06 om å stille behandlingen
av søknader om statsborgerskap fra
søkere som tidligere har hatt såkalt
MUF-tillatelse i bero. MUF-erne
har søkt om ordinær arbeidstillatelse i årevis, men de har aldri fått
innvilget det.

MUF-erne består av forskjellige
aldersgrupper, noen er over 60,
noen jobbet før og er blitt syke
eller har fått yrkesskader. Mange
av dem er familier med barn, men
den norske staten ikke har tatt noen
hensyn til dem.
Barns tilknytning til Norge skal
tillegges større vekt enn i dag. Det
er regjeringens politikk at det ved
vurdering av sterke menneskelige
hensyn skal foretas en selvstendig
behandling basert på barnas situasjon. - Nå skal det gis opphold
dersom barna har opparbeidet sterk
tilknytning til Norge som følge av
lang botid her, sa Hanssen til
Dagsavisen den 31. mai 2006.
Både Senterpartiet og SV mener
Norge skal følge FNs anbefalinger
i spørsmålet om tvangsutsending
av asylsøkere. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon
Hanssen sier nå at Norge ikke
følger UNHCRs anbefalinger på
alle punkter når det gjelder tvangsutsending av asylsøkere. Men
både Sp og SV ser det som svært
viktig at Norge nettopp skal følge
UNHCRs anbefalinger. I Soria
Moria-erklæringen har regjeringen
lovet at den i større grad en den
foregående Bondevik-regjeringen
skal følge FNs anbefalinger.
Vi krever at den norske staten
slutter med de store uregelmessighetene overfor MUF-erne. Den
norske asylpolitikken er urettferdig
og tilfeldig. Dette er i strid med
folkeretten og individuell behandling av asylsaker. Den rød-grønne
regjeringen har sittet ved makten i
snart to år, men i praksis har ikke
regjeringen innfridd det som har
blitt lovet i Soria Moria-erklæringen.

AV BAGHI TALEB OL ELM
LEDER, KURDISK ASYLSØKERGRUPPE
AV SOS RASISME I OSLO
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SOS Rasisme og Likestillings- og diskri

– sammen for et fordom

Et spill på folks
fordommer?
Noen lurer kanskje på hvorfor SOS
Rasisme engasjerer seg i valgkampen. «Er
ikke SOS Rasisme partipolitisk uavhengige» kan noen spørre. Jo, SOS Rasisme
er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
Allikevel er valgkampen noe vi må engasjere oss i, dessverre.
Foto: Adam Tumidajewicz

Det har de siste årene blitt tydelig at det
finnes svært kyniske krefter i dette landet,
krefter som er villige til å stemple hele
folkegrupper som kriminelle for å få økt
oppslutning.
Å spille på rasisme skaper frykt og falske
motsetninger blant folk, det gir ofte billige
poenger og nye stemmer.
Vår oppgave i valgkampen er først og
fremst å være vaktbikkja som holder valget
fritt for løgner og brunt grums. Vi vil jobbe
i forkant for å få velgere og politikere til å
ta aktiv avstand fra rasisme, og vi vil tilbakevise rasistenes løgner når de stikker hodet
fram i media.
Våre mange lokallag er nøkkelen vår til
å «vinne» denne valgkampen. Hvis alle
lokallag har aksjoner på gata, sender pressemeldinger og leserinnlegg, inviterer til
åpne møter og utfordrer politikerne – da er
vi mye nærmere en valgkamp fri for rasisme
og feige løgner.
Som velgere har også våre 47 000 medlemmer mulighet til å ta et tydelig standpunkt.
Still partiene kritiske spørsmål, ikke vær en
passiv velger. Boikott «partier» som Demokratene, som har rasisme og muslimhets
som sin viktigste valgkampsak.
Godt valg!
Med antirasistisk hilsen
SOS Rasisme i Norge

3. juli signerte toppolitikere fra alle de største partiene en erklæring om å holde valgkampen fri
for diskriminering. Erklæringen, som er en videreføring fra tidligere Senter Mot Etnisk Diskriminering, ble lagt fram og signert på kontorene til LDO.
Det er med utgangspunkt i denne erklæringen SOS Rasisme vil samarbeide med LDO gjennom valgkampen.
SOS Rasisme oppfordrer alle våre lokallag til å følge opp erklæringen overfor sine lokale partier, for å sikre at
valget holdes fritt for rasisme og diskriminering.
Dette kan gjøres gjennom såkalte «valgvakter», som oppsøker partienes stander for å spørre dem ut om rasisme
og diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås vil selv være tilstede som valgvakt ved
noen av partienes stander.
SOS Rasisme og LDO ser fram til arbeidet for å holde valgkampen fri for rasisme!
• LDO er et statlig men faglig
uavhengig organ under Barneog likestillingsdepartementet,
som skal føre tilsyn med og
medvirke til at bestemmelsene
nevnt i diskrimineringsombudsloven § 1 annet ledd
overholdes.
• Ombudet ble opprettet 1.
januar 2006, med kontorer i
Grensen i Oslo.
www.ldo.no
www.bevisstvalg.no

Besøk våre kampenjesider:
www.sos-rasisme.no/valg

Stem mangfold
Som en del av valgkampanjen har
LDO laget en brosjyre under parolen
«stem mangfold». Hensikten er å
bevisstgjøre velgerne om muligheten
for å prioritere kandidater, for å sikre

at kommunestyrerepresentantene
speiler befolkningen.
For SOS Rasisme ligger det en
utfordring i at færre enn en av

Brune grupper
Det finnes noen «partier» og grupper på ytterste høyre, som har både brun politikk og mye grums blant medlemmene sine. De utgjør ingen stor fare i dag, og
de færreste klarer å samle nok underskrifter til å stille til valg. Allikevel kan de
små gruppene spre mye rasisme i valgkampen, hvis vi ikke gjør noe med det.
Å stoppe propagandaen fra disse rasistiske
gruppene er viktig, enten det spres gjennom
offentlige torgmøter, løpesedler eller andre
kanaler. Å la disse gruppene få spre rasismen
sin er det samme som å tvinge antirasister
og minoriteter til å la seg forhåne og undertrykke.
Demokratene
Demokratene ble stiftet i 2001, av utbrytere
og ekskluderte medlemmer fra Fremskrittspartiet. «Partiet» har markert seg ved å ha
profilerte medienisser som Vidar Kleppe, Jan

hundre represe
vestlig» bakgru

Simonsen, Ole Klemetsen og Gry Jannicke
Jarlum på listene sine. Kombinert med sterkt
rasistiske og innvandrerfiendtlige utspill har
dette gitt den knøttlille gruppen forholdsvis
mye oppmerksomhet.
Demokratene har helt siden starten vært et
arnested for ekstreme rasister og nazister, og
årets valg er intet unntak.
I år stiller blant annet Hege Søfteland opp på
3. plass på bydelslista i Østensjø i Oslo. Søfteland har en fortid fra «Nasjonalalliansen» og
«Norsk forening». Hun deltok på det famøse

Antirasistiske
bidra til mangf
ekstra personst
– Sett kryss v
på stemmesedd

nazimøtet på Godlia kino i 1
med FrP-er og Vidar Kleppes
Hedstrøm.
På 15. plass i Oslo stiller ogs
Sundvor. Han startet nazigruppa
sjonalsosialistiske Bevgelse», o
i dannelsen av «Nasjonaldemo
har nå gått over til Øyvind H
spatriotene»

Det er sterke bånd mellom De
FMI.
Kontor: Kristiansand
Leder: Vidar Sveinung Kleppe
Sekretær: Christen Krogvig
Stiller lister i flere kommuner og fylker ved

Folkebevegelsen mot innvandrin
FMI hadde sin storhetstid på sl
begynnelsen av 90-tallet. For et p
det blåst liv i organisasjonen, o
bak enkelte lokale løpeseddelak

imineringsombudet

msfritt valg

Høyre (Prinsipprogram)
«Høyre mener at Norge har et medansvar for mennesker som må flykte fra sitt land av politiske
grunner. Norge må derfor ta imot flyktninger i samsvar med våre internasjonale forpliktelser.
Med utgangspunkt i at mennesker er likeverdige, vil det ideelle være fri menneskelig bevegelse
over landegrensene. Fordi mobiliteten på tvers av landegrensene er stor og uforutsigbar, er det
imidlertid vanskelig for en stat å føre en innvandringspolitikk som skiller seg vesentlig fra
nabolandenes. Høyre ønsker en innvandringspolitikk der fri menneskelig bevegelse først og
fremst er betinget av den enkeltes mulighet til å forsørge seg selv og sine.»
Kristelig folkeparti (Politiske kortprogram 05-09)
«Hverdagen for mange innvandrere i Norge kan være vanskelig. Skeptiske holdninger i befolkningen fører til at mange med fremmedkulturell bakgrunn blir diskriminert. Diskrimineringen blir
spesielt synlig på arbeidsmarkedet, som er en viktig arena for å bli akseptert i samfunnet. Her må det
være nulltoleranse for rasisme. Minoriteter er ikke integrert i det norske samfunnet slik vi kunne ønske.
Utfordringen i forhold til kriminalitet blant ungdom med minoritetsbakgrunn må tas på alvor, men KrF
vil gå sterkt imot stempling av grupper på bakgrunn av enkelttilfeller.»

e velgere kan derfor
foldet ved å avgi
temmer:
ved navnene
delen.

så Aage Johan
a «Norges Naaog var ledende
okratene». Han
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årets valg.

ng
lutten av 80- og
par år siden ble
og de har stått
ksjoner.

Arbeiderpartiet (Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007)
«Arbeiderpartiet vil:
• ha en positiv holdning til å ta imot flyktninger i kommunene.
• arbeide for å tilpasse introduksjonsordningen til den enkeltes kompetanse og interesse.
• forbedre og effektivisere godkjenningsordningene for utdanning tatt i andre land, og bedre
mulighetene for å få godkjent «realkompetanse» for de som ikke kan skaffe papirer eller har
arbeidet lenge i praktiske yrker.
• at arbeidsinnvandrere informeres om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv og velferdssystem.
• etablere tilbud om gratis kjernetid i barnehagene for alle 4 og 5-åringer i områder med høy
andel minoritetsspråklige barn.
• foreta en bred gjennomgang for å forbedre språkopplæringen for minoritetsspråklige barn.
• gjennomføre tiltak for å forebygge og begrense ulovlig langtidsfravær fra skolen.
• bevisstgjøre arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor i forhold til rekrutteringspolitikk.
• arbeide for økt deltakelse fra barn med innvandrerbakgrunn i fritids-, kultur- og idrettsaktiviteter.
• styrke arbeidet mot tvangsekteskap og omskjæring.
• etablere møteplasser hvor innvandrerkvinner kan inkluderes i sitt nærmiljø.
• styrke tilskuddet til frivillige organisasjoner som arbeider med integrering.»
Fremskrittspartiet (Lokalpolitisk prinsipprogram 2007 - 2011)
«Fremskrittspartiet mener primært at flyktninger/asylsøkere best kan hjelpes i sine geografiske og
kulturelle nærområder. I stedet for å bosette flyktninger/asylsøkere i Norge, bør Norge bidra til å dekke
utgiftene til flyktningmottak i deres naboland, eller andre nærliggende områder. Fremskrittspartiet
støtter imidlertid at Norge tar imot et begrenset antall overføringsflyktninger, godkjent av FN.»

entanter har «ikkeunn.

1995, sammen
venn Øystein

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

– Gi personstemme til
så mange du vil.
– Du får størst effekt når du gir
personstemmer til kandidater
med uthevet skrift.
– Før opp navn fra andre partier.

På sine nettsider oppfordrer de velgere i
Kristiansand til å dele ut rasistiske løpesedler,
og å stemme på partier som er imot bygging
av moské i byen.
Kontor: Ingen
Nettredaktør: Bjørnar Røyset (Kristiansund)
Nestleder:Jan Høeg (Larvik)
Stiller ikke lister ved årets kommunevalg.

