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AntirasisteN fortsetter å sette søkelys på kjønnsbasert forfølgelse, og flyktningekvinners situasjon i Norge. I
dette nummeret vurderer vi den nye utlendingsloven som er på trappene, og situasjonen for homofile og lesbiske
asylsøkere.
Side: 4-5

17. mai for alle 25 år!

Lørenskog SOS Rasisme
– aktivitet gjennom åtte år
AntirasisteN
besøker denne
gangen et av
lokallagene
som har hold
aktiviteten oppe
lengst, Lørenskog SOS
Rasisme. Bli aktiv i et av
våre mange lokallag du
også.
Side: 16-17

Landsmøtet
Fito: Scanpix

4. til 6. april avholdt SOS Rasisme landsmøte i Lillestrøm.
1983 – 2008. Fra Spikersuppa til Kubaparken, og nå i flere andre byer. 17. mai for alle har Les om møtet og de viktigste vedtakene for SOS Rasisme
gått fra å være et lokalt arrangement til å bli en av våre viktigste antirasistiske paroler. Vi de neste to årene.
Side: 13 og 14
feirer 25-års dagen med et tilbakeblikk på årene som har gått.
Eget midtsidebilag

Solidaritetsgrupper
Over store deler av landet dannes det solidaritetsgrupper for
flyktninger som står i fare for å bli revet bort fra lokalmiljøet.
SOS Rasisme er sterkt involvert i denne bevegelsen, og vi
rapporterer fra noen av de lokale kampene.
Side: 6-7

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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Solidariske folk

Eit av dei største frynsegoda med å vera leiar i SOS
Rasisme er alle dei utruleg flotte
folka som står på i kampen mot
rasisme.
I denne avisa kan vi særskild lesa
om solidaritetsgrupper kring einskilde asylsøkjarar. Vi ser stadig at
lokalmiljø slår ring kring personar
som styresmaktene vil deportera.
Slikt engasjement er svært viktig
på fleire plan.

Julius Paltiel 4. juli 1924 – 7. mars 2008:

For det første blir resultata av flyktningpolitikken mykje
meir synlege på ein liten plass der alle kjenner alle. Folk
blir lettare engasjert når dei kjenner dei som råkast. Det
er stor sjanse for at folk som aldri har vore engasjert i
noko som helst likevel lar seg engasjera i slike saker.
For det andre er gjennomgåande engasjement på
lokalplan faktisk svært synleg i motsetnad til i Oslo.
Ein demonstrasjon med 100 personar på Gjøvik blir lagt
mykje meir merke til enn 100 personar som demonstrerer
framfor Stortinget.
For det tredje er solidaritetsgrupper svært viktige for
den einskilde flyktningen. Når alt håp kan synast ute,
treng ein folk rundt seg som seier «vi trur på deg» og
«vi er her for deg».

AV MARI STINE JOHANSEN

For mange som skipar slike solidaritetsgrupper kjem
møtet med norsk flyktningpolitikk som eit sjokk. Ein kan
nesten ikkje fatta korleis vi handsamar folk i landet vårt.
Det kan kjennast som om å vakne av ein vond draum.
For 40 år sidan var til dømes tvangssterilisering av
romanifolket noko dei færraste valde å arbeida mot.
Dette er eit av dei mørkaste kapitla i norsk historie. Men
heldigvis kan vi velja å minnast dei som kjempa i mot.
Det er beundringsverdig med folk som bryt straumen og
kastar kreftene sine inn i å hjelpe sine medmenneske.
Noreg treng fleire slike folk!
Antirasistisk helsing frå
Trond Thorbjørnsen
Leiar, SOS Rasisme i Noreg

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

Et tidsvitne har gått bort
Julius Paltiel gikk bort den 7. mars, 83 år gammel. Paltiel
var en av de 26 norske jødene som overlevde Auschwitz
under den 2. verdenskrig.
I 1942 ble Julius Paltiel, da 18
år gammel, arrestert i Trondheim
av nazistene. Også hans bror og
mor ble sendt til Auschwitz. De
ble begge drept under oppholdet
i dødsleiren. Auschwitz var nazistenes største konsentrasjonsleir
hvor mellom 1,2 og 1,6 millioner
menn, kvinner og barn ble drept
mellom 1940-1945.
Engasjert foredragsholder
Julius Paltiel var i mange år
en engasjert foredragsholder,
spesielt for ungdomsskoleelever.
Han reiste rundt i hele landet for
å gjøre folk oppmerksomme på
grusomhetene nazistene sto bak
under den 2. verdenskrig, men
også nazistenes frammarsj i
dagens samfunn. I tillegg hendte
det at han deltok på skoleturer
til Auschwitz i regi av «Hvite
Busser».
Paltiel deltok flere ganger på
arrangementer i regi av SOS
Rasisme og da spesielt under
Krystallnattmarkeringene i
Trondheim hvor han bodde
fram til sin død. Under SOS

Rasismes lokallagskonferanse i
Trondheim i februar 2007 holdt
han hovedinnledning i tillegg
til at han besvarte spørsmål fra
engasjerte antirasister.
Under innledningen fortalte
han blant annet om oppholdet
i Auschwitz og om den såkalte
«Dødsmarsjen» mot Buchenwald.
Halvparten av fangene døde før de
kom fram. Marsjen varte i tre-fire
døgn og med tynne fangedrakter
og tresko måtte Paltiel sammen
med 100.000 andre jøder prøve å
overleve. - En måtte ha flaks for
å overleve, fortalte han.
Advarte mot rasisme og nazisme
i dagens samfunn
Undertegnede har selv hatt
gleden av å intervjue Paltiel
ved flere anledninger, deriblant
trykket vi et intervju med ham
i AntirasisteN i 2005 som ble
gjort på den jødiske synagogen
i Trondheim.
Julius Paltiel kom med en
sterk oppfordring under dette
intervjuet: «Jeg mener at alle, ikke
bare de som er utsatt for rasisme,
må våkne opp og ikke vente på at

vi får en lignende situasjon som
vi hadde i 1930-årene. Det som
skjedde da må ikke skje igjen!
Vi vet at det finnes rasisme og
nazisme og det må fram i lyset.»
I 1997 åpnet det også et jødisk
museum i samme bygning som
synagogen. Museet drives blant
annet av Paltiels kone, Vera
Kommisar, som forøvrig også er
forfatteren bak boka om Paltiels
år i konsentrasjonsleirene under
den 2. verdenskrig. Boka heter
«På tross av alt» og gir et sterkt
inntrykk av grusomhetene han
opplevde.
Julius Paltiel ble i 2004 slått
til Ridder 1. klasse av St. Olavs
orden for sitt engasjement.
Begravet på statens bekostning
SOS Rasisme deltok også under
begravelsen hans i Trondheim
den 12. mars som var på statens
bekostning. Rundt 400 personer
deltok, deriblant HKH Kong
Harald. SOS Rasisme vil huske
Julius Paltiel som en engasjert
og uredd person som viet livet
sitt til kampen mot rasisme og
nazisme. Han etterlot seg et
viktig ettermæle for kommende
generasjoner.

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 12 000 for å få skattefradrag.
• Vi sender oppgave til skatteetaten slik at dette blir lagt inn på den enkeltes ligning.
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Velferdsstaten som ødela
Ahmadshahs liv
I

2005 ble afghaneren
Ahmadshah som hadde
søkt asyl i Norge, innlosjert på
flyktningemottaket i Saltdalen.
Der ble han tuberkulosesmittet
av en annen asylsøker som var
syk. Et titalls andre ble også
smittet av den samme asylsøkeren. Før de ble smittet visste
man ikke at asylsøkeren var
tuberkulosesmittet, da hadde
han allerede smittet flere titalls
andre mennesker. Ahmadshah
ble innlagt på Bodø sykehus,
og ble utskrevet etter ca 3
måneders behandling.
Ahmadshah var en av
afghanerne som var med på
Asylmarsjen fra Trondheim til Fra Asylmarsjen 2007, Ahmadshah til venstre.
Oslo, men han fikk problemer
med å følge med og holde ut. Han måtte
Alvorlig helsesituasjon i asylfengsel
flere ganger sitte på i følgebilen for å kunne
Ahmadshahs helsesituasjon ble ytterligere
fullføre marsjen. Da de kom til kirka på
forverret mens han satt på Trandum, og
Lillestrøm la han seg i soveposen og svettet han ble ved ett tilfelle undersøkt av leger
og hostet i flere timer. En av de norske hjel- ved Ullevål universitetssykehus. Prøvene
perne på Asylmarsjen tok ham med seg til
legene tok på Ullevål viste tuberkulose. De
legevakten ved sykehuset i Lillestrøm. Der
mente at han var for syk til at deportasjonen
ble de kastet ut. Fordi Ahmadshah ikke var
ville være forsvarlig. Politiets Utlendingsbosatt i Skedsmo kommune fikk han ikke
enhet (PU) som har ansvaret for deportaden legehjelpen han trengte.
sjoner stilte seg bak legenes konklusjon
Fortsatt alvorlig syk fullførte
og Ahmadshah ble derfor ikke deportert
han Asylmarsjen, og var med i
sammen med de andre fengslede.
demonstrasjonsleiren utenfor Stortinget.
I tre uker satt Ahmadshah på Trandum,
Der ble de arrestert 21. juni 2007,
helt til han var så syk at han ikke lenger
Ahmadshah var en av dem som ble
kunne være der. Da ble han sendt til Lier
transportert fra Grønland politistasjon til
ventemottak. Et sted hvor man må spørre
Trandum transittmottak.
personalet om å få toalettpapir før hvert
toalettbesøk. Et ventemottak med svært
Møtt av kalde smil i Oslo tingrett
begrensede tilbud til beboerne, er ikke et
Første gang jeg selv møtte Ahmadshah
sted for en alvorlig syk person. Ahmadsvar dagen etter arrestasjonene, da
hah var svært syk da han ble satt på Lier,
Ahmadshah slik som de andre afghanerne
som av de som bor der sammenlignes med
skulle møte til fengslingsmøte i Oslo
et fengsel. Han flyttet med tiden bort fra
tingrett. Det var et tragisk syn, jeg så en
Lier og inn til Oslo, i et forsøk på å få leve
ung mann som led. En mann som ikke
verdig i bedre men allikevel vanskelige
lenger hadde noen krefter, men som var
omgivelser.
fylt av panikk og angst for å bli sendt ut
Begge lungene til Ahmadshah er
av Norge. Det var en trist dag etter en
ødelagt av tuberkulosen, han har nedsatt
slitsom natt for Ahmadshah. Han hadde
lungekapasitet og under visse forhold vil
et sterkt ønske om å få uttale seg om
sykdommen bryte ut igjen - slik den gjorde
situasjonen sin, han var livredd for å bli
under Asylmarsjen, som var en stor fysisk
sendt tilbake til krigen han noen år tidligere utfordring for ham. Han så på Asylmarsjen
flyktet fra. Politiadvokaten satt og lo av
som sitt siste håp i en lang og håpløs kamp
den fortvilede mannen, som var desperat
for å få leve et trygt liv.
etter å få legehjelp og omsorg. Dommeren
viste ingen forståelse for Ahmadshahs
Deportert
behov for ekstra legetilsyn. Han ble dømt
Lørdag 2. mars 2008 skal de ha ringt fra
til to ukers varetektsfengsling på Trandum
Lier ventemottak og bedt Ahmadshah om å
transittmottak.
komme og hente noe som tilhørte ham. Da
Den første deportasjonen ble stanset da
han kom var politiet der, klare til å arrestere
Oslo biskop Ole Christian Kvarme sa at
ham og sende ham til Trandum. Han ble
det var mulig at det var konvertitter blant
sendt ut av Norge søndag 3. mars klokken
de fengslede afghanerne. Han fortalte
15.00, i helgen - da Utlendingsnemnda
også om TV-opptak av afghanerne under
holder stengt og er utilgjengelige. Fikk
Asylmarsjen hvor de fremstilles som
saksbehandlerne i UNE lest dokumentene
konvertitter. UNE stanset deportasjonene,
som Ahmadshahs advokat oversendte dem
men hevdet i etterkant at det var tomme
natt til søndag? Det ser ut til at Ahmadshah
påstander. Med tiden har det vist at det
aldri fikk den juridiske behandlingen man
både var konvertitter blant afghanerne,
tar for gitt i en rettsstat som Norge.
og at det var gjort arabiske TV-opptak av
Da Ahmadshah kom til Norge hadde han
Asylmarsjen.
et håp om et nytt liv, et liv i trygghet og
frihet. Men norske myndigheter trodde

ikke på historien hans, de
trodde ikke at han hadde
noe å frykte i Afghanistan.
Årene gikk og det var store
påkjenninger for ham, og
han var svært syk etter at
han ble tuberkulosesmittet.
Han ble smittet fordi at det
norske systemet sviktet, det
er en kjent ting at asylsøkere
som kommer til Norge kan
ha tuberkulose, men det er en
skam at asylsøkere blir smittet i Norge! Han har nesten
ikke fått noe helsetilbud fra
norske myndigheter, de har
sett ham lide uten å gripe inn.
Det han har fått er gjentatte
avslag.
At Ahmadshah har klart seg
så lenge under så dårlige forhold, og med
hans vanskelige bakgrunn og store påkjenninger fra sitt krigsherjede hjemland, er rett
og slett bare utrolig. Det er en viljesterk
ung mann, det er klart når man ser hva han
har vært utsatt for, men til og med unge
sterke menn har sine begrensninger. Han
kunne ha levd et tilnærmet normalt liv i
Norge, men han fikk aldri den muligheten.
I stedet ble han dratt enda lengre ned enn
han var da han sliten ankom Norge, før han
skulle sendes til den hardeste vinteren i
Afghanistan på 30 år.
Konvertitt
Han er kristen og risikerer dødsstraff
når han kommer til Afghanistan.
Sharialoven som står over grunnloven i
Afghanistan, viser ingen nåde mot dem
som viker bort fra islam! Det har ikke
Norge noen forståelse for, og jeg kan ikke
tro at de har snakket med kirken eller
Midtøsten-eksperter om hva som skjer
med konvertitter i land som Afghanistan.
Ifølge FNs Høykommissær for Flyktninger
i Kabul er det dødsstraff for konvertitter i
Afghanistan. FN sier også at situasjonen i
Afghanistan nå er så alvorlig og flytende
at man må anse hele Afghanistan for å
være utrygt. UDI og UNE ser bort ifra
denne rapporten og benytter seg i stedet
over gamle lister over trygge og utrygge
områder fra høsten 2007.
Velferdsstaten Norge ødela
Valimohammad Ahmadshahs liv, nå er det
bare å håpe at han vil overleve ankomsten i
Afghanistan. Sjansene til en tuberkulosesyk
konvertitt, som tidligere har flyktet fra
Afghanistan på grunn av konflikter
der, er skremmende små. Derimot er
velferdsstaten Norges sjanser for å få enda
et liv på samvittigheten store. Hvor mye
skal en mann gå igjennom før han kan
anses som et verdig menneske? I sine 25
år har Ahmadshah aldri blitt anerkjent som
et menneske med verdighet og rettigheter,
men til syvende og sist var det norske
myndigheter som ødela Ahmadshahs liv.

