SOS Rasisme i Norge

kr 10 nr 4 – 2007

Ny artikkelserie:

Kvinner på flukt

B-PostAbonnement

Retur: SOS Rasisme ØU
pb 297, 5501 Hgsd

AntirasisteN

AntirasisteNs
m
artikkelserie o
rt
kjønnsbase
forfølgelse

Den norske kvinnefrigjøringen er ikke mye verdt hvis du er født utenfor Europa. Norge har skrevet under på FNs kvinnekonvensjon, allikevel møter kvinner som flykter til Norge et strengt byråkrati og omvendt bevisbyrde.
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Vi glemmer aldri
Krystallnatta er Europas største markeringsdag mot rasisme og nazisme. I Norge arrangerer SOS
Rasisme markeringer over hele landet.
Eget bilag i midten

Historien om et lokallag
SOS Rasisme i Norge

tta
krystallnagratis

nr 4b – 2007

Queendom

Norges første teatergruppe bestående av norskafrikanske kvinner er
klare med ny forestilling som har
premiere under Oslo World Music
Festival. AntirasisteN har tatt en prat
med gruppa.
Side: 16

Lokallagene er
grunnsteinene i
SOS Rasisme.
I dette nummeret ser
AntirasisteN nærmere på
et av våre største lokallag,
Bergen SOS Rasisme.
Bli aktiv i et av våre
mange lokallag du også
Side: 14 og 15

Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme?
Da kan du utfordre dem. Send oss e-postadressa og navn så skal vi sende
dem en e-post og bringe utfordringen videre!
Du kan enten sende inn denne slippen eller gå til:
www.sos-rasisme.no/utfordre og fyll ut skjemaet der.

Mitt navn er: ___________________________
Min e-postadresse er: ____________________
Jeg vil utfordre disse til å
bli medlem av SOS Rasisme:

1. Navn: ______________________________
e-postadresse: _________________________
2. Navn: ______________________________
e-postadresse: _________________________
3. Navn: ______________________________
e-postadresse: _________________________
4. Navn: ______________________________
e-postadresse: _________________________

hold deg oppdatert om rasisme:

Adressaten betaler
for sending i Norge

Distribueres av
Posten Norge

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo

www.sos-rasisme.no

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

Start lokallag!
Dei siste månadene har det blitt
jobba mykje for å starte opp nye
lokallag.
Dette er sjølvsagt svært gledeleg. Det er gjennom lokallaga vi
verkeleg kan få til noko i kampen
mot rasisme.
Vi vinn ikkje kampen mot
rasisme gjennom haldningskampanjar på TV eller
vedtak på Stortinget. Det er kvardagsjobbinga lokalt som
i røynda tar oss nærare eit samfunn utan rasisme. Det er
ordskifte i klasserommet på skolen eller pauserommet
på arbeidsplassen som er reiskapen vår for å forandre på
haldningane i samfunnet.
Det er som sagt kome til mange nye lokallag, men
jamvel om vi nærmar oss 150 lokallag, treng vi stadig
fleire lokallag for å faktisk nå ut til alle i Noreg. Er du
ein av dei som bur ein stad det ikkje finst lokallag? Vi
utfordrar deg til å starte opp eit. Det er lettare enn du
kanskje trur - og gir deg mykje tilbake. Ta kontakt med
eit av kontora våre, så vil vi hjelpe deg i gang!
Vi har store utfordringar framfor oss. Om me kikkar
på nabolanda våre, så vil vi sjå at rasismen og nazismen
florerer. I Sverige samlast eit tusentals nazistar kvar
desember, i Danmark sit eit høgreekstremt parti med
ein hand på roret i regjeringa, og går me til Aust-Europa
ser vi at nazistane rekrutterer titusenar.
Mykje har vi vore skåna for. Om vi held fram med å
reagere på rasisme rundt oss, om vi held fram med å
organisere fleire folk rundt oss og om me byggjer enda
fleire sterke lokallag, vil vi kunne oppnå langt meir enn
berre å stogge framvoksteren av nazibandar.

AV BÅRD ESKIL FRANTZEN
SOS Rasisme ble 28. august
invitert til konferansen «Gull &
Gråstein», en faglig konferanse
for journalister og redaktører på
Østlandet, på Sundvolden Hotell
i Buskerud 26. – 28. oktober.
Vi ble bedt om å stille i en debatt
på konferansens siste dag, med
tittelen «Skal vi snakke eller tie
dem i hjel?». Ifølge arrangørene
skal det debatteres hvordan pressen dekker nazistiske grupper, og
hvordan disse kan omtales uten at
det fører til rekruttering.
Mikrofonstativ for organisert
kriminalitet?
SOS Rasisme reagerer med
vantro på at en gjentatt straffedømt nazist skal være med å legge
premisser for medias dekking av
det nazistiske miljøet. Nazismen
er en kriminell bevegelse. Det er
bevist gjenom historien og Vigrid

og Tore Tvedt viderefører den
nazistiske tradisjonen, de hyller
åpent Hitler og oppfordrer til
etnisk rensing.

Å invitere Tore Tvedt til denne
konferansen legitimerer nazistisk
organisering og nazisters plass i
offentligheten. Det er som å
invitere lederen for en pedofil
barnepornobande til å diskutere
hvordan barneporno på nettet
bekjempes.
Heller enn å fallby nazistene
talestoler burde norsk presse
ta aktivt del i å tvinget de til å
rekruttere i skjul, der de ikke vil få
arrangere hatkonserter og ikke vil
få lov til å uniformere seg. Dette
er ikke farlig, det er nødvendig
hvis vi skal klare å knuse hver
minste spore til nazisme.
Derfor nekter SOS Rasisme
på prinsipielt grunnlag å stille
opp i en debatt med organiserte
nazister.
Ingen ytringsfrihet til
organiserte nazister
Ifølge FNs «konvensjon om
avskaffelse av alle former for
rasediskriminering» skal medlemslandene kriminalisere organisasjoner som fremmer rasisme,

samt deltagelse i slike. Dette
samsvarer med begrensingene
av ytringsfriheten som settes
i FNs Verdenserklæring om
menneskerettighetene og i Den
Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Ytringsfriheten er
ikke vår eneste menneskerettighet
og den kan ikke brukes til å utsette
andre for hat og trusler om vold
og folkemord.
– Vi glemmer aldri
SOS Rasisme glemmer aldri
hva nazismen er. SOS Rasisme
diskuterer gjerne med norske
journalister, men vi diskuterer
ikke med nazister og vi nekter å
gi nazismen tilbake en plass i det
norske samfunnet – 62 år etter
frigjøringen av Norge.
Vi vil at arrangørene av «Gull
& Gråstein» skal ta inn over seg
konsekvensene av å gi Norges
ledende nazist et mikrofonstativ
foran halve presse-Norge.
Hvis arrangørene har den minste
respekt for nazismens millioner av
ofre, inkludert norske jøder, nasjonale minoriteter og motstandsfolk,
så slipper de ikke Tore Tvedt inn
døra på Sundvolden Hotel.
Ingen nazister i våre gater!
Aldri mer 9. april!

Årsmøte for
Lørenskog SOS Rasisme

Årsmøte for
Skedsmo SOS Rasisme

Onsdag 19.12.2007 kl 18.00
Aktivitetshuset Volt (Skårersletta 60)

Søndag 16.12.2007 kl 12.00
Ungdommens hus i Lillestrøm

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.

Jeg vil abonnere på Håndslag.

AN 4–07

Signerte artikler står for artikkelforfatterens eget syn,
og samsvarer ikke nødvendigvis med SOS Rasisme sitt syn.

Norsk journalistlag har invitert nazisten Tore Tvedt til
debatt om hvordan pressa
skal dekke nazimiljøet. SOS
Rasisme oppfordrer journalister på Østlandet til å
boikotte møtet.

Navn: ______________________

Antirasistisk helsing frå
Trond Thorbjørnsen

av nazileder

Adresse: ____________________

I kampen vidare treng vi fleire folk. Vi treng deg!

Journalister lærer ytringsfrihet

Postnr: _____________________

Å byggje eit inkluderande samfunn vert ikkje gjort på
ein dag.
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Kort om rasisme

Rasisme? Ja takk.
I Norge er det forbudt å være rasist. Ved lov.
Resultatet er at vi har klart å oppdrive 2 – to – rasister i Norge de siste ni årene.
sisme? Ja takk.

Hva alle andre som bedriver
rasisme i all offentlighet er for
noe, er det ikke godt å si. Rasist er
det i hvert fall forbudt å kalle dem.
Helsetilsynet har konkludert med
at ambulansesjåførene som lot Ali
Farah ligge igjen i Sofienbergparken med brudd på hjerneskallen,
uten å ha undersøkt ham skikkelig
hadde en «klart diskriminerende
oppførsel», som «kan forstås
med rasistiske overtoner». Den
ene ambulansesjåføren skal ha
bakgrunn i den høyreekstreme
organisasjonen Boot Boys, ifølge
VG.
Oslos nye ordfører, Svenn
Kristiansen (Frp) (før valget,
red.anm), har hatt en rekke krasse
uttalelser om innvandrergrupper i
Norge. Innvandrerrepresentanter
i bystyret sier han ikke gir dem
ordet når de ber om det. I 2002 sa
Kristiansen at mange muslimer er
mer lojale mot islam enn Norge,
og ville ha troskapsløfte til Norge
for nye statsborgere.
SVs byrådspolitiker Reza
Rezaee, mener det er rasisme.
– Han stemplet en hel religiøs
gruppe som mulige forrædere.
Det er en rasistisk uttalelse, sier
Rezaee.

diskriminering. Mens man i mange
situasjoner ikke vil vite at en person er
for eksempel homofil, (man kan faktisk ikke se på folk hvilken seksuell
legning folk har i køen på et utested
eller i et jobbintervju), er hudfarge,
navn og språk noe du har med deg,
overalt, hele tiden. Rasismen kan man
ikke slippe unna.
Dessuten er rasisme en form for diskriminering som i praksis omfavnes
av veldig mange nordmenn. Mange
rasister mener nok selv at de ikke
er det. Det hjelper ikke. Ytringer og
handlinger taler for seg selv. Bestemora di, som sier at «svartinger er slik
eller slik, og derfor fortjener sånn eller
sånn behandling», er rasist. Det er
ikke noe hyggelig at en person man er
glad i er rasist. Men det er ofte sant.
I ordboka er rasisme et menneskesyn, en politikk eller et sett av holdninger som bygger på den oppfatning
at visse raser er andre raser overlegne.
Mange hevder at de ikke er rasistiske,
for det er ikke rasen eller hudfargen,
men den annerledes kulturen til folk
de har noe imot. Jeg vil hevde at å gi
et enkeltmenneske ansvaret for en hel
kultur og behandle han eller henne
deretter, er rasistisk i seg selv. Uansett
er det slik at for eksempel adoptivbarn
fra andre verdensdeler går fri for den
samme diskrimineringen. Til tross for
at de har akkurat samme kulturbakgrunn som folk som har ti generasjoner hvite forfedre i Norge.

Men er Oslos nye ordfører
Tore Tvedt ble i mai frikjent for rasisme mot jøder.
rasist? Er ambulansesjåføren det?
Dommen ble anket til høyesterett.
Foto: OMP
Nei. Ikke i Norge. Hvis man sier
Paragraf 135a virker stikk i strid med
at en person er rasist, eller at en handling er ble anket til Høyesterett som for første
sin hensikt. Meningen var selvsagt å verne
rasistisk, risikerer man fort at det er en selv gang på 27 år behandlet en sak i plenum.
utsatte mot rasisme. Men vår rasismelov
som har begått et lovbrudd, ikke den som
Fem av dommerne ville frifinne, mens
fungerer mer effektivt som et vern av rasishar diskriminert.
de resterende 12 opprettholdt dommen.
ter. Og den dreper effektivt debatten om
Den andre rasisten vår er Jarle Synnevåg,
rasisme. Det er selvsagt viktig å passe seg
Straffelovens § 135a, den såkalte rasisåpen muslimhater og tidligere ansatt ved
for å kalle ting rasisme som ikke faktisk er
meparagrafen kom inn i norsk straffelov i
Forsvarets forskningsinstitutt. Han fikk en
det. Det er ingen tvil om at enkelte bruker
1970. Siden det er den blitt revidert og flik- bot på 10.000 kroner av politiet i 2002 for
beskyldninger om rasisme for å slippe å ta
ket på en rekke ganger, sist i forfjor. Loven en rekke innlegg med islamhets på ulike
ansvar for egne handlinger.
slår fast at den som offentlig setter fram en
nettsteder.
diskriminerende eller hatefull ytring, strafMen hovedproblemet er at det i praksis
fes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Med
Vigrid-leder Tore Tvedt er ikke rasist i
ikke er lov å kalle folk rasister i den norske
diskriminerende eller hatefull ytring menes
Norge. Tidligere i år ble han frifunnet for
offentlige debatten. Det bør vi endre på,
det å true eller forhåne noen, eller fremme
rasisme i Borgarting lagmannsrett, tross
slik at vi kan kalle en spade for en spade,
hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen
følgende uttalelse i VG: «Vi ønsker å ta
og få tatt et oppgjør med uspiselige, og
på grunn av deres hudfarge eller nasjonale
makten i samfunnet, renske ut jødene og
bokstavelig talt livsfarlige holdninger i vårt
eller etniske opprinnelse, religion eller
sende innvandrerne ut av landet. Jødene er
eget samfunn. Den siste tiden har vist at vi
livssyn.
hovedfienden, de har drept vårt folk, de er
desperat trenger det.
ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesSiden 1999 er altså to personer dømt for
ker, de er parasitter som skal renskes ut.»
Inntil vi får en lovending er, kan ikke jeg
rasisme her til lands. Det ene var leder i
skrive det. Men jeg tilgir dem aldri. De vet
Hvit Valgallianse Jack Erik Kjuus. Hans
Det er selvsagt ikke presseetisk akseptahva de gjør. Og neste gang du treffer en,
parti gikk inn for tilbakesending av alle
belt å kalle folk for forbrytere, med mindre
kan du si litt lavt, så ingen andre hører det:
innvandrere som var kommet hit etter
de er dømt. Men det er åpenbart at loven
«Du er rasist. Det er ikke lov.»
1975, alternativt å tvangssterilisere dem.
og rettssystemet ikke makter å håndtere
Det samme gjaldt for innvandrere i parrasismeproblemet. Nå er det uansett forbudt KAIA STORVIK,
JOURNALIST I DAGSAVISENS POLITISKE REDAKSJON
forhold med nordmenn. Kjuus ble i Oslo
å diskriminere i Norge, og det er et ord
tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel
som brukes flittig. Men rasisme er en helt
KRONIKKEN HAR STÅTT PÅ TRYKK I DAGSAVISEN.
og 20.000 kroner i bot i 2002. Dommen
spesiell, farlig og altomfattende form for

• Rasisme er et relativt nytt fenomen,
og ble første gang systematisk framsatt under framveksten av kolonialismen 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 isolerte tilfeller; 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 fra en lett
synlig gruppetilhørighet, enten den er
basert på hudfarge, religion eller andre
forhold.

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

sos-rasisme.no /
bliaktiv
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• Homofile samer
skyr Sametinget

• Næringslivet vil gi
arbeidstillatelser
På grunn av at de er lei av
Utlendingsdirektoratets lange
ventetid på å gi arbeidstillattelser, ønsker Næringslivet å gi
utlendinger arbeidstillatelser
selv. Bedriftene ønsker å ha
rett til å gi forhåndstillatelse til arbeid, skriver Adresseavisa 18.
september. Videre sier de at UDI kan behandle sakene i etterkant.
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• Nedlagt sykehjem blir ventemottak

Homofile samer kvier seg for å
ta kontakt med Sametinget. De
frykter for sin anonymitet.
– Får Sametinget vite hvem de
er, så frykter de at deres legning
blir kjent på bygda. Akkurat det
er mange samiske homofile
livredde for, forteller lesbiske
Risten Ravna Heatta til Ságat.

UDI har bestemt å gjøre det nedlagte sykehjemmet
Fagerli i Nannestad om til et nytt asylmottak for inntil 100
asylsøkere som har fått avslag på sine søknader. Det nye
ventemottaket er frivillig og skal motivere asylsøkerne til
å vende hjem. For å motivere asylsøkerne tilbys de så
dårlige forhold at de frivillig reiser tilbake til hjemlandet.
De tilbys kost og losji, men ingen dagpenger og kun enkle
fritidstilbud, melder Romerikes Blad. Norsk Folkehjelp
stiller seg kritisk til opprettelsen av mottaket.