Norgespatriotene
«Norgespatriotene» startet som en nettside
for den kjente Vigrid-nazisten Øyvind Heian.
Han har nå klart å slå sammen kreftene med
tidligere medlemmer av nå nedlagte «Nasjonaldemokratene». De har trykket opp over
100 000 løpesedler med grovt rasistisk innhold, og forsøker å spre disse i stort omfang
under valget.
Kontor: Ingen
Leder: Øyvind Heian (Larvik)
Nestformann: Anders Ringdal (Kornsjø/ Halden)
Stiller ikke lister ved årets kommunevalg.

Rød Valgallianse/ Rødt (Antirasistisk manifest)
«Det er rasisme når grupper blir stengt ute fra boligmarkedet, arbeidslivet og sosiale miljøer på grunn
av etnisk opprinnelse eller hudfarge, ikke fremmedfrykt. Det kapitalistiske systemet og ikke minst
den regjerende markedsliberale tankegangen skaper fremmedfiendtlige og rasistiske holdninger blant
folk. Arbeidsløshet og økte sosiale forskjeller skaper uro og utrygghet, og sinnet over dette blir ledet
vekk fra overklassen og mot svake grupper. Det er tryggere å være sint på de som «ikke er som oss»,
enn å innse at samfunnet må endres. Raseri over arbeidsløshet kan rettes mot systemet, men det kan
også rettes mot at «utlendingene tar jobbene våre».»
Senterpartiet (prinsipp- og handlingsprogram 2005-2009)
«(...)Tendenser til fremmedfrykt og rasisme i samfunnet må motvirkes på alle plan. Samtidig må
integreringsarbeidet styrkes slik at flyktninger og asylsøkere kan fungere best mulig i det norske
samfunnet. Senterpartiet har som mål at alle skal ha mulighet til arbeid og deltakelse i det norske
samfunnet. Deltakelse og ansvar er viktig både for at samfunnet skal kunne nyttiggjøre seg alle ressurser i befolkningen, og for at den enkelte skal kunne påvirke sin egen livssituasjon.
Et godt samfunn er et samfunn der mangfold blir sett på som en ressurs og et gode. Derfor er vern
om individets rett til å bevare og gi uttrykk for sin kulturelle og religiøse identitet et mål. Samarbeid
og kunnskap er nøkkelen til toleranse. Skolen, arbeidslivet og organiserte fritidsaktiviteter er viktige
møteplasser.»
Sosialistisk venstreparti (Valplattform for kommunevalkampen 2007)
«I lengda er det ingen som tener på at grupper blir haldne utanfor. Eit inkluderande samfunn må
både godta ulike grupper sin rett til å være annleis enn majoriteten og legge til rette for at alle skal
kunne ta del i fellesskapet. Å legge til rette for og nytte seg av dette på ein god måte er avhengig
av lokalt engasjement og lokale ressursar. SV vil ha ein kommune fri for diskriminering, rasisme og
homofobi. SV vil jobbe for universell utforming og gjennomgang av møteformer og informasjon slik at
alle kan delta på like fot.»
Venstre (Prinsipprogram)
«Innvandring og kulturelt mangfold er en ressurs for Norge og både nødvendig og naturlig. Integrering er et gjensidig ansvar og en gjensidig prosess, som krever respekt og stiller krav til begge
parter. Vi må motarbeide undertrykkende holdninger. Den viktigste arenaen for integrering er skolen.
Skolens flerspråklige kompetanse må styrkes.»
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Tips oss! tips@sos-rasisme.no
Kontakt oss på e-post: au@sos-rasisme.no eller telefon 23 35 32 00 / 52 71 21 75

Rasistiske uttalelser:

Hva kan et lokallag gjøre?
Her er noen forslag til tiltak
lokallag kan gjennomføre:

De siste månedene har flere politikere kommet med hårreisende uttalelser, som viser nettopp hvorfor det er så viktig å vokte valgkampen:
– De som avslører en som oppholder seg ulovlig i landet og som sørget for at myndighetene får tak i denne,
skal få en kommunal dusør på 25 000 kroner.
Kenneth Rasmussen (Demokratene Bergen) til Bergensavisen, 4. august

1. Erklæring til partiene
Valgerklæringen finnes på www.sos-rasisme.no/valg. Kontakt
lokalpartiene i deres kommune, og inviter de til å skrive under.
Inviter også lokalavisa, så folk får vite hva partiene har lovet.

– Vi vil innføre en kunnskapstest om Norge, krav om at man behersker norsk språk og er norsk statsborger
for å ha stemmerett ved høstens valg. Det er nærmest latterlig at andre partier oversetter valgmateriellet sitt
til fremmede språk som urdu og tyrkisk for å få innvandrere med stemmerett i tale
Per Willy Amundsen (FrPs innvandringspolitiske talsmann) 12. juli

2. Stikkprøver
Ta «stikkprøver» i valgbodene. Aktivister utgir seg for å være
vanlige velgere, og prøver gjennom et sett spørsmål å avdekke
grumsete holdninger hos partimedlemmene. SOS Rasisme videreformidler alle funn til LDO.

– Når disse guttene (afghanske flyktninger) har klart å komme seg fra Trondheim til Oslo på egne bein, så
er de sterke nok til å gå videre ned til Afghanistan og delta i gjenoppbyggingen og motstandskampen der.
Arild Stokkan-Grande. (APs innvandringspolitiske
talsmann) til Klassekampen, 19. juni
– Slik jeg ser det så er det i hovedsak personer med
ikke vestlig bakgrunn som står for volden.
Steinar Andersen (Kristiansand Frp ) på bloggen
sin 3. august

Gjerstad FrP:

Brukte naziside

Det vakte oppsikt da Jan Fred Pedersen
– Norge er vårt fedreland og vi er en nasjon av
(FrP) brukte den nazistiske internettsiden
nordmenn, selv om både pakistanere og somaliere
prøver å innbille oss at de er like gode nordmenn, www.rxnm.net som referanse i sitt personangrep på lederen i Gjerstad SOS Rasisme,
og kan vifte med et norsk pass.
Svein-Otto Nilsen (Politisk nestleder for Demokra- Hanne Höglind, under en politisk debatt på de
tene) på partiets nettsider.
såkalte «Gjerstadsidene».

Materiell til
Valg mot rasisme
Bestill materiell til valgkampanjen her, eller se oppdatert liste
på www.sos-rasisme.no/valg
Antall
_____
_____
_____
_____

Hva
Løpeseddel
Valgerklæring
Plakat
Plakat til håndplakat

Pris per stykk
Gratis
Gratis
Gratis
6 kr

Fornavn: _____________________________________
Etternavn: ____________________________________
Lokallag: _____________________________________
Adresse: _____________________________________
Post nr: ______________________________________
Sted: _________________________________________
NB! Materiell til privatpersoner må forhåndsbetales.
Lokallag får 40% rabatt. Husk å skrive hvilket lokallag som
skal ha materiellet!

Jan Fred Pedersen kunne
ikke svare for hvorfor
han brukte en nazistisk
gruppe som kilde for sin
kritikk av Höglinds politiske standpunkt. I stedet
valgte han å støtte opp om
RXNMs karakteristikk
av SOS Rasisme og våre
medlemmer.
– Helt klart nazi-sympati
Da Hanne Höglind
stilte krav i den offentlige debatten om en
redegjørelse for Gjerstad
FrP sitt syn på nazisme,
unnlot de å svare direkte
på slike spørsmål. Lederen i Gjerstad FrP, Gro
Anita Gundersen, nektet
for at Jan Fred Pedersen
skal ha støttet opp om
nazisme i sine innlegg i
den politiske debatten på

www.gjerstad.org. Dette
til tross for at Höglind
sammen med andre kunne
vise til hvilken side Pedersen klippet fra. RXNM er
helt tydelig en nazistisk
gruppe om man går inn
og ser på internettsiden
deres og det ble trekt
frem i debatten at personer
i RXNM står bak trusler
som har blitt framsatt
mot et av SOS Rasismes
landsstyremedlemmer.
Gundersen valgte også å
unnlate å svare på henvendelse på e-post i etterkant
av debatten. – Dette er
helt klart nazi-sympati,
sier leder i Gjerstad SOS
Rasisme, Hanne Höglind.
– Vi kan ikke akseptere at
politikere som stiller til
valg støtter nazismen på
denne måten!

3. Bekjemp rasistiske partier
Det finnes noen få ekstreme partier som både har klart rasistisk
politikk, og kjente rasister eller nazister blant partimedlemmene
sine.
Ta kontakt med kommunen deres og finn ut hvilke partier som
stiller lister til valget (gå inn på nettsiden deres, det ligger unger
«politikk» eller «Valg 2007». Finner dere rasister som stiller lister
er det viktig at de bekjempes, før de får ødelagt valgkampen.
Er dere usikre kan dere ta kontakt med SOS Rasisme sentralt.
4. Andre aktiviteter i valgkampen
– Skrive pressemelding om at dere passer på valget (vedlegg)
– Skrive leserinnlegg om rasisme og svare på andres innlegg.
– Trykke opp løpeseddel og dele ut på gata
– Invitere til åpne debattmøter om rasisme
– Være tilstede ved skolevalg/ debatter
– Lage store og små demonstrasjoner eller aksjoner
– Ta vare på rasistiske uttaleleser fra politikere og send de til
tips@sos-rasisme.no
– Anmelde rasisme til politiet

___stk Lightere kr 10,-

___stk Nøkkelbånd kr 25,-

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

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

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

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

 Jeg vil bli aktiv!
 Jeg vil bli medlem!

Navn: _____________________________________
Adresse: ___________________________________

Adressaten betaler
for sending i Norge

Postnr/ sted: ________________________________
Underskrift: ________________________________

Distribueres av
Posten Norge

Navn: ______________________________

Tlf: E-post: _____

Adresse: ___________________________
Postnr. / Sted: _______________________

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo

Telefon: ____________________________

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

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

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

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

Arbeidsutvalget AU
pb 7073, St. Olavs plass
0130 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

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

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

Plakat: Anders Eikeland
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Flyktningleir og deportasjoner
i hjertet av Norge

Foto: Eskil Hadland

De afghanske flyktningene viste da de startet asylmarsjen
fra Trondheim til Oslo at det finnes en gruppe mennesker i
Norge som kjemper en kamp på liv og død.
AV: HANNE HÖGLIND
De fortalte gjennom asylmarsjen
at asylpolitikk som gjerne presenteres ved tall og statistikker inneholder menneskeskjebner. Det er
sjelden at en får et slikt innsyn i
norsk asylpolitikk som en fikk da
45 afghanere la ut på den lange
marsjen fra Trondheim sentrum.
Stor oppmerksomhet
Marsjen fikk oppmerksomhet i
norske medier, både de nasjonale
og de lokale samt noen internasjonale medier. På veien fra Trondheim til Oslo tok lokalmiljøet imot
de afghanske flyktningene og flere
steder ble de tilbudt kost og losji,
andre steder sov de i telt og stelte
maten sin på bål. Mottakelsen de
fikk hver gang de kom til en ny by
eller bygd holdt humøret oppe til
tross for at bena var såre.
16. juni ankom marsjdeltagerne
med følge Eidsvoldsplass utenfor Stortinget i Oslo og ble tatt i
mot med middag i bispeboligen
av Oslo-biskop Ole Christian
Kvarme. Afghanerne slo senere
leir utenfor Stortinget, noe som
vakte oppsikt blant byens turister, befolkning og ikke minst
politikere.