HANNE HÖGLIND,
LANDSSTYRET, SOS RASISME

• 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!

sos-rasisme.no /
bliaktiv
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• Fozia og Abbas
vant i retten
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• Ashok får ikke komme hjem

• 11 asylbarn sporløst forsvunnet
Aftenposten meldte den 24. januar at hele 11
asylbarn er sporløst forsvunnet fra norske asylmottak
i løpet av 2007. UDI frykter at de kan være offer for
menneskehandel. - Vi vet ikke hvor de forsvunnede
ungdommene er blitt av. De kan ha reist til utlandet
eller de bor sammen med et nettverk i Norge, de
kan være utnyttet på en eller annen måte, uttalte
Siri Rustad, avdelingsdirektør i UDIs region- og
mottaksavdeling.

Mandag 4. februar
slo Oslo Tingrett
fast at søskenparet
Fozia (22) og
Abbas (21) skal få
bli i Norge. UNE
har anket og det
vil bli ny rettsak i
Lagmannsretten.

Fredag 1. februar falt dommen i
rettssaken Ashok (14) mot UNE.
Oslo Tingrett slo fast at utvisningen
av den tamilske gutten var riktig.
Saken ankes direkte til Høyesterett.
Under rettssaken i Oslo Tingrett den
21. og 22. januar deltok rundt 30 av
Ashoks venner og klassekamerater
fra Fjellsrud ungdomsskole i
Lørenskog.

• Syk kvinne forsøkt deportert
En 60 år gammel kvinne kollapset
da politiet kom for å arrestere henne
mandag 3. mars. Kvinnen ble lagt inn på
Ahus og legene der mente at kvinnen var
alt for syk til å kunne returneres til Tyrkia.
Hennes voksne barn som bor i Norge,
fortalte at moren er veldig syk og ikke har
noen til å ta vare på seg i hjemlandet,
meldte NRK.

Fortsatt manglende anerkjennelse
ved kjønnsbasert forfølgelse
Kjønnsbasert forfølgelse har fått økt anerkjennelse i form
av en innlemmelse i retningslinjer, likevel er flere aspekter
fortsatt omstridt.
AV JIN FOSLI
Hjemlandets evne og vilje til å gi
beskyttelse til søkere som oppgir
å ha blitt utsatt for kjønnsbasert
forfølgelse, og problemet med
bevisbyrden, er to punkter det
har stått strid om i flere saker.
Praksis er ofte problemet,
heller enn lovverket, mener
Jon Ole Martinsen i Selvhjelp
for Innvandrere og Flyktninger
(SEIF):
– Dette rammer spesielt kvinner
på flukt fra tvangsekteskap og
vold i nære relasjoner. Norske
myndigheter har etter vår mening
hatt en overdreven tro på at for
eksempel iranske myndigheter vil
gi beskyttelse til kvinner som blir
utsatt for kjønnsbasert forfølgelse,
mener Martinsen.
– Foruten selve risikoen
kvinnene møter i forbindelse med
å bli utsatt for ytterligere vold,
overgrep og faren for å bli utsatt
for tvangsekteskap eller lignende,
legger norske myndigheter i alt
for liten grad vekt på kvinnenes
vansker med å eventuelt reetablere
seg i hjemlandet, i så tilfelle uten
støtte fra familie eller nettverk:
Kvinnene er ofte utstøtte i
samfunnet med få muligheter til å
livnære seg utenom gjennom for

eksempel prostitusjon, eller ved
å gifte seg med en mann de ikke
ønsker – et liv uten verdighet. Det
i seg selv burde i mange tilfeller
gi grunnlag for opphold på
humanitært grunnlag.
– I tillegg kommer problemet
med anerkjennelsen av kvinnenes
politiske aktiviteter. Kvinnene har
ofte mindre framtredende politiske
roller i samfunnene de opprinnelig kommer fra, på grunn av kvinnenes situasjon der. Men de kan
likevel bli utsatt for forfølgelse
på grunn av egen eller mannens
politiske aktiviteter, uten å få anerkjennelse for dette. For eksempel
kan assosiasjon med, eller det
at man har ektefeller eller nære
familiemedlemmer som er med
i eller sympatiserer med OLF
(Omoro Liberation Front) utløse
forfølgelse i Etiopia, uten at dette
blir tatt hensyn til av norske myndigheter, forteller Martinsen.
Mange krigsområder går igjen
i statistikk over søknader om asyl
basert på kjønnsbasert forfølgelse.
På hvilke måter øker krig risikoen
for kjønnsbasert forfølgelse?
– Forfølgelsen brutaliseres, flere
kvinner blir utsatt for voldtekt. Det
har vært tilfeller hvor overgrep

fra en statlig tjenestemann eller
etter konflikt med en annen
etnisk gruppering er blitt avvist
som beskyttelsesgrunnlag. Det
blir definert som en «kriminell
enkelthandling», ikke som
forfølgelse. Men disse kvinnene
har behov for beskyttelse; de
blir ofte utstøtt fra storfamilien
som definerer dem som ureine.
Selv om lovverket kan ha endret
seg når det gjelder kjønnsbasert
forfølgelse, mener jeg fortsatt for
mange henvises til hjemlandets
myndigheter, og at forfølgelsen
bagatelliseres, noe som selvsagt
er problematisk, avslutter
Martinsen.
Vanskelig forfølgelsesgrunn
Advokat Torhild Holth ga ut
rapporten «Implementering av
et kjønnsperspektiv i Norsk
Flyktningrett» i juni 2003. Hun
mener vold i nære relasjoner
er en av de vanskeligste
forfølgelsesgrunnene for dem som
skal tolke lovverket, for eksempel
saksbehandlere:
– Vold i nære relasjoner reiser
flere vanskelige spørsmål,
for eksempel om hvorvidt de
overgrepene personen har vært
utsatt for er så grove at de skal
anses som forfølgelse. Jeg mener
man etter hvert er kommet så langt
at dette spørsmålet ofte besvares
med et ja. Langvarig mishandling

i et ekteskap skal anerkjennes som
forfølgelse dersom mishandlinga,
være seg av fysisk eller psykisk
art, er grov nok, mener Holth.
– Hvis det er slik i et tilfelle at
volden en person har vært utsatt for
er grov nok til å kunne anerkjennes
som forfølgelse, følger det
vanskelige spørsmålet om hva
som var årsaken til volden. Er det
fordi ektemannen er voldelig, eller
er det fordi kvinnen har brutt med
tradisjonen på hjemstedet, og på
den måten ei politisk handling?
Det er altså bevisspørsmålet som
skaper det største problemet.
Hvordan skal en kvinne kunne
sannsynliggjøre at mannen hennes,
som kanskje befinner seg på andre
sida av kloden, slår henne fordi
hun ikke oppfører seg i tråd med
hans tradisjon, og ikke fordi han
er voldelig? Mange argumenterer
her for at norske menn også slår
konene sine, uavhengig av om
de bryter tradisjoner eller ikke,
forteller Holth.
Definisjonen på forfølgelsen
– Begrepet kjønnsbasert
forfølgelse har fått kritikk for å
avpolitisere og isolere kvinners
erfaringer, og at kvinners
erfaringer og arenaer for politisk
deltakelse blir marginalisert. Men
bør myndighetene derfor gå bort
fra å operere med begrepet som
en egen kategori? Er det ikke et
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myndigheter
i mange land
diskriminerer
kvinner og lesbiske,
bifile og homofile,
i kraft
av det de er født som? Er det ikke
da positivt med retningslinjer som
tar høyde for slik diskriminering?
Går det ikke an å si ja, takk, begge
deler?
– Når det gjelder selve begrepet,
skal det blant annet sikre at
overgrep som skyldes andre
årsaker enn de fire nedfelte
flyktningkonvensjonsgrunnene
(se egen boks), også omfattes av
flyktningbegrepet. Altså slik at
for eksempel transseksuelle og
homofile, eller særskilte grupper
kvinner som forfølges nettopp
Flyktningkonvensjonsgrunnene
• «Flyktningkonvensjonen sier at en
person er flyktning når han eller
hun har gode grunner til å være
redd for å bli forfulgt på grunn av
rase, nasjonalitet, religion, politisk
mening eller tilhørighet i en spesiell
sosial gruppe. Forfølgelse vil for
eksempel si grove krenkelser av
grunnleggende menneskerettigheter.»
Kilde: IMDI
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kvinner på flukt

• Mindreårig asylsøker
savnet

• Demonstrerte mot
stigmatisering

En femten år gammel asylsøker
ble meldt savnet på Toten da
han ikke kom hjem. Han og
moren fikk beskjed om at de fikk
avslag på sin søknad om asyl
2. mars. - Jeg vet ikke hvor han
kan være, og jeg er utrolig redd
for at noe kan ha skjedd med
han, sa 15-åringens mor til NRK.

• SSB vil kartlegge trossamfunn
Den 11. mars ba Statistisk Sentralbyrå (SSB) Kirke- og
kulturdepartementet om å få innsyn i opplysninger
om alder og kjønn på medlemmene av tros- og
livssynssamfunn i Norge. Fra før av har SSB tilgang til
opplysninger om antall medlemmer og bostedskommune.
Flere jødiske trossamfunn reagerte på dette forsøket
på kartlegging. - SSBs ønske om mer kartlegging av
trossamfunn vitner om en formidabel historieløshet, sa
Ronald Bye til Dagsavisen.

er medlem av ei sosial
gruppe. Lovanvendere
som
vil
anvende
konvensjons grunnen
sosial gruppe på et slikt
tilfelle anvender rett og
slett konvensjonen feil,
mener Holth, og sier at
det er nødvendig å ha et
begrep som kjønnsbasert
forfølgelse for å inkludere
alle de gruppene man
ønsker skal få beskyttelse
under konvensjonen.
– Men man må ikke
gå i den fella at man ser
Jon Ole Martinsen fra Selvhjelp for innvandrere og på dette som en egen
flyktninger.
Foto: Siri Kinge Ovstein
konvensjonsgrunn. En
på grunn av tilhørigheten til en kvinne eller homofil mann kan
spesiell gruppe kan anerkjennes aldri anerkjennes som flyktning
som flyktninger. Videre skal utelukkende på grunn av dette,
begrepet sikre at for eksempel de vilkårene i definisjonen av en
særskilte formene for overgrep som flyktning må være oppfylt.
enkelte individer utsettes for, også
– I rapporten din fra 2003
omfattes av flyktningbegrepet, slik
at for eksempel overgrep i form av kom du fram til at enkelte grove
voldtekt kan omfattes av begrepet brudd på menneskerettighetene,
forfølgelse, sier Torhild Holth, og såkalt «jus cogens» (se egen
boks), for eksempel retten til
fortsetter:
– Problemer med avpolitisering liv, lettere anerkjennes som
og isolering vil bare oppstå i forfølgelse enn andre grove
tilfeller hvor den som anvender menneskerettighetsbrudd. Dette
Flyktningkonvensjonen, og i rammer spesielt søkere utsatt
vårt tilfelle Utlendingsloven, ikke for kjønnsbasert forfølgelse. Står
fortolker og anvender denne rett. ikke dette i motsetning til norske
En kvinne som forfølges fordi hun myndigheters påstander om at de
er politisk aktiv skal i tilfelle gis tenker i et kvinneperspektiv?
beskyttelse under konvensjonen på
– Det at jus cogens i større grad
grunn av dette, og ikke fordi hun
anerkjennes som forfølgelse enn
Jus cogens
andre former for overgrep er vel
• En ufravikelig folkerettslig norm.
nettopp bevis for at man hittil
Har en høyere rang enn andre
ikke har fortolket konvensjonen
internasjonale normer, på samme
kjønnssensitivt. Det er jo ikke så
måte som at grunnloven begrenser
lovgivningen. (kilde: jusped.no)
mange år siden man endelig fikk
anerkjennelse internasjonalt for at
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• Oppfordret til
islamhets

Over 500 somaliere
demonstrerte 7. mars utenfor
Stortinget med parolen «Vi
er ikke terrorister» etter at tre
menn ble arrestert og siktet
for terrorfinansiering da PST
gikk til aksjon mot brukerne
av hawala-systemet, meldte
Utrop.

voldtekt kan være tortur, noe som
i og for seg er helt utrolig, mener
Holth, og presiserer at hun ikke er
helt oppdatert på emnet fordi hun
har jobbet lite med det de to siste
åra, og at hun bare kommer med
sine betraktninger rundt temaet.
Tabubelagt
Magne
Richardsen
i
organisasjonen Skeiv Verden
forteller at sterke tabuer kan
hindre homofile søkere i å komme
med en full forklaring rundt sin
situasjon:
– Problemet er at det er svært
sjelden asylsøkeren har nok tillit
til tolken og avhørssituasjonen
til at de nevner tabutemaer som
at de er homofile, eventuelt er
blitt utsatt for konkret forfølgelse
som homofile. Det krever mye, og
ofte er det først etter andre gangs
avslag at de velger å fortelle om
det. Selv da er det ikke enkelt for
dem å fortelle om det. Men på det
tidspunktet kan det være for seint,
og tilliten fra norske myndigheters
side er brutt, forteller han, og
sier han har inntrykk av at
kjønnsperspektivet er lite brukt
og kjent av advokater.
– Jeg har inntrykk av at norske
myndigheter legger mer vekt på
hjemlandets beskyttelse i form
av formelt lovverk, enn å se
på hva som faktisk er praksis i
institusjoner og samfunnet for
øvrig. Har du noen tanker rundt
den delen som gjelder kultur og
samfunn?
– Jeg er enig med deg. Tanken
er at om man ikke har prøvd
hjemlandets beskyttelsestilbud,

Formann i Frp, Siv Jensen,
oppfordret 30. mars norske
kunstnere til å bruke «kritikk
av islam» i sine kunstverk,
på linje med det den
nederlandske politikeren
Wilders gjorde, meldte
Aftenposten.

er det vanskelig for Norge å tilby
asyl. Kanskje fordi det innebærer
en kritikk av avsenderlandet å tilby
asyl? En slik kritikk vil man gjerne
ha dokumentert. Jeg husker Alisaken på midten av nittitallet der
en asylsøker fra Iran ble kastet ut.
Han dukket opp i Tyskland kort
tid etter hvor han fikk asyl på
grunnlag av forhold som skjedde
i Iran kort tid etter at han ble
sendt ut av norske myndigheter.
Man skulle tro det inviterte til en
evaluering av asylpolitikken, men
det ser ikke slik ut. Asylpolitikken
er et vepsebol få politikere ønsker
å stikke hånda nedi, mener
Richardsen. Han framholder
at det er risikabelt å returnere
homofile til land hvor homofile
er blitt henrettet tidligere, og
kommenterer på spørsmål om en
kjennelse i lagmannsretten i 2002
om en slik retur at han er skeptisk
til politikken norske myndigheter
har ført, der homofile søkere
som returneres må godta klare
begrensinger i sin livsutfoldelse.
– Det står heller ikke i stil med
anerkjennelsen av homofiles,
herunder også de homofile
innvandrernes, behov i Norge
ellers. I Norge er det en selvfølge
at homofile skal få leve et åpent liv
uten å frykte vold og trakassering,
og det anerkjennes at homofile
med innvandrerbakgrunn kan ha
spesielle behov, som beskyttelse
mot tvangsekteskap. Like fullt
returneres homofile til Iran med
beskjed om at de bare kan la være
å leve åpent som homofile. Det
innebærer et liv i frykt for å bli
oppdaget, og i realiteten tvang til
giftemål. Rettigheter for homofile
gjelder altså ikke for utenlandske

homofile. I Norge er det en
selvfølge at homofile skal få leve
et åpent liv uten å frykte vold og
trakassering, og det anerkjennes at
homofile med innvandrerbakgrunn
kan ha spesielle behov, som
beskyttelse mot tvangsekteskap.
Like fullt returneres homofile til
Iran med beskjed om at de bare
kan la være å leve åpent som
homofile. Rettigheter for homofile
gjelder altså ikke for utenlandske
homofile, sier Magne Richardsen
på e-post til AntirasisteN.

