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Nabofest etter skyteepisodenNabofest etter skyteepisoden
Politiet mener rasisme er motivet for en skyteepisode mot Hvalstad asylmottak Politiet mener rasisme er motivet for en skyteepisode mot Hvalstad asylmottak 
i Asker, hvor en 16 år gammel gutt ble alvorlig skadet. Sammen med mottaket i Asker, hvor en 16 år gammel gutt ble alvorlig skadet. Sammen med mottaket 
og «ERFA» arrangerte SOS Rasisme nabofest for beboerne en måneds tid etter og «ERFA» arrangerte SOS Rasisme nabofest for beboerne en måneds tid etter 
skyteepisoden. skyteepisoden. 
SOS Rasisme utlover også en dusør på 10.000 kroner for den som kan komme SOS Rasisme utlover også en dusør på 10.000 kroner for den som kan komme 
med tips for å oppklare saken. med tips for å oppklare saken.   Side: 5Side: 5

Festivalsommer!
Tradisjonen tro har aktivister fra SOS Rasisme deltatt på 
festivaler over hele landet for å verve nye medlemmer til 
organisasjonen. side: 14

Bilde: Nasim Ahzami / Benedikte Løvli

Nazister tapte i retten
Ingress: Høyesterett dømte Tore W. Tvedt for brudd på Rasismeparagrafen §135a. Sam-
tidig tapte  Øivind Heian rettsaken mot Tommy Myrbostad, Anders Eikeland og SOS 
Rasisme.  side: 7

Bokhøst
I høst kommer det to nye bøker med henholdsvis temaet 
rasisme og Festning Europa.  side: 13

Antirasister på Nordmøre: 
En rapport fra Kristiansund SOS Rasisme

Lokallaget i Kristiansund har vært et aktivt lag i en lang periode. I dette nummeret får 
vi et nærmere innblikk i deres aktiviteter. side: 10-11
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Angrepet 
fordi han er 
homofi l
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Sterk organisasjon
I skrivande stund er det fullt 

køyr fram mot Lokallagskonfe-
ransen vår i Drammen, 5. - 7. 
september.

Organisasjonen har dei siste ti åra 
opplevd stor vekst. Det siste året 
har det vore ein eksplosjonsarta 
utvikling i talet på lokallag. Det 
er mange årsaker til dette, men om 
eg skal trekkja fram ei årsak, så er det den konsekvente 
haldninga vår med å utfordra folk til å bidra i kampen 
mot rasisme.

Det er svært enkelt å skipa eit lokallag. Vi vil ikkje la 
byråkrati koma i vegen for engasjementet. Det er arbeidet 
i kampen mot rasisme som må stå i sentrum for eit lokal-
lag, ikkje papirarbeidet. Det er aksjonar og arrangement 
som limer eit lokallag saman, ikkje møteverksemd.
Men samstundes er det viktig å byggja opp ein sterk 

økonomi og utvikla ei sterk leiing i lokallaget.

«Sterk organisasjon» er hovudtema på lokallagskonfe-
ransen i Drammen. Ein viktig del av dette er sjølvsagt 
korleis dei leiande folka fungerer og korleis dei klarer å 
utfordra nye folk rundt seg til å bidra i arbeidet. Ei anna 
naudsynt sak er å skaffa inntekter. Utan pengar kjem ein 
ikkje langt med tiltaka sine. Men det  er òg viktig med 
kunnskap om aktivitetar.
Å laga eit mangfald av aksjonar krev faktisk kunnskap 

om aksjonar. Ein del av konferansen vil vera praktisk 
innretta verkstader. Vi vonar dette, saman med all utveks-
ling av røynsler som skjer på ein slik konferanse, vil føra 
til mange nye aksjonar rundt omkring i laga.

Men framfor alt er det viktigaste å møtest på tvers av 
lokallaga, bli kjend med nye antirasister og å kjenna at 
ein er ein del av ein stor organisasjon.

Det gir styrke til å halda fram i kampen der ein jobbar, 
der ein bur.

Antirasistisk helsing frå
Trond Thorbjørnsen
Leiar, SOS Rasisme i Noreg

Leder

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

• 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.

Gave til SOS Rasisme
– og få mindre skatt

AV SONDRE SÆBJØRNSEN

Vi ser helt klart et mønster. 
Det har vært flere episoder i 
Oslo, men også i Tønsberg og 
Trondheim, som har lignende 
hendelsesforløp. Man blir kon-
taktet av noen som spør om man 
er homofil, og svarer man ja, så 
blir man slått ned, sier Øyan.