Arresterte
Afghanerne satt i telt utenfor
Stortinget i fire dager hvor de
hadde lovlig demonstrasjon frem
til onsdag 20. juni klokken 22.00.
47 minutter over midnatt, natt til
torsdag 21. juni slo politiets lyskastere ned mot afghanerne som et
lys fra himmelen og et femtitalls
politifolk gikk til en storstilt aksjon
mot dem afghanske flyktningene
som hadde deltatt i asylmarsjen.
Reaksjonene var blandede. – Jeg
husker at jeg lo da jeg ble arrestert,
jeg lo hele veien for jeg skjønte
ikke hvor alvorlig det var, sa en
av afghanerne i etterkant av arrestasjonene.
Politiet arresterte 41 afghanere,
21 av dem ble kjørt videre fra
politihuset på Grønland til Trandum interneringsleir. De 20 som
ikke ble sendt til Trandum ble
dimmitert fra Grønland politihus
i løpet av to timer, og dagen etter
møttes afghanere og støttespillere
til demonstrasjon utenfor Stortinget hvor de var blitt arrestert
natten før.
Deportasjon
Fredag 22. juni var det fengslingsmøter i Oslo tingsrett hvor de
arresterte afghanerne ble fremstilt

for to ukers varetektsfengsling. I
en kjennelse ble det trekt frem
at vedkommendes frykt for å bli
sendt til Afghanistan forsterket
behovet for å holde ham i varetekt på Trandum. Samtlige fengslingsmøter endte med samme dom.
Flere saker ble anket på stedet.
Allerede dagen etter fengslingsmøtene gikk Politiets utlendingsenhet til aksjon for å deportere et
ukjent antall afghanere fra Trandum. Deportasjonene ble stoppet
i siste time da biskop Ole Christian Kvarme personlig engasjerte
seg i saken og ringte blant annet
direktør i Utlendingsnemda (UNE)
Terje Sjeggestad. Kvarme videreformidlet opplysninger om at flere
av afghanerne skal ha konvertert
fra islam til kristendommen. I
ettertid gikk diskusjonen rundt
hvorvidt disse opplysningene
stemte.
Lørdag 30. juni gjorde Politiets utlendingsenhet igjen klart
for deportasjon, denne gangen
mislyktes alle forsøk på å hindre
dette, og de første 13 ble sendt til
Islamabad, Pakistan og videre til
Kabul.
Mandagen etter ble ytterligere
sju deportert til Kabul. En mann
som trolig led av tuberkulose ble
ansett av Politiets utlendingsenhet
som for syk til å bli deportert til
Kabul og ble satt på Lier asylmottak i påvente av bedre helse.

De deporterte i Kabul
Da de deporterte afghanerne ankom Kabul fikk de tilbud
om å bo på IOM-senteret som styres av International Organization for Migration. Der fikk de bo i en måned før de ble
overlatt til seg selv på gata i Kabul.
De fikk tilbud om hjelp til å
komme seg til sine hjemområder,
for de fleste til Jaghori distriktet
i Ghazniprovinsen, men ingen
turte å følge dem til de farlige
hjemområdene.
De har ikke noe nettverk i Kabul,

og mange av dem har ikke lenger
nær familie i Afghanistan etter at
familiene deres ble splittet da de
flyktet for flere år siden.
Da de ble satt på gata i Kabul,
etter en måned på IOM-senteret

startet 17 av dem flukten videre
til Pakistan, som de anser som
sin eneste mulighet til å holde
seg i live. De tre andre fra asylmarsjgruppen som er deportert
til Kabul har sagt at de ikke har
krefter til å starte på en ny flukt,
de har valgt å bli i Kabul til de dør,
de regner ikke med at de kommer
til å overleve under de vanskelige forholdene i Afghanistan
særlig lenge.

Jakob kirke
Under asylmarsjen fikk afghanerne stor støtte fra kirken, og
lokale menigheter, prester og
biskoper tok i mot dem, fulgte
dem på veien og støttet dem. Etter
arrestasjonene fikk de bli utenfor
Jakob Kirke som ligger ved Akerselven i Oslo. Der slo de opp Norges
flyktningleir, midt i Oslo, noe som
igjen vakte oppmerksomhet rundt
norsk asylpolitikk og afghanernes
situasjon.
De store nedbørsmengdene som
har kommet over det sentrale Østlandet denne sommeren skapte mye
problemer for afghanerne i leiren,
og gjorde de første ukene ekstra
vanskelige for dem da de i to uker
sov i telt som var mer eller mindre
dekket av gjørme. Ved et tilfelle
kom det så mye vann at kirken sto
i fare for å ta inn vann, afghanerne
reddet kirken ved å grave diker og
drenere bort vannet.
Nå har afghanerne ligget i leir
ved Jakob kirke i over en måned
og de akter å fortsette på ubestemt
tid. Det kommer daglig besøkende
som ønsker å vise dem sin støtte,
ved å gi klær, mat eller bare en
hyggelig samtale og møte mellom
medmennesker.
Asylakademiet
26. juni startet de resterende i
leiren opp «Asylakademiet» utenfor kirken. Der har de i løpet av
sommeren fått besøk fra noen av
Norges beste professorer, lektorer
og andre foredragsholdere som har
undervist dem i en rekke aktuelle
temaer. Foredragene har blitt holdt
på norsk og oversatt til persisk. Alt
på frivillig grunnlag.
Det har også blitt holdt norskkurs
flere dager i uka. Asylakademiet
vakte stor begeistring blant afghanerne, og når noen kom på besøk
ble de vist rundt i teltet til Asylakademiet av noen svært stolte
afghanere.

Nytt håp gitt av Stornemda
To afghanske asylsøkere fikk
11. juli omgjort sine endelige
avslag i Stornemda som legger
grunnlaget for asylpraksis i
UNE. Stornemda la vekk på at
asylsøkerne ikke hadde nettverk i
Kabul, og at flyktninger ikke skal
sendes tilbake til områder utenfor
Kabul. Dette gjelder de aller fleste
afghanske asylsøkere i Norge, og
derfor sender de nå inn omgjørelsesbegjæringer og enkelte av dem
har allerede fått beskjed om at de
vil få sakene sine prøvd på nytt i
UNE opp mot det siste vedtaket i
Stornemda.
Fremtiden for afghanerne i flyktningleiren utenfor Jakob kirke er
allikevel svært usikker, de har ikke
oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse og lever i stor grad fra dag
til dag. En av dem sa: – Hvis jeg får
positivt vedtak så kan jeg kanskje
starte livet mitt om tre år.
Asylmarsjen
• Asylmarsjen gikk fra Trondheim til
Oslo fra 19. mai til 16. juni.
• Deltagerne gikk motsatt vei av
Pilegrimsruten
• Formålet med Asylmarsjen var
å skape oppmerksomhet rundt
situasjonen for de afghanske asylsøkerne med avslag i Norge.
• Antall deltagere på marsjen
varierte, men omlag 50 afghanere
deltok.
• På veien ble Asylmarsj-deltagerne
møtt av lokalsamfunn og det ble
holdt arrangementer blant annet da
de nådde Lillehammer.
• Kirken engasjerte seg i Asylmarsjen
og tilla den navnet Pilegrimsferden.
• Da deltagerne kom til Oslo ble de
invitert til Bispegården av Oslobiskop Ole Christian Kvarme.
• Ingen av de afghanske deltagerne
ble arrestert under marsjen selv om
blant annet Høyre krevde det.
• Asylmarsjen ble dekket av norske
og internasjonale media, på arabisk
TV ble Asylmarsj-deltagerne
fremstilt som konvertitter, noe som
straffes med døden i Afghanistan.
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• Arne Myrdal død
8. august 2007 døde nazisten og stifteren av
Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) Arne
Myrdal, 76 år gammel, på Lunderød/Røed
bo- og omsorgssenter. Myrdal ble kjent da
han drev nazistisk virksomhet flere steder
i Sør-Norge på 1980- og 1990 tallet. På
Sørlandet vil han bli husket for det planlagte
bombeangrepet på asylmottaket på Hove og
annen terrorisering av lokalbefolkningen.

• Slått ned med balltre
Den 3. august ble en
person slått ned med
balltre i nærheten av
Holbergsplass i Oslo og
fraktet til legevakten.
Gjerningsmennene skal
ha kommet med rasistiske
tilrop til kameratgjengen
før de ble overfalt, melder
politiet til VG.

Flyktningutvalget
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• Intel beklaget reklame En
reklame for en ny og raskere
prosessor fra Intel ble oppfattet
som sterkt rasistisk. Reklamen
viste en hvit leder som sto i
midten, med mørkhudede spurtere ved siden, som «arbeidskraft». 10. august beklaget Intel
reklamen i en blogg, melder KF
Nyheter.

• Fascinert av Vigrid etter
TV2-oppslag – tente på bolighus

• Asylsøker ble overfalt

En 18-åring som er siktet for å ha tent på
hus hvor det bodde muslimer og for å ha
trakkasert innvandrere, har vært fasinert
av Vigrid siden han var 13 år gammel. Han
hørte om Vigrid på en dokumentar som gikk
på TV2 og leste om dem på internett. Han
fikk deretter e-post-kontakt med dem, fortalte
han til Halden tingrett før prosedyren 11. mai,
ifølge Halden Arbeiderblad.

En palestinsk asylsøker ble natt til
lørdag 14. juli overfalt og mishandlet
av en lokal ungdomsgjeng i Hemne,
ifølge NRK. Politiet mente at rasisme
var ungdomsgjengens motiv da de
overfalt mannen, slo ham med tomflasker, sparket ham og truet ham på
livet. Politiet svært alvorlig på saken,
som de mener vil havne i retten.

Ashok-saken:

Lørenskog kommune stevner staten
I de to siste nummrene av
AntirasisteN i 2006 ble det
skrevet om den tragiske
saken til Ashok Jegatiswaran. Dette er hva som har
hendt i saken siden da.
AV ISELIN KNUDSEN SÆTERDAL
Lørenskog kommune har engasjert seg støtter foreldere og venner
av Ashok i saken om den umenneskelig avgjrelsen som ble tatt av
UDI og innkluderingsministeren
Bjarne Håkon Hanssen.
15. november i fjor vedtok
et enstemmig formannsakpet i
Lørenskog kommune å stille et
krav å om å få saken opp til ny

vurdering, og at kommunen skal
dekke utgifter i forbindelse med
skolegangen og trygg transport
mellom hjem og skole for Ashok.
Feilinformasjon
Bjarne Håkon Hanssen har for
andre gang uttalt seg feilaktig
til media: «Her er det fagfolk og
lekfolk blant annet fra humanitære organisasjoner som har vært
med å treffe denne avgjørelsen,
og som mener at det er til denne
guttens beste å bli sendt tilbake til
familien i Sri Lanka.» (i et intervji til NRK 31. mars 2007) Dette
er ikke tilfellet. Det humanitære
medlemmet stemte i mot og mente
Ashok skulle få oppholdtillatelse
i Norge.

Krigen eskalerer
Borgerkrigen på Sri Lanka fortsetter, titusener er på flukt og FN
anbefaler ny vurdering av alle tidligere asylsøkere. Ashok er tamil
og er derfor, i følge FNs høykommisær, i faresonen for kidnapping,
forsvinning eller drap. I tillegg til
dette har han lang tilknyttning til
Norge som forverrer hans situasjon ytterligere.På Sri Lanka er
det en generell og utbrett skepsis
til Norge og nordmenn. Lørenskog
SOS Rasisme har gått ut og krevd
et svar fra Hanssen om hva han har
tenkt å gjøre for at Ashok sin sak
skal bli tatt opp på nytt. De stiller Hanssen ansvarlig for Ashoks
trygghet.

Stevning av staten
I vinter sendte kommunen representater til Sri Lanka og Colombo,
hvor Ashok bor. Rapporten fra
teamet som kom tilbake er ikke
i på langt nær tråd med det UNE
mener om situasjonen.
I juni sendte Ashoks advokat, på
oppdrag fra Lørenskog kommune,
inn en stevning av staten ved
Utlendingsnemda. Hovedpunktet
i stevningen er at juristene mener
det har skjedd brudd på barnekonvensjonen ved utvisningen av
Ashok. Dette har også ordføreren i
Lørenskog, Åge Tovan (Ap), gjentatt ved flere anledninger. Sist da
han sendte et brev til Stortinget
før stevningen. Brevet ble aldri
besvart.