• Kjønnsbasert forfølgelse som
grunnlag for asyl ble innlemmet
i norske retningslinjer fra 1998.
Flyktningkonvensjonen fra
1951 ligger til grunn for norsk
asylpolitikk. Konvensjonen omtaler
ikke kjønnsbasert forfølgelse
direkte, men slik forfølgelse kan
ligge til grunn for tilhørighet under
kategorien sosial gruppe, som kan
gi grunnlag for asyl.
• Likevel er asyl blitt avslått i
mange tilfeller der kjønnsbasert
forfølgelse er blitt angitt som
anførsel. Begrunnelsen har vært
manglende sammenheng mellom
forfølgelsen og kategorien sosial
forfølgelse. En generell kritikk mot
utlendingsmyndighetene er også at
de legger for lite vekt på kvinners
arenaer for politisk deltakelse, som
ofte er av en mindre framtredende
karakter i mannsdominerte
samfunn.
• En kjennelse fra lagmannsretten
i 2002 anerkjente at en retur
av en homofil asylsøker til Iran
ville innebære en innskrenking
av menneskerettighetene og
vedkommendes livsutfoldelse, men
sa likevel at returen ikke var i strid
med den europeiske menneskerett
ighetskonvensjonen, og at det ikke
var grunn til å anse personen som
forfulgt i Flyktningkonvensjonens
forstand.

Ingen dokumentasjon på mishandling
Avin Khadir mener også kravene til bevis fra kvinner på flukt er for
strenge. Først etter flere runder i rettssystemet fikk hun og den hjertesyke
dattera oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.
– Beskyttelsen er for dårlig for kvinner på
flukt. Myndighetene stiller spørsmålstegn
ved troverdigheten vår, de trenger papir og
dokumenter på alt, men det er ikke mulig
å få dokumentasjon på mishandling eller
vold, sier Avin Khadir til AntirasisteN.
– Jeg fikk først ikke beskyttelse fordi
myndighetene mente det er mange kvinner
som opplever det samme som meg i Norge
også, sier Khadir. Hun forteller at problemer
med språket førte til ytterligere problemer
med å bevise for UDI at hun var på flukt.
– Jeg måtte snakke gjennom tolk, og da jeg
begynte å forstå språket så jeg at det var stor
forskjell mellom det jeg sa og det som ble

notert ned den dagen jeg kom. Tolken, som
var fra samme land som meg, ville sikkert
ikke framheve det jeg sa som satte iranske
menn i et dårlig lys, eller hvor dårlig jeg ble
behandlet i Iran, mener hun.
Ingen beskyttelse i hjemlandet
– Det er umulig for kvinner på flukt å
få beskyttelse andre steder i landet. De
som prøver, blir i mange tilfeller voldtatt
av politiet og de som jobber på disse
stedene. Det er altså ingen beskyttelse å få,
understreker Khadir. Hun gikk gjennom
en vanskelig periode før hun til slutt fikk
oppholdstillatelse.

– Jeg vet ikke om man kan kalle det å leve
en gang; hele livet stopper opp, og man har
ingen rettigheter. Det er umulig å ta noen
egne avgjørelser i en slik situasjon. Men
det verste er at man ikke blir regnet som et
menneske, som fikk støtte både fra kjente og
ukjente i offentlig sektor og sivilsamfunn.
– Å komme til Norge føltes som å bli født
på nytt i voksen alder, forteller hun, fordi
ingenting av det hun hadde lært som liten
var til nytte lenger.
– Jeg begynte rett og slett å bygge meg
et helt nytt liv. Og det er ikke bare bare
å gjøre det med et hjertesykt barn. Men
jeg klarte det ved å håpe at vi skulle ha
ei framtid her, og at dattera mi skulle få
en norsk oppdragelse og slippe å oppleve
det som jeg hadde opplevd. Og hver gang
jeg tenker på alt folk gjorde for at jeg og

– Beskyttelsen er for dårlig for kvinner på flukt, mener
Avin Khadir.
Foto: Nasim Ahzami

dattera mi skulle få bli i Norge, glemmer
jeg ventetida og alle vanskelighetene da vi
først kom, avslutter Avin Khadir.

Flyktningutvalget
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• Trakassert av politiet i
Trondheim
Ungdommer med minoritetsbakgrunn
uttalte i slutten av mars til
Adresseavisen at de følte seg
trakassert av politiet i forbindelse
med etterforskningen av en
ransbølge i byen. SOS Rasisme i
Trondheim ba politiet om å beklage
sin egen oppførsel.

• Nytt forslag til utlendingslov fra Frp
Frp la frem et nytt forslag til utlendingslov
7. april hvor det ble gjort klart at de ønsker
at innvandringen skal innstrammes kraftig,
meldte Aftenposten. - Vi ønsker å unngå
analfabeter og andre ressurssvake grupper
som vi ser ikke greier å tilpasse seg i
Norge. De få som vil kunne komme, er
de vi vet vil kunne tilpasse seg, sa Frps
innvandringspolitiske talsmann Per-Willy
Amundsen til VG.

• Erna Solberg instruerte UDI
I 2004 mente UDI at den israelske
atomteknikeren Mordechai Vanunu
oppfylte kravene til å få asyl i Norge, men
daværende kommunalminister Erna Solberg
(H) instruerte UDI til å gi ham avslag på
asylsøknaden, meldte Aftenposten 9. april.
Ifølge VG var det Kjell Magne Bondevik som
gav Erna Solberg grønt lys til å instruere UDI
i den konkrete saken.
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• Advarsel til
ambulansesjåførene

• «Benjaminprisen» til Skotselv
Den 29. januar overrakte statsråd
Bård Vegard Solhjell «Benjaminprisen» til Skotselv skole i Øvre Eiker.
Det melder Drammens Tidende.
Skolens eget slagord er «Vi vil bygge
opp, ikke rive ned!» - som viser at
skolens ansatte og elever er for å
styrke deres toleranse og holdninger
til andre mennesker.

Ambulansesjåførene som
forlot den skadede Ali Farah
i Sofienbergparken, fikk 23.
april en advarsel fra Statens
helsetilsyn. De mente at de
to ambulansearbeidernes
handlinger var uforsvarlige
og ikke i tråd med kravet om
omsorgsfull hjelp.

Flyktningutvalget
Intet nytt å melde!
En ny utlendingslov er på trappene.
Etter grundig arbeid i den rødgrønne
regjeringen skal den nå behandles
på odelstinget i slutten av april.
Forventningene har vært store, og det
er ikke uten grunn. Det over 20 år
siden forrige utlendingslov ble skrevet.
Nå har vi nye tider, mye mer erfaring
med innvandring og integrering,
og ikke minst en helt ny og radikal
regjeringskonstellasjon.
Høye forventninger fører dessverre lett
til store skuffelser, og utlendingsloven er
ikke noe unntak. Regjeringen har flikket
på noen bestemmelser og forskrifter som
skal hjelpe barn og kvinner, men de store
linjene fortsetter som før. Det risikerer
vi også at dagens store problemer i
asylpolitikken vil gjøre.
La meg bruke situasjonen til
ureturnerbare asylsøkere som eksempel:
Vi har en relativt stor gruppe asylsøkere
som av forskjellige grunner er
ureturnerbare. Det kan være fordi de er
papirløse, opprinnelseslandet nekter å ta
dem imot, landet er for farlig til at norsk
politi tør å følge asylsøkere dit (tro det
eller ei, men slike sikkerhetsituasjoner
kvalifiserer ikke nødvendigvis til
beskyttelse), eller at asylsøkeren ikke
samarbeider. Grupper med ureturnerbare
asylsøkere har en tendens til å vokse
seg store i perioder. Det har blitt gitt
amnestier gjentatte ganger siden tidlig
nittitallet, men det er en upopulær løsning
hos politikerne som liker å fremheve at
de foretrekker langsiktige lovendringer
fremfor amnestier. Dette hjelper fint lite
for de som har bodd i Norge opptil åtte
år, men som fortsatt lever i usikkerhet.
Utlendingsloven er en enestående
anledning til å innføre en bærekraftig
løsning for ureturnerbare flyktninger,
for eksempel ved å sette en maksgrense
for hvor lang tid en asylsøker kan
oppholde seg i landet før han eller hun får
opphold. Det er ikke blitt noe av. Uten
noen slike grunnleggende endringer i
utlendingsloven vil vi fortsette å oppleve
samme type skandaløs asylpolitikk som
vi opplever i dag. Trolig vil amnestier
vil igjen og igjen bli tema, hver gang en
ny gruppe når smerteterskelen for hvor
lenge de kan leve som ureturnerbare med
uavklart status.
Simon Souyris Strumse,
Flyktningutvalget i SOS Rasisme

Foto: Trond Thorbjørnsen

Solidaritetsmarsj for Mina og Maryam
De iranske søstrene Mina og
Maryam Mozafari tapte saken mot
UNE og skal kastes ut av Norge.
Fredag 26. april holdt Solidaritetsgruppa
for Mina og Maryam en solidaritetsmarsj
fra Fjellhallen til Rådhusplassen i Gjøvik
sentrum. Unge og gamle hadde møtt opp
og bar banner, fakler og håndplakater hvor
det blant annet sto «La Mina og Maryam
bli», «Vi trenger en revolusjon i norsk
innvandringspolitikk», «Mina og Maryam

hører til her». I tillegg ble det ropt slagord
som «Tilknytning går begge veier», «Legg
ned UNE» og «Mina og Maryam hører til
her».
På Rådhusplassen åpnet leder i
Solidaritetsgruppa, Karen Henriette
Hustveit, med å fortelle om saken etterfulgt
av en appell fra Simon Souyris Strumse i
Flyktningutvalget til SOS Rasisme og
ordfører i Østre-Toten, Hans Seierstad.

Mina og Maryam avsluttet selv
demonstrasjonen ved å takke alle som
hadde møtt opp for deres støtte, og ved å
fortelle hvor mye de håper at de snart får
et endelig opphold så de kan leve et vanlig
liv med venner og familie i Norge.
Appellen holdt av Simon Souyris Strumse
kan leses her: http://sos-rasisme.no/
Sentralt/view/11823

Lier
ventemottak
– fra midlertidig løsning til permanent oppholdssted
21 år gamle Arash Asgari har sammen med to andre
beboere på Lier ventemottak sultestreiket siden i 31.
mars i protest mot at de ikke får oppholdstillatelse i
Norge.
AV JAN ERIK SKRETTEBERG

returnert til ventemottaket.

Arash kommer opprinnelig
fra Iran, men er foreldreløs.
Han har nå vært i Norge i til
sammen fire år, de siste atten
månedene på Lier ventemottak.
I det AntirasisteN gikk i
trykken, var Arash tilbake på
mottaket etter at han prøvde å
få oppmerksomhet rundt saken
sin ved å sultestreike i det fri
i Drammen. På grunn av fare
for akutt nyresvikt, ble han

Ytringsfriheten blir kneblet
Nina Johnsen, som er
lokalpolitiker for Venstre i Lier,
har vært relativt alene om å ta
opp denne saken. Hun forteller
at ventemottaket i Lier ikke er
enkle å ha med å gjøre. - De
prøver å legge begrensninger
på
ytringsfriheten
når
representanter
for
lokalsamfunnet tar tak i slike

saker, fortsetter hun. Ifølge
beboerne på mottaket får de
ikke lenger lov til å ha kontakt
med Johnsen, mottaksledelsen
forsøker å kneble ytringsfriheten
og ønsker ikke kritiske røster på
sitt mottak.
Isoleres fra omverdenen
På initiativ fra lokallaget
i Lier, stiller sentralstyret i
partiet Venstre krav til Lier
statlige asylmottak, som er det
offisielle navnet på mottaket.
Mottaket ble opprettet i 2006
for å sikre asylsøkere med
endelig avslag tak over hodet
og mat på bordet inntil de ble

returnert til opprinnelseslandet.
Intensjonen var at dette bare
skulle være en kort periode.
Realiteten er imidlertid at
det i dag finnes personer ved
mottaket som har vært der siden
opprettelsen for to år siden.
Noen av disse har også blitt
forsøkt returnert uten at dette
har lyktes norske myndigheter.
Altså har stedet utviklet seg til
å bli et permanent oppholdssted
i stedet for en midlertidig
løsning. Dette er alvorlig
når beboerne i stor grad blir
isolert fra omverdenen når de
oppholder seg på mottaket.

Flyktningutvalget
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• Markeringer over
hele landet
Lokallag av SOS Rasisme markerte «Bål for Benjamin» og Den
internasjonale Holocaustdagen
den 27. januar over hele landet.
Markeringene var i form av
konserter, fakkeltog, filmvisning,
løpeseddelaksjon og lignende.

• Inviterte asylsøkere

til seriestart
Lillestrøms supporterklubb, Kanarifansen, som gjennom lengre tid har samarbeidet med SOS Rasisme, inviterte 50
asylsøkere fra Skedsmo asylmottak til
gratis inngang på Åråsen til seriestarten
30. mars. - Vi vil vise at vi er en supporterklubb for alle, uansett hudfarge eller
hvor du kommer fra, uttalte initiativtaker
Thomas Nilsen.

Tommy Myrbostad
Søndag 13. april la Tommy Myrbostad
ut sin nyproduserte film «Vigrid: Det
siste oppgjøret» på YouTube. Filmen er
produsert sammen med Magne Strømmen og Anders Eikeland fra Molde SOS
Rasisme.
Myrbostad ønsker i tillegg å få ut filmen
til skoler over hele Norge.

• Ny film fra
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• Lurte muslim til å drikke
alkohol og spise svinekjøtt
En muslim ble lurt av sjefen til å spise svinekjøtt
og drikke alkohol, meldte Moss Dagblad 24.
januar. 23-åringen var troende muslim og var
derfor både avholdsmann i tillegg til at han ikke
spiste svinekjøtt. Den døve muslimen ble stoppet
av politiet etter firmafesten og fikk 5000 kroner
i bot og 16 dagers betinget fengsel på grunn av
promillekjøring. I tillegg fikk han fratatt førerkortet
i seks måneder.