• Muslimer føler seg overvåket
Muslimske studenter i Norge føler seg mistenkeliggjort og overvåket av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), melder Utrop. PST-sjef Jørn
Holme sier de følger med på dem de tror kan
planlegge alvorlig kriminalitet, ikke muslimer
generelt. I tillegg uttaler han: – Jeg vet at mange
unge med flerkulturell bakgrunn føler seg
stigmatisert med den terrorfrykten vi dessverre har i Europa, og det er
viktig for meg å lytte til hva de har å si. Han mener også det er viktig
at alle typer mennesker jobber i sikkerhetstjenesten.

Antira sisteNs
artikkels erie om
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Fortsatt en lang vei
- Bevisbyrden for å få innvilget opphold på grunnlag
av kjønnsbasert forfølgelse
er fortsatt for stor, mener
Simon Souyris Strumse
fra Flyktningutvalget i SOS
Rasisme.
Simon Souyris Strumse mener at
selv om retten til beskyttelse mot
kjønnsbasert forfølgelse lenge har
vært inkorporert i det norske lovverket, blant annet gjennom FNs
kvinnekonvensjon, er bevisbyrden
for kvinner som er blitt utsatt for
dette fortsatt for stor:

lingen av kvinner på andre måter.
Voldtekt og seksuelt misbruk er en
vanlig måte å undertrykke kvinnene og familiene deres på, men
vanskeligere å bevise slik norske
myndigheter krever, sier Souyris
Strumse. Han mener påstander
fra norske myndigheter som at
«hvis vi gir en kvinne fra Iran
som har opplevd vold opphold.
så vil alle kvinner som opplever
vold i hjemmet flykte til Norge» er
håpløse argumenter. - Hva er vel
kjønnsbasert forfølgelse hvis det
ikke er nettopp dette? Overgrep og
misbruk som du ikke får beskyttelse mot på grunn av kjønnet du
er født med.

- I dag får man kun asyl på grunnlag av kjønnsbasert forfølgelse
hvis man kan bevise at man har
blitt forfulgt av statlige myndigheter på grunn av politisk aktivitet
eller liknende. Problemet er at de
færreste kvinner som flykter kan
legge fram konkrete beviser på
noe slikt, sier Souyris Strumse, og
viser til at kvinner i mange land
er annenrangs-borgere. Det fører
til at de sjelden får ledende stillinger i politiske bevegelser, men
støtter organisasjoner gjennom
annet arbeid som er vanskeligere
å bevise, men som kan medføre
forfølgelse og like strenge straffer
som for de mer synlige aktivistene,
om ikke verre.
- Det er også et faktum at mens
menn ofte gjennomgår tortur som
setter fysiske merker på kroppen
og lettere kan brukes som bevis på
forfølgelse, foregår ofte mishand-

Svak stilling
Souyris Strumse framhever den
svake rettslige stillinga kvinner har
i noen samfunn:
- Et av de alvorligste problemene
er at norske myndigheter ikke har
forstått hva kjønnsbasert forfølgelse virkelig er. Veldig mange
kvinner, særlig fra Iran, søker
asyl på flukt fra familien og det
som kalles vold i nære relasjoner.
Disse kvinnene flykter på grunn av
manglende rettslig beskyttelse mot
slike overgrep, som kan være like
alvorlige som dem menn opplever
i fengsler. Kvinner får per i dag
ikke opphold på dette grunnlaget.
Men hva er vel kjønnsbasert forfølgelse, hvis det ikke er nettopp
overgrep og misbruk som du ikke
får beskyttelse mot på grunn av
kjønnet du er født med, spør han.
Totalt sett var det flere kvinner enn
menn – 275 mot 180 – som fikk

AV JIN FOSLI

innvilget asyl i 2006. På spørsmål
om hva det har å si for om man
har lyktes i å styrke beskyttelsen
mot forhold som spesielt rammer
kvinner, svarer Souyris Strumse at
man må ta høyde for at tallene kan
skjule at noen kvinner får opphold
først og fremst på grunn av barna
sine, og at andelen kan være
langt lavere blant enslige kvinner
som ikke har med seg barn. SOS
Rasisme mener uansett at flere
søknader burde vært innvilget
som asyl, og ikke på humanitært
grunnlag.
Barnas betydning
Underdirektør Sigrun Storsæter
i Utlendingsdirektoratets asylavdeling har følgende å si om
muligheten for at medfølgende
barn påvirker en asylsak: - Kvinner og familier som får opphold
i Norge på grunn av barna vil i
stor grad få oppholdstillatelse på
humanitært grunnlag, ikke asyl.
Dette vises også ved at det i 2006
var flere kvinner enn menn som
fikk opphold av humanitære grunner. Hensynet til barna vil derfor
ikke ha noen særlig betydning i
forhold til antallet kvinner som
får asylstatus i Norge, men det
har betydning for hvor mange
som får opphold.
Uenig med myndighetene
- Hva er årsaken til at SOS
Rasisme sammen med andre
organisasjoner har stått steilt mot
norske myndigheter i enkeltsaker
som gjelder kjønnsbasert forfølgelse?

- Vi kjemper for en human
asylpolitikk, og mener den norske
asylpolitikken på mange områder
ikke er det. SOS Rasisme jobber
med enkeltsaker av to hovedgrunner: For å gi historiene et ansikt, og
fordi tilsynelatende «enkeltsaker»
kan utgjøre toppen av et isfjell av
saker offentligheten aldri får høre
om. SOS Rasisme jobber hardt for
å legge press på regjeringa for at
de skal komme med ei forskriftsendring, eller gjøre det enklere for
forfulgte kvinner å få opphold etter
den nye Utlendingsloven som er
ventet i 2009.
- Tar sivile organisasjoner høyde
for kompleksiteten i sakene – at
sakene er relativt få, og relativt
unike, gjør det problemstillinga
vanskeligere å tolke definisjonen
på? Er det i det hele tatt mulig å
komme til noen enighet når det
gjelder tolkning av definisjonen
kjønnsbasert forfølgelse?
- Et typisk utsagn utlendingsmyndighetene kommer med er at de kan
ikke ta stilling til en enkeltsak og
at alle saker får en god individuell
behandling. Jeg tror ikke noe på
det. I alt for mange saker ser vi at
myndighetene bruker standardformuleringer og standardsvar, svarer
Souyris Strumse.
- I tillegg er det ofte veldig vanskelige og komplekse saker som
får en rask behandling av nemndlederen uten at de ser, snakker med,
eller får noe forhold til asylsøkeren de behandler saken til. Det er
en grunn til at vi krever at flere
saker skal behandles i en såkalt

stornemnd hvor det også sitter
medlemmer utnevnt av frivillige
organisasjoner og hvor asylsøkeren får møte opp og sørge for at de
forstår hele historien hennes.
Definisjonen på kjønnsbasert
forfølgelse er klar nok, og FNs
høykommissær for flyktninger har
flere ganger kritisert Norge for at
de ikke gir tilstrekkelig beskyttelse på dette området. Jeg tror det
handler om noe helt annet, og det
er innvandringspolitiske hensyn
og hvordan regjeringa framstår,
avslutter Souyris Strumse.

Ny ressursside
• Flyktningutvalget i SOS Rasisme har
lansert ny ressursside om Festning
Europa.
Her finner du:
• Foredrag
• Linker
• Bilder fra Festning Europa
• Løpeseddel
• Bakgrunnstoff
og mye mer!
• Gå inn på
www.sos-rasisme.no/adae
og last ned
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• Ikke lenger tillatt med
dobbelt statsborgerskap
Før 1. september 2006 var det
mulig for russere å få dobbelt
statsborgerskap, både norsk og
russisk, skriver Finnmarken. For
ett år siden ble praktiseringen av
regelverket kraftig innskjerpet.
Nå må russerne velge hvilket
statsborgerskap de vil ha.

Obiora

• Holdt igjen i tollen to ganger
Torsdag 27. september ble nigerianske Fineface Emenike holdt igjen sju timer
i tollen på Flesland, melder Bergens Tidende. Mandagen etter ble han stanset i
tre timer på vei ut av landet, noe som forårsaket at flyet gikk uten ham. Emenike
bor i Spania og var i Bergen for å besøke sin bror som har bodd i Norge i seks
år. – Jeg kan ikke forklare hvordan det føles at broren min blir behandlet slik nok
en gang. Bare fordi han har nigeriansk pass, sier Galvin Ernest. Avdelingssjef
for grensekontrollen i tollregion Vest-Norge, Øyvind Hafsøe uttalte følgende: – Vi
driver en seriøs kontrollvirksomhet. Hvilke utvelgelseskriterier vi forholder oss til er
hemmelige, fordi ellers ville det hindret vår virksomhet. Det jeg kan si er at ingen
kan holdes tilbake på grunnlag av verken hevn, hudfarge eller statsborgerskap.
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• Asylbarn sliter med angst 855 barn har søkt om asyl i Norge
fra januar til utgangen av august, melder VG Nett. Nesten hver fjerde
av disse barna, 191 i alt, kom til Norge uten følge av foreldre, i følge
en oversikt fra UDI. – Vi har grunn til å tro at mellom 20 og 35 prosent
av barna sliter med angst og depresjoner. Dette kan påvirke skolearbeidet og evnen til å få venner, sier psykolog Patrick O’Loughlin, ved
Regionale Ressurssenter om Vold, Traumer og Selvmordsforebygging
ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, til Klassekampen. Det
er vanskelig å skaffe psykologisk hjelp fordi helseforetakene ofte vil
vente til de vet om barnet skal bli eller ikke.

Starte opp lag?
Er det ikke lokallag der du bor?
Det er ganske lett å starte opp
et – ta kontakt, så sender vi
startpakke med info om hvordan
du går fram.
E-post: ou@sos-rasisme.no
Tlf: 52 71 21 75 Faks: 52 71 21 62

– Greit å
bruke ordet
«neger»
Diskriminering, rasisme og
segregering er noe man
skulle tro hørte fortiden til,
men tydeligvis ikke.

Kampen for
Obiora fortsetter

AV LILL MARI B. MUNDAL

Etter at Eugene Obiora ble
drept av politiet i Trondheim i september 2006, har
saken fått stor oppmerksomhet.

Fyhn mener det er greit å si ordet
«neger», så lenge man ikke bruker
det i kontakt med publikum.
– I mine øyne er dette et helt
akseptabelt ord. Jeg ville aldri
finne på å påtale bruken av det. Det
som er skremmende med at politiet
mener det er greit å bruke diskriminerende begrep som «neger» er
hvordan man da skal kunne stole
på at politiet klarer å skille mellom
rett og galt? Rasisme er galt, og det
burde også politiet i Troms politidistrikt vite.
Anmeldt
Politimester Fyhn viser en dobbeltmoral de fleste ville skremmes
av; han sier at forskjellbehandling
ikke skal forekomme. Men han
mener også at begrepet rasisme
har fått et meningsløst innhold,
og tillater seg selv og sine ansatte
å bruke rasistiske begreper. Heldigvis har Fyhns uttalelser fått en
rekke motreaksjoner fra alle kanter
av Norge.
Mange har reagert med avsky på
politimesterens utsagn, og Beate
Michelsen fra Klæbu er den som
har reagert sterkest, ved å anmelde
Fyhn og kreve at han går av som
Politimester. Også kolleger i politiet har reagert. Politimester Per M.
Marum i Trøndelag politidistrikt
godtar ikke at enkelte i politiet
mener at det er greit å bruke ordet
«neger».
– Pakk sekken og gå
NRK P3 sendte et innslag om
«neger»-debatten i radioprogrammet Osenbanden, hvor de ga tydelig
uttrykk for at Fyhns uttalelser var
tull og vås. Programlederen, Are
Sende Osen, mener at Politimesteren i Troms burde pakke sekken
sin og gå.
– Man kan ikke holde på slik,
sier han. Hva Politimester Fyhn og
andre som tillater seg å bruke ordet
«neger» mener med bruken av det,
er uvesentlig. Ordet er rasistisk og
stigmatiserende i seg selv, derfor
skal det ikke brukes.

AV KENNETH FUGLEMSMO

Takket være aktivister og antirasister av mange slag, ble det
lagt tungt press på de ansvarlige.
Innvandrere og andre antirasister i Trondheim lagde et nettverk
som ble kalt Respekt og gikk i
spissen for mobilisering mot
Trondheimspolitiet.

Ambulansesaken saken
skapte debatt
Hvem skal vi stole på at holder samfunnet vårt rettferdig
og levelig når offentlige ansatte ikke behandler folk likt?
AV LILL MARI B. MUNDAL
Når helsevesen, politi og rettsvesen stadig preges av rasistiske
holdninger må det igangsettes
tiltak som forhindrer at flere
mennesker blir skadd og mister
livet. Så hvilket etterarbeid blir
gjort etter hendelser som ambulansesaken hvor Ali Farah ikke
fikk den hjelpen han trengte etter
å ha blitt slått ned, fordi han ikke
var norsk? Alis venner og familie
krever nå at saker som dette må
opp på regjeringsplan, og at det
utvikles en klarere definisjon
på hva rasisme er og hvordan
den rammer mennesker i dette
landet.
Brustad tar grep
Hverdagsrasisme og statlig
rasisme omfatter så mye mer
enn utskjelling med rasistiske

utsagn, og det er det staten og
offentlige ansatte bør sette fokus
på å forstå. Norges helseminister
Sylvia Brustad reagerer heldigvis
på slike hendelser, og har fattet
vedtak om at alle de regionale
helseforetakene innen slutten av
oktober skal legge fram en plan
for hvordan de kan sikre likebehandling for alle personer uansett
inntekt, bosted, bakgrunn, kjønn
og hudfarge.
Etterforskning fra politiog helsevesen
Også politi- og helsevesen tar
seg selv i nakken og setter i gang
etterforskning. Målet må være å
avdekke hvorfor slike hendelser
skjer, og hva som kan gjøres med
de ansattes holdninger. Etter at
politimennene som var tilstede
i Sofienbergparken ble anmeldt,

har politiet satt inn sin spesialenhet for politisaker for å granske
saken.
Helsetilsynet retter krass kritikk
mot de to ambulansearbeiderne
som nektet å ta med seg den
skadde Ali Farah til sykehuset.
Som følge av hendelsen besluttet
Helsetilsynet å opprette tilsynssak
mot Ullevål Universitetssykehus.
Med sin rapport til Ullevål Universitetssykehus 29. august slår de
fast at ambulansearbeiderne ikke
gjorde den jobben de var pliktige
til, å hjelpe Ali Farah.
Slike tilfeller som saken i Sofienbergparken, er ikke det første
tilfellet av offentlig og statlig
rasisme i Norge, og trolig ikke
det siste. Men forhåpentligvis
reagerer folk med avsky i framtidige saker, slik at man lettere kan
bekjempe rasismen.

Gjennom kampen
har vi oppnådd:
- Politimester Per M. Marum
slutter i jobben etter denne
perioden.
- Stor debatt om Spesialenheten for Politisaker og mulig
omorganisering.
- Politiet i Trondheim oppfører seg ifølge en del innvandrere
mer forsiktig.
- Mer fokus på rasisme i offentlige etater og institusjoner.
Vi har også knyttet kontakter
mellom antirasister av mange
slag i Trondheim og andre deler
av landet. Forhåpentligvis vil
disse kontaktene vedvare i framtida og øke kraften i kampen mot
rasismen.
Gjennom Obiora-saken har
vi lært at det er viktig å reagere raskt og ikke være redde
for å ta upoulære standpunkt.
Innvandrere og ungdommer i
Trondheim som kjenner politiets dårligste sider, reagerte
spontant. Sammen med politiske
aktivister ble saken undersøkt og
førte til en bevegelse som stilte
rettferdige krav.
Obiora-saken er en viktig sak,
men den er bare en del av et
omfattende system. Den institusjonaliserte rasismen mot den
ikke-hvite delen av befolkningen
må bekjempes med langvarig
arbeid. Kampen fortsetter!