Seniorrådgiver ved 
Helseutvalget for homofile, 
Bera Ulstein Moseng, presenterte 
i fjor en rapport for NOVA titulert 

«Vold mot lesbiske og homofile 
tenåringer». Hovedfunnet i 
undersøkelsen var at unge 
lesbiske og homofile tenåringer i 
Oslo er særlig utsatt for mobbing, 
systematiske trusler og vold. 

- Det er ingen tvil om at homofile 
og lesbiske er overrepresentert 
på voldsofferstatistikken. 
Paradoksalt nok er det knyttet 
opp til at det er mer åpenhet i 
samfunnet om homofili. Nå er det 
flere homofile som tør leie hender 
på gata, men dermed blir de også 

mer synlige for folk som misliker 
deres legning, sier Moseng.

Må ha nulltoleranse
- Det er viktig å ha en 

nulltoleranse for denne typen 
vold, sier skuespiller Simon 
Andersen, som selv er homofil. 
Han er imidlertid usikker på om 
strengere straffer hjelper. Han 
tror det må holdningsskapende 
arbeid til for å få bukt med 
volden, og det må starte tidlig for 
å hindre at dårlige og potensielt 
farlige holdninger utvikler seg. 
- «Jævla homo» er helt vanlig og 
greit skjellsord i skolegården. Og 
dette er det vi voksne som lærer 
barna - det finnes ikke homofobi 
eller rasisme før vi lærer dem 
om det. 

AV SONDRE SÆBJØRNSEN

Som følge av kritikken mot 
ambulansepersonellet som forlot 
den hardt skadde Ali Farah i 
Sofienbergparken for ett år siden, 
lovet regjeringa å foreta ei grundig 
kartlegging av diskriminering i 
offentlig sektor. I en kronikk i 
Aftenposten skriver Gangås at 
kartlegginga er langt fra grundig, 

og at regjeringas oppfølging er 
for dårlig.

- Regjeringen og departementene 
tar ikke rasisme og diskriminering 
på alvor. Arbeidet gis ikke prioritet 
i de statlige virksomhetene, 
skriver hun. Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO) 
har fått oppgava med å analysere 

kartlegginga som tidligere 
blei satt i gang av Arbeids- og 
inkluderingsminister Bjarne 
Håkon Hanssen (Ap).

I følge rapporten fra LDO har 
bare 168 av 248 etater svart innen 
fristen, mens 184 svarte totalt. 24 
etater svarer at de ikke har tiltak 
mot etnisk diskriminering og 
at de ikke ser behov for dette. 
46 etater svarer at de ikke har 
fokus på minoritetsspørsmål i 
lederopplæring.

Grand Prix-artisten Knut-Øyvind Hagen (25) blei overfalt 
og brutalt angrepet fordi han er homofi l. Leder for 
Landsforeningen for homofi l og lesbisk frigjøring (LLH), 
Jon Reidar Øyan, sier til Dagbladet.no at slike overfall 
ikke er sjeldne.

Tar ikke rasisme 
på alvor
Regjeringen og departementene tar ikke rasisme og 
diskriminering på alvor. Det mener Likestillings- og 
diskrimineringsombud Beate Gangås, som krever økte 
midler og bedre innsats blant statlige ledere.
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Kort om 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!

kronikk

sos-rasisme.no/

bliaktiv

En oppskrift på suksess
Et problem debatten om ytringsfrihet i liten grad har formådd å kaste lys over, 

er hvordan en skal forholde seg til ytringer hvis intensjon ikke er å argumentere, 
men utelukkende å trakassere. 

Krenking som strategi. Ytringer som 
kategoriserer mennesker i en gruppe for 
så å omtale denne på nedsettende vis; som 
bevisst mistenkeliggjør, problematiserer, 
forvrenger, angriper og kuer. Fornedrende 
ytringer som på samme vis som mobbing, 
kan være uangripelige og knapt synlige 
for omverdenen: som et blikk som kan 
drepe, en insinuasjon, et sukk, et hånflir. 
Det kan knapt dokumenteres og langt 
mindre imøtegås av offeret. Som i annen 
mobbing antar det dessuten etter hvert form 
av en asymmetrisk konflikt: Mobbingens 
dynamikk gjør at angrepene gradvis 
etableres som sannheter, og tilskuernes 
likegyldighet (eller opportunisme) gjør at 
den angrepne og dennes påståtte defekter 
til slutt oppfattes å være selve årsaken til 
konflikten.

Jeg har en venninne som er lege fra 
Iran. Hun forteller om hvordan hun som 
ny i Norge opplevde at en nabogutt fra 
Irak ble plaget av klassekameratene. «Vi 
skal knekke nakken din som på en fugl,» 
sa de til ham. «Trygdesnyltere,» sa de 
om foreldrene hans. «Terrorist» og «bin 
Laden» kalte de gutten (han var kristen). 
En dag gikk plageåndene for langt, og 
gutten havnet kvestet på sykehuset. Hun 
spør meg hvordan små barn kan ha slike 
holdninger og begå slike handlinger i denne 
så uendelig privilegerte plett på jorda.