• Ikke-vestlige innvandrere
diskrimineres
Nesten halvparten av ikke-vestlige innvandrere
har opplevd diskriminering og rasisme. Det
meldte Opdalingen 6. februar. Tidligere Barne- og
likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen
varslet tiltak i en kommende handlingsplan etter
resultatet av undersøkelsen som ble gjennomført av
Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kjemper videre for Ashok
Da norsk-tamilske Ashok (13) ble revet bort fra lokalmiljøet i Lørenskog tok
medelevene opp kampen. Nå har de startet skolelag av SOS Rasisme.
AV OLA MELBYE PETTERSEN
Onsdag 24. mai 2006 ble 13 år gamle Ashok
Jegatiswaran hentet av politiet hjemme hos
fosterfamilien sin på Fjellhamar. Etter å ha
bodd i Norge i fire år ble han sendt til Sri
Lanka, et land i borgerkrig hvor han verken
har mor eller far som kan ta vare på han.
Dette skapte et voldsomt engasjement blant
medelever og foreldre på Fjellhamar skole,
som Ashok hadde gått på i tre år.
Underskriftskampanjer, demonstrasjoner
og søksmål mot staten støttet av Lørenskog
kommune er bare noen av resultatene av det
folkelige engasjementet.
Medelevene fører kampen videre
De som stod Ashok nærmest, elevene ved
Fjellhamar skole, har kjempet for å få vennen
sin tilbake i snart to år. Nå har det også blitt
startet et eget skolelag av SOS Rasisme på
Fjellsrud, ungdomsskolen Ashoks skulle gått
på om han hadde fått bli i Norge.
AntirasisteN tok en prat med to av
initiativtakerne til skolelaget, Håkon Ross
(15) og Jonatan Monasønn Huseby (13):

Håkon: - Jeg var opptatt av antirasisme før
også , men man blir jo ekstra engasjert når en
sånn sak dukker opp lokalt. Ashok ble brukt
for å sette et eksempel, for å skremme andre
asylsøkere. Det blir et helt feil grunnlag!
Hvordan kom dere i kontakt med SOS
Rasisme?
Jonatan: - Det var i løpet av sommeren
2006. SOS Rasisme engasjerte seg i saken
etter at foreldre og elever tok initiativ til en
støttegruppe. De lagde underskriftskampanje,
demonstrasjoner osv.
Håkon: - Jeg meldte meg inn på sensommeren
2007. Jeg hadde sett et innslag på TV der SOS
Rasisme demonstrerte mot Demokratene, og
fikk lyst til å melde meg inn.
Hvordan kom dere i gang med et skolelag?
Håkon: - Jeg blei oppfordra til å starte
skolelag på Fjellsrud da jeg meldte meg inn, og
jeg så ingen grunn til ikke å starte et lag. I dag
har vi 26 medlemmer, men vi vet om flere som
vil bli med. Det er hovedsaklig medlemmer på
8. og 10. trinn, men vi håper på å få med flere
også fra 9. framover.

Hvordan kjente dere Ashok?
Jonatan, som var Ashoks bestevenn, forteller:
- Han var den glade gutten i klassen min. Han
blei raskt en av gjengen når han begynte i 4.
klasse, og alle visste hvem han var
Håkon: - Jeg kjente han ikke personlig,
men hørte om saken gjennom media. Jeg
hadde begynt på Fjellsrud ungdomsskole da
han blei sendt ut.

Hva har dere gjort til nå?
Håkon: - Vi har hatt fokus først og fremst på
Ashok-saken. Vi har holdt demonstrasjoner
i Oslo, utenfor Regjeringskvartalet og under
rettssaken i Oslo Tinghus. Vi har også hatt
møter i skoletida
Jonatan: - Vi var også 20-30 elever fra skolen
som deltok under hele rettssaken i Oslo.

Hvorfor har dere engasjert dere stå sterkt i
saken?
Jonatan: - Fordi Ashok var vennen min.
Han hadde vært her lenge og så plutselig ble
han sendt ut av landet. Han var ressurssterk
og flink på skolen. Når Norge kan ta imot
arbeidsinnvandrere, hvorfor får ikke Ashok
bli?

Hva er planene for skolelaget framover?
Jonatan: - Vi planlegger konsert første helga
i juni, på Ungdomshuset Volt.
Håkon: - Det blir 4-5 artister. Målet med
konserten er å få flere medlemmer, og å
holde saken varm i media og blant folk. Vi vil
også gjøre mer aktiviteter på skolen, som for
eksempel Antirasistisk Dag. Målet må være å

Håkon Ross og Ashoks bestevenn Jonatan Monasønn Huseby startet lokallag.
Foto: Tommy Berntzen

bli en viktig antirasistisk faktor på Fjellhamar.
Vi trenger å verve enda flere aktive som kan
drive arbeidet videre.
Har dere noen råd til andre som opplever
urettferdig og rasistisk behandling av
vennene sine?
Håkon: - Få mye offentlig oppmerksomhet
om saken.
Jonatan: - Ja, det engasjerer folk!
Håkon: - Og selvfølgelig organisere seg i
et lokallag. Begynn å prate med flest mulig
i lokalmiljøet, og bevisstgjøre de om saken.
Verv de til lokallaget, så er man i gang.
En siste appell?
Håkon: - Fortsett å kjempe, ikke gi opp.
Jonatan: - Overbevis folk om hva som er
rett!

Endelig avslag til Naumov
AntirasisteN skrev i forrige nummer av avisa om
familien Naumov i Meråker i Nord-Trøndelag. Nå har
Utlendingsnemnda (UNE) gitt familien endelig avslag på
asylsøknaden.
AV MARI STINE JOHANSEN
Meråkerbyggene arrangerte
i november fakkeltog og
underskriftskampanje
for
familien, som opprinnelig er fra
Dagestan, for å vise sin solidaritet
med flyktningfamilien. 7.
november fikk familien det første
avslaget fra UNE. Den 26. mars
kom den endelige beskjeden;

Josef (16), Imran (14), Emin (6)
og foreldrene må forlate landet.
Advokatforeningen siste håp
Innbyggerne i Meråker har
engasjert seg sterkt for å støtte
den godt integrerte familien. De
har bodd i bygda i nærmere tre år
og spesielt barna føler seg som
ekte meråkerbygger. Etter å ha

mottatt det andre og siste avslaget
er det kun advokatforeningen som
kan forsøke å hjelpe familien.
Om de griper tak i saken, vil
den ende i rettsapparatet. I
det siste har det vært flere
saker der norske myndigheter
bryter Barnekonvensjonen
for å opprettholde en streng
asylpolitikk. La oss ikke håpe
at det vil bli tilfellet også for
familien i Meråker hvis saken
ender i retten.
Foto: Carina Esmilie Bolstad

Ashok-saken
• Tamilske Ashok Jegatiswaran kom til
Norge fra Sri Lanka i 2002, som enslig,
mindreårig asylsøker
• Onsdag 24. mai 2006 ble han hentet av
uniformert politi og tvangssendt til Sri
Lankas hovedstad Colombo
• På Sri Lanka har borgerkrigen eskalert
det siste året, med bombeangrep også
i Colombo
• Formannskapet i Lørenskog kommune
krever at Ashok må få komme hjem, og
dekker advokatutgifter og skolegang
for Ashok
• Ashok tapte rettssaken mot staten
ved Utlendingsnemnda i Oslo tingrett
1. februar
• Saken er nå anket direkte til
Høyesteretts kjæremålsutvalg, svar
forventes før sommerferien
• Les mer om Ashok på: sos-rasisme.no/
ashok

Antinaziutvalget
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• Dømt for vold –
frikjent for rasisme
En 23 år gammel mann ble 19. mars dømt til 120
dagers fengsel for grov vold mot en mørkhudet
mann. 23-åringen skal ha spurt mannen om
han «følte seg som et fullverdig menneske»
og mannen spurte tilbake om 23-åringen var
rasist. Retten la ikke vekt på politiets påstand
om rasistisk motivert vold i sin dom, skrev avisen
Sunnhordaland.

• 308 norske
SS-soldater savnet
NRK kunne for første gang legge
frem en total oversikt over de savnede norske SS-soldatene 8. mars.
I oversikten vises det hvem de var,
hvor de kom fra og hvor de ble borte.
Nå håper familiene til de savnede
frontsoldatene at de kan komme
tilbake til Norge.

AntirasisteN nr 2 – 2008

Grov rasistisk tagging møtte beboerne i Welhavens gate i
Oslo helgen 21. mars. Blant annet hadde taggerne skrevet
«Drep muslimer» på en av veggene og tegnet hakekors
på en annen.
Navnene til de beboerene med utenlandske navn ble
strøket over både på ringeklokker og postkasser. Flere
av beboerne oppfattet taggingen som svært truende, og
mange av barna ble svært redde da de så hva som sto
skrevet på bygården de bor i, skrev Dagbladet.

• Rasistisk tagging i Oslo

Nazivold i Hønefoss:
Slått ned fordi hun var antirasist
På vei hjem fra skolen 12. mars i år ble en
seksten år gammel jente fra Hønefoss slått
ned. Grunnen var at hun var mot rasisme.
AV JAN ERIK SKRETTEBERG
– Jeg var på vei alene hjem fra skolen og så en svart
bil komme opp mot meg. Ut av bilen kom det en mann
som ropte at han hadde hørt om meg og at jeg var
mot rasisme. Da fikk jeg to på trynet og blant annet
leppa mi sprakk.
Har du tidligere opplevd problemer med rasisme?
– Nei, aldri. Men ei venninne av meg ble en gang
sammen med en som var rasist, og det ble det masse
kluss av.
Er rasisme et problem på Hønefoss?
– Rasistiske holdninger vokser, men jeg har som sagt
opplevd veldig lite av det sjøl.

Hvordan kan vi få bukt med rasismen?
– Det er det vanskelig å svare kort på. Mange
ungdommer i Hønefoss har utenlandsk bakgrunn, og
det har blitt en del bråk i etterkant av det som skjedde
med meg. Problemet med at disse prøver å ordne opp
på egen hånd, er at det bare blir mer bråk av det.
Hjelper det å organisere seg?
– Det er viktig å holde sammen mot rasismen og vise
at rasistiske holdninger ikke er godtatt!
(Jenta, som har bakgrunn fra Chile, har bedt om å
være anonym i intervjuet).
SOS Rasisme trenger flere aktive medlemmer på
Hønefoss.
Ta kontakt med oss!

Vigrid og Norgespatriotene
angripes på nettet
Etter fem måneder med opptak, kan endelig 18 år gamle
Tommy Myrbostad fra Molde vise frem filmen «Vigrid: Det
siste oppgjør» på YouYube. Han ønsker også å vise fram
filmen på skoler.
AV JON TRYGVE BERGSÅKER
Myrbostad spør hvorfor
myndighetene i Norge tillater
nazistisk organisering, når
dette åpenbart er et problem for
samfunnet.
I filmen bruker han blant annet
autentiske opptak av Vigrid-leder
Tore Tvedt og Øyvind Heian,
leder av Norgespatriotene.
Myrbostad er inspirert av

Bånd mellom
Vigrid og
Norgespatriotene
Øyvind Heian blir
ikke stilt for retten
Lederen for
naziorganisasjonen
Norgespatriotene, Øyvind
Heian, slipper å møte i retten
på tross av politianmeldelse.
AV JON TRYGVE BERGSÅKER
SOS Rasisme og Likestillings- og
diskrimineringsombudet anmeldte
Heian for grovt rasistiske ytringer
og vitser. En av vitsene var: «Hvor
lang tid bruker en negerhore på å få
ut dritt? Ni måneder.»
Legetimering av rasisme
At Heian ikke behøver å møte i
retten for denne typen ytringer betyr
at rasisme legetimeres i Norge, og
at det bare er de aller mest ekstreme
ytringene som straffeforfølges. I
mai må Vigrid-leder Tore Tvedt
møte i Lagmannsretten for å svare
for sine ytringer om å rense ut
jøder.

Gjenskapelse av nazistenes marsj på Karl Johan under 2. verdenskrig.
Foto: Simon Strumse

Nazister på Karl Johan
Tirsdag 15. april kunne sjokkerte folk på tur i Oslo se
hakekorset vaie fra Stortingets flaggstang, mens hundrevis
av tyske soldater fra 2. verdenskrig marsjerte oppover Karl
Johans gate mot slottet.
AV SIMON SOUYRIS STRUMSE
Hendelsen var en del av
innspillingen av den kommende
filmen om mostandshelten
Max Manus, hvor filmskaperne
ønsket å gjenskape den tyske
okkupasjonen. Det filmskaperne,
og Stortinget som tillot flaggingen,
kanskje ikke tenkte på var at det
ikke bare var historieinteresserte
som ble tiltrukket av den
kontroversielle flaggingen.
Angrepet av nazist
AntirasisteNs utsendte ved
Stortinget observerte personer

kledd i nazisistisk stil som stolt
tok bilder av hverandre foran
«nazitinget». En kvinnelig nazist
angrep også SOS Rasismes
fotograf uprovosert mens han
tok bilder av begivenheten.
Hun helte et stort beger kaffe
over aktivisten og truet ham
med et nytt landssvikeroppgjør
(nazistiske organisasjoner som
Norgespatriotene liker å kalle
SOS Rasisme for landssvikere,
red.adm.), mens hun så lengtende
opp på swastikaflagget på
Stortinget.
Episoden er anmeldt til politiet.

teknikken til den amerikanske
filmskaperen Michael Moore
når han kryssklipper for å dumme
ut de to naziførerne mest mulig.
Klippene kjøpte han fra et annet
YouTube-prosjekt, og når han
selv ville oppsøke Tvedt og
Heian var de ikke å finne. Filmen
skal nå kopieres til DVD og tilbys
gratis til videregående skoler.

Rasistiske drap
øker kraftig i
Russland

SOS Rasisme har hatt
kontakt med avhoppere
fra Norgespatriotene. De
kan bekrefte at disse to
organisasjonene har en
direkte kobling.

Året 2007 var en rekord
i antall drap begått av
nazister i Russland. Men
2008 ser ut til å overgå
fjoråret allerede nå.

AV JON TRYGVE BERGSÅKER

Ifølge rettighetsgruppen Sova,
er drapene overraskende like. En
gruppe med unge menn finner en
ensom, ikke-slavisk person som
de knivstikker. Ofte filmer de det
og legger det ut på internett.

Norgespatriotene består stort
sett av søkende skoleungdommer
som har et begrenset sosialt
nettverk, og disse rekrutteres
ofte via internett. Dette er
en klassisk nazistisk strategi
for å verve nye medlemmer.
Dessverre gjør dette situasjonen
deres bare verre.
NP er en nazistisk gruppe
De klare koblingene mellom
disse to organisasjonene viser
klart at Norgespatriotene
ikke kan beskrives som en
innvandringsfiendtlig eller
islamkritisk organisasjon. De
er, som SOS Rasisme lenge har
hevdet, en nazistisk gruppe.