Flyktningutvalget
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• Vil lodde ut arbeidstillatelser SVs sosialpolitiske
talskvinne Karin Andersen, ønsker en ordning med grønt kort.
Med det menes at et visst antall arbeidstillatelser blir loddet
ut blant søkere som vil til Norge. Andersen sier til Stavanger
Aftenblad at hun har jobbet for dette inn mot regjeringen, uten
gjennomslag foreløpig. Hun ser for seg en ordning etter nordamerikansk modell der et visst antall arbeidstillatelser nærmest
loddes ut blant søkere som ellers tilfredsstiller nærmere
definerte krav. Hun går også inn for at asylsøkere som har fått
avslag på søknaden sin, kan få ordinær arbeidstillatelse.
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• Første innvandrer i regjering

• Vil ha Obiora-byste på Solsiden Nettverket Respekt

Manuela Ramin Osmundsen (Ap) ble den 18. oktober
utnevnt til barne-, likestillings- og diskrimineringsminister, melder Adresseavisen. Hun er dermed den
første innvandreren i en norsk regjering og ble norsk
statsborger kun to uker før hun ble ny minister. Hun
får også ansvaret for anti-diskrimineringssakene i
Arbeids- og inkluderingsdepartementet - men ikke
for UDI. – Det er på tide at en norsk regjering får
en innvandrer i regjeringen, sa Stoltenberg etter
utnevnelsen.

i Trondheim ønsker å døpe plassen der Eugene Obiora døde
til Obioras plass. I tillegg ønsker de at det skal bli plassert en
byste eller et monument der. Lørdag 6. oktober ble det avholdt
en «offisiell» åpning av plassen der Respekt hengte opp et
skilt med «Obioras plass», på en lyktestolpe utenfor Østbyen
servicekontor. Adresseavisen skriver at det stilles mange krav
til at en person skal få et sted oppkalt etter seg. Hallgeir Opdal
i Respekt tror at nåværende Bassengbakken vil bli hetende
«Obioras plass» på folkemunne uansett.

Utestedsrasisme på Havana Social Club
Natt til søndag 09.august
2007 opplevde «Carlos»
fra Chile og hans venn
å bli nektet inngang på
Havana Social Club i Oslo.
Nå har de anmeldt utestedet for rasisme.
AV NASIM AHZAMI

«Carlos» (som ikke ønsker
å stå fram med navn) og hans
venn ble nektet å komme inn
med begrunnelsen at de ikke var
medlemmer. Problemet var bare
at vakten slapp inn alle etniske
nordmenn uten spørsmål om
medlemsskap.
Samme kveld kom en vennegjeng på fem andre personer til
stedet. Det var to nordmenn, en
engelsk-nigeriansk mann og to
jenter fra Peru. De to norske mennene slapp inn, mens de tre andre
ble stoppet, igjen på bakgrunn av

«mangel på medlemsskap».
Deretter ankom to menn fra
Cuba som heller ikke ble sluppet
inn, med samme begrunnelse. Det
vil si at på cirka en halv time ble
sju personer med utenlandsk bakgrunn nektet adgang til utestedet.
Dette var «Carlos» og hans venn
vitne til.
- Man kunne se at det kun var
personer med mørk hudfarge
som ikke slapp inn på stedet,
sier «Carlos». Han stod utenfor
og tok navn og nummer på alle
som ikke slapp inn, for å kunne
ha vitner i saken.
Politianmeldelse
For å dokumentere saken ytterligere, filmet vennen til «Carlos»
inngangspartiet til utestedet. Etter
et par minutter så vakten dette og
begynte å løpe og slå etter ham
for å ta fra ham kameraet.

raskt i kontakt med politiet og
ble anbefalt å anmelde saken.
De har nå levert anmeldelse både
til politiet og til Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO).
Politiet kommer til å gå videre
med anmeldelsen av voldshendelsen, LDO avventer at saken
behandles ferdig hos politiet.
- Det er trist at det forekommer
slike hendelser så åpentlyst i
Norge, uten at det får klare reaksjoner. Vi kommer til å sloss for
at utestedet blir satt i søkelyset
som et rasistisk sted, og håper at
de mister sjenkebevillingen, sier
Mira Hahn, styremedlem i Oslo
Øst SOS Rasisme
- Vårt mål er å endre praksisen
på utestedet, samt alle andre
utesteder som driver slik utestengning av personer med mørk
hudfarge, avslutter Hahn.

«Carlos» og hans venn kom

Ingen rasister
i bystyret!
Snudde ryggen
til Demokratene
7. september holdt det rasistiske partiet Demokratene torgmøte på Egertorget i Oslo. SOS
Rasisme inviterte til «Snu-ryggen-aksjon»,
og ved hjelp av slagord og håndplakater
som «Egertorget antirasistisk sone» klarte
demonstrantene å overdøve den hatske propagandaen.

Svar på henvendelse fra SOS Rasisme:

AV NASIM AHZAMI

Politidirektoratet tar kritikk på språkbruk
I kjølvannet av Obiora- og ambulansesaken har det blitt satt
økt fokus på politiets holdninger til minoriteter. Dette har
tydeligvis også ført til visse erkjennelser innad i politietatens
ledelse
Følgende brevveksling gikk
mellom SOS Rasisme og Politidirektoratet i september/ oktober:
___________
28.09.07
Rasisme i gjengprosjektet?
Vi leser VG-artikkelen «Avslørte
våpenarsenal hos gjengmedlemmer» 25. september 07.
SOS Rasisme reagerer på en av
uttalelsene fra leder for Oslo
politidistrikts såkalte «gjengprosjekt», Eirik Jensen: «Det er
tankevekkende for oss som har
vært i etaten noen år å se hva et
lite etnisk miljø har disponert av
våpen.»
Ved å knytte våpenbeslaget til
etnisitet på denne måten bidrar
Jensen til et rasistisk syn på
grupper av mennesker. «Etnisk»
blir slik vi ser det brukt som
synonymt med «ikke vestlig»,
noe som språklig er totalt misvisende. I den grad man skal
snakke om etnisitet, er det noe

alle mennesker har i større eller
mindre grad.
Dette føyer seg inn i rekken av
tvilsomme syn på minoriteter i
politiet, og viser at det fortsatt er
mye som må gjøres for å sikre en
fargeblind politietat.
Vi ber om at Politidirektoratet
gjennomgår sine rutiner for
språkbruk i etaten, og sikrer at
minoriteter i Norge ikke utsettes for ytterligere stigmatisering
– enten det skjer gjennom media
eller i møte med politiets tjenestemenn og – kvinner.
Med antirasistisk hilsen
Trond Thorbjørnsen, sign.
Leder
SOS Rasisme i Norge
___________

SOS Rasisme i Oslo har
hatt en punktmarkering
utenfor første bystyremøte, 3.oktober under
parolen «Ingen rasister i
bystyret!»

11.10.07
Politiets språkbruk - etniske
minoriteter
Vi viser til brev datert 28. september i år om språkbruk i politiet, hvor det blir reagert på valg
av begrepet etnisitet i beskrivelse
av et kriminelt pakistansk miljø
.
Dersom polititjenestemannens
uttalelse var korrekt gjengitt i
VG, ser vi at det ikke var korrekt å bruke begrepet etnisk i
den kontekst det var satt inn i.
Etnisitet er en kollektiv identitet
knyttet til forestillinger om kulturelt fellesskap, oftest som følge
av et felles opphav, og det er ikke
riktig å knytte dette til et bestemt
kriminelt gjengmiljø i Oslo.
Det kreves mer av politiet enn
de fleste andre, og derfor er
det nulltoleranse for rasisme i
politiet. Personer med rasistiske
holdninger er ikke ønsket og det
understrekes at det er et lederansvar å slå ned på uakseptabel
adferd, språkbruk og holdninger.
Utsagn som kan oppfattes som
rasistiske behøver imidlertid
ikke å være rasistisk ment, men
kan skyldes mangel på kunnskap.
Uten å gå inn i denne konkrete

saken, innser vi at ikke alle
ansatte i politiet har nødvendig
kunnskap til å skille mellom
hvilke ord og begreper som oppfattes som stigmatiserende og
hva som anses som akseptabel
og riktig begrepsbruk.
Mangfoldsarbeidet i etaten er
relativt nytt, og opplæring av
alle ansatte er i gangsatt.
Politidirektoratet har møter med
politidistriktenes ledergrupper
om mangfold hvor blant annet
språkbruk er tema. Som et ledd
i opplæringen av våre ansatte,
er vi i ferd med å utarbeide et
undervisningsopplegg til bruk
i den lokale opplæringen hvor
begrepsbruk vil inngå. I tillegg
vil begrepsbruk inngå i en strategisk plan for mangfold som er
under utarbeidelse. Denne vil tre
i kraft primo januar 2008.
Med hilsen
Ingunn Roe, avdelingsdirektør
Egil Svartbekk, Seksjonssjef
Politidirektoratet
___________

På bakgrunn av Torill Fiskerstrand sine rasistiske uttalelser
om innvandrere under årets
kommunevalgkamp, valgte
SOS Rasisme i Oslo å møte
opp foran Rådhuset der første
bystyremøte ble avholdt, onsdag
3.oktober, med en parole mot å
ha representanter med rasistiske
holdninger i bystyret.
Rasistiske ytringer
Torill Fiskerstrand ble avslørt i
å komme med rasistiske ytringer
mot innvandrere i Oslo, gjennom
å ha samtalt med en person fra
NRK radioprogrammet Osenbanden med skjult mikrofon. På
spørsmål om hvorvidt hun synes
det er for mange «negre» i byen,
svarte hun blant annet:
«Jeg er helt enig med deg. Det
irriterer veldig mange folk. For
det første er det mange som er
redd dem, og for det andre snylter de på fellesskapet. - Jeg synes
ikke bare det er negre. Det er like
mye andre nasjonaliteter. Så
mye pakistanere...,(NRK.no)».
SOS Rasisme i Oslo stilte opp
med krav om at Torill Fiskerstrand skal søke om fritak fra
sitt verv i Oslo Bystyre, og at
dette blir godkjent. De kommer
til å vurdere å møte opp på fremtidige bystyremøter med samme
parole.

Flyktningutvalget
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• Vil kvotere innvandrere Regjeringen ønsker å sette i gang forsøk
med kvotering av innvandrere til jobber i staten, melder smaaene.no. FrP
mener tiltaket kan komme til å skape rasisme. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) sier at prøveprosjektet innebærer
at personer med minoritetsbakgrunn skal prioriteres når søkerne har
tilnærmet like kvalifikasjoner. – Selv om ledigheten går ned også blant
innvandrere, er den tre ganger så høy blant førstegenerasjonsinnvandrere
som for den øvrige befolkningen. Selv om det kan være argumenter mot
kvotering og særbehandling, er de ikke gode nok. Ledigheten blant innvandrere er for høy, sier Grande Røys.

Flyktningutvalget
Dødelig
underholdskrav
Så langt i høst har det for en gangs skyld skjedd
en del bra i norsk asylpolitikk. Flere av sakene
SOS Rasisme har jobbet hardt for å få igjennom,
blant annet opphold til lengeventende barn og
afghanere har begynt å få effekt. Som resultat
av stornemndas avgjørelse i UNE (Utlendingsnemnda) har nå mange afghanere med tidligere
avslag fått opphold. Etter at regjeringa kom med
en forskriftsendring for lengeventende barn i vår
har nå den iranske jenta Avin Khadir og hennes
datter Aida fra Iran fått opphold i Norge etter seks
års kamp.
Likevel er ikke dette på langt nær nok til å si at
Norge fører en human asylpolitikk. Samtidig som
regjeringa har gjort det lettere for noen utsatte
grupper å få opphold, har de gjort det vanskeligere
for andre svake grupper. Jeg sikter her til flyktninger som ikke får asyl men opphold på humanitært grunnlag istedet. Flyktninger kommer ofte
til landet fra krigsherjede land, men det er sjelden
hele familien kan flykte. På grunn av «Festning
Europa» og alle hindringene vi har satt opp for
asylsøkere som prøver å nå vesten er det ofte bare
unge voksne som har en sjanse til å komme seg
til Norge.
Jeg vil ta for meg historien til en somalisk kvinne,
med fire barn, som befant seg i en flyktningeleir
i Etiopia sammen med sin eldre mor. Hun klarte
å reise til Norge sammen med de to eldste barna.
De to yngste ble værende igjen i flyktningeleiren
sammen med bestemoren. Etter to års venting
fikk hun opphold på humanitært grunnlag og
søkte med en gang om familiegjenforening med
sine to små barn. I mellomtiden dør bestemoren
og de to små barna på 10 år befinner seg alene i
en flyktningeleir i Etiopia. Etter seks måneder fikk
kvinnen avslag på søknaden om familiegjenforening fordi hun ikke oppfylte underholdskravet,
et krav om hvor mye du må tjene, som da lå på
180.000 kroner i året.
I vår økte Arbeids- og inkluderingsdepartementet underholdskravet til 200.000 kroner. Et beløp
det kan ta mange år for en asylsøker som ikke
nødvendigvis har utdanning, ikke snakker norsk,
og som blir utsatt for den rasismen som finnes i
det norske arbeidsmarkedet å oppnå. Den andre
muligheten er å søke familiegjenforening etter å
ha fått bosettingstillatelsen man kan få tre år etter
oppholdstillatelsen. I dette tilfellet åpner det for
en ny søknad minimum fem år etter at moren og
barna skilte lag.
Denne kvinnens sak er enda ikke løst, og hun er
bare en av mange. Vår oppfordring til regjeringen er derfor klar. Avskaff underholdskravet for
asylsøkere med opphold på humanitært grunnlag
nå!
Simon Souyris Strumse
Flyktningutvalget i SOS Rasisme

• Skrøt av homoplan
Tidligere Barne- og likestillingsminister
Karita Bekkemellem (Ap) skrøt av arbeidet til
Kautokeino kommune, som på eget initiativ
har laget en homoplan. Dette melder NRK. I
fjor kom Bekkemellem med en oppfordring til
ti kommuner om å lage en egen homoplan.
Bakgrunnen for planen var å hindre diskriminering av homofile og lesbiske i tillegg til at
rettighetene til denne gruppen blir ivaretatt på
en bedre måte enn i dag.
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• Trekker Tintin-bok på grunn av rasismeanklager
Den amerikanske forlaget Little, Brown Books for Young
Readers har trukket utgivelsen av «Tintin in the Congo» etter
at det ble anklaget for å ha rasistisk innhold. Dette melder
Dagbladet. – Albumet inneholder bilder og ord av rasistisk
karakter, hvor de barbariske innfødte ser ut som apekatter
og snakker som idioter, skrev Commission for Racial Equality
(CRE) i sin klage. Forfatteren av Tintin-bøkene, Hergé, skal
selv ha uttalt mens han levde at boka bare speilet den tidens
syn på innbyggerne i Kongo.

En solidarisk hånd til Irans
kurdiske flyktninger i Tyrkia
I 2005 la den nye flerpartiregjeringen, Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk
Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp),
sin politiske plattform. I et av kapitlene
står det: Regjeringen vil føre en human,
solidarisk og rettssikker flyktning- og
asylpolitikk. Norge har en klar moralsk
forpliktelse til å ta sitt ansvar for mennesker som trenger beskyttelse. Regjeringen vil bygge flyktning- og asylpolitikken
på internasjonale rettsprinsipper uttrykt
gjennom menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen. Et av tiltakene som er
nevnt i dette kapittelet er å øke kvoten for
overføringsflyktninger fra FN til i første
omgang 1500.
Situasjonen for Irans kurdiske flyktninger i Tyrkia er kritisk. Det er 470 politiske saker, ca. 1200 mennesker; kvinner,
menn og barn, såkalt Iranian ex-Northern
Iraqi. Disse flyktningene har innvilget
status som politiske flyktninger fra FN
i Tyrkia på slutten av 2005 og i begynnelsen av 2005, men venter fortsatt på at
FN sender dem til et tredje land som kan
ta dem imot som kvoteflyktninger. Men
de har ikke hørt noe, bortsett fra tomme
løfter og forvirrende opplysninger fra de
involverte partene i saken.
Disse flyktningene kom til Tyrkia via

Nord-Irak i 2000- 2001. Mange av dem
hadde allerede status som politiske flyktninger da de oppholdt seg i Nord-Irak,
men på grunn av mangel på sikkerhet og
terrorattentater fra iranske agenter, måtte
de flykte til Tyrkia. Mange av dem er blitt
utsatt for arrestasjoner, avhør og mishandling fra tyrkisk sikkerhetspoliti fordi, for
det første er de kurdere og de blir hatet av
tyrkisk sikkerhetspoliti, og de har organisert fredelige samlinger eller stand foran
FN- kontoret og krevd en oppklaring i
sin sak. Sommeren 2005 var det 40 som
sultestreiket i over en måned. Det har
skjedd veldig mange tragiske hendelser
for disse familiene. Vi har sterke bevis på
den elendige og uholdbare situasjonen de
befinner seg i.
De er i en forferdelig situasjon og en
usikker framtid venter dem. De får ikke
tilstrekkelig økonomisk, eller medisinsk
støtte fra FN. Mange av dem har sterkt
behov for medisinsk behandling, skolering for barn, og et trygt hjem. De har
ingen ting å gjøre i Tyrkia. Tyrkia anerkjenner ikke noen rettigheter for skole,
reise eller arbeid for flyktninger. De
betaler dessuten masse for fornyelse av
midlertidige oppholdspapirer til tyrkiske
myndigheter.