Støtte-CD utgitt
Trond Granlund, en lokal artist
i Lørenskog, har sammen med
Ashoks klassekammerater spilt
inn en CD til støtte for deres gode
venn på Sri Lanka. Singelen som
heter «Hent Ashok hjem» blir
solgt for 50,- og inntektene går til
arbeidet for å få deres gode venn
og klassekammerat hjem igjen til
venner, familie og trygge omgivelser i Norge.
Denne selges fortsatt på Lørenskog SOS Rasisme sine hjemmesider: www.sos-rasisme.no/
lorenskog
For løpende oppdateringer:
• www.sos-rasisme.no/ashok

Ensom sultestreik ga norsk asylpolitikk et ansikt
Etter 10 år på flukt fra tortur møter han igjen en
inhuman mur hos norske utlendingsmyndigheter. Vi vet at det er mange som går gjennom
samme behandling. Gjennom sultestreiken sin
ga Samir disse menneskene et ansikt.
TEKST OG FOTO: SIMON SOUYRIS STRUMSE,
FLYKTNINGUTVALGET
Den 22. juni 2002 kom Samir
al Mohamadawi til Norge. Da
hadde han vært på flukt fra Irak
og regimet til Saddam Hussein
siden 1998. En grunn til at han
flyktet, var at han ble utsatt for
alvorlig tortur av det irakiske regimet. Det førte til at han fikk høyre
armen amputert, noe som gjorde
det enda vanskeligere å overleve
under et fiendtlig regime. Han så
seg derfor nødt til å flykte for
nesten 10 år siden.
Da han kom til Norge og søkte
om asyl ventet han i bortimot et
år uten å få svar. Det brøt ut krig
i Irak og han ble desperat etter
å slippe å bli sendt tilbake. Han
dro derfor til Tyskland for å søke
asyl der. Der ble det avslørt at han
hadde søkt i Norge først, og med
hjemmel i Dublin-konvensjonen
ble han derfor deportert tilbake
til Norge.
Nå har han fått endelig avslag
på asylsøknaden og i november
2006 ble han overført til Lier
asylmottak. Det er et ventemottak for flyktninger med endelig

avslag. AntirasisteN
har tidligere skrevet
om hvordan Lier
asylmottak behandler sine innsatte verre
enn de strengeste
norske fengsler. Det
har også vært et problem for de som bor
på Lier at de ikke får
godt nok legetilsyn.
På tross av at en norsk
lege slo fast at Samirs
psykiske tilstand var
blitt forverret etter et
tidligere opphold i
asylmottaket på Lier,
er dette det eneste
botilbudet han har i
dag. Siden han kom
til Lier har Samir sultestreiket
mesteparten av tiden, og bare
tillatt seg selv pauser for å få nok
krefter til å starte en ny streik.
20. juni, etter å ha sultestreiket
i hele 29 dager foran Jakobskirken, kollapset han og ble brakt til
sykehus.
Det er inhumant av norske myndigheter å tvinge mennesker til å
lide seg gjennom så mye, bare for
å få oppfylt rettigheter som burde

være en selvfølge. Å tvangsreturnere flyktninger til Bagdad i
det hele tatt, slik situasjonen er
der nå, er helt uakseptabelt. Når
dette i tillegg gjelder en 70%
invalid mann som ikke har vært i
landet siden 1998 og ikke har noe
nettverk igjen der, begår norske
myndigheter et grovt overtramp
mot flyktningkonvensjonens
bestemmelser.
Selv arbeidsføre og ressurssterke
mennesker går en tøff fremtid i

møte i dagens Bagdad. At norske
myndigheter sender uføre flyktninger ut i en krigssone er et nytt
lavmål. Hvis dette er resultatet av
politikken Bjarne Håkon Hanssen
har ført, bærer han et stort ansvar
for mange flyktningers liv, og det
gir god grunn til å regne med at
norske myndigheter sender flyktninger tilbake til situasjoner hvor
de ikke har noen fremtid. Samir
ble utskrevet fra sykehuset tre
uker etter at han kollapset utenfor

Jakobskirken. Etter at det har blitt
sendt inn en omgjøringsbegjæring
har Utlendingsnemnda (UNE) nå
vedtatt at saken skal få en ny
behandling i nemnd. Det betyr
en ny sjanse for Samir.
SOS Rasisme har engasjert seg
i saken og mener at det ikke er
noen tvil om at han må få opphold.
Norge skal aldri sende invalide
mennesker til kriger vi selv har
vært med på å skape.
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Hovefestivalen
Aktivistene Ine, Nina, Ove,
Sondre, Thea og Trond var
utsendt til Hovefestivalen av
SOS Rasisme. Til tross for det
heftige regnværet de fire festivaldagene, sto ververne på og
det resulterte i hele 1350 nye
medlemmer av SOS Rasisme. På
avreisedag sa flere av ververne
at dette må ha vært blant de beste
dagene i deres liv.

Quart-festivalen
Siden 2003 har det ikke vært
en sommer på Quart-festivalen
uten at SOS Rasisme har vært tilstede. Aktivister fra Molde, Ålesund, Bergen og Oslo deltok i
festivalvervingen på «den bløde
kyststribe» i Kristiansand. Dessverre hadde de ikke værgudene
med seg. Teamleder for SOS
Rasisme på Quartfestivalen,
Anders Eckermann Eikeland
kan fortelle at plaskregn gjorde
at vervingen på siste Quart-dag
ble avlyst. I løpet av Quartfestivalen ble 1166 nye medlemmer
skrevet ned på vervelistene.

TT-erne i kø for å
bli medlem
SOS Rasisme var tilstede da TT07 brakte
løs på Gjøvik i slutten av juni. Over 3000
deltok på festivalen, som KFUK-KFUM
arrangerer, og de utsendte fra SOS Rasisme
vervet godt over 2000 medlemmer under 26
år. Opplegget med å ha informasjonsstand
både på hovedområdet og i sentrum var
spesielt vellykket. Kombinasjonen PR og
medlemsverving viste seg å være en god
idé, da ungdommer til tider stod i kø for å
bli vervet. SOS Rasisme bør absolutt være
tilstede ved neste TT-treff, da dette er en
usedvanlig velegnet arena for verving av
engasjerte unge mennesker.

Foto: Anders Eikeland

Øyaverving.
Under øyafestivalen i Oslo
samlet vi sammen seks aktivister for å verve nye medlemmer
til SOS Rasisme. Vi vervet ikke
på festival områdene, men i Oslo
sentrum.
De to første dagene fikk vi ca
400 nye medlemmer under 26
år! Vi snakket med mange hyggelige og engasjerte ungdommer
som ville melde seg inn i organisasjonen.
Vi gleder oss til å se resultatet
når verveaksjonen er over for
denne gang, og det gleder oss
at vi har fått mange nye medlemmer.

Moldejazz
Steely Dan og Mira Craig var på plass i Molde – og det var selvsagt
også SOS Rasisme. «Rosenes by» fikk seks glade østlendinger på
besøk.
Etter en uke med konserter, sol og blide moldensere var 1767 nye
medlemmer skrevet ned på blokka og sendt inn. Ida Kallmyr Lerheim
(bildet) klarte ikke å si nei da hun ble spurt av Marita Furehaug om å
bli medlem i SOS Rasisme. Hun presiserte at arbeidet som blir gjort
mot rasisme er svært viktig.

Foto: Anders Eikeland

Gladmat – og trist vær
Stavanger-distriktet er kjent for mye; blant annet olje, Europeisk kulturhovedstad 2008, Prekestolen, «Flo og Fjære», Norges fjerde største by, studentmiljø og festivaler. Og det er akkurat festivaler som står i sentrum akkurat nå. Årets Gladmatfestival 2007 er over for denne gang, og SOS
Rasisme møtte selvfølgelig opp!
AV VINCENT SANDRO YONG VETRHUS
Fra 25. juli til 28. juli i år var
det fullt liv og stormende jubel i
Stavanger sentrums gater da den
årlige Gladmatfestivalen ble gjennomført. I de siste årene har SOS
Rasisme over hele landet deltatt på
flere festivaler rundt om i landet,
som for eksempel Moldejazz,
Quartfestivalen, Skjærgård Mission and Music festival. Der har
vi har vervet medlemmer og spredt
vårt viktige budskap om bekjem-

pelsen av rasisme, fascisme og
nazisme!
På plass i år også
Slik som i fjor, var SOS Rasisme
på stedet under «Gladmaten». Fem
klare og mannsterke mennesker i
aldre fra videregående skole og
opp til slutten av 20-årene stilte
opp i Stavanger for å gjøre en
innsats for SOS Rasisme. Disse
var Abdirasiq, Hassan og Ali fra
Haugesund, Anders fra Molde

og Sandro fra Sandnes. Festivalvervingen ble litt spesiell i år, da
alle deltakerne bodde hjemme hos
Sandro. Først og fremst for at alle
deltakerne skulle være mest mulig
samlet, i stedetfor at folk skulle bli
plassert på hoteller.
Evakuerte festivalområdet
Vervingen gikk ganske greit
da vi fem startet for fullt onsdag
25. juli. På onsdag og torsdag var
været fantastisk! Vi hadde mye sol

og god mat. Folk var glade og
det var god stemning. Men da
fredagen kom snudde været.
Skyene veltet over Vågen i
Stavanger; duene gjemte seg
under tak, og folk gjemte seg i
sine egne hjem da de våknet til
en stiv kuling. Stavanger følte seg
sviktet, og det gjorde også SOSerne da vi fant ut at store deler av
festivalområdet på Gladmaten var
evakuert og sperret! Vi fant ut at
det var ikke så mye vits i å gå rundt
i pøsregn og vind, og prøve å verve
folk som allerede var overveldet
av værgudene. Fredagen var en
katastrofe!

Kom i mål!
Etter en forblåst dag gikk vi
hjem etter et lite forsøk på å verve
noen sjeler. Noen brukte tiden på
å besøke venner i Stavanger som
ikke var blitt sett på en stund.
Mens andre brukte tiden til å gå
på kino. Lørdagen var siste dagen
for å gjøre en innsats i Stavanger
og folk gjorde en kjempejobb for å
ta igjen for den foregående dagens
totale nederlag. Vi vervet omlag
1400 nye medlemmer til SOS
Rasisme under «Gladmaten»!

Landet rundt
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Asylsøkere overfalt på
Kyrksæterøra

VELLYKKET RK: Lars (øverst fra venstre), Dilan, Sardar (nederst fra venstre), Christiane, Karzas og Hanne.
Foto: Iselin Knudsen Sæterdal

Regionskonferanse (RK) for
Agder, Telemark og Vestfold
RK-en ble avholdt 16. juni, i den gamle hvalfangstbyen
Sandefjord, med representanter fra Kristiansand SOS
Rasisme, Sandefjord SOS Rasisme, Gjertstad SOS
Rasisme og Larvik SOS Rasisme.
Praten gikk livlig for seg om alt
fra LLK (lokallagskonferanse) til
nazistisk aktivitet. Det var mye
fornuftig og nyttig som ble sagt,
og det kom også fram en del

unyttige, men likevel morsomme
saker.
Det hele ble avsluttet med en
lystig og livlig tur på Peppes

Pizza hvor vi storkoste oss med
god mat og godt selskap.
Til slutt måtte vi dessverre
si farvel, men vi får trøste oss
med at det kommer flere RK-er
i framtida.
Vi gleder oss!

ISELIN KNUDSEN SÆTERDAL

Redsel, frykt og fluktruter er
noe man skulle tro hørte fortiden til når en asylsøker har
kommet til Norge og har fått
opphold på et asylmottak.
Dessverre er det ikke slik.

sier han i et intervju med Adresseavisen. Etter overfallet har Osama
kuttskader, nakkeplager og smerter
i venstre skulder. Sad Alla har ryggsmerter etter at han ble truffet med
en flaske i ryggen da de klarte å
komme seg unna slåssingen.