AV JON TRYGVE BERGSÅKER

Kan bli et monster
Magasinet The Economist
mener at den allerede sterke
nazismen, vil bli enda sterkere
fremover og at nasjonalismen
vil bli den viktigste kraften i
Kremls hovedlinje fremover.
Magasinet mener også at man
risikerer å skape et monster
ingen kan kontrollere.

17. mai for alle – 25 år

Program
www.17maiforalle.no

Nasjonaldag for alle
i 25 år

17.

mai 1983: Sagene skole i Oslo
har avlyst alle tradisjonelle
arrangementer, og elevene tør ikke delta
i barnetoget. Noen dager tidligere mottok
skolen en bombetrussel fra det nazistiske
miljøet i Oslo. De ville ikke se de mange
barna av innvandrere som går på skolen i
17. mai toget.
Denne hendelsen var den utløsende årsaken til at «17. mai for alle» så dagens lys
i 1983.
17. mai for alle ble en reaksjon og protest
mot de som ønsket å misbruke nasjonaldagen og påtvinge den et nasjonalsjåvinistisk
og rasistisk innhold. Hundrevis av frivillige
og artister har de siste 25 årene stilt opp for
å holde denne tradisjonen i live. Samtidig
har besøkstallet eksplodert.
Arrangementet ble de første ti årene
avholdt i Spikersuppa på Karl Johan, men i
1993 måtte festivalen flytte til Kubaparken
på Grünerløkka. Spikersuppa hadde rett og
slett blitt for lite!
17. mai for alle er i dag et av hovedstadens
største årlige kulturarrangement, med opptil
15 000 feststemte nordmenn i alle aldre og
framtoninger.

Program 2008
15.00 – 15.30
15.50 – 16.20
16.40 – 17.10
17.45 – 18.15
18.35 – 19.05
19.30 – 20.15

Alexander Rishau
Kohinoor
Katzenjammer
La Descarga
Lukas Kasha
Gatas Parlament
med gjester

(Vi tar forbehold om endringer.)

For de fleste er 17. mai et av årets høydepunkter, en feiring av landet vi bor i og
idealer om frihet og likhet. Det er en dag
hvor nordmenn har en åpen og positiv innstilling til hverandre.
Dessverre er 17. mai også en dag som kan
misbrukes, nasjonal stolthet og tilhørighet
kan bli til nasjonalsjåvinisme. Det er på
denne dagen viktig å minne om at Norges
historie etter 1814 ikke bare er synonymt
med frihet, likhet og rettferdighet – den er
også historien om nasjonalsjåvinisme og
rasisme.
Er man trygg på sin egen identitet trenger
man heller ikke være redd for det som er
nytt.
Noen har feilaktig tolket 17. mai for alle
som en protest mot den norske nasjonaldagsfeiringen, men det er det motsatte som er
målet vårt. Vi ønsker å ta vare på den tradisjonen som Henrik Wergeland gikk i spissen
for, blant annet at Norge skal være et land
åpent for flere nasjonaliteter og kulturer.
Vi vil ha en nasjonaldag som alle i Norge
kan delta i og føle er deres.

Artistene på 17. mai for al

Målet har hele tiden vært å samle et stort
mangfold av mennesker til en positiv nasjonaldagsfeiring, med mangfoldig musikk og
kultur som ramme.
For SOS Rasisme er 17. mai en antirasistisk merkedag, en stor og fargerik folkefest
for alle som bor i Norge. Vi håper alle blir
med på festen!
Gratulerer med dagen! Hilsen SOS
Rasisme
Foto: Siri Ovstein

• Mer enn 150 band og artister h
opp gratis for 17. mai for alle g
årenes løp. Dette er noen av de
• Dumdum Boys
• Lars Lillo Stenberg
• Tungtvann
• Big Bang
• Amulet
• Paperboys
• Askil Holm
• El Caco
• Equicez
• Samsaya
• Blåmann Blåmann (Odd Nords
• Tumi and the Volume (Sør-Afri
• Hanne Hukkelberg
• Valkyrien Allstars
• PK 14 (Kina)
• Animal Alpha
• HGH
• Kimbara Salsa Band
• Grand Island
• Number Seven Deli
• Amund Maarud & the Grand
• Samvirkelaget

ug

Foto: Siri Ovstein

Gatas Parlament:
– 17 mai for alle er kanskje det kuleste arrangementet som
er i Oslo. Det samler tusenvis av folk til å feire 17 mai på
en antirasistisk og internasjonalistisk måte – og knuser det
meste som er av festivaler i stemning og festeri. Dessuten har
Gatas Parlament i år 15 års jubileum, og det finnes antagelig
ikke et mer riktig sted for oss å feire det på enn her hvor vi har
vært med både på og foran scenen siden begynnelsen.

Foto: Adam Tumidajewicz
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La Descarga:

har stilt
jennom
e:

– Rasisme er sikkert kjekt for dem som fortrekker å spise hvetemel og gjær uten å
blande det... Salsa = all erfaring viser at ingrediensene må blandes før maten kan
smake godt... Hurra for 17 mai for alle!

stoga)
ika)

Kohinoor:
– Jeg ønsker å støtte SOS Rasisme fordi de gjør en fantastisk god jobb. Ikke bare på
17. mai, men også igjennom hele året!

Lukas Kasha :
– For oss har 17. Mai For Alle blitt den egentlige nasjonaldagsfeiringen. Alle vi i Lukas
Kasha støtter helhjertet alt arbeid mot rasisme og diskriminering, og gleder oss
veldig til igjen å være med og lage antirasistisk folkefest i Kubaparken.»

Alexander Rishaug:
– Jeg ønsker å bidra med min musikk på 17. mai for alle fordi det er et inkluderende
anti-rasistisk evenement, fordi det har fri aldersgrense og fordi det er gratis. Synes
også det er ekstra stor stas siden det er 25 års jubileum.

Katzenjammer:
– Arrangementet i Kubaparken har i mange år bidratt ti å gjøre 17. mai til en folkefest
for Oslos befolkning. Vi har selv vært så heldige å få oppleve dette på nært hold flere
ganger og gleder oss til å bidra for at festen skal bli en opplevelsesrik dag for alle
som deltar. Hurra!

Støtt 17. mai for alle

Grill forsvarlig!

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

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

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

Oppfør deg
menneskelig

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

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

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

17. mai for alle barna

mune at de bør støtte oss
økonomisk :).

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

Radio Latin-Amerika
Radio Latin-Amerika vil ha

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

Gratulerer med
dagen!

Takk til:

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

17. mai for alle vil takke våre bidragsytere og støttespillere:
- Radio Latinamerika

___stk Lightere kr 10,___stk Ballonger kr 5,-

- 17. mai-komiteen i Oslo
- Tribal DDB og DDB

___stk Nøkkelbånd kr 25,-

- Fotograf Glenn Røkeberg
- Stylist Kristin Sollid
- Trykk: 07 Gruppen
- NRK, kostymeavdelingen
___stk «Ikke mobb kameraten min»
(tøymerke) kr 20,___stk «Knus Nazismen»
(tøymerke) kr 20,-

- Dagsavisen
- Alle artister som stiller opp gratis for arrangementet
- Alle lokallag av SOS Rasisme som støtter arrangementet

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.

- Alle de frivillige som gjør det mulig å lage 17. mai for alle

Navn: _____________________________________
Adresse: ___________________________________

 Jeg vil bli aktiv!
 Jeg vil bli medlem!

Postnr/ sted: ________________________________
Adressaten betaler
for sending i Norge

Kr 25.- for personer under 26 år

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

Underskrift: ________________________________

Distribueres av
Posten Norge

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo

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

Telefon: ____________________________

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

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

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

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

17. mai for alle i Oslo
Oslo og Akershus SOS Rasisme
PB 7073 St. Olavs plass
0130 OSLO
epost: . . . .
17maiforalle@sos-rasisme.no
tlf: . . . . . . .23 35 32 00
faks: . . . . .23 35 32 01

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

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

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

Redaksjonen,
spesialnummer 17. mai for alle:
Kristian Ulyses Andaur
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• Fire dømt for rasistisk vold i Hemne

• Grov samehets mot
familie i Sør-Varanger

Mandag 3. mars startet rettssaken mot
fire personer, tiltalt for rasistisk vold mot to
asylsøkere i Hemne i juli 2007. De ble dømt til
henholdsvis 18 til 60 dagers fengsel i SørTrøndelag tingrett. Hver av de fire måtte betale
15 000 kr i oppreisning til voldsofrene. Tingretten
mente at det lå skjerpende omstendigheter som
tilsa en strengere dom. I dommen heter det at det
var et rasistisk motiv bak volden, meldte avisa
Sør-Trøndelag.

Samiske Elin Henriksen (SV) og
hennes familie mottok fredag
29. februar et anonymt brev
hvor det blant annet står «Dere
er en gjeng sameaktivister som
framstår som en vond kreftsvulst
i Sør-Varanger.», meldte
Finnmarken.
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• Utsatte naboen for rasistisk hets
Ifølge vitner skal en 73 år gammel kvinne fra
Arendal ha skjelt ut naboen sin. Hun skal blant
annet ha kommet med en rekke rasistiske
kommentarer som «Jævla neger. Norge er ikke
deres land. Dere må komme dere ut av Norge»,
ifølge vitneutsagn. Politiet gav kvinnen en bot på
8000 kroner for hensynsløs og plagsom adferd,
men aktet ikke å sikte henne for rasisme, meldte
Dagbladet.

• Norsk Målungdom
kritiserer språkdirektøren
Direktøren i Språkrådet Sylfest Lomheim gikk 15.
april inn for å beholde benevningen «sigøyner» på
romanifolket. Norsk Målungdom mente direktøren
tråkket i salaten. - I dag er denne benevnelsen
negaktivt ladet, og bidrar til å stigmatisere
romalifolket. Likevel velger Lomheim denne
benevnelsen, nærmest av praktiske årsaker. Dette
er pinlig for Språkrådet, sa leder i Norsk Målungdom
Jens Kihl til Nationen.

Landsmøte i SOS Rasisme

Aktivistportrettet

1. Navn, alder, lokallag?
- Marie Skyberg Borgen, er 16 år og
leder av Skolelaget av SOS Rasisme
Katedralskolen (Katta) i Oslo.

2. Hva gjør du om dagen?
- Jeg går første året på videregående på
Katta.

3. Hvor lenge har du vært aktiv
i SOS Rasisme og hvordan ble
du aktiv?
- Jeg ble aktiv i SOS Rasisme i september
i fjor, etter å ha vært på en demonstrasjon
angående Ambulansesaken. Noen dager
etter fikk jeg en telefon fra kontoret til SOS
Rasisme i Oslo og ble raskt dratt inn i det
inkluderende miljøet.

Leder Trond Thorbjørnsen åpnet det 11. ordinære landsmøtet.

4. Hvorfor er du aktiv i
SOS Rasisme?

Fylkesordføreren i Akershus hilste landsmøtet

Gruppearbeidet på Arbeidsprogrammet engasjerte delegatene.

Første helga i april ble SOS Rasismes 11. ordinære
landsmøte avviklet på Kjellervolla skole i Lillestrøm.
TEKST: LILL MARI B. MUNDAL
FOTO: SIRI KINGE OVSTEIN
Fredag kveld var frammøtte
fra alle deler av landet klare til å
gjennomføre på nok et landsmøte
for SOS Rasisme. Etter generell
informasjon, god kveldsmat og
velkomsttale fra leder Trond
Thorbjørnsen, kunne Landsmøtet
konstitueres. Deretter var det
tid for å ta kvelden slik at alle
kunne være friske og opplagte til
lørdagens møtevirksomhet.
Flittige delegater fra alle kanter
Lørdagen ble startet med
hilsninger, sang og morgentrim.
Etter det var det fullt kjør med
avstemninger og vedtak hele
dagen. Denne dagen var det
blant annet gjennomgang av
Arbeidsprogrammet og uttalelser.

- Jeg meldte meg inn fordi jeg ble
oppmerksom på hverdagsrasismen, og
kanskje spesielt den statlige rasismen vi
ser noen forferdelige eksempler på. Men
grunnen til at jeg ble aktiv og fortsatte
å være det, er nok at det er et så godt
og bredt miljø innad i organisasjonen.
Menneskene jeg har møtt i SOS Rasisme
inspirerer meg til å fortsette, og holder
håpet om å vinne kampen mot rasisme
levende.

Det ble også rom for diskusjoner
underveis, da hver og en måtte
opp på talerstolen for å fremme
sine forslag. For å inkludere
alle delegatene i debatten om
hva som kunne forbedres i
Arbeidsprogrammet, ble alle delt
inn i forskjellige grupper der
hver enkelt gruppe tok seg av ett
punkt og lagde felles forslag som
senere ble fremmet for resten av
delegatene. Etter endt diskusjon
var det tid for avstemming og
vi kunne konstantere at et nytt
Arbeidsprogram for perioden
2008-2010 var på plass.
Ved veis ende
Valgkomitéens innstilling til nytt
Landsstyre var også noe av det som
ble presentert lørdag, men i likhet
med en god del andre forslag, var

det ikke avstemming for dette før
på søndag. Lørdagen ble en veldig
innholdsrik dag for alle delegatene,
derfor var det helt supert å kunne
avslutte dagen med en fantastisk
middag laget av Kjernegruppa.
Denne gruppa gjorde en
strålende jobb under hele
landsmøtehelga, ved å sørge for
mat til alle delegatene til alle
måltider. Søndagen var den store
avstemningsdagen.
Det
ble
vedtatt
nytt
Prinsipprogram, nye uttalelser,
nytt Landsstyre og nytt
Arbeidsutvalg.
Av delegatene som var
tilstede under helgen, var det
tre Landstyremedlemmer som
gikk ut av Landsstyret. Disse har
gjort en fantastisk jobb og det var
derfor vemodig å takke Idris Sabir
Aziz, Nadia L. Brahimi og Anders
Eckermann Eikeland for innsatsen
i foregående periode.

Vellykket helg
Alt i alt var dette ei fantastisk
helg, med kjempestemning, god
mat, gode diskusjoner og godt
humør.
Dette er typiske kjennetegn på et
SOS Rasisme-arrangement!
Mange nye
Det var også mange nye delegater
tilstede denne helgen, og dette
landsmøtet var nok litt av en
opplevelse for både nye og erfarne
aktivister.
Det er nettopp slike samlinger
som oser av positivitet og
engasjement som er med på å
samle oss som organisasjon.
I tillegg sørger det for at vi
får den stå-på-viljen og det
sprudlende engasjementet som
skal til for å holde på aktiviteten
og fortsette fram mot nye mål for
organisasjonen.

5. Hva gjør lokallaget ditt
og hvilke planer har dere
fremover?
- Akkurat nå er det tentamens- og
eksamenstid på skolen, så vi er litt opptatte
på grunn av det. Siden lokallaget ble
opprettet rett før jul, har vi blant annet
arrangert antirasistiske filmkvelder og
markert «Bål for Benjamin» med appell og
sang. Ellers har vi prøvd å skape et godt
og tolerant miljø for alle elevene på Katta.
Framover har jeg innmari lyst til å starte
en antirasistisk studiesirkel og å ha en
vervedag på skolen, i tillegg til å fortsette
å ha filmkvelder og andre sosiale ting hvor
ingen blir utelatt.