Vi spør norske myndigheter om:
1. Vil Norge ta initiativ overfor både
Genève og FN-kontoret i Tyrkia for å
undersøke forholdene for disse flyktningene?
2. Er Norge villig til å ta imot noen
av disse menneskene som kvoteflyktninger?
Det er viktig at Norge tar opp denne
saken med FN i Tyrika og stiller spørsmål om situasjonen og samtidig finner en
varig løsning og tiltak for disse flyktningene i samarbeid med FN. De har først og
fremst rømt fra forfølgelse og har flyktet
fra Nord-Irak på grunn av de ustabile
forholdene der og terrorattentater som
ble utført, særlig på 90-tallet. Flere hundre
politiske aktivister ble myrdet eller kidnappet like før flukten til Tyrkia. Folk
har rett og slett rømt fra konflikter og
kriger som fortsatt eksisterer. Jeg vil si
at disse flyktningene har et behov for en
humanitær situasjon og Norge kan legge
fokus på stabile og varige løsninger for
disse flyktningene!

BAGHI TALEB OL ELM

UNE endret praksis
3. september stanset Utlendingsnemda tvangsretur av afghanere fra
Ghazni-provinsen som ikke har sterk tilknytting til Kabul. Dette var en
svært gledelig nyhet for afghanerne som i åresvis har ventet på en slik
praksisendring. For enkelte var det dessverre for sent.
AV HANNE HÖGLIND

Som kjent deporterte Norge 20 afghanske menn som deltok på asylmarsjen i
sommer, mange av dem var nettopp fra
Ghazni-provinsen. Det har også blitt sendt
ut flere afghanere som i dag ville ha fått
oppholdstillatelse, selv om den faktiske
situasjonen i Ghazni ikke har forandret
seg merkbart siden i våres. Situasjonen
i Ghazni-provinsen har hele tiden vært
svært vanskelig, og FNs Høykommisær

for Flyktninger (UNHCR) trakk seg ut
fra provinsen i 2003 da en av deres medarbeidere ble drept, og har aldri kommet
tilbake til provinsen som er hardt rammet
av krig og av Taliban-aksjoner.
Det er allikevel en gledelig nyhet at
UNHCR nå har erklært hele Ghazni for
utrygt og at UNE følger FNs anbefalinger
i disse sakene. Siden 3. september har et
titalls afghanere fått oppholdstillatelse i
Norge.

Lang ventetid
«Det tok fire år og én dag» sa en afghaner fra asylmarsjen da han ble gratulert med oppholdstillatelsen. Fire år er
en lang periode i et menneskes liv, og
ventetiden har for mange vært preget av
angst og fortvilelse. De fleste fikk avslag
fra UDI, og så klaget de og fikk behandlet saken sin i UNE, hvor de også fikk
avslag. Etter avslag på asylsøknaden og
avslag på klagen er håpet i realiteten ute.
Allikevel ble det sendt inn mange omgjørelsesbegjæringer, både etter sultestreiken i fjor sommer, og etter asylmarsjen
tidligere i år. Endelig ga mange års kamp
for oppholdstillatelse i Norge resultater.
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Demonstrasjon mot NorgesPatriotene
Den 4. september arrangerte antirasister et fakkeltog i
Hokksund med rundt 100 personer mot NorgesPatriotenes
opptredener i Øvre Eiker.
TEKST: JON TRYGVE BERGSÅKER
FOTO: TROND THORBJØRNSEN

Ole Krogstad og Tore Tvedt. Etter
markeringen ble det holdt appeller fra blant annet Nedre Buskerud
Sosialistisk Ungdom og Drammen
SOS Rasisme.

Arrangementet kom relativt
spontant etter at NorgesPatriotene
hadde stiftet fast løpesedler på trær
flere steder i Hokksund, som opptil
flere ganger tidligere har vært oppholdssted for norske nazister, som

NP protesterte
Utenfor fakkeltoget hadde Nor-

Nazist hos Demokratene i Oslo
AV JON TRYGVE BERGSÅKER
Den kjente, organiserte nazisten
Aage Johan Sundvor stilte i år på
Oslolista til Demokratene. Han
startet tidligere i år Nasjonaldemokratene, jobber nå i NorgesPatriotene
og reklamerer for Ku Klux Klan på
hjemmesidene sine.
Etter nedleggelsen av Nasjonal-

Buss til Salem
• For 7. året på rad vil nazister marsjere
gjennom den svenske drabantbyen
Salem utenfor Stockholm.
• Bli med til Sverige og demonstrer mot
nazismen, helgen 7.-9. desember.
• Mer informasjon og påmelding:
www.sos-rasisme.no/salem

demokratene gikk Sundvor inn i
NorgesPatriotene. På hjemmesiden hans får disse god omtale, og
han har også lagt ut et langt intervju med en person som påstår å ha
startet en Ku Klux Klan-avdeling
et sted på østlandet. Fremover
blir vi «fristet» med et intervju
med Vigrid. Det loves i en annen
artikkel å publisere informasjon
om den nystartede nazigruppa
«Nasjonalistpartiet», en organisasjon dannet av Tommy Andre
Utheim etter at han brøt ut av
Norgespatriotene fordi han ikke
syntes de er nazistiske nok. Dette
viser nok en gang at Demokratene
er et godt samlings- og utgangspunkt for rasistisk og nazistisk
organisering.

Oppgjør mellom nazister
og MC-gjeng
Søndag 12. august avverget politiet i Ullensaker et
masseslagsmål mellom det
nazistiske miljøet og MCklubben Outlaws.
AV OLA MELBYE PETTERSEN
Blant de involverte var den
voldsdømte 20-åringen Dag Ivar
(kalt «Degi») som har ledet Nasjonal Ungdom på Øvre Romerike.
En person som skal tilhøre MCmiljøet ble slått ned i Jessheim
sentrum. Lensmann Morten Huse
i Ullensaker sier det dreier seg om
uenighet mellom enkeltpersoner,

og mener det ikke er grunn til å
frykte en større konfrontasjon
mellom de to kriminelle gruppene.
Holdt igjen i politiets varetekt
Totalt 13 personer ble innbrakt
etter slagsmålet. 12 ble dimittert
etter avhør, mens den 20 år gamle
nazilederen «Degi» ble holdt igjen
i politiets varetekt. I følge Terje
Vamsæter ved Romerike politidistrikt skal oppgjøret ha vært
en hevnaksjon etter en krangel
på Texas pub i Jessheim en tid
tilbake.

gesPatriotene en motdemonstrasjon med
15-20 personer, blant
annet leder Øyvind
Heian, fra forskjellige kanter av landet.
Vigrid-medlem og
leder for Buskerud
NP, Asbjørn Tollef- Det var stor bredde blant de frammøtte.
sen, var også til stede. Eikernytt de ikke er nazister, viste «Hitlerkan fortelle at flere medlemmer hilsen», ropte skjellsord og viste
av NorgesPatriotene, som påstår frem flygeblader til fakkeltoget.

Nazister opererer
i Oslo
Det har blitt observert klistremerker som reklamerer
for en nazistisk nettside
på Tveita og Oppsal.
AV NASIM AHZAMI
3.oktober ble det observert
klistremerker for en nazistisk
nettside i Tveita og Oppsal, i
Oslo. Personene som fant disse
tok dem ned, og kontaktet SOS
Rasisme i ønske om at organisasjonen skal være klare over at
det er personer som driver nazistisk aktivitet i disse områdene.
SOS Rasisme oppfordrer alle
som mistenker nazistisk aktivitet i områder der de bor, til å
sende tips til Antinaziutvalget.

AV JON TRYGVE BERGSÅKER
Svaret leder Tore W. Tvedt
sendte var som følger: «Vi gir
aldri ut navn på andre, men
anbefaler alle å melde seg inn
i NorgesPatriotene for å treffe
andre som vil bevare Norge for

De måtte holde seg i ro på grunn
av at politiet også hadde møtt
mannsterke. Folk i fakkeltoget
fjernet nazistisk propaganda de
fikk øye på fortløpende.

Synes nazigruppe
er for lite nazistisk
Tidligere kontaktperson for «NorgesPatriotene» i VestAgder, Tommy André Utheim, har brutt med Øyvind Heians
gruppe for å starte egen butikk – med klarere nazistisk
profil utad.
AV OLA MELBYE PETTERSEN
Vigrid-medlem Heian har hatt
som strategi å framstille NorgesPatriotene som et «stuereint
parti» for å kunne drive åpen
rekruttering og propaganda.
NorgesPatriotene har allikevel
bestått av stort sett de samme
folka som tidligere utgjorde den
åpent nazistiske gruppa «Nasjonaldemokratene». Heian selv står

Vigrid anbefaler NorgesPatriotene
For litt siden sendte en
aktivist i SOS Rasisme en
e-post til Vigrid, han utga
seg for å være en norrønt
troende nazist med interesse for Vigrid. Han ble
anbefalt å melde seg inn i
NorgesPatriotene.

Hasti Hamidi i direkte oppgjør med
hatpropagandaen.

Nordmenn. Sannsynligheten er
stor for at du finner likesinnete
her.» Han sa også at han gjerne
ville døpe vedkommende inn i
Vigrid.
Nekter for sammenheng
NorgesPatriotene har i mange
sammenhenger benektet at de
har noe som helst med Vigrid og
nazisme å gjøre, til tross for at
partiformann Øyvind Heian bor
sammen med Tore Tvedt og at
seks av åtte fylkesledere er kjente
nazister. Vigrids anbefaling bare
bekrefter at NorgesPatriotene er
et kamuflert nazistisk parti.

også for det tradisjonelle nazistiske jødehatet, i tillegg til hat
mot muslimer og minoriteter.
For Utheim, som har tilknytting
til både Vigrid, «Norges NasjonalSosialistiske Bevegelse»
(NNSB) og Combat 18 (Blood
and Honour) har Heians strategi
tydeligvis vært tung å svelge.
Utheim skriver på et nettforum at
han ønsker å starte en ny gruppe
kalt «Nasjonalistpartiet». Dette
fordi Heian av opportunistiske
hensyn ikke tillater nazistiske
symboler på «NorgesPatriotenes» hjemmeside.
Dette skriver Utheim på sin
profil på Nettby:
«En oppdatering om Nasjonalistpartiet: Vi er snart klare
til å lansere websidene for
offentligheten og takker for de
få som har blitt priveligerte til
å si sin mening om sidene og
programmet (som enda er under
arbeid).»
Utheim skryter forøvrig av at
han har utvidet våpentillatelse
og tilgang på flere våpen.
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Marker Krystallnatta!
Antirasister i alle aldre bør være med og
markere Krystallnatta. Det er viktig å markere
Krystallnatta – det er og blir viktig å minne folk
om historien for å unngå at det samme kan skje
igjen.
Gjennom en verdig og flott markering av Krystallnatta, som trekker mange mennesker, viser
man også at «Vi er mange, vi er sterke!». Dette
er viktig i kampen mot rasisme og nazisme.
I Norge er Krystallnatta den tredje største
faste politiske markeringsdagen, etter 1. mai
og 8. mars. Det er i all hovedsak SOS Rasismes
lokallag som er initiativtakere til markeringen,
og som oftest er det også lagene som gjennomfører markeringene. Gjennom markeringene får
mange mennesker muligheten til å vise at de er
motstandere av så vel rasisme som nazisme.
Krystallnatta er som man kan lese på disse
sidene en viktig historisk markeringsdag. Den
symboliserer starten på historiens største rasistiske folkemord. Men dette er også en dag da
det er viktig å trekke historiske paralleller fram
til rasismen i dagens samfunn. For rasisme er
ikke noe som plutselig eksploderer i nazisme
og holocaust, det er fordommer og holdninger
som får utvikle seg over lang tid.
I dag ser vi at jøder på nytt blir angrepet i flere
land. Muslimer i vesten blir diskriminert ut ifra
samme tankegang: Rasismen prøver å tillegge
folkegrupper kollektiv skyld for problemer i
samfunnet.
Spørsmålet om hvordan flyktninger behandles
i dagens Europa er også et aktuelt tema på denne
dagen. Under 2. verdenskrig flyktet tusenvis fra
krig og nazistenes forfølgelse, de søkte og fikk
beskyttelse i vennligsinnede land. Men helt fram
til 2. verdenskrig ble jøder nektet beskyttelse i
de samme landene, fordi de var jøder. I dagens
Europa nektes flyktninger som rømmer fra land
med mer krig enn det vi hadde i Norge i 1940.
De fleste nektes allikevel beskyttelse, fordi de
er «ikke-vestlige».
9. november må alle som er mot rasisme stå
side ved side, for å minnes historien og kjempe
videre mot dagens rasisme. Bare sånn kan vi forsikre oss om at vi aldri får et nytt Holocaust!
På siste side i dette spesialnummeret har vi
oppsummert de markeringene som var klare da
avisa gikk i trykken. Les gjennom og finn din
nærmeste markering.
Er det ikke en markering der du bor? Ta
kontakt med et av våre kontorer og få hjelp til
å lage en selv!

9. november 1938 regnes som startskuddet for den systematiske utryddingen av jødene i Hitlers Tyskland.
Etter flere år med systematisk hatpropaganda og overgrep fikk man en nattdet hele i et scenario av vold og te
Synagoger ble påtent, jøder ble lemlestet og drept, og deres butikker ble ramponert.
Tilbake lå gater fulle av knust glass fra butikkvinduene.
Krystallnatta var et faktum.
I dag er det viktigere enn noen gang
å minnes Krystallnatta. Den generasjonen som opplevde nazimens
grusomheter er av naturlige årsaker
i ferd med å forsvinne. Dette skjer
samtidig som historiske revisjonister
gir ut propagandamateriell som enten
bagatelliserer jødeutryddelsen, eller
som benekter at den overhodet fant
sted. Små nazigrupper dukker med
jevne mellomrom opp mange steder
i Norge, og et av de største partiene
i landet hevder at «et samfunn uten
etniske minoriteter er et harmonisk
samfunn». I tillegg fører norske
myndigheter en utestengingspolitikk
overfor mennesker på flukt som er så
grotesk at man må tilbake til 30-tallet
for å finne noe lignende.
Alt dette vitner om at folk er i ferd
med å glemme de historiske erfaringene av hva den rasistiske ideologien fører til. Vi må aldri glemme
Krystallnatta! Den som ikke lærer
av historien må gjenoppleve den på
ny, og det er derfor SOS Rasisme har
gjort Krystallnatta til sin viktigste
markeringsdag.

men mot alle gruppene i samfunnet
som nazistene så på som fiender. I
starten var nazistene spesielt interessert i å bli kvitt politiske motstandere,
som for eksempel kommunister, sosialister og fagforeningsfolk. Mange av
de som kunne ha bekjempet nazismen
gjennom politikk satt derfor i konsentrasjonsleirer allerede på midten
av 30-tallet
Den paramilitære organisasjonen
SA (Sturm Abteilung), som var en del
av nazipartiet og som stort sett bestod
av pøbler, voldsmenn og krigsveteraner, tok hånd om terroren i gatene.
SA sørget for å banke opp såkalte
«fiender av nazismen», knuse ruter
i butikker, og sørge for at næringsdrivende konstant ble terrorisert med
ran, innbrudd og trusler.
På grunn av terroren flyktet 37 000
jøder fra Tyskland allerede i 1933.