AV LILL MARI BJØRNVIK MUNDAL

Advart av mottaksleder
Hendelsen natt til denne lørdagen
er en av flere alvorlige episoder
som asylmottaket på Hemne har
opplevd. Episoder som dette skaper
frykt hos beboerne på asylmottaket,
noen av dem har opplevd stygge
bemerkninger og blitt rekt finger
til, men ved overfall går det en
grense. Beboerne blir redde for å gå
ut om kveldene og mottakslederen
Morten Myking sier til Adresseavisen at han har advart dem mot å
gå ut nattestid.

Asylsøkere som kommer til
Norge, har gjennomgått ekstreme
fluktruter preget av sult, kulde og
anstrengende forhold for å komme
seg bort fra grusomme tilstander
som krig, forfølgelse og folkemord.
Når noen av disse endelig har klart
å komme gjennom nåløyet og har
fått plass på et asylmottak, er det
mange nye impulser å venne seg
til. Nytt sted, nye mennesker og
et annet språk er noe av det. Det
man derimot skulle tro at de skulle
slippe å venne seg til var rasisme,
diskriminering og vold.
Overfalt og mishandlet
Medmenneskelighet skulle vel
være en selvfølge, når nye mennesker kommer flyttende til et sted?
Vennlige naboer er nok ikke lenger
et passende begrep når man ser hva
som skjedde ved asylmottaket på
Kyrksæterøra natt til lørdag 14.
juni. To av asylsøkerne ved Jarlen
asylmottak på Hemne ble overfalt
og mishandlet da de var ute og gikk
natt til lørdag, Osama fra Gaza og
vennen Sad Alla frykter nå å gå
ut fra asylmottaket. - Etter å ha
blitt slått, sparket og ha fått glassflasker knust i ryggen, ønsker jeg
ikke lenger å bo på Kyrksæterøra,

Flere pågrepet
Osama og Sad Alla har begge
venner på Kyrksæterøra, men
Osama ønsker ikke lenger å bo
der. Han skjønner altså ikke hvorfor
nordmenn slåss, de bor tross alt i et
av verdens beste land og har akkurat det de trenger. Før brukte Osama
og noen fra asylmottaket å gå ut for
å fiske, men nå tør han ikke lenger
av frykt for å møte voldsmennene
igjen. Onsdag 18. juni ble flere
personer pågrepet ved Hemne og
Snillfjord lensmannskontor. Politiet
har informert om at flere var inne til
avhør og at de pågrepne er lokale
menn i 20-års alderen.

Rasisme og nazisme på Sørlandet
Mot slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet skylte en bølge av nazistisk aktivitet inn over Sørlandet da Arne Myrdal og Folkebevegelsen mot
innvandring (FMI) startet sin aktivitet i flere sørlandsbyer. I den lille byen
Risør var «alle» ungdommer nazister på den tiden. Aktive Fredsreiser og
etter hvert SOS Rasisme satte en stopper for det.
AV HANNE HÖGLIND

Siden da har det ikke vært nazistisk aktivitet i Risør, ikke før Norgespatriotene delte
ut løpesedler i postkassene til flere i byen,
deriblant alle kandidatene som stiller til valg
ved kommende kommune- og fylkestingsvalg for RV/Rødt.
Nazistisk organisering
Kristiansand SOS Rasisme regner med
at det kan være så mange som fire til seks
nazistiske gjenger og organisasjoner i og
rundt Kristiansand. Vigrid har svært få medlemmer, men forsøker å rekruttere nye, det
samme gjør Bandidos som i Kristiansand
har flere ledende nazister i sentrale posisjoner. En av dem er Kim Hugo Hansen, som
har vært med i en rekke nazistiske grupperinger, som Vigrid og Boot Boys. I 1998 ble
han dømt for å ha knivstukket en etiopier i
Stavanger. Nå har han vært ledende innen

Bandidos i Kristiansand, som står bak en
rekke kriminelle forhold.
Den nazistiske aktiviteten i Kristiansand
har gått opp og ned, og det har til dels vært
svært unge nazister som har stått bak mye
av aktiviteten de siste årene. Barn ned i 12
års alderen har blitt forsøkt rekruttert av
eldre nazister, uten at noen har hatt noen
som helst mistanke om hva det er barna har
begitt seg ut på.
Norgespatriotene har fylkeskontakter
i begge Agder-fylkene, Tommy André
Utheim i Lyngdal i Vest-Agder og Gideon
Rydningen i Tvedestrand i Aust-Agder.
Utheim var nylig i Kristiansand og spredte
løpesedler, men det er ikke noen grunn til
å tro at Norgespatriotene er så mange på
Sørlandet.

Rasistisk historie
Sørlandet er en region hvor tendenser
tradisjonelt spres svært raskt, spesielt om
de oppstår i Kristiansand eller i Arendal
som er de to største byene i regionen. Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) sin
oppblomstring på 1980- og 1990- tallet står
friskt i minne i den sørlandske historien,
og Arne Myrdal er et navn de aller fleste,
også dagens ungdommer, kjenner til. Nå
kan det se ut til at det kommer et kaldt gufs
fra fortiden, ved en ny rasistisk og til tider
nazistisk tendens rundt på Sørlandet, fra
Lyngdal i vest til Risør i øst.
Igjen skal denne tendensen stanses, slik
folk på Sørlandet også en gang stanset Arne
Myrdal og FMI. Den voksne generasjonen
husker godt situasjonen rundt Hove asylmottak, hvor beboerne ble utsatt for trussellen fra nazistene. Politiet avslørte til og
med planer om å sprenge asylmottaket, og
asylsøkerne levde i konstant frykt.
Historien gjentar seg
I over ett år har flere asylsøkere ved Sana
asylmottak i Birkenes vært redde for å gå
ut, i frykt for å bli banket opp av rasister.
Mandag 30. juli ble to asylsøkere banket

opp av to lokale ungdommer, to menn på
henholdsvis 18 og 22 år. Ifølge Fædrelandsvennens lesere skal 18-åringen ha ringt
rundt til flere og spurt om de ville være
med og «banke utlendinger». Asylsøkerne
på Sana asylmottak i Birkenes skal over
lengre tid ha følt seg truet av rasister.
Lensmannen i Birkenes hevder at det
ikke er noe problem med rasisme i Birkenes. Han gikk så langt at han hevdet at det
ikke finnes. SOS Rasismes medlemmer på
Birkeland, asylsøkerne på Sana asylmottak
og nazister og rasister fra Kristiansand sier
noe helt annet. De forteller om en bygd
hvor man må kunne forsvare seg og hvor
det stadig kommer til sammenstøt mellom
rasister og innvandrere.
Når man fornekter rasisme som et problem, blir det enda større. Rasismen skal
trekkes ut i dagslyset, hvor den skal kveles
før den rekker å spre seg. SOS Rasisme i
Agder skal trekke rasismen og nazismen ut
i lyset, hvor det skal kveles slik at det ikke
skal spre seg videre. Rasisme og nazisme er
ikke akseptert på Sørlandet og alle krefter
må settes inn i bekjempelsen av dette.

17. mai-rapporter
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• L’Oréal dømt for rasisme

• Salget av Tintin gikk til himmels etter rasismeanklager

Lederne i L’Oréal ble i midten av
juli dømt til betingede fengselsstraffer, og selskapet fikk en
kvart million kroner i bot etter en
annonsering hvor de søkte etter
hvite modeller til en reklame for
Fructis i Frankrike.
L’Oréal anket dommen til
høyesterett, melder Handelsbladet FK.

Commission for Racil Equality (CRE),
britenes likestillingsorgan, anklaget
den belgiske tegneserien Tintin for å
være rasistisk, melder Dagbladet 15.
juli. Etter at rasisme-anklagene mot
Tintin ble offentliggjort gikk salget til
himmels, ifølge den engelske avisa
The Daily Telegraph.
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• Anmelder campingplass
Henning Gustavsen, av Romanislekt, anmelder Sigernessjøen
Camping, Hytter & Golf og Gudmund
Gulbrandsen 7. juni, for rasisme
og ærekrenkelse. Bakgrunnen
for anmeldelsen er at han først
fikk plass på campingplassen, for
deretter å bli bedt om å forlate
området da han skulle betale, melder
Glomdalen.

• Afrikanere
nektet adgang på
treningssenter

• Rasistiske tilrop under fotballkamp En
Kragerø-spiller kom med rasistiske tilrop til en spiller
fra Sundjordet under en fotballkamp 26. juni, melder
Porsgrunn Dagblad.

Aftenposten melder at
afrikanere som ønsker å
trene ved Galaxy treningssenter på Veitvet i Oslo, blir
avvist med begrunnelsen at
det er fullt. Samtidig får hvite
nordmenn medlemsskap på
dagen.

17. mai i Bergen
«17. mai for alle» i år ble ikke som forventet for
Bergen lokallag, men de yngre lokallagsmedlemmene reddet nasjonaldagen.
AV ANNETTE BEHRENS,
SEKRETÆR I BERGEN SOS

RASISME

Det var mange slags kulturelle innslag
under 17. mai for alle i Risør.
Nin Nin Dahr (bildet til venstre) viste fram
burmesisk dans. Madeleine på fele og
Marthe på piano (bildet over) framførte
norsk folkemusikk.

17. mai for alle i Risør
AV HANNE HÖGLIND

For fjerde år på rad arrangerte Risør SOS Rasisme i samarbeid med
Risør Voksenopplæring «17. mai for alle» etter borgertoget. Dette har
blitt en kjent tradisjon i Risør og i år samlet om lag 70 personer seg i en
litt alternativ 17. mai-feiring.
Både store og små kom for å møtes over en kopp kaffe eller saft, spise
litt sjokoladekake, leke og prate. Ikke minst var det et variert underholdningsprogram. Etter to korte appeller ble det nydelig sang og dans av
både barn og voksne. Både store og små så ut til å kose seg og mange
fikk nye bekjentskaper i den lille Sørlandsbyen vår. Vi gleder oss allerede
til «17. mai for alle» i Risør til neste år!

Vi i Bergen lokallag husker «17.
Mai for alle» - arrangementet i fjor
som en suksess med fane i toget og
en fullspekket konsert med Karin
Park på kvelden. I år hadde vi
tenkt å gjenta suksessen, men med
et litt bredere publikum. «17. mai
for alle» - komiteen foreslo å satse
mer på storfamilien, inkludert små
og store. Begivenheten
skulle foregå foran Den
Nationale Scene, i teaterparken. Vi hadde fått
godkjenning fra teateret
og ventet bare på Grønn
Etat. Ettersom den offisielle 17. mai-komiteen i
Bergen på forhånd hadde
reservert hele byparken,
måtte vi i neste runde
gå gjennom dem. Dette
endte med avslag, kun et
par uker før 17. mai.
Derfor ble det ikke helt
den store feiringen i år,
men toget skal bli bra,
tenkte vi. Problemet nå
var bare at omtrent halvparten av lokallaget vårt

bestod av russ. Dermed ble grunnsteinen bak fanen vår Simon, Runa
og Annette.
Med litt innsats klarte vi å samle en
fantastisk skare på 20-30 ungdommer
fra SOS-Rasismes og lokallagsmedlemmenes vennekretser. Sammen
utpekte vi oss og folk la merke til
oss der vi gikk nedover mot Bryggen. Vi ropte slagord som «17. mai
for alle» og «SOS Rasisme». Da vi
ante konkurranse fra Mannskoret
som hadde øvd inn et eget show for
anledningen, improviserte vi ved å
synge bl.a. Nasjonalsangen, Hurra
for deg som fyller og en rekke andre
sanger.
Da vi endte opp på Festplassen
og paraden var over, må vi si vi var
veldig fornøyd med oppmøtet med
hensyn til utgangspunktet. Dette
viser bare at ungdom engasjerer seg
og er villig til å trasse svette bunader
og dresser for å slå seg sammen for
noe av det viktigste ved nasjonaldagen: Antirasisme!
Tusen takk til alle som stilte opp i
toget, vi håper på like stor oppslutning og et større arrangement neste
år.