6. Hvis du skulle anbefale
lokallagene en antirasistisk
aktivitet, hva skulle det være?
- Jobb mye med å informere andre! Det
viktigste vi kan gjøre i SOS Rasisme er å
få folk flest til å faktisk vite om saker som
skjer og å vite hva de kan gjøre for å gjøre
noe med dem. Jobb mye med verving,
vær aktive og arranger sosiale ting og
ikke minst: Vær flink til å følge opp nye
medlemmer! Det er viktig for folk å føle at

Landsmøte
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Ny ledelse i SOS Rasisme
• Landsmøtet i SOS Rasisme valgte en ny ledelse for organisasjonen,
bestående av et landsstyre (LS) på 15 personer, hvorav fem personer
utgjør Arbeidsutvalget (AU) som er den daglige ledelsen.
De faste medlemmene er:
• Leder/ AU-medlem: Trond Thorbjørnsen, Drammen
• Første nestleder/ AU-medlem: Ola Melbye Pettersen, Lørenskog
• Andre nestleder/ AU-medlem: Christiane Walther Muribø, Oslo
• AU-medlem: Nasim Ahzami, Oslo
• AU-medlem: Ari Nakam, Oslo

NISSEDAL KOMMUNE
EINING FOR KULTUR
støtter SOS Rasisme

LUND KOMMUNE
OPPVEKST- OG
KULTURADMINISTRASJON
støtter SOS Rasisme

A-PRESSEN
LOKALE MEDIER AS
støtter SOS Rasisme

STRANDA KOMMUNE
HELSE- OG
SOSIALADMINISTRASJON
støtter SOS Rasisme

SVOLVÆR
METT & GO AS
støtter SOS Rasisme

• Hovedkasserer/ LS-medlem: Kjell Gunnar Larsen, Haugesund
• LS-medlem: Bjarne Stokke, Haugesund
• LS-medlem: Lill Mari Mundal, Tromsø
• LS-medlem: Kenneth Fuglemsmo, Trondheim
• LS-medlem: Nina Bahar Hamidi, Trondheim
• LS-medlem: Runa Røed, Sandefjord
• LS-medlem: Hanne Høglind, Gjerstad
• Les mer om Landsmøtet
• LS-medlem: Sondre Sæbjørnsen, Sula
og vedtakene på:
• LS-medlem: Sandro Vincent Vetrhus, Sandnes
sos-rasisme.no/Sentralt/203
• LS-medlem: Monica Hauge Skaten, Stord

MÆHLE SERVICE
støtter SOS Rasisme

støtter SOS Rasisme

BEKKVIK BYGG OG
ENTREPRENØR AS
støtter SOS Rasisme

STIFTELSEN POLARIA
støtter SOS Rasisme

DFV RENHOLD
LEIF TØNNESSEN
støtter SOS Rasisme

HØYLANDET KOMMUNE
OPPVEKST
støtter SOS Rasisme

MÅSØY KOMMUNE

SØR-FRON KOMMUNE

HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON

SENTRALADMINISTRASJON
støtter SOS Rasisme

støtter SOS Rasisme

TINN KOMMUNE
RESULTATOMRÅDE OPPVEKST
støtter SOS Rasisme

GARANTI
EIENDOMSMEGLING
ROMERIKE AS

SPRÅKRÅDET
støtter SOS Rasisme

H.S. LOTTERI LTD
støtter SOS Rasisme

ASMARA
RENHOLD INC
støtter SOS Rasisme

NÆRINGSMIDDELBEDRIFTENES
LANDSFORENING
støtter SOS Rasisme

MODALEN KOMMUNE
SKULEADMINISTRASJON
støtter SOS Rasisme

OPPLÆRINGSKONTORET
FOR ELEKTROFAG
MØRE OG ROMSDAL
støtter SOS Rasisme

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND
støtter SOS Rasisme

Stopp
offentlig
rasisme

Blir du opprørt og fortvilt og
føler maktesløshet når du selv
eller noen du kjenner utsettes
for rasisme?
Da ønsker vi deg velkommen til den
nystartede gruppa i SOS Rasisme:
«Stopp den offentlige rasismen»!
Ved å ta tak i enkeltsaker, ønsker vi
å fokusere på rasistiske handlinger og
holdninger i Norge, og kanskje også
å avdekke strukturelle svakheter som
medfører diskriminering og rasisme
i praksis.
«Diskrimineringsloven» har klare
forbud mot diskriminering og
trakassering på grunn av etnisitet,
nasjonal opprinnelse, avstamning,
hudfarge, språk, religion eller livssyn.
Rasisme forekommer likevel daglig i
Norge, ikke minst innenfor offentlige
virksomheter. Noen saker får større
oppmerksomhet enn andre. Den som
har øyne å se/lese med og ører å høre
med, har neppe kunnet unngå å legge
merke til for eksempel Obiorasaken i
Trondheim der fire politimenn nylig
ble frikjent, eller Ambulansesaken
i Sofienbergparken i Oslo sist
sommer.
Ikke alle saker er like dramatiske
og iøynefallende som de forannevnte,
men alvorlige nok for den som utsettes
for rasisme av offentlige tjenestemenn
for eksempel innen helsevesenet, i
forbindelse med tollkontroller, under
utdanning osv. Det er derfor viktig å
rette søkelyset også mot slike saker,
og vise at vi bryr oss og vil kjempe
for at «diskrimineringsloven» skal
fungere i praksis. DIN maktesløshet
kan snus til et aktivt engasjement i
SOS Rasisme-gruppa «Stopp den
offentlige rasismen».
Interessert?

K.V. RENHOLDS
MURUGUPILLAI
støtter SOS Rasisme

KRISTIANIA
RENHOLD AS

DRAMMEN
RENHOLDSPARTNER AS
støtter SOS Rasisme

BAMBLE KOMMUNE
OPPVEKST

støtter SOS Rasisme

støtter SOS Rasisme

HOL KOMMUNE

TØNSBERG
SKADEDYRKONTROLL AS

HELSE- OG SOSIALETATEN
støtter SOS Rasisme

støtter SOS Rasisme

KARLSØY KOMMUNE
KULTUR- OG OPPVESKTETATEN
støtter SOS Rasisme

EIDE KOMMUNE
UNDERVISNING OG KULTUR
støtter SOS Rasisme

HASANS RENHOLD
HASAN A T KOCAKUL
støtter SOS Rasisme

Ta kontakt med
SOS Rasismes kontor i Oslo:
Tlf 23 35 32 00
E-post au@sos-rasisme.no

FAGPRESSENS
INFORMASJONSKONTOR
støtter SOS Rasisme

BI-STUDENTENES
VIKARBYRÅ AS
støtter SOS Rasisme

lokallagsrunden
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«Finn Ola
Nordmann»

Hva betyr det å være norsk i
dagens Norge?
Ungdom fra Agenda X har
tatt bilder og innhentet
tekster om begrepet norsk
og nordmenn.
AV VINCENT SANDRO YONG VETRHUS
Er begrepene inkluderende
og romslige, eller smålige og
ekskluderende? Resultatet er
utstillingen «Finn Ola Nordmann»
og heftet med samme navn.
Sør-Rogaland- og Sandnes
SOS Rasisme i samarbeid med
Sandnes Kommune Fritid –
ACDC prosjektet, hadde gleden
av å invitere til en fotoutstilling
som var interessant, kulturell,
lærerik, morsom og spennende!
Utstillingen var satt opp på L54;
kultur- og fritidsavdelingen i
Sandnes Kommune, fra 6. mars
til 3. april 2008.
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17. mai for alle i Bergen
Nasjonaldagen er en folkefest for alle i Norge, ikke en dag som skal misbrukes
av nasjonalister og rasister.
For å markere dette har Bergen SOS Rasisme planlagt å arrangere 17. mai for alle
i Nordnesparken. Det vil bli konsert med både lokale band og mer kjente artister,
sukkerspinn, ansiktsmaling, internasjonal mat og dans, appeller og masse hyggelige
folk. Så ta med deg venner, familie og bekjente til Nordnesparken 17. mai. Kalaset
begynner klokken 18.00!
PS. Bergen SOS Rasisme skal også gå i 17. mai-toget tidligere på dagen. Alle som
har lyst er hjertelig velkommen til å være med og feire en antirasistisk 17. mai!

Skremt av rasistisk
tagging og hatbrev

Nytt kontor i
Sandnes
Sandnes SOS Rasisme har
nå fått seg kontorlokaler i
Sandnes sentrum!

I nesten seks år har Ibrahim
(30) og Adam (6) fått tagget
ned husveggene sine med
hakekors. Nå har de også fått
hatbrev.

Leder Vincent Sandro Yong
Vetrhus er veldig fornøyd når
AntirasisteN snakker med
han: - Etter omlag fire år har
vi endelig funnet vårt eget
krypinn. Vi gleder oss til å flytte
inn! Det skal bli så mye enklere
å organisere arbeidet vårt fra
disse kontorlokalene.

AV NASIM AHZAMI

Offisiell åpning av kontoret
Fargerik utstilling
Langs de nokså tomme og hvite
veggene i gangen i L54 i Sandnes
ble det etter en times tid meget
fargerikt da portrettene ble hengt
opp. Ansikter fra store deler av
hele verden så deg rett i ansiktet.
Ved siden av var det en liten tekst,
hvor vedkommende hadde uttrykt
seg hva hun eller han mener, blant
annet hva det vil si å være norsk.
Fotoutstillingen var innleid,
og var produsert av Agenda X.
Ungdommene i Agenda X har
vært med å lage portretter hvor
norske og utenlandske mennesker
er dokumentert med bilde og tekst
og viser at å være norsk er noe
man selv bør velge. Men det
handler også om å bli godtatt
som den man er!

• Lørdag 10. mai
• Kl 12–14
• Kafé og sosiale aktiviteter

Adresse:
Sandnes SOS Rasisme
Langgaten 3, 2. etasje
4306 Sandnes
Tlf.: 930 34 561
E-post: sandnes@sos-rasisme.no

Mot rasisme i Skiptvedt
Langs vakre Glommas fossefall i det indre av Østfold
fylke, ligger landkommunen Skiptvedt med sine rundt
3500 innbyggere. Her i Østfold-skogene har regjeringen
plassert et nytt omsorgssenter for unge, enslige
asylsøkere i alderen 11 til 14 år.
AV BÅRD ESKILD FRANTZEN

Suksess
Under åpningen kom det
en gruppe mennesker som
hadde et seminar i det samme
bygget. Disse menneskene var
barnehagearbeidere fra ulike
steder i Rogaland, som nettopp
jobber med minoritetsbarn,
og ulike inkluderings- og
integreringsmetoder
i
barnehagen.
Åpningen og utstillingen var
en suksess. Vi takker Agenda X
for lånet!

ALLIANCE
RENHOLDSERVICE AS
støtter SOS Rasisme

Det som skulle være et trygt
fristed for ungdom med en
vanskelig bakgrunn, har i stedet
utviklet seg til et miljø der
ungdommen ønskes velkommen
med hat og trakassering.
Lokalbefolkning i alderen 12 til
42 år har kommet med rasistiske
og truende uttalelser i sin gruppe
«Asylmottak i Skiptvet? Ikke
faen» på VGs nettmøtested
Nettby. Blant anent skal det ha
blitt trua med å ta i bruk våpen mot
ungdommen på omsorgsenteret.

Utsagnene er både rasistisk
preget, ærekrenkende og til dels
truende, sier politioverbetjent
Petter Krystad i Follo-politiet.
Politiet ser svært alvorlig på
saken og har derfor fått Nettbyredaksjonen i VG til å fjerne
Skiptvet-sidene.
Kommunen tar ansvar
Kommuneadministrasjonen og
kommunestyret i Skiptvedt har
også vist seg sitt ansvar bevist
og tatt et klart standpunkt mot
rasisme. Rådmann og ordfører

ser svært alvorlig på saken og har
først gjennom ungdomskontakten
og seinere direkte drøfta dette
med SOS Rasisme, med sikte på å
bekjempe rasismen i Skiptvedt.
Kommuneledelsen ønsker en
rask og snarlig løsning på dette
problemmet, men å bekjempe en
inngrodd rasisme er ikke gjort i en
håndvending. Derfor mener SOS
Rasisme at det bør gjennomføres
en langvarig kampanje mot
rasisme i Skiptvedt, både blant
ungdom og voksne. På skole, i
borettslag, foreningsliv og på alle
andre møteplasser for ungdom
og voksne i kommunen. I første
omgang håper vi å starte en
skolekampanje med innledninger
og diskusjoner i klassene på
Skiptvedt ungdomsskole og med

IT NORD AS

GAULANETT AS

støtter SOS Rasisme

støtter SOS Rasisme

FLORA KOMMUNE
KULTUR OG FRITID

ØSTRE TOTEN
KOMMUNE HELSE

støtter SOS Rasisme

støtter SOS Rasisme

Ibrahim Salem Mohammad og hans
sønn Adam har opplevd å se hakekors
og utsagn som «Go home!» og «Drep
muslimer» tagget på veggene og
postkassene i boligblokken deres i
Welhavensgate i Oslo. Taggingen
har foregått de siste seks årene.
Ibrahim gikk ut i mediene om saken
i håp om at det nå ville ta slutt. I
stedet fikk han tilsendt et anonymt
hatbrev i posten.
«Innvandrere har INGENTING
her å gjøre, og INGEN har bedt
dem hit! Tvert imot! De er kommet
hit HØYST FRIVILLIG!, og har
INGEN rett til som noe som helst, og
enda bare KREVER, FORLANGER
OG DOMINERER de, og er endatil
SUPERFREKKE!», er noe av teksten
i det to sider lange brevet.
Føler seg ikke trygg
Etter å ha mottatt brevet har ikke
Ibrahim følt seg trygg i sitt eget
hjem. Han fortalte AntirasisteN
at han for eksempel må se under
trappen i oppgangen på kveldstid
for å forsikre seg at ingen gjemmer
seg der. - I begynnelsen tenkte jeg at
det var tull, og at ingen kunne skade
oss, men etter brevet har jeg vært
redd for at noe kan skje, sier han til
AntirasisteN. - Jeg har opplevd krig i
hele mitt liv. Jeg kommer fra ett sted
som har vært i krig i nesten 28 år og
kom til Norge for å få fred. Nå føler
jeg meg ikke trygg lenger og det er
trist, fortsetter han.
Majorstua SOS Rasisme har vært i
kontakt med Ibrahim i håp om at han
vil bruke denne triste opplevelsen til
å jobbe aktivt for å bekjempe rasisme.
Dette er han positiv til. AntirasisteN
vil komme med en oppdatering i
neste nummer.

HOLLA OG LUNDE
SPAREBANK AVD SKIEN
støtter SOS Rasisme

NORSK
SKUESPILLERFORBUND
støtter SOS Rasisme
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Lørenskog SOS Rasisme

Engasjement i lokalmiljøet: Voksne og barn i demonstrasjon for Ashok, våren 2006.