Over hele landet markeres 9.
november hvert eneste år med forskjellige arrangementer. Konserter,
fakkeltog, åpne møter, stands, debatter, kulturkvelder, filmfremvisning,
og mye annet er blant de formene
som velges når antirasister arrangerer Krystallnattamarkeringer. Noen
steder står SOS Rasisme alene bak
arrangementet, andre steder samarbeider man med andre.

I perioden fram til Krystallnatta,
altså fra 1933 og fram til 9. november 1938, fremstod de fysiske angrepene på jøder som uorganiserte. Det
som virkelig rammet den jødiske
befolkningen i denne perioden var
lovene som ble innført i Tyskland.
Blant annet kunne ikke jøder jobbe
i staten, jødiske butikker, leger og
advokater ble boikottet av «gode
tyskere», og en del forretninger
ble overtatt av «ariere» som kunne
gjøre dette med loven i hånd. Videre
kunne jøder bare handle i jødiske
butikker, jødiske barn måtte gå på
bestemte «jødeskoler», og i tillegg
kom Nürnberg-lovene i 1935.

Veien fram til Krystallnatta
Etter Hitlers maktovertagelse i
Tyskland i 1933 begynte den nazistiske terroren. I starten var denne terroren ikke spesielt rettet mot jøder,

Nürnberg-lovene fratok alle jøder
og personer i jødisk slekt det tyske
statsborgerskapet. Videre bestemte
disse lovene at personer som hadde
«jødisk blod» ikke kunne gifte seg

med personer som hadde «tysk eller
beslektet blod». Brudd på disse
lovene medførte alvorlige straffer.

SA-medlem
tumulter og a
en jødisk sku

I årene mellom nazistenes maktovertagelse og Krystallnatta hadde
nazistene kvittet seg med de fleste
politiske fiendene i landet. I tillegg
hadde «rensingen» av Tyskland
begynt, om enn i det stille. Fysiskog psykisk handikappede, psykisk
syke og andre grupper som allerede
var «usynlige» i samfunnet ble i
«raserenhetens navn» utryddet i stor
skala.
For å legitimere denne politikken,
og for å indoktrinere barn i nazistisk
tankemåte, ble lærebøkene ofte brukt.
Et eksempel er hentet fra en lærebok
i matematikk:
«Det koster 1 million Richsmark å
bygge et sinnssykehus. Det koster 6
000 Richsmark å bygge et hus for en
gjennomsnittelig tysk familie. Hvor
mange hus får man for prisen av et
sinnssykehus?»

I tiden me
tagelse og fr
nazi-Tysklan
gjerne ville
jøder, men
frykten at d
innad i Tysk
stor frykt for
gere negativ
perioden ku
av handikapp
jødene «bare
voldsepisode
undertrykkin
Dette foran
Krystallnatta

Nazistenes utryddelse av personer
med «dårlig gener» tjente også en
annen hensikt enn bare «rensingen
av det tyske blod». Det var også en
prøvestein for å se hvor langt man
kunne gå før folket reagerte på grusomhetene. Etter hvert som man tok
ut grupper i befolkningen og satte
disse i konsentrasjonsleirer, uten at
noen reagerte, forstod nazistene at
også jøder, sigøynere og homofile
kunne taes uten reaksjoner fra folk.
I tiden fram til Krystallnatta pågikk
det også en beinhard og effektiv propaganda mot jødene, ledet av propagandaminister Joseph Gobbels,.
Filmer som «Den evige jøde» («Der
ewige Jude») var hverdagslige, og på
kinoer og i teatre sørget sivilkledde
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Terroren startet i Berlin 9. november 1938, organisert uoffisielt av SA
stormtroppene. Hitler kommenterte
aldri offentlig forfølgelsene denne
kvelden, men han var sannsynligvis den som internt i nazipartiet ga
beskjed om at terroren skulle finne
sted. Utad var det propagandaminister Gobbels som ga ordre om at
volden skulle begynne.
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Synagoger ble satt i brann. Jødiske
butikker fikk vinduene knust over
hele landet, og det er dette som ga
natten navnet sitt, Krystallnatta.
Grunnen var nemlig at alt glasset
som fløt i gatene dagen etterpå skinte
som krystall. Mange jøder ble også
fysisk angrepet, og over hele landet
ble det i jødiske nabolag tent bokbål,
hvor jødiske religiøse bøker ble brent
etter at de var stjålet fra synagoger og
private hjem.
Tallene taler for seg selv: I løpet av
24 timer ble 7 000 jødiske butikker
angrepet, 200 synagoger brent og
ødelagt, 91 jøder drept og over
30 000 jøder ble arrestert og deportert. Mange av jødene som ble arrestert i løpet av Krystallnatta ble drept
i løpet to måneder.
Krystallnatta er vanligvis sett på
den symbolske starten for Holocaust,
utryddelsen av 6 millioner jøder. I
tillegg til disse jødene kommer et
anslag på ca. 5,5 millioner «fiender
av den tyske stat», som også ble
utryddet i årene fram til 1945.
Etter 9. november - Holocaust
Da britiske soldater rykket inn

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

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

• Det finnes mange forskjellige
arrangementsformer som man
kan bruke. På disse sidene
finner du noen av de vanligste,
men husk at selv om Krystallnatta er en godt innarbeidet
markeringsdag, bør man ikke
stole på at folk dukker opp av
seg selv. God organisering av
markeringa er viktig!
Gateteater om hendelsen
• Dersom lokallaget er litt «kunstnerisk
og teatralsk», kan det være et flott
alternativ å sette opp et gateteater om
Krystallnatta, som man for eksempel kan fremføre i forbindelse med
en stand. Gateteater er et lite, kort
teaterstykke på et par minutter, som
kan fremføres gang på gang – slik at
stadige nye forbipasserende kan se
det. På denne måten får man både
oppmerksomhet og muligheten til å
fremføre et budskap.

Filmkveld
• Det finnes mange gode og fine filmer
som har et antirasistisk budskap.
Undersøk om det finnes muligheter
til å få tak i en slik film, og arranger
en filmkveld. Slike kvelder kan danne
grunnlaget for flotte og viktige debatter
om både rasisme og nazisme, og hvorfor disse ideologiene må bekjempes.

Fakkeltog
• Er den vanligste markeringsformen
blant SOS Rasismes lokallag. Krystallnatta er på vinterstid, og markeringene
er som regel på kveldstid. Dette er en
effektfull arrangementsform med stor
symbolikk.

Kokebok!
• Dette er bare noen av de uttallige måtene man
kan arrangere Krystallnatta på. For å få flere
tips om hvordan man kan arrangere en markering, anbefaler vi Krystallnattakokeboka.
• Den kan fåes ved å henvende seg til
SOS Rasismes økonomiutvalg
PB 297, 5501 Haugesund
tlf: 52 71 21 75
e-post: ou@sos-rasisme.no
• Eller den kan lastes ned fra:
www.sos-rasisme.no/krystallnatta/
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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

Bugøynes
Hva: Antirasistisk Kafè
Når: Fredag 9.november kl 18.00
Hvor: Egnebuloftet Kafè
Arrangør : Bugøynes SOS Rasisme

Bodø

Karmøy
Hva: Fakkeltog
Når: Fredag 9.november, kl 18.00
Hvor: Kopervik
Arrangør: Karmøy SOS Rasisme - Jentegruppa
av Karmøy SOS Rasisme

Kongsberg

Hva: Fakkeltog med parolen «Vi skal aldri
glemme»
Når: Fredag 9. november kl 18.00
Hvor: Oppmøte på Rådhusplassen
Arrangør: Bodø SOS Rasisme

Hva: Fakkeltog
Når: Fredag 9. november kl 19.00
Hvor: Gågata i Kongsberg
Arrangør: Kongsberg SOS Rasisme

Hva: Fakkeltog og møte
Når: 9. nov kl 18.00
Hvor: Kirkenær i Grue
Arrangør: Norsk Folkehjelp Grue, Kirken, Grue
barne- og ungdomsråd, Human-etisk forbund og
Grue musikk- og kulturskole

Haugesund
Hva: Fakkeltog. Paroler: «Haugaland-Nazi fri
sone», «Kamp mot all rasisme - Der du jobber,
der du bor», «NEI til rasisme, NEI til fremmedfrykt», og «Vi husker krystallnatta. Aldri mer
nazisme!»
Når: Fredag 9.november kl 17.45
Hvor: Bytunet i Haugesund
Arrangør: Haugesund Antirasistisk Ungdom

Haugesund
Hva: Filmframvisning, «Mannen som elsket
Haugesund»
Når: Fredag 9.november kl 16.45
Hvor: EDDA Kino
Arrangør: Haugesund Antirasistisk Ungdom

Haugesund
Hva: Konsert
Når: Fredag 9.november, etter fakkeltoget
Hvor: Gamle Slakthuset
Arrangør: Haugesund Antirasistisk Ungdom og
Gamle Slakthuset

Trondheim
Hva: Konsert med Haddy og appeller
Når: Fredag 9. november, kl. 20.00
Hvor: På Coffee Annan.
Arrangør: Trondheim SOS Rasisme

Trondheim

Lillestrøm

Grue

Hvor: Fra Cissi Kleins park til Kultursenteret
ISAK/Coffee Annan.
Arrangør: Trondheim SOS Rasisme

Hva: Fakkeltog
Når: Fredag 9.november kl 18.00 (avgang kl
18.30),
Hvor: Oppmøte på torget i Lillestrøm
Arrangør: Skedsmo SOS Rasisme, med tilsluttede organisasjoner

Moss
Hva: Konsert
Når: Fredag 9.november kl 18.00
Hvor: Momentum
Arrangør : Moss og Holmestrand SOS Rasisme

Sandnes
Hva: Fakkeltog
Når: Fredag 9.november kl 18.00
Hvor: Oppmøte utenfor Sandnes Kulturhus
Arrangør: Sandnes SOS Rasisme

Hva: Visning av filmen Blue Eyed
Når: Lørdag 10. november kl 12.00
Hvor: På Coffee Annan
Arrangør: Afrikan Youth

Trondheim
Hva: Foredrag - «Myten om menneskeraser»
/v Morten Falck
Når: Lørdag 10. november kl 14.00
Hvor: På Coffee Annan
Arrangør: Trondheim SOS Rasisme

Ålesund
Hva: Fakkeltog og appell
Når: Fredag 9.november kl 18.00
Hvor: Rådhusplassen Ålesund sentrum
Arrangør: Ålesund og Sula SOS Rasisme
Se krystallnatta.no for oppdatert oversikt.

Tromsø
Hva: Fakkeltog med appeller
Når: Fredag 9.november kl 18.30
Hvor: Oppmøte på torget i Tromsø
Arrangør: Tromsø SOS Rasisme

___stk Lightere kr 10,-

___stk Nøkkelbånd kr 25,-

Trondheim
Hva: Fakkeltog med parolene: «Vi glemmer aldri Krystallnatta», «Stopp hets
av muslimer» og «Forby nazistisk
organisering»
Når: Fredag 9. november, kl 18.30

___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
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Ammerud Basket mot rasisme!
SOS Rasisme i Oslo har inngått
et samarbeid med Ammerud
Basket.
AV NASIM AHZAMI
Ammerud basketballklubb kontaktet
SOS Rasisme med et ønske om samarbeid mellom organisasjonene.
SOS Rasisme skal nå verve på alle
hjemmekampene i eliteserien og logoen
vår skal stå på draktene til alle lagene.
– Gjennom dette samarbeidet tar
Ammerud Basket et standpunkt mot
rasisme, som vi mener er utbredt i dette

landet, sier Jonas Anseth (22), spiller og
initiativtaker for dette samarbeidet.
Lørdag 6. oktober erklærte SOS
Rasisme Ammerud Basket for antirasistisk sone med diplomutdeling
under deres første hjemmekamp i
basketligaen.
– Vi håper at dette samarbeidet gir
oss mulighet til å komme i kontakt
med flere ungdommer, og skaper større
bevissthet i spørsmål rundt temaer som
rasisme og fordommer, sier Mira Hahn
på vegne av SOS Rasisme i Oslo.

Nye lag
Siden forrige nummer har det blitt startet
18 nye lokallag i SOS Rasisme:
Studentlaget av
SOS Rasisme i Tromsø
Flyktningunionen av
SOS Rasisme i Sør-Troms
Bodø SOS Rasisme
Hemne SOS Rasisme
Haugaland
Antirasistisk Ungdom
Skolelag på Haugaland
Videregående skole
SOS Rasisme
Magic Haugesund
Flerkulturelt fotballag av
SOS Rasisme i Kristiansand
Lillesand SOS Rasisme
Holmestrand SOS Rasisme
Indre Østfold SOS Rasisme
Halden SOS Rasisme
Groruddalen SOS Rasisme

Gjøvik SOS Rasisme
Ullensaker SOS Rasisme
Nesodden SOS Rasisme
Fjellsrud skolelag av
SOS Rasisme
Lillestrøm Videregående
skolelag av SOS Rasisme
Bjerke skolelag av
SOS Rasisme
Katta skolelag av
SOS Rasisme
Hellerud skolelag av
SOS Rasisme
Ta kontakt for å komme i kontakt med ditt nærmeste lag:
SOS Rasisme AU
Tlf: 23 35 32 00
au@sos-rasisme.no

Obiora-demo
i Trondheim
Lørdag 8. september arrangerte nettverket Respekt i
Trondheim ny demonstrasjon i forbindelse med Obiorasaken. Trondheim SOS Rasisme var godt representert i
planleggingen av demoen som samlet om lag 500 mennesker på Trondheim torg.
AV HOGNE ORMÅSEN
Respekt stilte følgende krav:
- Obiora-saken må for retten.
- De innblandede politifolkene må suspenderes.
- Per Marum må gå av med en gang.
- Legg ned Spesialenheten for Politisaker
- Alle som anholdes eller stoppes på gata må få kvittering og begrunnelse av politiet.

Få partier viste sin støtte
Vi ringte rundt til alle politiske partier for å se hvordan de stilte seg
til kravene våre. Bare NKP, Miljøpartiet De Grønne og RV støtta
alle kravene. Venstre, KRF og Høyre ønsket ikke å støtte alle. FrP
ville heller ikke støtte ettersom saken ikke er ferdig etterforsket. AP
og SV svarte ikke på tross av at vi maste på dem på mail og telefon
i en uke.

Stavanger SOS Rasisme
på alternativ stand

Flere appeller
På demoen ble det holdt hele ni appeller, blant annet fra RV, African
Civil Rights group, SOS Rasisme (ved leder Trond Thorbjørnsen),
LO og Respekt. I regn og sol gikk demonstrasjonstoget fra torget til
Østbyen sosialkontor hvor Obiora ble drept, og videre til Trondheim
politistasjon. Demonstrasjonen gikk alt i alt veldig bra.

Lærerikt om
Festning
Europa
Onsdag 19.september ble det disket opp med
pizza, brus og workshop i den rusfrie ungdomskafèen i Langgata 54 (L54) i Sandnes,
i regi av Sandnes SOS Rasisme – og med
foredrag av forfatter Eli Sol Vallersnes.
Det var 10-15 medlemmer av SOS Rasisme som møtte
opp, og selv om det var en liten gjeng hadde vi det kjekt
og lærerikt sammen.
Etter foredraget om EUs yttergrenser hadde vi pause
med pizza og brus. Så fortsatte vi med workshop som Eli
Sol hadde forberedt. Her fikk vi alle plakater og bilder
fra foredraget hennes. Vi skulle skrive en tekst, enten
personlig, fakta, eller en oppdiktet historie om bildet,
eller hva som måtte komme over oss.
Disse plakatene henger nå oppe til utstilling ved ungdomskafèen L54. Så alle som hadde lyst til å delta, men
ikke fikk det med seg, kan bare ta turen innom L54, så
kan dere titte litt der!
Ellers er det bare å ta kontakt med Vincent Sandro
Young Vetrhus (mobil: 93 03 45 61) dersom du har
lyst til å bli aktiv i SOS Rasisme i Sør-Rogaland (alt
sør for Haugesund) i kampen mot urettferdighet og for
likestilling i samfunnet!
Send e-post til:
• sandro.young.vetrhus@sos-rasisme.no

Helgen 28.-30. september hadde vi besøk av den
spennende Alternativmessen på Folkets Hus i Stavanger. Dette er en messe hvor flere organisasjoner
deltar, og det er blant annet utstillingsboder innen
astrologi, alternativ medisin og selvutvikling.