Min venninne, som arbeider innen 
psykisk helse, tar også vakter ved den 
lokale legevakten. At gamle som unge 
iblant avviser henne og vil behandles av 
en «normal» lege er hun vant til. Hun har 
taklet verre ting; som ung ateist, feminist 
og sosialist ble hun i sin tid fengslet i 
Iran, men unngikk på mirakuløst vis å 
bli henrettet av mullah-regimet. En natt 
på legevakten behandlet hun ei ungjente 
som hadde blitt med en eldre venn opp 
på et hotellrom, og hadde blitt utsatt for 
voldtektsforsøk. Det var ingen fysiske 
skader å behandle, men hun informerte 
jenta om de mulige psykiske seinskader 
og understreket hvor viktig det var at hun 
ikke under noen omstendighet fant på å 
klandre seg selv for hendelsen. Hvilket hun 
også skrev i journalnotatet, der hun også 
presiserte at gjerningsmannen hadde begått 
en alvorlig straffbar handling.

Og hadde ikke min venninne hatt denne 
dokumentasjonen på hva som ble sagt, 
kunne hun vært arbeidsledig i dag. Jentas 
foreldre ved sin advokat rettet noen dager 
seinere en fryktinngytende henvendelse til 
den aktuelle legevaktsjefen om hvordan 

«den utenlandske legen» hadde kritisert 
den unge jenta for løsaktighet og tillagt 
henne all skyld for det inntrufne. Hvis ikke 
legevakten tok affære ville de gå til media 
med saken. Frykten, frustrasjonen og sinnet 
som et voldtektsforsøk mot ei ung jente 
utløser i en familie, er ikke vanskelig å 
forstå. Og hvem er vel da bedre egnet som 
syndebukk for å få utløp for aggresjonen 
enn en «innvandrer»?

Når selv en så usedvanlig velintegrert og 
velfungerende kvinne som min venninne 
opplever slikt (hun vurderer for øvrig nå å 
flytte videre til et mer vennligsinnet land) 
kan man begynne å ane omfanget av de 
ydmykelsene synlige innvandrerne med 
færre ressurser og dårligere utgangspunkt i 
samfunnet opplever i det daglige.

Slik forgår Norges herlighet. 
Dehumaniseringen og 
deindividualiseringen av synlige 
innvandrere har over de siste par tiår gjort 
noe med både våre holdninger og vår 
atferd. (Ja, våre: denne gruppetenkningen 
og stigmatiseringen er i ferd med å inngå 
i vår nasjonale habitus og i våre barns 
sosialisering). Det historiske vendepunkt 
inntraff under valgkampen i 1987 da 
en desperat Carl I. Hagen leste opp det 
famøse Mustafa-brevet og for første gang 
lyktes med å hente ut stemmepotensialet 
fremmedfrykt utgjorde i Norge. Strategien 
ble riktignok lagt på hyllen en periode tidlig 
på nittitallet, men etter «Dolkesjø» har 
mistenkeliggjøring av synlige innvandrere 
vært modus operandi for partiet. Tusentalls 
lederartikler, kommentarer, debattinnlegg, 
kronikker og avhandlinger har påvist 
framgangsmåten, men har ikke lyktes i å 
endre partiets strategi, ei heller å begrense 
dens suksess.

Psykopatiske angrep der et sakesløst 
offer utpekes for egen tilfredsstillelse 
eller vinning, er nemlig uhyre raffinerte. 
Ifølge den franske viktimologen Marie-
France Hirigoyen er psykopatenes 
undertrykking usynlig ved at de retter 
angrepene mot offerets såre punkter og 
dermed selv framstår som voktere av 
moral og fornuft. «Det er deres kultur» 
hevder angriperen. Realiteten er at «de» er 
individer som representerer et mangfold 
av vesensforskjellige kulturer, og som i 
alle tilfeller samvirker med komplekse 
sosiale faktorer. Men idet man begynner på 
denne redegjørelsen i sitt forsvar overfor 
en allvitende psykopat, i mobbens flirende 
påhør, har man allerede tapt. Psykopatens 
sinnrike spill krones så med hell når offeret 

til slutt resignerer; når det tar innover seg 
omgivelsenes dom over dets verdiløshet og 
dårlige egenskaper.