Gjennom åtte år har SOS Rasismes lokallag i Lørenskog
vært et av de mest aktive i landet. Nå har det blitt startet
flere lokallag i kommunen, og framtiden ser lys ut for
antirasismen i en av Oslos nabokommuner.
AV ISELIN KNUDSEN SÆTERDAL OG OLA
MELBYE PETTERSEN
Lokallaget så dagens lys 4.
juni 2000. Det var tre kamerater;
Ola, Pål og Andreas som tok
initiativet til å starte et lag i
Lørenskog, som en reaksjon på
mye hverdagsrasistiske holdninger
i lokalmiljøet.
På denne tiden var det ikke noe
lokallag på Nedre Romerike,
men det var i underkant av 100
medlemmer av SOS Rasisme i
området. De første månedene
gikk med til å gjøre seg kjent
med organisasjonen og delta på
Regionskonferanse, rekruttere
flere aktive medlemmer og
avholde årsmøte der det ble valgt
et styre på tre personer.
Aktiviteten skyter fart
2001 ble året der aktiviteten
i lokallaget virkelig tok form.
Jevnlige møter, flere aktivister,
et godt økonomiarbeid og en stor
vervekampanje bidro til en sterk
utvikling for det nystartede laget.
Dette året tok lokallaget også opp
kampen mot nazimiljøet på Øvre
Romerike, som i perioden hadde
styrket seg med et eget lokale,
«Club 22» på Eidsvoll.
I november 2001 arrangerte
lokallaget sin første konsert,
«Rock mot rasisme» på

Ungdommens Hus. Fem lokale
band stilte opp gratis, og 124
betalende publikummere bidro til
et vellykket arrangement.
Jula 2001 ble det startet en
tradisjon med å henge et «God
jul»-banner med hilsen fra SOS
Rasisme, på en bro sentralt i
kommunen.
Medlemsveksten i lokallaget
de første 18 månedene var
formidabel. Fra i underkant av
100 medlemmer sommeren 2000,
til 438 medlemmer ved slutten av
2001!
Kjennfestivalen
Etter de positive erfaringene
med «Rock mot rasisme»,
bestemte lokallaget seg for å heve
lista og startet arbeidet med en
utendørs, en-dags musikkfestival.
Mye hardt arbeid måtte til
før «Det finnes grenser – en
musikkfestival for mennesker på
flukt» kunne gjennomføres andre
helga i september 2002. Det ble
jobbet lenge for å få syv band
fra Østlandet til å sette av dagen,
det ble samlet inn tusenvis av
kroner og hengt opp hundrevis
av plakater – og lokallagets eget
tømrerlag bygde en egen scene fra
bunnen av!
Dette ble starten på et av de største
og lengstlevende arrangementet
for noe lokallag i SOS Rasisme.

Foto: Trond Thorbjørnsen

Året etter, i 2003, fikk festivalen
navnet «Kjennfestivalen» (etter
navnet på det lokale området).
Ved skolestart hvert år fram til
2006 har Kjennfestivalen samlet
stadig flere mennesker i alle aldre.
Over 2000 besøkende har sett band
som Bjelleklang, Amund Maarud
Band, Lukas Kasha og Karpe
Diem, og flere hundre har tatt
et standpunkt og meldt seg inn i
SOS Rasisme. Som en viktig del
av festivalen har det vært satt opp
salgsboder med mat fra flere land,
det har vært et eget barneområde,
gjøgling, flammeblåsing og
loddsalg. Alt dette har bidratt til
å skape et levende og mangfoldig
arrangement.
Festivalen har satt lokale og
nasjonale temaer på dagsorden,
alt fra flyktningpolitikk til kamp
mot rasisme i valgkampen. I 2006
ble hele festivalen viet kampen
for å få den 13 år gamle tamilske
gutten Ashok hjem til Lørenskog.
Før festivalen ble det til og med
laget en egen sang om Ashok, og
denne ble framført av den lokale
musikkhelten Trond Granlund og
elever fra klassen til Ashok.
Kjennfestivalen har vært den
klart viktigste aktiviteten for
lokallaget, som har skaffet seg
verdifull erfaring, nye aktivister og
skapt et sterkt samhold gjennom
dette arbeidet.
For tiden har det nye
lokallagsstyret tatt en pause i
arbeidet med Kjennfestivalen,
men de mange henvendelsene
fra lokalbefolkning som savnet
festivalen i fjor kan tyde på at

den gjennoppstår om ikke så alt
for lenge...
Landsmøtet kom til Lørenskog...
Etter å ha jobbet hardt lokalt i
fire år og i tillegg støttet aktivt
opp om sentrale aktiviteter, fikk
lokallaget en viktig anerkjennelse
fra SOS Rasisme: Det 9. ordinære
landsmøtet ble lagt til Lørenskog!
Som vertskap for Landsmøtet
fikk aktivistene i Lørenskog
brukt sin posisjon i kommunen på
en positiv måte, blant annet ved å
skaffe lokaler på Fjellhamar skole.
Ordfører Åge Tovan brukte også
sin hilsningstale til Landsmøtet til
å skryte av det arbeidet lokallaget
har gjort i kommunen.
«Fugla mot rasisme»
Høsten2004toksupporterklubben
til eliteserieklubben LSK,
Kanarifansen, kontakt med
Lørenskog SOS Rasisme. De
ønsket å profilere antirasisme
i fotballen, og ville innlede et
samarbeid.
Gjennom 2005-sesongen hadde
lokallaget vervestands på de fleste
hjemmekamper på Åråsen, holdt
appell i pausen under kampen
LSK-Rosenborg og det ble trykket
opp «Fugla mot rasisme»-buttons,
plakater og t-skjorter. Samarbeidet
har fortsatt fram til i dag, og har
gitt over 500 nye medlemmer
til Lørenskog og Skedsmo SOS
Rasisme.
Samarbeid med kommunen
Helt siden starten har lokallaget
hatt et godt samarbeid med

Lørenskog kommune. Gjennom
å søke støtte fra Kulturtjenesten
og samarbeide om arrangementer
på Ungdommens Hus, fikk styret
kontakt med både byråkrater
og ungdomsledere. I 2003 førte
denne kontakten til at lokallaget
fikk disponere et kontorlokale
på Ungdommens Hus, noe som
har gitt mye bedre muligheter
for møtevirksomhet. Siden 2003
har også ordfører i Lørenskog,
Åge Tovan, vært en engasjert
støttespiller.
Ashok – en hel kommune
engasjerer seg
Fra våren 2006 og fram til i
dag har kampen for den tamilske
gutten Ashok vært hovedprioritet
for lokallaget. Da Ashok ble hentet
av politiet i sitt fosterhjem på
Fjellhamar i mai, var det allerede
opprettet kontakt med den lokale
støttegruppa av foreldre og
elever ved Fjellhamar skole.
Dette gjorde at man raskt fikk
på plass underskriftskampanjer,
demonstrasjoner og nasjonal
mediedekning. Som en konsekvens
av dette arbeidet kom også
Lørenskog kommune på banen, og
har blitt en aktiv støttespiller for å
få en av kommunens innbyggere
tilbake til Norge. Arbeidet med
denne saken har vært utrolig
viktig. Både for Ashoks sak og
hans venner, men også fordi den
har engasjert masse nye folk til å ta
et standpunkt – og mange av de har
blitt med i SOS Rasisme. (Les mer
om dette arbeidet på side 7.)
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– Skauen for alle!

Spørsmål til styret
Vi stilte fire enkle spørsmål til det sittende styret i lokallaget:
1. Hva er ditt verv i styret?
2. Hvor lenge har du vært med i SOS Rasisme?
3. Hvorfor ble du med i SOS Rasisme?
4. Har du en aktivitet du vil anbefale for andre lokallag?

Lokallaget bygde egen scene til den [rlige Kjennfestivalen.

Markeringsdagene er viktig
Lokallaget har skapt mange egne
tradisjoner i Lørenskog, men de offisielle
markeringsdagene i SOS Rasisme har også
vært en rød tråd. Siden 2002 har «Bål for
Benjamin», minnemarkeringen for Benjamin
Hermansen, blitt avholdt med bålmarkering,
appell og kulturinnslag. Aktivister fra
lokallaget har også samarbeidet og deltatt
på Krystallnatta 9. november og 1. mai i
Lillestrøm og på 17. mai for alle i Oslo.
Medlemsutvikling
Medlemsutviklingen i Lørenskog SOS
Rasisme har vært positiv stort sett hele tiden,
med et foreløpig høydepunkt da laget rundet
885 medlemmer ved inngangen til 2006. Slik
er tallenes tale:
31.12.2000 – 141 medlemmer
31.12.2001 – 438 medlemmer
31.12.2002 – 520 medlemmer
31.12.2003 – 700 medlemmer
31.12.2004 – 618 medlemmer
31.12.2005 – 885 medlemmer
31.12.2006 – 720 medlemmer
31.12.2007 – 500 medlemmer
I denne tidsperioden har det blitt startet flere
nabolag på Romerike, som også har vervet
mange medlemmer. Det totale medlemstallet
i regionen har dermed blitt mangedoblet på
få år.
Planene framover
Etter en periode med litt mindre aktivitet
har lokallaget fått en vitamininnsprøytning de
siste månedene. I tillegg har det blitt startet to
ungdomsskolelag i kommunen, på Fjellsrud
og på Hammer skole.
Lørenskog SOS Rasismes nyvalgte leder,
Renate Lehne, forteller litt om planene
framover:
- Vi vil først og fremst samarbeide med

Foto> Ola Melbye Pettersen

Fjellsrud skolelag som skal avholde konsert
på Volt 6. juni.
Vi vil også jobbe for å ha flere åpne møter
hvor vi inviterer medlemmer. Dette er
spesielt viktig når det er aktuelle temaer eller
arrangementer i Lørenskog SOS Rasisme sin
regi. Vi har snakket om å holde studiemøter
som opplyser folk om hva rasisme er, hvor
det er i samfunnet og hva det gjør med
samfunnet og menneskene i det. Det vil også
forhåpentligvis bli avholdt verksted hvor
vi maler banner og lager standbukker og
andre saker og ting til våre arrangementer.
Vi ønsker også å knytte et sterkere bånd til
andre lag av SOS Rasisme i
vårt nærmiljø, da er det viktig å
finne på ting sammen. Bowling- Kjennfestivalen:
konkurranse, filmkvelder
Følgende band har stilt opp
eller fotballturnering hvor
gratis på Kjennfestivalen:
lagene spiller mot hverandre Bjelleklang
er sosiale aktiviteter vi har Karpe Diem
snakket om. Det er også Lukas Kasha
Amund Maarud
viktig for oss å fortsette med Kohinoor
verving og aksjoner ute i det Trond Granlund Band
offentlige rommet i Lørenskog Jester
både når det er et arrangement Dozärne
Plywood
rett rundt svingen og sånn Funguson
ellers. Det har til tider vært Now We Got Members
tegnet og tagget hakekors på Monomen
forskjellige steder rundt om Balyptiocon
Racerage
i Lørenskog, blant annet i Rossin i pølsa crew
busskur og på togstasjonen og Tung Hypnose
dette er viktig for oss å følge Grim Fandango
med på og eventuelt følge opp Slaves of Doctor Ironhead
Cam’N A-Lee
med fjerning av disse rasistiske Celio De Carvallho og Roar Vangen
symbolene.
Pakistansk folkemusikk band
Hvis du vil vite mer om
Lørenskog SOS Rasisme kan
du gå inn lokallagets nettside:
www.sos-rasisme.no/
lorenskog

SHEER –DEL
SMEG
AdjeiDance
Myte
Supermonkey
Afrikan Youth All Stars
Zabeltitz
Droolian & DJ Nasty Kutt
Spooks

Navn: Renate Lehne
Alder: 17 år
1. - Jeg er leder.
2. - Hehe, ikke så veldig lenge, jeg ble medlem i august 2007.
3. - Fordi jeg er imot rasisme og ville være med på å aktivt
bekjempe dens eksistens. SOS Rasisme er en velkjent organisasjon, som jobber for nettopp dette.
4. - Vi jobber med å arrangere en konsert for Ashok nå sammen
med Fjellsrud ungdomskolelag, det er veldig spennende. Anbefaler alle å arrangere en konsert en gang og også å jobbe på tvers
av lokallag!
Navn: Ola Melbye Pettersen
Alder: 25 år
1. - Jeg er kasserer.
2. - Siden mars 2000.
3. - Jeg har alltid vært veldig engasjert i kampen mot rasisme,
og urettferdighet generelt.
Etter å ha irritert meg over mye hverdagsrasisme på skolen og i
lokalmiljøet ringte jeg SOS Rasisme i Haugesund en dag i mars
2000. Der snakket jeg med Elisabeth som utfordra meg til å
starte lokallag, og det gjorde jeg sammen med Pål.
4. - Absolutt en årlig konsert eller kulturarrangement. Det er
moro, lærerikt og det skaper kontinuitet i lokallaget. Det er også
en glimrende måte å verve nye aktivister. Ta utgangspunkt i en
av de sentrale markeringsdagene, eller finn et lokalt tema som
utgangspunkt.
Navn: Iselin Knudsen Sæterdal
Alder: 21 år
1. - Jeg er sekretær.
2. - Jeg ble aktiv høsten 2003.
3. - Jeg meldte meg inn i SOS Rasisme fordi jeg synes at
rasisme er noe som ikke
burde eksistere i det 21. århundre. Vi er opplyste nok til å vite at
det ikke er flere forskjellige raser, men én menneskerase. Alle
mennesker bør ha like rettigheter og muligheter uansett hudfarge,
legning og religion, men sånn er det dessverre ikke enda. Jeg vil
jobbe for at det skal bli en selvfølge!
4. - Den aktiviteten jeg synes er morsomst er «vaffelverving». Da
står man og selger vafler, kaffe og saft for en tier også kan folk
bli medlem på kjøpet. Jeg vil også anbefale konsert!
Navn:Yasaman Moussavi
Alder: 17 år (18 veldig snart!)
1. - Jeg er styremedlem.
2. - Jeg har vært med i tre år.
3. - Jeg mener SOS Rasisme står for mye viktig og sentralt
som jeg er enig i. Jeg ville derfor vise min støtte og være
aktiv i kampen mot rasisme sammen med et større, organisert fellesskap.
4. - Bowlingrunder med lokallaget sitt, og eventuelt konkurrere
mot et annet nabolokallag.
Navn: Pål Austad Solfjeld
Alder: 24 år
1. - Jeg er styremedlem.
2. - Straks åtte år, tror jeg.
3. - Jeg blei verva på 17. mai for alle. Noen måneder seinere
danna Ola, jeg og en som heter Andreas, Lørenskog SOS
Rasisme. Jeg tror triggeren min var en fest vi tre var på, der vi
diskuterte rasisme med noen som var litt mindre antirasistiske
enn oss.
4. - Arranger konsert! Utendørs, med hjemmelaget scene.