Reagerer på flyplassrasisme
Leserinnlegg fra Bergen SOS Rasisme
som reaksjon på rasismen på Flesland.

tolereres, og som det sies i artikkelen, har nok
flere gjennomgått samme behandling.

Stavanger SOS Rasisme hadde stand på messen, og
vi var i alt seks aktivister som stod på stand i løpet
av helgen. Disse var Nina, Sofie, Ammar, Aisha,
Zahid og Cecilie.
Vi fikk i alt 68 nye medlemmer!

Bergen SOS Rasisme reagerte sterk på saken
som ble trykket i Bergens Tidene 30. september.

Det er spesielt viktig å si ifra om slike tilfeller,
fordi den offentlige støtten og sikkerheten skal
gjelde alle, og derfor kan vi overhode ikke tillate
rasisme i det offentlige.

NINA NARVESTAD,
STAVANGER SOS RASISME

Vi mener at mistanke fra tollerne ikke kan baseres på hudfarge eller nasjonalitet. Den behandlingen Fineface Emenike og Galvin Ernest fikk
i følge Bergens Tidene sist søndag kan ikke

Bergen SOS Rasisme krever granskning av
saken og at det ryddes grundig opp.

ANNETTE BEHRENS, BERGEN SOS RASISME

Tollersaken på
Flesland
- Nigerianske Fineface
Emenike ble stoppet i
tollen to ganger på fire
dager
- Første gang var da han
skulle til Bergen for å
besøke sin bror, Galvin
Ernest. Da ble han holdt
tilbake i syv timer.
- Andre gang var da han
skulle tilbake på jobb
i Spania. Da ble han
holdt i avhør i tre timer.
- Tollerne avhørte ham
og gikk gjennom alle
eiendelene hans

Bergen
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• Nazister tiltalt for drap

• Dømt til livsvarig fengsel for
rasistisk motiverte drap
19 år gamle Hans Van Themsche ble dømt til livsvarig
fengsel for drapene på en to år gammel etnisk belgier og
hennes maliske dagmamma i mai 2006. Dommen falt den
11. oktober og juryen konkluderte med at handlingene
var rasistisk motivert. Van Themsche har tidligere innrømt
at han ønsket å ta livet av utlendinger. Flere av hans
familiemedlemmer tilhører dessuten til den høyreekstreme
gruppen Vlaams Belang, melder TV2 Nettavisen.

To svenske nazister ble i begynnelsen av oktober tiltalt for et
svært brutalt drap på en 55 år gammel bevegelseshemmet
mann i juni. En tredje unggutt ble tiltalt for grov vold. 55-åringen
ble mishandlet til døde i sitt hjem i Upplands Väsby nord for
Stockholm. Mishandlingen, som var i form av slag og spark,
skal ha pågått fra ettermiddagen til morgenen etterpå. Nazistene knivstakk mannen til døde da han trolig var i ferd med å
dø av mishandlingen. Begge de to drapstiltalte er medlemmer
i den nazistiske gruppen Nationalsocialistisk front, melder VG
Nett.
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• Homohets i ordbok fra Kunnskapsforlaget
Skoleelever på ungdomsskoler og videregående skoler får i «Slangordboka» lære
flere måter å krenke homofile på, melder Bergens Tidene. Noen av begrepene
som står i ordboka er: ass jockey, fhæg, frolle, gangro, bøg, bøsse, party boys,
gay lord, fæg, skeiv, koni, simo, trosser og tarmturist. Det står ingenting om hvilke
begrep som kan oppfattes som sårende. Landsforeningen for lesbisk og homofil
frigjøring (LLH) sier begrepene er ubehagelige og krenkende. Også Utdanningsforbundet reagerer på slangordboka. – Jeg vil advare alle lærere mot å bruke
denne ordboken. En ordbok som brukes i norsk skole bør være fri for rasistiske og
krenkende ord, sier nestleder Per Aahlin.

Bergen SOS Rasisme fra begynnelsen
Det hele startet 23. oktober 2003. Trond Thorbjørnsen var på besøk på det lille, men koslige møterommet vårt på Ungdomshuset 1880 i Bergen sentrum.
Alvoret lå i luften da årsrapporten skulle underskrives og vi forsto at dette var begynnelsen på noe
nytt og viktig.
AV ISELIN KNUDSEN SÆTERDAL
Bergen SOS Rasisme ble bragt til
live igjen av tre jenter som syntes
at rasisme ikke er noe særlig. Disse
jentene var Kikki, Liv og Iselin.
Kikki ble sekretær, Liv ble økonomiansvarlig og Iselin ble leder.
Det var ikke den største aktiviteten sånn med en gang; vi visste
ikke helt hvor vi skulle starte.
Men i februar 2004 ble vi invitert
til å holde skoleforedrag på Sotra
Vidergående skole. Videre ble vi
invitert til å holde foredrag på SU
sitt møte og der var det nye aktive
å hente.
Laget begynte å vokse og det
kom flere til. Planleggingen av
konsert, vaffelsalg, vervestand og
Krystallnatten begynte. De antirasistiske vaflene som ble stekt en
varm sommerdag i juni ble fort
konsumert og det ble mange nye
medlemmer. De slapp å betale for
vaffelen dersom de meldte seg inn
i SOS Rasisme.
Under markeringen av Krystallnatta 2004 var det Norsk Folkehjelp som stod som hovedarrangør,
men Bergen SOS Rasisme fikk bli
med som underarrangør. Det ble
holdt et fakkeltog og mange bra
appeller både før og etter toget, og
en av appellene ble selvsagt holdt
av SOS Rasisme.

Nå var det på tide for de
«gamle» å trekke seg og
la de nye slippe til. Det
var Nadia som overtok
lederskapet av det voksende lokallaget.
Bergen SOS Rasisme
2005-2007
Nadia sin tid som leder
ble preget av stor vekt på
det organisatoriske, men
allikevel med en avslappet tone.

ganger i året.
Det blir i tillegg lagt en del
vekt på festivalverving, da det
arrangeres minst to festivaler
i året i Bergensområdet. Den
ene er Lax-festivalen som er en
rusfri festival for ungdommer og
arrangeres i Laksevåg Bydel. Det
blir også vervet på Lost Weekend
som arrangeres på Askøy utenfor
Bergen.

Det ble avholdt en vellykket konsert 28. mai
2005. Det ble mange nye
medlemmer og de lokale
bandene som spilte var av
høy kvalitet.
Det ble også lagt stor vekt
på organisering av lokallagskonferansen som skulle
holdes i Bergen fredag
2. september til søndag
4. september. Det ble en
meget vellykket konferanse o g
aktivistene i Bergen SOS Rasisme
var meget fornøyde med både
konferansen og ververesultatet
fra «Aksjon på Byen».
Til Krystallnatta 2005 hadde
Bergen SOS Rasisme et eget
arrangement der de holdt fakkeltog, appeller og filmvisning.
Lokallaget hadde vært så heldig

Navn: Simon Oliver Ommundsen
Alder: 17 år
Går på skole/studerer: Går på Bergen
Katedralskole, VG2.

Hvorfor er du med i
SOS Rasisme?
– Fordi jeg synes det er viktig å vise politisk
engasjement, og det er viktig at ungdom får
være med å påvirke samfunnet og vise at
de også tar politiske standpunkt i saker som
skjer i landet. Rasisme er et utrolig viktig
og aktuelt samfunnstema, og jeg synes alle
burde gjøre det de kan for å fjerne det fra
samfunnet, slik at vi får et land som er enda
bedre å bo i.

Hvor lenge har du vært aktiv?
– I litt over ett år.

å få til et samarbeid med Bergen
Kino hvor fikk vise «Pianisten»
gratis i en av de mindre salene på
Konsertpaleet.
Det ble også arrangert Bål for
Benjamin, med konsert.
Senere i 2006 ble det arrangert
17. mai for alle, den beste konserten Bergen SOS Rasisme hittil har

Hvordan er du engasjert
i lokallaget?
– Jeg er kasserer i år, i tillegg til at jeg er med
på ulike demonstrasjoner, verveaksjoner, og
jeg er med på å arrangere de ulike merkedagene SOS Rasisme har hvert år.

Hva synes du er det beste Bergen
SOS Rasisme har arrangert?
– Krystallnatten 2006 var utrolig bra! Det var
ganske masse folk, og man merket veldig
godt at det var mange som tok stilling til markeringen og hørte på appellene. Veldig bra!

Er det noe spesielt du håper på
skal bli stort av det lokallaget
arrangerer i år?

arragert. Her spilte blant
andre Karin Park.

– Kjekt å se stadig fler med
hånden i Bergen i løpet av de
to årene jeg satt som leder, sier
Nadia.

Det har også blitt lagt stor vekt
på «vaffelverving», som går ut
på at man står på gaten og selger
vafler og medlemsakp. De som
blir medlem for 10 kr får da en
vaffel, button og avis på kjøpet.
For dem som ikke vil bli medlem
koster vaffelen 10 kr. «Vaffelvervingen» blir arrangert minst 4

Så var tiden inne for å gi lederstaven videre til neste generasjon.

– Jeg håper at alle arrangementene skal
være vellykket, men håper mest at Bål
for Benjamin og «17. mai for alle» skal bli
noe større i år enn det var i fjor. Dette er et
arrangement som vi har muligheten til å blåse
opp til å bli noe veldig stort, og jeg føler vi må
utnytte det så godt vi kan.

Synes du det er mye
rasisme i Bergen?

Hvilke forventninger har du til det
nye styret?
– Siden alle er nye vil jeg ikke regne med
at ting går knirkefritt, men alle de som sitter
i styret er veldig engasjerte, og jeg tror det
kommer til å bli et bra år med en del annerledes innspill.
Forhåpentligvis kommer alt til å gå veldig bra!

– Personlig merker ikke jeg mye rasisme
på grunn av min omgangskrets, men når
jeg leser i avisene, ser jeg jo at det finnes
mye ute i gatene, selv om man kanskje ikke
merker det selv. Det er dette jeg synes er
viktig å få fram til andre i byen. Selv om man
ikke merker ting selv, skjer det.

Tror du Bergen kan bli en
sterk antirasistisk by?
– Jeg tror Bergen fortsatt har en del å vokse
på, men at vi har et veldig bra utgangspunkt.
Det er masse kulturelle arrangement som
man kan bruke til integrering og formidling av
andre kulturer.

Bergen
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• Drapstruet på grunn av homofili

• Antall flyktninger fordoblet på ti år
I løpet av ti år har 61.800 personer flyktet til Norge og den største
gruppen er irakere etterfulgt av flyktninger fra Somalia og BosniaHercegovina. 125.100 personer med flyktningbakgrunn bor i
Norge og i Oslo er hver 15. person flyktning, melder Dagsavisen.
Bare litt over halvparten av flyktningene har fått norsk statsborgerskap. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det flyktninger fra Irak,
Somalia, Afghanistan og Russland som oftest ikke får opphold i
Norge. Vietnameserne er den største gruppen av dem som har
bodd her i 20 år og lenger.

Lederen i Landsforeningen for lesbisk
og homofil frigjøring, Jon Reidar Øyan,
ble den 21. september truet på livet etter
en debatt på TV2, melder Dagbladet. I
brevet truet avsenderen med å ta livet
av både Øyan og alle andre homofile.
– Dette ser jeg på som såpass alvorlig
at jeg valgte å anmelde forholdet for
en halv time siden, uttalte Øyan til
Dagbladet.no.
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• Sunnmørsposten meldt for rasisme Fem elever ved linjen Adventura
Afrika på Møre Folkehøgskole meldte den 5. oktober Sunnmørsposten til politiet.
Bakgrunnen for anmeldelsen er at avisa trykket et innlegg elevene mente hadde
rasistisk innhold. Innlegget sto på trykk den 3. juli og var skrevet av Bjarne Dahl fra
Bærum. Dahl sammenlignet innvandrere med ugress som skaper ubalanse i norsk
natur. Videre skrev han: – Men hva om redaksjonen tok for seg de tobeinte dyrene
som har invadert hver by, og invadert hvert eneste tettsted i kongeriket, og som
gjør livet utrivelig, etter hvert ulevelig for den opprinnelige befolkningen. Konstituert
ansvarlig redaktør i Sunnmørsposten, Harald Kjølås, mener forøvrig ikke at det er
straffbart verken å skrive eller trykke innlegget.

Egen nettside
for lokallaget?
• Vi har utvikla en egen
løsning for lokallag som
er svært enkel i bruk.
• Ta kontakt med:
henrik.ormasen
@sos-rasisme.no

Navn: Runa Falck Langaas
Alder: 16 år
Går på skole/studerer: Tanks videregående
skole, VG1.

Hvorfor er du med i SOS Rasisme?
– Fordi det er gøy og fordi det er viktig å
kjempe mot rasisme!

Hvor lenge har du vært aktiv?

Første møtet etter sommeren på kontoret vårt. Fra venstre: Simon, Inga, Amalie, Runa og Sara Marie.

– To og et halvt år.

Bergen SOS Rasisme anno 2007
AV ANNETTE BEHRENS
Denne høsten skal bli en innholdsrik tid for aktivistene i
Bergen SOS Rasisme. Konsertverving, foredrag og Krystallnattarrangement er bare noe av det
som står på planen til bergenserne
det siste halvåret av 2007.
Lokallaget holder fortsatt til
på Ungdomshuset 1880 midt i
Bergen sentrum, der vi har både
kontor og møterom. Samtidig har
vi mulighet for bruk av storsal til
konserter og liknende arrangementer.
I høst har Bergen SOS Rasisme
hatt et generasjonsskifte. Styret
som i fjor besto av flere fra 3.
klasse på videregående, består nå
av 1. og 2. klassinger. Fjorårets
styremedlemmer utforsker nå den
store verden.
Fremover vil vi prøve å samarbeide mer med Kurdisk SOS
Rasisme og Flerkulturelt SOS
Rasisme i Bergen. Vi skal
samarbeide om felles saker og
markeringer, og det siste møtet i
måneden skal være et fellesmøte
mellom de tre lokallagene. Dette
møtet skal også gi oss aktivister
ny kunnskap. Flere av de aktive i
Bergen lokallag mener at vi som
aktivister trenger påfyll og oppfrisking av kunnskap om rasisme
og kampen mot den, slik at vi har
et mer solid grunnlag å stå på i
kampen vår. Derfor vedtok vi at
når alle lokallagene er samlet, skal
vi enten få en innleder til å komme

Åtte av aktivistene fra Bergen
dro til Kristiansand på lokallagskonferanse den første helgen
i september. Her var det flere
gode innledere og en av dem var
Eli Sol Vallersnes som snakket
om Festning Europa. Hun tilbød
seg å komme og holde foredrag
for oss.
Tidspunktet ble satt til 24. september.
Det kom rundt 20 personer,
og det var en passe stor mengde

– Jeg er nestleder.

Hva synes du er det beste Bergen
SOS Rasisme har arrangert?

på møtet, eller en av aktivistene
tar selv på seg ansvaret for å holde
en innledning om et valgt tema.
Lokallaget ser nå spent på den
nye høsten og går den i møte med
optimisme i blikket.
I midten av september hadde vi
en vervekampanje, samt utdeling
av løpesedler for et antirasistisk
valg. Det var en regntung dag,
og få bergensere tok seg tid til
å stoppe opp for et antirasistisk
møte. Likevel fikk vi delt ut en
god del løpesedler. Etterpå var det
minnemarkering for Obiora, som
ble meget vellykket. Lokallaget
bidro med fakler og håndplakater.
Vi gikk en runde gjennom byen og
endte opp utenfor politistasjonen
der det ble holdt en rekke gode
appeller, og en underskriftsliste
ble sendt rundt.
Helgen etter var det Lax-festival,
en lokal, rusfri musikkfestival for
ungdom. Fire engasjerte Bergensaktivister til på Laksevåg for å
verve. Til sammen vervet vi mer
enn 50.

Hva er ditt verv i lokallaget?