17. mai for alle i Oslo

Foto: Anders Eikeland

I år var det igjen sol på 17. mai for
alle. AntirasisteN møtte en fornøyd
Kristian Ulyses Andaur, daglig leder
for arrangementet.
17. mai for alle så dagens lys i 1983. Bare
noen dager tidligere hadde det blitt ringt inn
en bombetrussel fra det nazistiske miljøet
mot 17. mai toget i Oslo. Som en reaksjon på
dette ble arrangementet etablert. Siden den
gang har arrangementet vokst og fremstår
i dag som et av Oslos beste kulturarrangementer med opp til 15 000 besøkende.
Arrangementet finner sted i Kubaparken på
Grünerløkka.

På programmet i år sto Harmonica, Valkyrien Allstars, Now We’ve Got Members,
DJ Soulshock, Kohinoor og Samvirkelaget.
Festivalsjef Kristian Ulyses Andaur kunne
fortelle at i år ble det lagt vekt på et sammensatt program med alt fra rock til folkemusikk.
– Vi følte at programmet i år traff publikum, og vi fikk flere gode tilbakemeldinger
på kvalitet og bredde. Høydepunktet var
nok Samvirkelaget og da var stemningen
på topp. Jeg aldri sett så god stemning i
parken før.
Å arrangere 17. Mai for alle krever både
store ressurser og mange frivillige akti-

vister, noe som er en stor utfordring for
arrangørene.
– Hvert eneste år er det vanskelig å samle
nok aktivister til å arbeide med arrangementet. Totalt i år var det ca 100 personer,
ideelt sett skulle vi vært minimum 150. Men
vi kom i mål takket være fantastisk innsats
fra de frivillige.

Blir det 17. mai for alle i 2008?
- Selvsagt satser vi på nytt arrangement i
2008. Vi har allerede fått flere forespørsler
fra artister som er interessert i å spille, men
programmet settes ikke før neste år. Vi har
også et ønske om å utvide til flere byer og
jeg utfordrer alle lokallag til å gjøre dette,
avsluter Andaur.

Hvordan gikk det med vervingen?
- I løpet av dagen ble det vervet ca 1500
medlemmerz. På arrangementet i år var det
et sted mellom 12 – 13 000 besøkende i
Kubaparken, så mulighetene for å verve
flere er selvsagt til stede, men da skulle vi
hatt noen flere frivillige.

Til slutt lar vi Don Martin fra Samvirkelaget
oppsummere:
- Det var dritkult å spille på 17. Mai for
alle. Høydepunktet til nå, oppsummerer vi
det som. Masse folk og god stemning , fint
vær og kjempebra opplegg.
• Mer info på www.17maiforalle.no

Kultur
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• Fortsatt stor
arbeidsledighet blant
innvandrere

• Vold mot lesbisk par etter
homoparade
«Anna» og «Lene» ble banket
opp av fire voksne menn natt til
søndag 1. juli. - Vi ble banket fordi
vi er lesbiske, sa «Anna» til VG.
De hadde deltatt på Skeive Dager
i Oslo og hadde nettopp vært
på en avslutningsfest da de ble
angrepet og banket opp.

Arbeidsledigheten i Norge
går ned, men det er fortsatt
store forskjeller mellom
ikke-vestlige innvandrere og
andre grupper på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten
blant innvandrere er på hele
61%, ifølge Dagsavisen.

• Lager ny russeavis etter
rasismebråk
Det kom sterke reaksjoner på at
russen ved Setesdal videregående
skole trykket rasistiske bilder og
ytringer i russeavisen sin.
Like før 17. mai bestemte de å lage
ny russeavis for å unngå mer rasismebråk, melder Fædrelandsvennen.
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• Rasistisk ytring
under fotballkamp
HamKam-spilleren
Oluwasegun Abiodun
hevder at Molde-spilleren Trond Strande kom
med rasistiske ytringer
under kampen mellom
Molde og HamKam i
midten av mai, melder
VG.

• Norges første humanistiske partnerskap
Lene Charlotte Ekelund (49) og
Monica Valø (39) inngikk Norges
første partnerskap 5. mai, ifølge
Fri Tanke. Human Etisk Forbund
sier at dette er det første humanistiske partnerskapet i verden
som de kjenner til, melder Fri
Tanke.

• Rasisme
mot homofile
innvandrere
Homofile innvandrere
blir utsatt for fordommer og diskriminering,
både fra innvandrere
og fra det etnisknorske homomiljøet,
melder Dagsavisen.

Konsert: Tinariwen Sterke kvinnestemmer
I år finner Oslo World Music
Festival sted 30. oktober til 4.
november. Festivalen åpnes
med den unge, spanske
AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR
flamencosangeren Estrella
Onsdag 8. august sto Tinariwen
fra Mali på Enga-scenen. Bandet Morente.

– Det mest eksotiske på
Øyafestivalen noensinne

som visstnok er de første tuaregene (nord-afrikansk nomadefolk)
som benyttet elektriske gitarer,
gav de fremmøte en herlig tur til
den arabiske ørkenen.
Første dag på Øya bar preg av
både regn, sol og avlysninger. I
siste liten trakk Amy Winehouse
seg, men akkurat denne dagen
var det gjort plass til Tinariwen.
Et kjent navn internasjonalt, men
kanskje ikke for oss i Norge.

«Vi» og «de andre»
Tittel: Mistenkelige utlendinger. Minoriteter i norsk presse gjennom hundre år.
Forfattere: Elisabeht Eide og Anne Hege
Simonsen
Forlag: Høyskoleforlaget

Hvordan møter nordmenn
fremmede? Elisabeth Eide
og Anne Hege Simonsen
har analysert hvordan
norske medier dekker
minoriteter gjennom 100 år.
AV INGA YDERSBOND
I år 1902 skrev Bergens
Tidende en liten notis ved navn
«Mistænkelige Udlændinger».
Den handlet om fremferden til
et par utlendinger som snakket
et fremmed språk som angivelig
undersøkte et militæranlegg på
Vestlandet.
– Fortsatt møter nordmenn de
som er fremmede, (les minoriteter) med mistenksomhet, mener
Elisabeth Eide, forfatter, forsker
og journalist. Hun og Anne
Hege Simonsen mener det ser ut
som om minoriteter som samer,
muslimer og sigøynere må gjøre
«typisk norske» aktiviteter for å
få positiv omtale i media.
– Somaliere er de som mediene
er mest mistenksomme mot nå.
Å få positiv omtale i mediene er
ikke enkelt for dem; folk med
minoritetsbakgrunn må ta ski
på beina, like soppturer og hopp
for å bli omtalt positivt, forteller
Anne Hege Simonsen, som også
er journalist, forsker og forfatter.
Sammen har de to analysert rundt
1200 avisartikler fra sju norske

aviser fra år 1902 til 2002.
Deres mål har vært å finne ut
hvordan minoritetene, eller «de
andre», framstilles i mediene i
hverdagen.
Generalisering av egenskaper
Forfatterne peker i boka på en
rekke tendenser i medienes dekning av de gruppene i samfunnet
de oppfatter som annerledes. Et
typisk trekk er at minoriteter
omtales som «de», mens de
«typisk» norske er «vi». Dermed
skaper mediene avstand mellom
det de regner som majoriteten,
det normale, og andre etniske
grupper, de unormale. For
mediene har det vært lettere å
omfavne minoriteter som er langt
borte, som indianerne, enn dem
som vi kjenner på kroppen, som
samene. Et annet typisk trekk er
det de kaller etnifisering.
– Etnifisering er generalisering
av egenskaper. Hvis for eksempel en muslim har gjort noe galt,
blir det lett tilskrevet hans etniske
bakgrunn, forklarer Elisabeth. I
dekningen av innvandrere og
flyktninger er det lagt stor vekt
på krim. Men forfatterne ser også
flere positive trekk i utviklingen
av medienes dekning av minoriteter.
– Når minoriteter nå dekkes
handler sakene mer om kultur enn
før. De blir mindre marginalisert,
og blir ikke lenger framstilt som
primitive. I tillegg er det flere
stemmer i samfunnsdebatten.

Musikken
Tinariwen spiller en blanding
av vestlig og afrikansk musikk,
men hovedinntrykket er impulsene fra Mali. Musikken omtales
gjerne som ørkenblues og bandet
kom tidligere i år ut med platen
«Aman Iman: Water Is Life» som
ble belønnet med terningkast seks
i Aftenposten og Dagsavisen.
Musikken de spiller har siden
starten vært en protest mot
myndighetene og den vanskelige
situasjonen i hjemlandet.
Konserten
Konserten fant sted første dag
på festivalen klokken 17.00 og
da er det aldri fullt, men cirka
2000 var møtt opp og de likte det
de så. En noe forsiktig start preget
av en altfor høy bass bygget seg
etter hvert opp til å bli en stor
opplevelse i rytmer, riff og vokal
som publikum satte stor pris på.
Det ble virkelig ørkenrock midt i
Oslo. Det ble ikke sagt så mye fra
scenen, men musikken talte sitt.
Det er nok ikke lenge til vi få se
Tinariwen i Norge igjen.
Fakta om tuaregene
Tuaregene er opprinnelig et
berbersk nomadisk folk som
utvandret fra det nordlige Afrika
(trolig Libya) til Sahel-området
på 400-tallet e.Kr. I dag kan man
imidlertid ikke lenger kalle tuaregene for et eget folk, men snarere
en språkgruppe. Det opprinnelige
folket har gjennom århundrene
blandet seg med andre afrikanske
folkeslag og derav sluttet å eksistere som en homogen folkgruppe.
Tuareger flest er muslimer.
(Kilde: Wikipedia)
Les mer på:
• no.wikipedia.org/wiki/Tuareg
• www.tinariwen.com

AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR
Morente er blant annet kjent fra
Pedro Almodovars film «Å vende
tilbake», der hun sang kjenningsmelodien «Volver». Hun er i dag
en av de fremste unge flamencosangere og er et stort internasjonalt
navn. AntirasisteN møtte festivalsjef Alexandra Archetti Stølen.
Kan du fortelle litt om hvorfor
akkurat Estrella Morente skal åpne
festivalen?
– Estrella Morente representerer
de nye stemmene og derfor er det
naturlig å ha henne øverst på plakaten. Hun har dessuten kommet
med en helt ny plate i år som er en
hyllest til hennes kvinnelige forbilder «Mujeres». Her synger hun
sangene til Chavela Vargas, Nina
Simone, Carmen Linares og Susana
Rinaldi, meget sterke kvinnestemmer! Det passet derfor perfekt å
starte festivalen og festivalens
tema med en slik flott hyllest til så
mange sterke stemmer som Estrella
Morente har latt seg inspirere av.
Og hun er en helt spesiell artist, et
fyrverkeri av en dame!
Hvorfor er kvinnestemmer valgt
som tema for årets festival?
– Sterke kvinnestemmer er først
og fremst et flott tema og et lenge
etterlengtet et for Oslo World
Music Festival. Årets festival er
rett og slett en hyllest til de sterke
kvinnestemmene i verdensmusikken. Vi har valgt mange ulike
stemmer. Noen er meget politisk
engasjerte, andre har valgt å hylle

sine musikalske forbilder, noen er
sterke tradisjonsbærere, andre er
forfriskende og fornyende. Noen
har en kampsak og bruker kunsten
til å frigjøre sitt folk. Felles for alle
vi har valgt er at de er enestående
representanter for sin kulturtradisjon, de har en sterk integritet og
alle synger usedvanlig vakkert.
Har kvinnelige artister det vanskelig rundt om i verden?
– Det er klart at i noen land i
verden, der kvinnene undertrykkes, der
kvinnestemmen ikke er like sterk
eller høres like godt som mannens,
er det vanskelig å være kvinnelig
artist, vanskelig å være kvinne.
Men det er ikke dette som er vårt
hovedfokus i år.
Hva annet kan en se frem til på
festivalen?
– Vi har kun sluppet tre av de 27
artistene. Det er Estrella Morente
fra Spania, Värttina fra Finland og
Rachid Taha fra Algerie. De tre
er helt klart noen av høydepunktene, men vi slipper ikke resten av
programmet før 3. september, der
ligger mange godbiter gjemt! Balkanclubbing, rai - rock, afrobeat,
senegalesisk salsa, elektronisk
tango, og mange flotte damer fra
hele verden!
Hvorfor bør en gå på Oslo World
Music Festival?
– Fordi det er en festival med
mange nye spennende artister, her
kan man oppdage verden og la seg
forføre av stemmer, rytmer og språk
vi ikke vanligvis lytter til. Det er rett
og slett en veldig bra festival og et
annerledes tilskudd til et hav av
festivaler vi hører om og er på i
løpet av året i festival-Norge, helt
objektivt sett.
• Mer info: www.osloworldmusicfestival.no

Farvel Bafana
Regi: Bille August
Manus: Greg Latter & Bille August
Produsent: Jean-Luc van Damme
Musikk: Dario Marianelli
Lengde: 1 t. 58 min.