Prinsipprogram
Vedtatt på SOS Rasismes 7. ordinære Landsmøte – Haugesund 13. til 14.11 1999, endret på SOS Rasismes 8. ordinære Landsmøte i Oslo,
26. – 28. april 2002, endret på SOS Rasismes 9. ordinære Landsmøte i Lørenskog 26. – 28. mars 2004, endret på SOS Rasismes 10. ordinære
Landsmøte i Lillestrøm 31. mars – 2. april 2006, endret på SOS Rasismes 11. ordinære Landsmøte i Lillestrøm 4. – 6. april 2008

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

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

4.0 Rasismens tydeligste ansikter:

4.3.1 Mennesker er ikke fremmede. Det er rasisme og ikke fremmedfrykt når
mennesker med flyktning- og innvandrerbakgrunn og andre grupper i dag blir
stengt ute fra områder som boligmarkedet, arbeidsmarkedet og de etablerte
sosiale miljøene.

4.1 Institusjonell / statlig rasisme:
SOS Rasisme slår fast:

4.3.2 Alle mennesker skal ha et effektivt rettsvern mot rasistisk trakassering
og diskriminering.

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

4.3.3 Et flerkulturelt Norge bidrar til mangfold i samfunnet.
4.3.4 Rasebegreper, som for eksempel uttrykket «neger», skal ut av det norske
språk. Uttrykk av denne typen oppleves krenkende, og er med på å opprettholde
forestillingen om at det finnes forskjellige menneskeraser.
4.3.5 Å omtale mennesker som er født i Norge som andre- og tredjegenerasjons
innvandrere fungerer stigmatiserende og ekskluderende.
5.0 Hva er SOS Rasismes rolle?
5.1 SOS Rasisme arbeider for å være en massebevegelse, der så mange som
mulig kan jobbe aktivt på et antirasistisk grunnlag.
5.2 SOS Rasisme er skapt ut fra erkjennelsen om at fordommer, diskriminering
og trakassering er alles problemer, ikke bare ofrenes.
6.0 Hvilket samfunn ønsker SOS Rasisme?
6.1 SOS Rasisme jobber for et samfunn fritt for rasisme. Et samfunn med
plass for alle, og der alle har de samme rettigheter, friheter og plikter, uansett
hudfarge, nasjonal, etnisk og kulturell bakgrunn, kjønn, seksuell legning, språk
og livssyn. Et samfunn der en ikke behøver å frykte diskriminering.
6.2 SOS Rasisme ønsker et samfunn som viser respekt overfor individers
ulikhet. Et samfunn der mangfold er en verdsatt og naturlig del.
6.3 SOS Rasisme ønsker et samfunn uten undertrykking slik som
kjønnslemlesting, «æresdrap», tvangsekteskap, voldtekt og kvinnemishandling,
uansett hvor i verden gjerningspersonen kommer fra.
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Mangfoldige bidrag i mangfoldsåret
Her følger en liten oppskrift på hvordan du kan orientere
deg i mylderet av aktiviteter som finnes over hele landet.
AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR
Trond Giske lanserte i
2007 regjeringens satsing på
kulturelt mangfold. - Ideen med
mangfoldsåret er at vi skal lære
oss hva et reelt flerkulturelt
samfunn betyr, sa Giske på
presentasjonen.
Det viktigste målet for norsk
kulturliv i 2008 er i følge Giske
å speile og vise frem et større
kulturelt mangfold enn det vi har
gjort tidligere. Hele kulturlivet
er blitt oppfordret til å komme
med bidrag og i større grad sette
fokus på mangfoldet som finnes
i Norge. Hva finnes egentlig på
mangfoldsprogrammet til norsk
kulturliv i 2008?
Kultureltmangfold
Opplegget for mangfoldsåret
er at det er kulturinstitusjoner,
musikere, kunstnere, dansere osv.
som skal gjennomføre satsingen,
mens sekretariatet har en mer
rådgivende, koordinerende og
strategisk funksjon.
På www.kultureltmangfold.no
oppfordres aktører og personer
til å registrere programmer og
aktiviteter som kan være med
å vise frem kulturelt mangfold.
Listen har blitt lang og oversikten
består av over 30 sider med
program - både store og små.
AntirasisteN trekker her frem noen
som kan være verdt å få med seg i
løpet av året.
Flere tips finner du altså på
www.kultureltmangfold.no

Spor etter oss, hele 2008
Sted: Oslo Byarkiv
Innvandrerorganisasjoner og
flerkulturelle miljøer har satt sine
spor i byens hukommelse. Oslo
byarkiv har laget en utstilling
og et 64-siders hefte som gir et
spennende innblikk i livet i og
rundt innvandrerorganisasjoner
. Utgangspunktet er deres egne
arkivkilder og fortellinger.
• www.byarkivet.oslo.kommune.no

Førdefestivalen 3.- 6. juli
Førdefestivalen er fire dager
med musikalske møter på tvers
av verdens kulturer. Festivalen
fokuserer på akustisk tradisjonsog verdensmusikk, og har som
mål å glede, røre, overraske og
utfordre publikum.
Festivalen presenterer 330
artister fra 41 land. Her kan du
blant oppleve Esma Redzepova,
String Sisters, Trio Chemirani,
Valkyrien Allstars og Savina
Yannatou.
• www.fordefestival.no

Urban/hip-hop Festival
12. – 15. juni
Sted: Dansens Hus i Oslo
Urbane dansesjangre møtes både
til battles og på scenen under Dansens Hus første Urban/hip-hop
festival. Norske og internasjonale
dansere møtes, battler og opptrer.
Her kan du blant annet møte
Membros, dansekompani fra
Brasil, og premiere på Katrine
Bølstad seneste forestilling
KNOTS.

Bollywood Fest 15.
21. august
Oslo Bollywood
Fest skal arrangeres
på Soria Moria kino
på Torshov. Her
blir det indisk dans,
filmer, seminarer og
workshop.
www.bollywoodfest.com

Film fra Sør
9. - 19. oktober
Film fra Sør er en
filmfestival i Oslo
som på det 18. året
presenterer film og
filmskapere fra Asia,
Afrika og LatinAmerika for et norsk
og
skandinavisk
Valkyrien Allstars, som tidligere har spilt på 17. mai for alle, publikum.
opptrer på Førdefestivalen 4. juli.
Festivalen ser på
Foto: www.valkyrienallstars.com
seg selv som en
Porsgrunn Internasjonale
viktig del av Oslos kulturliv og
Teaterfestival – PIT 13. - 19. juni
norsk filmbransje. Gjennom
Porsgrunn
Internasjonale gode filmopplevelser, seminarer,
Teaterfestival (PIT) finner sted inviterte gjester og kontinuerlig
i Porsgrunns intime atmosfære, virksomhet gjennom året er Film
med Grenland Friteater - et av fra Sør en viktig arena for kulturell
Norges eldste gruppeteatre - som utveksling.
• www.filmfrasor.no
vertskap.
PIT Festivalen er et møtepunkt
mellom teater og samfunn,
mellom folkelig teater og
avantgarde og mellom Norge og
Europa. Festivalen inneholder
et fagprogram med kurs og
konferanser, et barneprogram og
et stort antall forestillinger i mange
genre, både innendørs og utendørs
i byen.

Oslo World Music Festival
4. – 9. november
Festivalen presenterer artister
og band fra hele verden. Nortec
Collective fra Mexico åpner
Oslo World Music Festival på
Rockefeller 4. november. Andre
artister som kan oppleves er
Mariza, Etran Finatawa og Concha
Buika.

• www.pit.no

• www.osloworldmusicfestival.no

Songs of the Dragon Flying to
Heaven med Young Jean Lee
18. - 19. november
Sted: Black Box Teater, Oslo
Dramatiker og regissør Young
Jean Lee har laget en forestilling
om sin egen koreanskeamerikanske identititet. En skarp
og provokativ forestilling med en
humor à la Monty Python. Den
har tatt amerikanske kritikere
med storm og befinner seg et sted
mellom dans og stand-up komedie,
vaudeville og drama - og en liten
dose multimedia forestilling.
• www.blackbox.no

Fakta om mangfoldsåret
- Utgangspunktet for vår forståelse
av kulturelt mangfold, er Unescos
konvensjoner om kulturelt
mangfold. Regjeringens satsning på
kulturelt mangfold og Mangfoldsåret
2008, kommer som en oppfølging av
Norges internasjonale forpliktelser.
- Unesco-konvensjonen av 2005
oppgir følgende definisjon på
kulturelt mangfold:
«Kulturelt mangfold» viser til de
mange forskjellige måtene gruppers
og samfunns kulturer kommer til
uttrykk på. Disse uttrykksformene
overleveres internt i grupper
og samfunn, og mellom disse.
Kulturelt mangfold viser seg
ikke bare i de forskjellige måtene
menneskehetens kulturarv kommer
til uttrykk på, berikes og overleveres
i kraft av forskjellige kulturuttrykk,
men også – uansett hvilke midler
og teknologier som brukes – i
forskjellige former for kunstnerisk
skaperkraft, produksjon, formidling,
utbredelse og bruk av kulturuttrykk.
Kilde: www.kultureltmangfold.no

• www.dansenshus.com

gane

Panna cotta med bringebærsaus
Her følger en oppskrift på en dessert som alle liker!
Den er frisk, søt og syrlig og passer perfekt i disse
vårdager hvor dagene blir lengre og lengre.
Panna cotta, som kan oversettes med «kokt fløte»,
er en herlig italiensk dessert basert
på fløte og vanilje. Desserten blir
spist over hele Italia og blir servert
med både bær, karamell og av til
sjokoladesaus. I dag finnes denne
herligheten over hele verden, i
varianter med safran, yoghurt, lime osv.
Vi i AntirasisteN serverer denne desserten
helt enkel med bringebærsaus. Og det beste
av alt, den er veldig enkel å lage!

Til seks personer
Panna Cotta:
* 6 stk. gelatinplater
* 1 stk. vaniljestang
* 7 ½ dl kremfløte
* 100 g sukker
Bringebærsaus:
* 1 pakke med frosne bringebær
* 100 g melis
* Saften av en halv lime
Slik gjør du:
Gelatinen legges i kaldt vann i ca. seks minutter,
skyll de godt og press ut vannet (les gjerne på
pakken).

Kutt opp vaniljestangen i to og skrap ut frøene.
Fløte, sukker, vaniljestangen og frøene kokes
forsiktig opp (husk å røre). Når dette er kokt opp
tar man gryten fra platen, tar ut vaniljestangen og
rører inn gelatinen.
Hell dette over i seks glass og avkjøl til panna
cottaen har stivnet.
Bringebærsaus
Ha melis, limesaft og tinte bringebær i en
foodprocessor (eller bruk stavmikser). Kjør på med
full styrke til blandingen er glatt. Deretter siler du
denne.
Sausen helles over Panna cottaen. Server gjerne
med noen skiver av lime og friske bær på en
tallerken.
Desserten kan lages dagen i forveien.
Kristian Ulyses Andaur

BMC BIG MANS
CLUB AS

RØDØY KOMMUNE
OMSORGSETATEN

SUMMIT SYSTEMS
NORGE AS

støtter SOS Rasisme

støtter SOS Rasisme

støtter SOS Rasisme

LILLESTRØM
MULTIMEDIA AS

OFFICE CENTER
ADB AS

ARBEIDKLÆRSENTERET JKK AS

VARANGER
MUSEUM IKS

støtter SOS Rasisme

støtter SOS Rasisme

støtter SOS Rasisme

støtter SOS Rasisme

BTS & RENHOLD AS
støtter SOS Rasisme

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

DUGNAD
Nå står jeg fra min veranda
i øverste
og ser plenene fylles med liv.
Summingen jeg hører
er småprat der nede.
Jeg tar på noen gamle klær
og løper ned, usikker som en som er kommet for sent.
Men nei, jeg blir væpna med
ei rive – en vennlig gest
av den ellers så bryske vaktmester!
Så kan jeg falle til ro i denne
felles rytmen, mens sola gir sin
skjerv med varme til landskapet
og arbeidet.
Og disse bleike frosne legemene
tiner, mjukner og møtes i hemmelige
smil, en håndbak mot ei svett
panne, et ørlite ord som
betyr alt i verden.
Vi raker, rydder, koster,
gjør det vakkert. Sammen.
Hennes ansikt! Den forknytte jenta
i oppgang tre. Mot meg i smil.
Som vi har lengta etter dette!
Og naboen, han jeg bare har hørt
hver gang han lager hælvete
gjennom veggen min så mang ei
mørk natt, han har også vinni
over skrekken, kommet ut, i
siste liten, han holder sekken
mens jeg tømmer oppi løv.
Og jeg skjønner det er håp.
Håp for oss alle.
Snart er det ikke mer
som kan holde oss sammen.
Snart er det over, og vi
vil bli borte, hver til sitt.
Men nå. I denne timen. Er vi
her. Sammen
Nå skjønner vi alt. Alt
Roger Johannessen

Nittedal SOS Rasisme
Dette er et nyoppstartet lokallag, men har fått gjort en del allerede. De har gjort
grunnleggende arbeid for å starte lokallaget og fått en bankkonto. Planene fremover
for Nittedal SOS Rasisme er å komme i kontakt med alle medlemmene for å kunne
avholde et årsmøte. På årsmøtet skal det legges nærmere planer for framtiden, og
det er allerede et ønske om å holde konsert, henge opp plakater og klistremerker
og mye annet når de kommer i gang for fullt.

Egersund SOS Rasisme
Egersund SOS Rasisme
er også et nyoppstartet
lokallag. De har planer
om å verve mange nye
medlemmer i nær fremtid.
De ønsker også å opplyse
ungdommen i nærmiljøet
om rasismen som finnes
overalt og få dem til å ta en
stilling og få en holdning
mot rasisme både lokalt og
nasjonalt.

Aktivistbutikk!
• På sos-rasisme.no/materiell
finner du nå et rikt utvalg
av materiell og effekter for
aktivister.
• Lokallag i SOS Rasisme får
40% rabatt på materiellet!
Av utvalget kan vi nevne:
• Vervebøsser
• Vervebrett
• Megafon
• Bannerstoff
• Flagg

Sudoku
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Askøy SOS Rasisme
Lokallaget på Askøy har siden de startet
opp drevet med å informere om rasisme i det
norske samfunnet og om SOS Rasismes arbeid
på voksenopplæringen i Bergen. Så langt i
2008 har lokallaget deltatt på SOS Rasisme
sitt 11. ordinære landsmøte som ble avholdt i
Lillestrøm 4.- 6. april. Framtidige planer er blant
annet å fortsette det gode samarbeidet de har med
voksenopplæringen i Bergen.
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Generert med Ksudoku.
___stk «Ikke mobb kameraten min»
(tøymerke) kr 20,___stk «Knus Nazismen»
(tøymerke) kr 20,-

På ressurssidene våre for
lokallag finner du også en
rekke maler for nedlasting.
I tillegg til har vi alltid
håndfakler på lager
– disse bestilles på
sos-rasisme.no/fakler

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

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

Holmestrand SOS Rasisme
SOS Rasisme sitt lokallag på Holmestrand har i det siste
fokusert på å verve medlemmer i lokalmiljøet. Fremover er det
duket for mer verving og en stand i sommervarmen for å få vise
seg i bybildet og snakke med folk om rasisme.

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 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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