– Oi, det var et vanskelig spørsmål. Jeg synes
«17. mai for alle»-konserten i 2006 med Karin
Park var fantastisk! Og Krystallnattmarkeringen i fjor var veldig fin med både fakkeltog,
appeller, gateteater og konsert. Jeg likte også
Krystallnattmarkeringen året før, da de viste
«Pianisten» på kinoen.

Er det noe spesielt du håper på
skal bli stort av det lokallaget
arrangerer i år?
– Ja, jeg håper selvfølgelig at alt vi arrangerer blir stort! Det jeg er mest spent på er de
nye tingene, som månedlige innledninger og
markering på 8. mars.

Hvilke forventninger har du til det
nye styret?
Aktivister som bidro med å lage veggplakater etter
Festning Europa-foredraget til Eli Sol Valdersnes.

tilhørere. Foredraget gikk supert,
og vi fikk god respons fra publikum. I pausen stekte Sara Marie
og undertegnede vafler og etterpå
laget vi veggdekorasjoner og plakater om temaet.

organisasjoner som det er lettere
for flere folk å stille seg bak. Vi
tenker å ha første delen som i fjor,
et fakkeltog og noen appeller, og
kanskje en filmvisning med debatt
etterpå.

En av de største oppgavene våre
denne høsten er å gjennomføre et
arrangement for Krystallnatta.
Vi må jobbe ekstra godt i år for å
gjøre det like bra som i fjor.
I fjor hadde vi appell på Festplassen, fakkeltog opp til Teaterparken, der vi hadde appeller og
rollespill. Så gikk turen videre til
Café Opera hvor det ble arrangert
en intimkonsert med et lokalt
band.

Vi har også begynt å legge
planer for Bål for Benjamin, der
vi tenker å holde konsert, slik
vi har gjort før. I tillegg skal vi
prøve å gjøre noe annerledes i
år, nemlig å lage en konkurranse
blant lokale band om å skrive den
beste antirasistiske sangen. Slik
får vi promotert flere nye band
med en antirasistisk vri. Vi håper
på mange gode, kreative tekster
og stort engasjement.

I fjor samarbeidet vi med
mange ungdomsorganisasjoner
og partier, men i år vil vi heller
satse på å samarbeide med større

Vi håper selvfølgelig på flere
aktive medlemmer i lokallaget,
og oppfordrer alle antirasister
i Bergensområdet til å ta turen

– At vi klarer å ha et fungerende lokallag
som har vellykkede arrangementer og høyt
medlemstall.

Synes du det er mye
rasisme i Bergen?
– Nei, men en del har fordomsfulle holdninger
og det er ikke bra.

Tror du Bergen kan bli en
sterk antirasistisk by?
– Jeg tror det er fullt mulig, men hverdagsrasisme er vanskelig å bekjempe. For at folk i
Bergen skal ha færre fordommer mot andre,
tror jeg det er viktig at man er mer sammen på
tvers av forskjellige kulturer og nasjonaliteter.

innom Ungdomshuset 1880, Domkirkegaten 4, 3. etg (bak politistasjonen) mandager kl 16.30, da holder vi
møte! For at vi skal virkelig kunne
bekjempe rasisme MÅ vi ha flere
aktivister. Selv om det å ha de riktige
tankene er viktig, er det engasjement
og organisert aktivitet som forandrer
verden!

Kultur
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• Jente kalt «svarting»
av medelever

• Utpekt som butikktyv

Cecilie Michelsen (9) fra Levanger har
mørkere hudfarge enn de andre i klassen. På bakgrunn av det har medelevene
kalt henne «neger», «svarting» og «sjokoladekake». Det var Cecilies mamma,
Beate Michelsen, som for kort tid siden
anmeldte politimester Truls Fyhn fordi
han mener det ikke er feil å bruke ordet
«neger».
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• Taxisjåfør angrepet

I slutten av september var brasilianske Luciene Santane (29) på Bergen
Storsenter for å handle joggesko. Da hun gikk med skoene inn på samme
butikk en ukes tid senere, ble hun beskyldt for å ha stjålet dem. – Jeg har aldri
opplevd noe lignende. Det var veldig ydmykende. De sa de hadde sett meg
ta på et par joggesko og sokker på overvåkingskamera, og jeg fikk beskjed
om å ta dem av meg, sier Santane til Bergensavisen. Hun ble bedt om å
vise kvittering på skoene selv om de kunne se at de var brukt. Nils Tonning,
administrerende direktør i G-Sport Bergen, innrømmer at det har blitt begått en
feil, men avviser at episoden hadde noe med rasisme å gjøre.

Spesiallag?

Drosjesjåfør Dilshad Mohammdpour ble natt til søndag 23.
september angrepet av en passasjer som oppførte seg svært
rasistisk under hele turen. Det melder FVN.no. Passasjeren
syntes også taxiregninga var for høy og slo Mohammdpour i
ansiktet da han forklarte han prisen var riktig. – I tillegg til å slå
meg i ansiktet oppførte han seg svært rasistisk under hele turen.
Han lurte på hva jeg gjorde i Norge, og ba meg pelle meg hjem
til der jeg kom fra, sier han. Passasjeren selv sier han ikke kan
huske å ha vært rasistisk. Han prøvde forøvrig mandagen etter å
kontakte drosjesjåføren for å ordne opp.

• Frister det ikke å drive et lokallag
på «tradisjonell» måte?
• Vi har mange forskjellige mer utradisjonelle lokallag – for eksempel
teatergrupper og fotballag.
• Vil du starte et slikt? Ta kontakt:
ou@sos-rasisme.no
– så sender vi startpakke!

ronningene skal på scenen igjen
Queendom har siden
starten i 1999 hatt stor
suksess med sine forestillinger. Gruppen er igjen
aktuell med nytt show og
premiere på Parkteateret 1.
november.
KRISTIAN ULYSES ANDAUR
Kvinnene i Queendom har alle
bakgrunn fra Afrika og består av
Asta Busingye Lydersen, Isabell
Dahlsveen Sterling, Hannah
Wozene, Haddy Jatou N’jie
og Monica Ifejilika. Jentene
har røtter fra Etiopia, Nigeria,
Uganda, Trinidad og Gambia.
Denne gangen blir det fokus på
musikk med mye humor, noe
jentene tror publikum vil sette
stor pris på. AntirasisteN møtte
bandet til en prat kun et par uker
før premieren på Parkteateret.
Hvordan fant dere ut at dere
skulle etablere Queendom?
– Vi var fem norskafrikanske
scenekunstnere som fant ut at vi
hadde mange felles erfaringer og
at disse erfaringene kunne vært
interessante å frem på scenen.
Vi ville og vise vår
virkelighet som
svarte kvinner i
Norge, forteller
de stolt.
Store

overskrifter har stått i avisene
etter tidligere premierer. Gunhild Ramm Reistad i Drammens
Tidene skrev om forestillingen
«Integrert som faen!» – Og
salen var da heller ikke i tvil,
stemningen skiftet fra jublende
latter til åndeløs stillhet og brakende applaus. De fem aktører
har flotte stemmer. De danser
med stil og de fremfører tekster
som glitrer av humor. Ny, frisk
humor med karakter og mening
(terningkast seks).
Stor suksess til tross, har veien
til suksess vært enkel?
– Nei, forteller de unisont.
Det har vært hard jobbing hele
veien. Det krever masse innsats
uten noe særlig penger i begynnelsen. Sene kvelder og klippetro
på det vi driver med. Det aller
viktigste er støtte fra hverandre.
Queendom startet i 1999, så det
har tatt lang tid å jobbe oss fram
til den posisjonen vi har i dag og
vi jobber fremdeles.
Nytt show
Queendom har altså premiere på
sitt nye show under Oslo World
Music Festival. For tiden øver de
intenst mot
showet.

Hva er nytt med denne oppsetningen?
– Tidligere har Queendom
laget humoristiske show om det
flerkulturelle Norge. Men denne
gangen har vi laget en gjennomført musikalsk konsert som utgjør
en reise gjennom svart musikk
som ragga, soul og afropop.
Dere skal samarbeide med
Louis Mhlanga fra Sør-Afrika
fremover mot konserten på
Parkteateret. Hvordan kom dette
i stand?
– Vi trengte en gitarist og da
Rikskonsertene foreslo samarbeid med Louis Mhlanga, ble vi
selvfølgelig heftige og begeistret! Louis Mhlanga er tross alt
en av Afrikas mest anerkjente
gitarister.
Hva ønsker dere å formidle med
deres produksjoner?
– Alle menneskers rett til å definere seg selv. Vi liker å vise frem
verden gjennom å se virkeligheten gjennom fem svarte kvinners
øyne. Vi ønsker å skape humor
med mening, humor er en god
måte å formidle et viktig budskap på. Vi vil skape åpenhet
og bryte ned fordommer mellom
nordmenn fra hele verden, kan de
fortelle.

Om det flerkulturelle
Alle medlemmene av Queendom har bakgrunn fra Afrika og
Norge. Ser de det som en fordel
at alle i gruppen har bakgrunn
fra Afrika?
– Hele ideen bak Queendom er
basert på at vi har en del erfaringer felles og ønsker å formidle
disse erfaringene gjennom scenekunst. Mye av materialet vi
presenterer er basert på det vi
har opplevd som svarte kvinner
i Norge.
Har dere noen gang opplevd
negative tilbakemeldinger på
grunn av deres etniske bakgrunn?
– Hver på sin måte har alle i
Queendom opplevd fordommer
på grunn av vår afrikanske bakgrunn. Men gjennom samholdet
i Queendom, gjør dette oss bare
mer stolte over hvem vi er.
Har det vært vanskelig for dere
som representerer ikke-vestlige
land å komme frem på underholdningsscenen i Norge?

et politisk budskap. Vi er vanskelige å sette i bås, dermed har det
tatt litt tid. Vi har skapt vår egen
underholdningsscene!
Har dere noen gode råd til andre
afrikanske jenter som ønsker å
komme seg frem i underholdningsbransjen?
– Det er viktig at jentene har tro
på deg selv. Husk at dine erfaringer og dine evner er viktige. Ikke
vent på at noen skal oppdage deg.
Skap noe selv! Men jobb hardt
og strukturert for å nå målet ditt.
Wear your afro with pride!
Om fremtiden
Hva skjer videre etter at jobben
på Parkteateret er unnagjort?
– Queendom har mange spennende oppdrag og planer fremover. Følg med på vår hjemmeside: www.queendom.no.
Ønsker dere å oppleve en kveld
med humor og mye god musikk
og tilfeldigvis er i Oslo 1. november, så ta turen til Parkteateret!

– Utfordringen vår er at vi
ikke er noen tradisjonell humorgruppe. Vi har klare meninger og

Fakta om Queendom:
• Queendom er Norges første teatergruppe bestående av
unge norskafrikanske kvinner.
• Gruppen ble etablert våren 1999 og alle medlemmene
jobber profesjonelt med scenearbeid.
• Målet er å synliggjøre deres posisjon som svarte kvinner,
samt å skape meningsfylt, samfunnsbevisst og underholdende teater.
Kilde: www.queendom.no

Kultur
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• Dypt såret av rasistisk propaganda

• Høyreekstreme sprer frykt i Tyskland

Ressurssider på nett

Norsk-tamilske Gladys Lyle Sturzrehm (36) ble dypt såret
da hun møtte på 60-100 rasistiske plakater i Kirkeparken i
Fredrikstad tirsdag 18. september. Plakatene var hengt opp
av den nazistiske gruppen NorgesPatriotene, melder Fredriksstad Blad. «Norge fritt Norge hvitt» var noe av innholdet
i plakatene i tillegg til en tegning av en farget mann med
overskriften: «Etterlyst for voldtekt.» Sturzrehm fjernet selv
alle plakatene sammen med en kamerat etter at politiet ikke
rykket ut og fjernet plakatene på de to timene som gikk etter
at de fikk beskjed.

Utlendinger i Tyskland advares mot å besøke steder
i tidligere Øst-Tyskland, melder Bergens Tidene.
Bakgrunnen for advarselen er flere tydelige rasistisk
motiverte angrep. I slutten av august ble åtte indiske
menn angrepet, skadet og jaget gjennom byen
Mügeln av hele 50 tyskere som skrek «Ut med
utlendingene!». – Dette er ikke hysteri, det er bitre
fakta, uttalte det jødiske sentralrådets leder, Stephan
Kramer, etter angrepet.

«Early in the Morning»
Spilletid: 75 min. Land: Guinea År: 2006 «Film fra sør»

«Early in the morning» er en film som viser
vennene Yaguine og Fodé sine siste dager, før de
ble funnet under et fly i Belgia i 1999. Filmen er
en sterk skildring av det fattige livet svært mange
afrikanere lever, og drømmen om Europa. Yaguine og Fodé ville forandre Afrikas fremtid ved å
tale til Europas ledere. De kunne fortelle om unge
afrikaneres drømmer og frustrasjoner, om liv som

• Vi har bygget opp egne ressurssider for lokallagene på nett. Her finner du blant
annet:
• Mal for plakater, løpesedler
• Skjemaer
• Regnskapsmal
• Kokebøker
• Infosider om markeringsdagene
og mye mer...

sos-rasisme.no/lag

leves i fattigdom og krig, og om en fremtid som
for mange virker uoppnåelig.

Lammegodt med masse hvitløk
Potetbåter med bakte hvitløk

Den illegale immigrasjonen til Europa har blitt
et stort tema, «Early in the Morning» forteller
en historie om bakgrunnen til at to unge menn
risikerer livene sine for å komme til Belgia. En
bakgrunnshistorie som ligger svært nær oss geografisk, men som mange møter svært liten
forståelse for om de ankommer Europa i live.

Om høsten spiser vi masse lam i
Norge. Fårikålsesongen er over, men
av lam kan en lage flere fantastiske
retter. Denne retten er inspirert av
grekerne og smaker helt fortreffelig.
Lammeskivene serveres med potetbåter og tzatziki. Dersom du ønsker
det kan du gjerne lage en gresk salat
til. Det anbefaler jeg.

HANNE HÖGLIND

4 personer

Tzatziki

Lammeskiver

3 dl matyoghurt
1 stk. agurk
½ ts salt
1 ½ båt hvitløk
½ ts nykvernet pepper
Litt olivenolje

Diktscenarier i et bur

Forfatter: Imad Kadir Salih.
Omsetting til norsk: Baghi Talebolelm

Diktscenarier i et bur kom i haust i norsk omsetjing frå
kurdisk. Eit tema i fleire av dikta er diktaren sin asiatiske
bakgrunn, og tankar kring kva det vil seie å vêre ein asiat,
korleis ein bakgrunn frå Midtausten påverkar liva til menneske, og måten dei ser verda på. Medan i andre dikt er det
erotiske så avgjort betona.
Samlinga spenner frå det heilt nære og
mest intime til global politikk, men
heile tida på ein leiken måte – snart
skjelmsk, utfordrande, snart underfundig. Kvardag, sett gjennom auga til ein
poet. Ein poet med flyktningbakgrunn
Spilletid: 87 min.
frå kurdisk Nord-Irak, noko som ligg
Land: USA
om eit bakteppe og kjem til syne i fleire
År: 2007
«Film fra sør»
av dikta. Som i Irak: Dette landet er en
kropp full av sår/etter en stiv kappe, en
Diamantens tiltrekningskraft på unge
trang turban/og naboenes spark.
mennesker har de siste to tiårene

6 skiver av lammelår
1 ts tørket rosmarin
1 ts tørket timian
Salt og pepper
Olje
Først, ha krydder, salt og pepper på skivene.
Deretter steker du disse i en varm stekepanne
i ca to minutter på hver side. Når dette er gjort,
legger du disse i en ildfast form som er smurt med
litt olje. Legg inn i stekeovnen og etterstek i 10
minutter på 220 grader.

800 gram poteter i båter
1 hel hvitløk
Salt og pepper
Rosmarin
Olje
Bruk gjerne mandelpoteter som du deler i båter.
Del hvitløken, men la skallet være på (hvis ikke
brenner de seg). Legg alt i en ildfast form som er
smurt med olje. Ha over salt og pepper.

Riv agurken og ha litt salt på. Etter noen minutter
presser du ut alt vannet. Bland med presset
hvitløk og pepper. Herlig!
Kristian Ulyses Andaur

«Bling: A Planet Rock»

Sjølv liker eg godt dei dempa,
undrande dikta. Her er eit utdrag frå
eitt av dei, «Hva tilhører et dikt»:
Den gaten som var kjent med krigens
elendighet, musikk og teater.
Dikt der
setter en meter som grense
for dikteren.
Så der
ble ord
hagen til filosofiske tanker [...]