1968 sitter Nelson Mandela fengslet på beryktede Robben Island. Fangevokteren James
Gregory får et spesielt ansvar for å holde øye
med den berømte aktivisten. Etter som årene
går endres Gregory fra å være en inngrodd
rasist til å se Sør-Afrika med Mandelas blikk.
I 1968 holdes 25 millioner svarte sør-afrikanere nede av fire millioner hvite i et brutalt
apartheidsystem. Sør-Afrikas statsstyrte
rasisme møter forakt i verdenssamfunnet, men foreløpig tyder ingenting på at en
oppmykning er på gang. Lederen for ANCs

væpnede fløy, Nelson Mandela, soner en
livstidsdom på Robben Island, men hans
innflytelse på frihetskampen er fortsatt stor.
De hvite makthaverne ønsker «et vindu inn i
hans sjel». Derfor ansetter de James Gregory
som fangevokter. Han har vokst opp i Transkei-området, og i likhet med Mandela og hans
medfanger snakker han xhosa. Gregory er
derfor den ideelle spion innenfor murene.
Planen lykkes ikke godt. Gregorys forakt for
de svarte svekkes etter som han påvirkes av
Mandelas personlighet og tro på fredelig sameksistens mellom svarte og hvite i et fremtidig
Sør-Afrika. En dyp forbindelse formes mellom
vokteren og hans fange, en forbindelse som
nærmer seg vennskap. Historien om SørAfrikas marsj fra diktatur til demokrati påkaller
spørsmålet om hvem som er fri: undertrykkeren eller den undertrykte?

Organisasjon
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Trondheim SOS Rasisme mot politirasisme
Nettverket «Respekt» var tidlig
ute i Trondheim med demoer
og store kampanjer i forhold til
Obiora-saken. Trondheim SOS
Rasisme avventet situasjonen litt,
men engasjerte seg mer etterhvert
som det ble tydeligere og mer

sannsynlig at drapet på Obiora
var rasistisk motivert. Lokallaget støttet da opp om Respekts
demonstrasjoner. På grunn av
kollisjon med Asylmarsjen måtte
de imidlertid prioritere sine krefter og valgte Asylmarsjen.

I ettertid har det kommet nye
innsikter i form av særdeles
upassende rasistiske bilder og en
karrikaturtegning av Muhammed
på politiets kontorer i Trondheim.
Trondheim SOS Rasisme sendte
da ut pressemelding hvor de gikk

hardt ut mot Trondheimspolitiet og krevde full opprydning
med konkrete avskjedigelser av
ansvarlige personer.

Pressemelding fra Sør-Trøndelag SOS Rasisme

1. Navn, alder, lokallag?
Vincent Sandro Yong Vetrhus, 20
år, Sandnes SOS Rasisme
2. Hva gjør du om dagen?
Kom nettopp hjem fra en gruppeutveksling i Tyskland. Jeg og
ei annen var gruppeledere for den
norske gruppa. Det var tilsvarende
grupper fra Tyskland, Østerrike,
Spania og Italia. Har også akkurat vært teamleder for ververne
på Gladmaten, og driver med litt
etterarbeid.
Ellers jobber jeg, og styrer på;)
3. Hvor lenge har du vært aktiv i
SOS Rasisme og hvordan ble du
aktiv?
Jeg har vært aktiv i SOS Rasisme
siden 2003. Jeg ble aktiv da SOS
Rasisme inviterte meg på en lokallagskonferanse etter at jeg var i
media da en politiker, under en
skoledebatt, sa at jeg var uvelkommen i Norge pga. min hudfarge.
4. Hvorfor er du aktiv i SOS
Rasisme?
Jeg mener at rasismen i dag
ligger og ulmer. Og av og til slår
de ekstreme rasistene til. Selv om
det ikke er mange organiserte rasister i Norge i dag, unner jeg ingen å
oppleve et nytt «Benjamin-drap».
Folk trenger et støtteorgan som stiller opp, og som kan rettlede dem til
de riktige organene i samfunnet!
5. Hva gjør lokallaget i Sandnes og
hvilke planer har dere fremover?
I Sandnes har vi fortiden litt ferie.
Men til høsten skal en organisasjon
som heter Jambo Club (driver med
formidling av afrikansk musikk
og kultur) bli en undergruppe av
Sandnes SOS Rasisme. Og i september skal vi verve på en festival/
konsert som Sandnes Ungdomsråd
arrangerer i amarbeid med Fritid
i Sandnes Kommune. Ellers står
også Krystallnatta 9. november
for døra.
6. Hvis du skulle anbefale lokallagene en antirasistisk aktivitet, hva
skulle det være?
Det måtte være et aktivitetsprosjekt (f.eks. i samarbeid med kommunen) hvor man har gutte- og
jentegrupper, eller miksa grupper,
først og fremst for minoritetsungdom. Disse gruppene finner
på aktiviteter som f.eks. fotball,
fisketur, kino etc., slik at ungdommer kommer seg ut i samfunnet, og
integrerer seg på en aktiv måte.

Jamfør oppslaget på TV2-nyhetene kl. 21.00, i Adresseavisen og
Nettavisen 17. juli1 har politiet i
Trondheim nå atter en gang
bevist for trøndere, studenter og
det norske folk generelt, at denne
enheten ikke lenger er habil i forhold vedrørende innvandrere med
mørk hudfarge eller islamsk tro.
- Bildene som har fått henge
i politiets egne lokaler viser at
nye «beklagelser» og usaklige
hentydninger til «misforståelser»
på ingen måte er tilstrekkelig
eller til hjelp for noen andre enn
trønderpolitiets egne rasister. Det
er nå klart at rasisme og forakt
for store grupper av mennesker
åpenlyst gjennomsyrer trønderpolitiets egne kontorer, sier leder

i Sør-Trøndelag SOS Rasisme,
Hogne Ormåsen.
Politiet i Trondheim trenger
helt åpenbart en skikkelig opprydding hvor tilsynelatende sentrale premissettere med rasistisk
menneskesyn blir avskjediget
med øyeblikkelig virkning. Det
er imidlertid svært bekymringsverdig at politiet i Trondheim
overhodet ikke synes i stand til
å rydde opp i dette selv. Siden
Baidoo-saken i 1999 og Obiorasaken i 2006 har ingenting skjedd.
Ikke så mye som en midlertidig
permisjon mens sakene var under
etterforskning har blitt utdelt, på
tross av at samme tjenestemann
var gjerningsperson bak begge
hendelsene, hvorav siste hendelse

som kjent førte til et totalt unødvendig drap under pågripelsen.
En kan begynne å lure på
sanksjonene – hvis de i det hele
tatt finnes – innad i politiet i
Trondheim. Har noen fått kjeft?
Har noen fått advarsel? Eller har
alle aktuelle tjenestemenn kun fått
kollegiale og oppmuntrende klapp
på skulderen? Sistnevnte reaksjon
virker nå mer sannsynlig enn noen
gang.
Spørsmålet er nå hvem som skal,
hvem som tør, og hvem som har
makt til å gjennomføre endringer
i politiet i Trondheim, både med
avskjedigelser og tiltredelser av
nye polititjenestemenn. Vi trenger i Trondheim, som i alle andre
byer, et politi som kan beskytte

alle byens borgere, uavhengig av
deres hudfarge og religion. Vi
trenger et politi som har et helt
uanstrengt forhold til ikke-etniske
nordmenn. Brede lag av norske
folk har siden Obiora-saken gjort
et endeløst opprør mot politiet i
Trondheim uten at noen ting har
skjedd. Vi trenger justisministeren med på laget og vi krever
handling! Nå!

MED ANTIRASISTISK HILSEN
HOGNE ORMÅSEN
LEDER, SOS RASISME I SØR-TRØNDELAG
• www.adressa.no/nyheter/trondheim/
article897871.ece
• www.nettavisen.no/innenriks/
article1228017.ece

Våpenglade nazister i Norgespatriotene
I august fikk Antinaziutvalget i SOS Rasisme et tips
om ulovlig aktivitet fra en
troverdig kilde.
AV ANDERS ECKERMANN EIKELAND
Vedkommende, som ønsker
å være anonym, kunne fortelle
om oppsiktsvekkende forhold
i miljøet. Norgespatriotene er
en nazistisk gruppe ledet av
Øyvind Heian som har bakgrunn
fra Vigrid. Heian ble i juni dømt
for besittelse av barnepornografi
og drapstrusler mot justisministeren.
Våpen
Ett av forholdene som kilden
kan fortelle om, er at Norgespatriotene har våpen tilgjengelig.
Tommy Andre Utheim fra Lyng-

dal i Aust-Agder er tilknyttet
Blood&Honour-miljøet i Norge
og sitter som leder for nazigruppen Combat18. Til kilden vår
kunne han fortelle følgende «Jeg
er veldig obs på navn og hvordan
folk ser ut. Jeg studerer ansiktene
og lurer kun på én ting: Er vedkommende jøde eller ei? Har gjort
det siden jeg var 16 år».
Videre forklarte Utheim at han
har en mengde våpen liggende

hjemme. Etter å ha
blitt dimittert fra
militæret fikk han
utvidet våpentillatelse. Nazister er
kjent for å ha stor
interesse for våpen
og våpenopplæring.
Norgespatriotene er
ikke et unntak. Også
en annen aktiv i Norgespatriotene,
Fred Heian er glad i våpen. Fred
Heian er en nær slektning av
Øyvind Heian. Vi har fått tilsendt
et bilde av Fred som poserer med
våpen i militærleiren der han snart
skal forfremmes til korporal. SOS
Rasisme har oversendt opplysningene om Tommy Andre Utheim
og Fred Heian videre til Politiets
Sikkerhetstjeneste og Forsvarets
Sikkerhetstjeneste.

Gave til SOS Rasisme
– og få mindre skatt
SOS Rasisme er godkjent som 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 slik støtte så kan gaven 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.

Kamuflerer seg som politisk parti
På hjemmesidene til Norgespatriotene står det at de er et
registrert politisk parti. Dette
stemmer ikke. En rask sjekk i
Brønnøysundregistrene viste at
Norgespatriotene ikke er registrert
som et politisk parti i det hele tatt.
De er derimot registrert som en
privat interesseorganisasjon. For
å kunne opprette et politisk parti
må 5 000 personer skrive under på
at partiet bør opprettes. Dette har
ikke skjedd og Norgespatriotene
kan dermed ikke kalles et politisk
parti. Etter hva Antirasisten erfarer er derimot førstekandidaten for
partiet Demokratene i Lyngdal
positiv til Norgespatriotene, noe
som bekrefter de tette båndene
mellom nazister og rasister på
ytterste høyre.
SOS Rasisme selger nå
håndfakler til
gode priser!

sos-rasisme.no/fakler

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

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

Takk til
politiet i
Trondheim
for et flott
illustrasjonsbilde
av hvordan
det er å
være politikonstabel
i dagens
Norge

Nå Tar vi dem
I høst er det nok en gang valgkamp, ikke en eneste asysøker skal få sove godt om natta.
Jeg vil ikke i dette nummer av Fra AvgrunneN veilede deg til ditt valg av det parti som du vil ha i ditt fylkes- eller
kommunestyre.
Denne gangen skal du få velge selv, derfor lar jeg alle de store partiene, pluss Dumokratene, få legge fram sin egen
innvandringspolitikk i ditt distrikt de neste fire årene.
Om du er så dum, at du etter å ha lest partienes presentasjon, ikke forstår at valget i grunnen ligger mellom Feilskrittspartiet og Dumokratene, vil jeg på det sterkeste oppfordre deg til å avstå fra å stemme.
Godt brunt valg

AG-lista
(Inntil nylig) Kommune- og fylkeslistekandidat for
Rennesøy Frp, Charlotte B. Finnesand, i et innlegg i
Stavanger Aftenblad 28.07.07:

– Jeg kan ikke se nødvendigheten av med viten
og vilje å sette barn til verden som vi vet med
sikkerhet vil komme til å koste samfunnet enorme
summer i pleie, omsorg og utstyr.
Seinere i samme innlegg:

– Jeg har ingenting usagt med dem som allerede
er født, jeg ønsker bare å få lov til å gi uttrykk
for min personlige mening om at behovet for å
bevisst sette handikappede barn til verden er
forkastelig og unødvening, når det er så mye
elendighet rundt om i verden vi kunne brukt midlene og energien vår på.
Frps Per Sandberg på frp.no om lukkede asylmottak,
09.08.07:

– Dersom man sørger for at disse lukkede asylmottakene dekker alle de behov som asylsøkere
har, som medisinsk oppfølging, en varm seng,
mat og medisiner, hva er det da som er inhumant?
(Asylsøkere har ikke det samme behovet for frihet som
mennesker har -Red.)
Bystyrerepresentant for Demokratene i Trondheim,
Svein Otto Nilsen på demokratene.no, etter sommerens
andre avsløring av rasisme i Trondheimspolitiet:

– Slutt skittkastingen mot politiet og vis at man er
glad for at vi har et dyktig politikorps. Mange av
våre nye landsmenn kommer fra land hvor politiet
er mye hardere enn det norske politiet. Tenk over
det når man kritiserer neste gang.
(Det forandrer jo hele saken -Red.)
Politisk nestleder for Demokratene Svein-Otto Nilsen
på demokratene.no:

– Norge er vårt fedreland og vi er en nasjon av
nordmenn, selv om både pakistanere og somaliere prøver å innbille oss at de er like gode nordmenn, og kan vifte med et norsk pass.
UNE-direktør Terje Sjeggestad rettferdiggjør deportering av flyktninger som har konvertert til kristendommen, i Dagbladet 29.06.07:

– Reelle konvertitter vil kunne unngå reaksjoner
dersom de etter hjemreise gir uttrykk for at de
angrer på konverteringen.

SEND E-POST TIL AVGRUNNEN ...

Pål Sandberg
Valgpolitisk kommentator for Fra AvgrunneN

Feilskrittspartiet

Ansvarlighetspartiet

V/ Innvandringspolitiske talsmann Per Willi Undisen
Vår viktigste kampsak for de neste fire årene vil være å jobbe
for at alle norske kommuner skal innse at det finnes langt viktigere ting i lokalsammfunnet å jobbe for enn å sprøyte tonnevis
av penger inn i asylmottak og integrering.
Derfor vil vi ved hver anledning nekte å ta imot asysøkere,
med mål om å, så raskt som mulig ,legge ned alle asylmottak
i landet.
Vi vil også motarbeide norskopplæring, og enda viktigere,
morsmålopplæring; all forskning viser at utenlandske barn blir
dårlig integrert av å lære språk, bare se på all kriminaliteten
det står om i VG.
Eller for å si det på en enklere måte: Vi vil motarbeide integrering så mye vi kan, for integreringen i Norge har, ifølge
oss, vist seg å være feilslått.

V/ Invandringspolitisk talsmann Arild Stokkand-Grandiosa
Vi skal føre en human ansvarlig politikk ovenfor våre asylsøkere.
Vi skal slippe dem inn i landet, gi dem forhåpninger om et
godt liv fritt for forfølgelse og fattigdom, for deretter kaste dem
brutalt ut av landet uten forvarsel, voksne som barn, syke som
friske. De som er friske nok til å gå selv, skal gå hele veien
til hjemlandet, der de skal slå seg sammen med sine gamle
undertrykkere, og hand i hand med våpen i hand sloss mot noen
andre undertrykkere. Dette er solidaritet i praksis.

Dumokratene
V/ Partiformann Vidar Kruppe
Vår viktigste kampsak for de neste fire årene vil være å jobbe
for at alle norske kommuner skal innse at det finnes langt viktigere ting i lokalsammfunnet å jobbe for enn å sprøyte tonnevis
av penger inn i lomma til kriminelle svartinger.
Derfor vil vi ved hver anledning nekte å ta imot gnagere,
med mål om å, så raskt som mulig ,renske ut alle rottereir i
landet.
Vi vil også motarbeide norskopplæring, og enda viktigere,
negermålopplæring; all forskning viser at negerbarn er onde
av natur, bare se på Islam.
Eller for å si det på en enklere måte: Vi vil motarbeide svartinga så mye vi kan, for det viser seg at de ved å leve dårligere
liv enn nordmenn fungerer utmerket godt som syndebukker for
all elendighet i Norge.

Høyere
V/ Jerna Solberg
Mitt mål for Høyere er at hele partiet skal bli som meg, altså:
Et parti som alltid skal framstå som et reflektert parti med
humane og respektfulle holdninger, men som i virkeligheten
skal føre en asylpolitikk som får alle asylsøkere til å riste av
skrekk.

Sentrumspartiet
V/ Leder Åslaug Plaga
Vi skal som vanlig være helt usynlige i asylpolitikken.

Sosialpornografisk Venstreparti
V/ Kriseting Alvorsen
Vi skal så mange steder som mulig stille felles lister med vår
storebror Ansvarlighetspartiet, og støtte dem fullt ut.
Egentlig har vi mest lyst til å slå sammen partiene, men avstår
fra det da det vil skuffe velgerne.
Men for å skjule denne sannheten vil vi i noen små ubetydelige enkeltsaker ta flyktningenes parti i deres kamp mot
deportering.

Vondstre
V/ Han Store Sponheimen
Nå kan ikke jeg kommentere Vondstres lokalpolitikeres
politikk da dette er et individparti.
Jeg vil bare påpeke at flyktninger er individer de og, ikke at
det nødvendigvis skal ha noe å si.

Rot/Rampete Voldallianse
V/ Leder Tørrstein Dølle
Vårt mål er å motarbeide de andre partiene i alle deres vedtak,
uansett sak, og på denne måten aldri få utretta noe.

Ukas blomst går i dette nummer til (inntil
nylig) kommune- og fylkeslistekandidat
for Rennesøy Frp, Charlotte B. Finnesand.
I Fra AvgrunneNs konklusjon lyder det: - Charlotte har i hele sin politiske
karriere i Das Norwegische Feilskrittspartei, vært en rutinert krigerske i
kampen mot hele samfunnspakkets ran av mannen i gatas skattepenger.
I denne omgang for hennes glimrende angrep på en hittil ikke avslørt
stor snyltergruppe: Foreldre som med overlegg setter vanskapte barn
til verden.
På dette viset har hun klart å sette fokus på hvilken enorm økonomisk
byrde disse uansvarlige menneskene påfører samfunnet, og ikke minst utvanningen av den velskapte ariske rase dette medfører.

ukas
Vi gratulerer Charlotte B. Finnestad med hennes utmerkelse.
blomst

avgrunnen@gmail.com

AntirasisteN

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

Kongsberg

Følg
Ashoksaken
sos-rasisme.no/ashok

VINTERKVITT
Bjørka.
Bakken.
Himmelen.
Ein skulle vore malar.
Kvitt i kvitt i kvitt.
Så vakkert.
Eg berre stirrer
ut av vindauget.
I naturage.
Det skin som eit postkort.
WINTERTIME IN NORWAY
Men noko manglar
likevel.
I biletet.
I vintersolskinskvitna.
Ein kjærast
frå Senegal, kan hende.
Kjem ho, kjem eg.
Ola Bog

Kongsberg SOS
Rasisme har arrangert en flerkulturell
fest som var så vellykket at den endte
med trommespill
og dansing i bygatene.
Festen ble avsluttet med en apell om
to rasistisk motiverte voldassaker
som fant sted der
på vårparten i år.

- Jeg synes ikke
rasisme hører hjemme
i vår verden. Selv har
jeg spilt fotball i mange
år, jeg har kamerater
fra alle verdenshjørner
og har heldigvis heller
aldri opplevd rasisme
i den jobben jeg har.
Gjengen jeg spiller
fotball sammen med er
en blandet gjeng fra
alle kontinenter og vi
stortrives alle i samme
bås selv om vi har forskjellig nasjonalitet.
– Ronny Johnsen,
fotballspiller

Fremover kommer det inn et nytt styre og den avtroppende
lederen vil ikke svare på deres vegne, men regner med at det blir
vervestands, flerkulturelle fester og engasjement i saker både
lokalt og sentralt.

Bergen SOS Rasisme
Bergen lokallag har som de fleste andre hatt en liten sommerferie.
Men før ferien var det både deltakelse i 17. mai toget med slagord
som «17. mai for alle» og «SOS Rasisme» og demostrasjon for
Obiora.
Rett etter ferien ble det vervet under Lost Weekend som er en
festival på øyen Askøy utenfor Bergen.
Planene deres fremover er å holde stand i forbindelse med valget.
Det er meningen å ha slagordet «Stem antirasistisk». Det er også
planer om å ha både vervekampanje og å markere Krystallnatten.
Det er også planer om representere lokallaget på LLK i Kristiansand.

Risør
SOS Rasisme

- Å dømme et annet menneske
for sin hudfarge eller etniske
bakgrunn er noe av det mest
uvitende et menneske gjør mot
andre og seg selv. Det er en
mangel på innsikt om hva et
menneske er og består av. En
sjel er en sjel.
– Benedikte Lindbeck,
skuespiller

Aktivistene i Risør SOS
Rasisme har også dette
året arrangert 17. mai for
alle. Det ble et meget vellykket arrangement.
Planene fremover er å
avholde et nytt årsmøte og
få i gang et nytt styre. Det
er også store planer om å
deta på LLK som finner
sted i Kristiansand denne
gangen. De planlegger
også å avlegge hovedstaden et besøk i forbindelse
med markeringen for
Obiora 25. august.

Oslo Øst
SOS Rasisme

Er du tom for ideer til hva DU kan
gjøre lokalt for å bekjempe rasisme og
nazisme?
Her kommer det noen ideer til hva ditt lokallag kan gjøre i
nærmiljøet ditt:
• Holde vaffelsalg
• Verve i byen
• Ha gateteater
• Male over rasistiske symboler og tekster
• Holde konsert
• Holde skoleforedrag
• Markere SOS Rasisme sine markeringsdager
• Holde demonstrasjon
• Ha en «Stem antirasistisk» kampanje før valg
Og har lokallaget arrangert noe vil vi i AntirasisteN gjerne høre
om det. Ta masse bilder, skriv en kort (eller lang) tekst og
send det inn til: antirasisten@sos-rasisme.no og så kommer
det på trykk i neste avis.

___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,-

NB! Dette er et lite utvalg av det materiellet som finnes. Gå på
internettsiden vår, www.sos-rasisme.no for større utvalg eller spør
oss om en materielliste.
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Postnr/ sted: ________________________________________
___stk Hettegenser kr 192,herav ___ S ___M ___L ___XL
___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: _______________________

Generert med Ksudoku.

Lokallaget deltok
på 17. for alle-markeringen i Kubaparken. De var også
med på å arrangere
markeringen for
Obiora. I løpet av
sommeren har det
blitt vervet både i
gatene i Oslo og på
Øyafestivalen.
Planene fremover
er å delta på LLK,
male over nazisymboler og å være
med på Krystallnattenmarkeringen.

• 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: ___________________________

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

___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

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

Arbeidsutvalget AU
PB 7073 St. Olavs plass
0130 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
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