JIN FOSLI

økt synonymt med hiphop og annen
populærkulturs glorifisering av den
glitrende ressursen.
Innen urban ungdomskultur var det nærmest ikke rom for kritikk av diamantindustrien, og de få artistene som sto opp for
lokalbefolkningen i Sierra Leone og andre
ofrer for bloddiamanter, var en minoritet i
forhold til de som var mest opptatt av å vise
frem sine nye kjeder, ringer eller beltespenner på MTV.
De siste årene har imidlertid fokuset endret
seg noe. Diamanter er fortsatt et viktig statussymbol i hiphopverdenen, men filmer

som Blood Diamond og låter som Kanye
Wests «Diamonds from Sierra Leone» har,
til en viss grad, gjort vestlige ungdommer
mer kritiske til den blodige opprinnelsen
diamanter ofte har.
I kjølvannet av dette kommer Bling: A
Planet Rock, en dokumentar som tar for seg
forholdet mellom diamanters rolle i hiphopkulturen og situasjonen i Sierra Leone.
Etter en noe svak start, med intetsigende
intervjuer av Kanye West og Jadakiss, tar
filmen seg kraftig opp når artistene Paul
Wall, Raekwon og Tego Calderón, ankommer Sierra Leone.
De tre artistene kan alle plasseres innenfor
sjangeren hiphop, men annet enn dette er de
tre svært forskjellige mennesker, noe som
klart synes i deres reise gjennom det krigsherjede landet. De blir guidet gjennom dia-

mantgruver, nabolag og ulike hjelpesentre,
og filmens styrke ligger nettopp i visningen
av artistenes svært ulike atferd.
For selv om Bling på mange måter feiler
i å fremstille linken og paradokset mellom
hiphoperes kjærlighet for diamanter og diamantenes problematiske opprinnelse, er den
glimrende i å fremstille de tre hovedpersonenes reaksjoner.
Sierra Leone er et land der hiphop står
enormt sterkt, og møtet mellom forbildene og
fansen er både interessant og ofte rørende.
For hvordan takler du å møte et krigsrammet folk som du har rollemodellert for,
underholdt og sviktet, og likevel aldri tenkt
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Lokallagskonferanse i Kristiansand
Fredag 31. august strømmet det antirasister til fra hele
landet for å møtes til nok en lokallagskonferanse. Denne
gang var stedet Hellemyr skole i Kristiansand, en flott
skole som vi har besøkt før og som vi frydet oss over å få
bruke igjen!
AV HANNE HÖGLIND

1. Navn, alder, lokallag?
– Nora Gjesti Tjäder, 20 år, leder
i Oslo Øst lokallag.
2. Hva gjør du om dagen?
– Jeg jobber i resepsjonen på
Naturhistorisk museum i Oslo.
3. Hvor lenge har du vært aktiv i
SOS Rasisme og hvordan ble du
aktiv?
– Jeg har vært aktiv i seks år. Jeg
ble aktiv gjennom venner som allerede var aktive i SOS Rasisme.
4. Hvorfor er du aktiv i SOS
Rasisme?
– Fordi jeg mener det er viktig
å ta et standpunkt mot rasisme og
diskriminering.
5. Hva gjør lokallaget i Oslo Øst og
hvilke planer har dere fremover?
– Akkurat nå har vi et samarbeid
med Ammerud basketballklubb.
Samarbeidet går ut på å stå på
stand på alle hjemmekampene
deres slik at vi får vist oss fram.
I tillegg skal vi få logoen til SOS
Rasisme på alle draktene deres.
Vi har også erklært klubben for
en antirasistisk sone og vi håper på
et fortsatt godt samarbeid. Ellers
har vi startet forberedelsene til
Krystallnatta–markeringen den 9.
november og vi forventer at det blir
like bra som de tidligere årene. Året
avsluttes med en tur til Stockholm
hvor flere av våre medlemmer skal
reise sammen med andre fra SOS
Rasisme for å demonstrere mot
den årlige nazimarsjen i Salem
like utenfor Stockholm.
6. Hvis du skulle anbefale lokallagene en antirasistisk aktivitet, hva
skulle det være?
– Da vil jeg anbefale konsert
fordi det er veldig gøy. Det krever
en del forberedelse, men når det
først blir vellykket er det virkelig
verdt strevet!

Temaet for
denne LLK
var «Flyktningepolitikk
og Festning
Europa» med
hovedinnlederne Eli Sol
Vallersnes,
som har reist
til Kanariøyene for å gjøre
research og
skrive bok om Festning Europas
yttergrenser, og Simon Souyris
Strumse i Flyktningeutvalget til
SOS Rasisme. Målet var at deltagerne skulle lære mer om norsk
og europeisk flyktningepolitikk
og asylpolitikk, og hva dette har
å si for menneskers liv og helse.

Spennende verksteder
Det var også mange spennende
verksteder på lørdag og søndag,
blant dem var «Festning Europa»
hvor aktivistene fikk lage en
montasje med utvalgte bilder og
egne tekster om flyktningepolitikk. AntirasisteN hadde også
denne gang sitt eget verksted, og
de forskjellige utvalgene brukte

helgen til å organisere aktivister
til å skrive til avisa vår,
delta i antinaziarbeidet, arbeide
med flyktningepolitikk, organisering av studenter og mye mer.
Heftige diskusjoner
«Aksjon på byen» var litt ekstra
spennende i Kristiansand, valget
var en viktig del av høstens LLK,
og partiene var godt representert
i Markensgate i Kristiansand
som plutselig ble fylt av kritiske
antirasister fra SOS Rasisme. Det
ble en aldri så liten utfordring for
Vidar Kleppe,
Demokratene og Fremskrittspartiet å møte våre aktivister som
alltid har et godt svar på rasisme.
Diskusjonene ble svært så opphetede da flere ivrige antirasister

gikk runden sin til partibodene
i gågaten i Kristiansand. Både
Demokratene og Fremskrittspartiet hadde lagt seg på den innvandringsfiendtlige tonen. «Du
kan aldri bli norsk» var beskjeden en av våre aktivister fikk fra
Demokratene. Representanten for
FrP sa: «Vi sier ikke at alle muslimer er farlige, de fleste er sikkert
hyggelige mennesker, men vi
kan ikke ta sjansen på terrorisme
og mer kriminalitet ved å ta inn
flere ikke-vestlige innvandrere.» I
en diskusjon om flerkulturelle forhold sa den samme FrP-ern: «Hva
sier du den dagen han tvinger deg
til å gå i burka?»
En lørdags formiddag
som kunne blitt brun i
Kristiansand ble takket
være SOS Rasismes
«Aksjon på byen»
heller farget knall gul!
Resultatet var 570 nye
medlemmer til organisasjonen vår.
I slutten av mars 2008
er det Landsmøte og vi
vil minne alle lokallagene om å planlegge
delegatvalgsmøte i
januar slik at LM blir
representativt og kan ta
gode og viktige beslutninger på vegne av
organisasjonen vår.

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 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.

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

Getto i Drammen
Grunnet sjukdom i Fra
AvgrunneN-redaksjonen har
vi i dette nr trykket utdrag av
et gammelt intervju av Gulp
Erik Knurrsen i Drammen
Frp, fra Frp.no –
http://www.frp.no/?module=Articles;action
=Article.publicShow;ID=20632

Vi beklager eventuelle «søkerstatt»-feil.
Frps Bystyremedlem og stortingsrepresentant fra Drammen
Gulp Erik Knurrsen vil innføre
Jødestopp i hjembyen. - Jeg
frykter gettolignende tilstander,
sier han.

AG-lista
Politimesteren i Tromsø, Truls Fyhn under en debatt i
P2, 19.9-07:

Ordet neger har blitt brukt i alle herrens år, det
har aldri vært forbundet med noe negativt og jeg
skjønner ikke hvorfor det plutselig skal være feil å
bruke dette ordet.
Og seinere i samme debatt:

Og vi sier jo ikke neger TIL en neger, det er jo
språklig unaturlig.
Samme mann til Bladet Tromsø, 19.9-07:

Uttrykk som «pakkis» og «svarting» er, i motsetning til «neger», tradisjonelt nedsettende betegnelser.
(Et godt eksempel på en historisk korrekt uttalelse.
- Red.)

Toril Fiskerstrand, bystyrerepresentant for Høyre i Oslo,
sitt svar på spørsmålet: «Jeg synes det er så mange
negere i byen, hva synes du om det?», under et skjult
mikrofon-intervju av NRK P3, 5.9-07:

Jeg er helt enig med deg. Det irriterer veldig
mange folk. For det første er det mange som er
redd dem, og for det andre snylter de på fellesskapet.
Jeg synes ikke bare det er negre. Det er like mye
andre nasjonaliteter. Så mye pakistanere...
Leder i Oslo Høyre Michael Tetzschner kommenterer
utsagnet til Dagsavisen, 7.9-07:

FrP-politikeren mener det er for
store utfordringer med å internere alle de fremmedrasede menneskene som bor i Drammen, og
sammen med partikollega i bystyret Lauvkrans Killerulf vil han ha
en jødepause i byen.
– Jeg er bekymret for at Drammen kan bli en gettofisert by om vi
ikke sier stopp. I dag er Drammen
den byen med mest Jøder i landet,
bortsett fra Oslo, og interneringsproblemene er store. Når bystyret
i Drammen samles til høsten skal
FrP sette saken på dagsorden,
lover stortingsrepresentanten.

15 års pause
Ifølge Knudsen er målet med utspillet at kommunen skal
gå i dialog med Urenslighetsdirektoratet for å komme fram
til en løsning der Drammen kommune slipper å ta imot Jøder
slik at kommunen kan få mulighet til å internere de som
allerede er der.

Dårlige holdninger
– Fjell er dessverre verst. I Drammen er cirka 20 prosent
av Jødene mer eller mindre i arbeid, mens det i flere jødegrupper er nærmere 80 prosent som har lurt seg utenfor
systemet. Veldig mange av Jødene bor på Fjell. Blant disse
er det høy arbeidsledighet, stort forbruk av sosial- og trygdeytelser og en passiv holdning til det norske samfunnet jeg
finner skremmende respektløs. Likhetstrekkene til Oslo er
i ferd med å bli meget fremtredende, og selv om det sikkert
kan sies bra ting om Fjell, tror jeg neppe bilder fra bydelen
vil trekke turister i hopetall til byen, fremholder Knudsen
som forteller at noe av problematikken kommer fra såkalte
«landsbyjøder» bosatt i Drammen.

– Jeg er ganske enkelt lei Jødemas og syting! Nå har det
vært nok skriverier og mediekjør på alt fra å kvotere Jøder inn
i jobber i kommunen til å gi de lederstillinger. Hvis Jødene
vil ha jobb i Drammen kommune – eller andre steder – så må
de skaffe seg utdanning. De må også skaffe seg kunnskaper i
Norsk språk, kultur og samfunn. Det får man ikke av å drive
dank og «sitte på rompa» på Fjell.

Bakgrunn
*Drammen har gjennom flere tiår mottatt særdeles mange
Jøder
*Drammen er den byen i Norge etter Oslo som har høyest
andel innbyggere av Jødisk opprinnelse – særdeles mange
av ikke-arisk opprinnelse.
*Drammen opplever i stadig større grad store problemer i
forhold til blant annet økende konflikter, vold, høy arbeidsledighet og høyt forbruk av sosialhjelp.
* Villigheten blant flere Jødegrupper er liten i forhold til
å gjøre noe med egen livssituasjon.

Grunn 1: Toril hadde en ekstremt mistolket
uttalelse i et skjult-mikrofon-intervju med Quislingbanden i NRK P3. Vi trykker her det hun
virkelig mente: - Jeg er helt uenig med deg. Det
gleder veldig mange folk. For det første er det få
som er redd dem, og for det andre bidrar de til
fellesskapet.
- Jeg synes ikke bare det er folk som tilfeldigvis
har avstamming fra det enorme og genetisk varierte
kontinentet Afrika. Det er like mye andre nasjonaliteter.
Så fine pakistanere...
Vi, i motsetning til Quislingbanden, trykker her det som
ble sagt etter «prikk prikk prikk»: - Dessuten så syntes jeg
sjokoladebarna er mye søtere en de ekle etnisk norske fikepuddingbarna.

I Fra AvgrunneNs «komite for utdeling av Fra AvgrunneNs Uredde Krigerske Anerkjennende Statuett-Blomst»s
konklusjon lyder det:
- Toril får denne Royale utmerkelsen fra oss i «komite for
utdeling av Fra AvgrunneNs Uredde Krigerske Annerkjennende
Statuett-Blomst», av to grunner:

Toril Fiskerstrand,
bystyrerepresentant
for Høyre i Oslo.

Det er strengt tatt ikke et rasistisk utsagn. Men
det er en utillatelig grovkategorisering av mennesker.
(sic! - Red.)

Grunn 2: Under medienes heksejakt på Toril, trakk hun seg
rakrygget fra alle verv i Høyre. Dette beviser hennes enorme
Høyre-kraft, da hun på uselvsvike vis verger Høyre med sin
høyre hånd, og med venstre tar all kritikk (usann til tross) på sin
egen kappe.
Dette beviser også hennes respekt og profesjonelle forhold
til Høyre, da hun symbolsk erklærer seg uegnet til å fronte
Høyres budskap.
Men egnet til bystyrevervet, det er det ingen som er i tvil om
at hun er.

FrPs innvandringspolitiske talsmann, Per Willy Amundsen, på frp.no, 27.7-07:

– Vi vet av erfaring at mennesker fra disse
landene (Irak, Somalia og Pakistan – Red.) har
spesielt store problemer med, og jevnt over, en
uvilje mot å integrere seg i det norske samfunnet.
ukas
blomst

SEND E-POST TIL AVGRUNNEN ...

Lei maset

Vi gratulerer Toril Fiskerstrand med utmerkelsen.

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
NATTEVAKT

Tromsø SOS Rasisme og
Studentlaget av SOS Rasisme i Tromsø

Det er helt utrolig.
Hele gymsalen er

Sudoku
7
5

Disse to lagene samarbeider tett og skal avholde Krystallnatta-markering sammen, det
har gått en del tid til å planlegge det. To aktivister deltok også på en demonstrasjon 20.
oktober mot uholdbar asylpolitikk. Lagene har også sponset en buss for asylsøkere fra
Finnsnes til denne demonstrasjonen. Det neste på programmet er minnesmarkering for
Krystallnatta.

full av hvite dyner.
Og barn i alle

4
3
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farger over og
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skulle Märtha vært!

Sudoku

Trine Nylehn

Grimstad
SOS Rasisme
Lokallaget har avholdt
jevnlige møter på onsdager
en stund nå. Her har det blitt
diskutert konsert og Krystallnatt-arrangement. De
har nå fått booket de fleste
bandene som skal spille.
Konsert og Krystallnattmarkering
Det blir også verving på
gaten lørdagen før konserten. Lokallaget har fått
ordføreren i Grimstad til å
holde appell og Grimstad
Musikkorps til å spille under
markeringen-

Følg
Ashoksaken
sos-rasisme.no/ashok
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8
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Afro-Brothers av SOS Rasisme
Lokallaget har avholdt møter og laget afrikanske danser. De
deltok også på en demonstrasjon lørdag 20. oktober. Planen
fremover er å verve og rekruttere mange nye mennesker til både
SOS Rasisme og til de forskjellige lagene i Haugesund. I tillegg
skal lokallaget avholde «Aksjon på byen» og delta på Krystallnatt-arrangement.

Generert med Ksudoku.

Bodø SOS
Rasisme
Lokallaget er nyoppstaret,
men har allerede vært i avisen,
ordnet møtelokale, planlagt
Krystallnatta og snakket om
å delta på turen til Stockholm
for å gå i antinazi-marsj. Planene deres fremover er å holde
Krystallnatt-arrangement. De
har også lyst til å ta en tur til et
asylmottak for å se hvordan det
er, ha en «bli kjent»-fest hvor
ungdommer uansett nasjonalitet
er velkommen og å ha Bål for
Benjamin-markering.

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

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

Adressaten betaler
for sending i Norge

Distribueres av
Posten Norge

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

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

___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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