Psykopatenes terrorregime i familier 
og på arbeidsplasser er etter hvert såpass 
veldokumentert og allment kjent at deres 
spillerom mange steder er begrenset. 
Mindre kjent er hvordan hele sosiale 
systemer som bedrifter og land kan utvikle 
seg til patologiske, psykopatiske systemer. 
Andrzej Łobaczewski påviser i sitt rystende 
magnum opus «Political Ponerology» (poli-
tisk ondskapslære) hvordan samvittighets-
løse ledere kan sette i gang prosesser som 
former måten vi lever på, hva vi tenker, og 
hvordan vi bedømmer det som pågår rundt 
oss.

«Om det er i familier, bedrifter eller stater 
sørger psykopatene for at katastrofene de 
utløser blir belastet andre, slik at de kan 
framstå som reddende engler og deretter 
overta makten,» påpeker Hirigoyen. Håpet 
om at den opprinnelig moderate Siv Jensen 
skulle legge vekk Hagens oppskrift synes 
nå dødt etter hennes siste skriverier. Den 
eneste mulighet for å stikke kjepper i 
hjulene på en slik psykopatisk prosess er at 
tredjeparter – selv om de i mange tilfeller 
vil tape på det – setter foten ned.

Høyre står derfor nå overfor en av 
sine største utfordringer siden partiets 
tilblivelse. Består de ikke denne prøven 
vil historien felle en hard dom, og det er 
ikke engang gitt at partiet kan overleve 
et slikt svik mot liberale og humanistiske 
verdier. Inntil partiet stiller et krystallklart 
krav om at Frp’s menneskefiendtlige 
ytringer må opphøre umiddelbart hvis 
regjeringssamarbeid skal komme på tale, er 
all prat om verdikonservatisme lite annet 
enn usselt pjatt. Hvis Erna Solberg likevel 
vil inkludere stemmer sanket på dette vis i 
et regjeringsgrunnlag, bør hun i det minste 
ha en plan for hvordan Høyre skal kunne 
forhindre FrP fra å fortsette den vellykkede 
trakasseringen. Psykisk vold er nemlig en 
så ødeleggende kraft at det er vanskelig 
å begrense den. Selv Machiavelli ga i sin 
tid råd til «dem som kommer til makten 
ved hjelp av grusomhet» om å begrense 
overgrepene: «(fyrsten) må gjøre unna alle 
de krenkelser som akten fordrer på én gang, 
slik at han slipper å begå nye grusomheter 
for hver dag».

ØYSTEIN SCHJETNE

SIVILØKONOM OG SOSIOLOG

KRONIKKEN HAR TIDLIGERE STÅTT PÅ TRYKK I DAGBLADET. 
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• Rasistisk motivert vold
To unge gutter fra Vadsø ble banket opp under Piteå Summer 
Games i Sverige, skrev NRK 30. juni. - Det som skjedde var at 
vi hadde ledig tid og vi var i byen, på tur hjem, da tre av våre 
gutter passerer en ungdomsgjeng. En av dem blir angrepet 
bakfra og brutalt slått i bakken. Det var såpass ille at vi måtte til 
akuttmottaket for å få stadfestet om det var en alvorlig skade, 
fortalte reiseleder Ulf Hartviksen. Han mente at denne hendelsen 
var rasistisk motivert, fordi de lokale guttene ropte «polakker» 
til Norild-guttene. Dagen etter ble en annen gutt fra det samme 
idrettslaget brutalt banket opp på et lokalt diskotek i Piteå.

• Dømt for 
rasistisk vold
Nord-Troms tingrett 
dømte to gutter for 
vold og medvirkning 
til vold mot en jente 
av utenlandsk 
opprinnelse, 
meldte 
Nordlys 8. juli.
 

• Anklages for drap
Medlemmer av to ungdomsgjenger i Moskva ble 
siktet for minst 22 rasistiske drap, skrev Vårt Land 1. 
juli. Den ene gruppen skal ha drept 20 mennesker og 
skadet tolv andre i løpet av 2006 og 2007. Den andre 
gruppen ble anklaget for to drap og ni tilfeller av grov 
mishandling. Ifølge siktelsen var de drepte fattige 
fremmedarbeidere fra tidligere sovjetrepublikker i 
Kaukasus og Sentral-Asia. Også studenter fra Afrika 
og asiatere på kortvarig besøk i Russland ble drept.

• Stort fokus på negative hendelser
Ifølge Klassekampen 26. juli var 85 prosent av medienes dekning av asylmottak de 
siste tre månedene om konflikter. 
– Hele flyktningbegrepet og asylsøkerbegrepet har forandret valør de siste to 
tiårene. For tjue år siden forbandt folk ordet asylsøker eller flyktning med noen som 
har behov for beskyttelse, fordi de har kommet seg vekk fra tortur eller forfølgelse, 
sa leder i samfunnsavdelingen i Flyktninghjelpen, Rolf Vestvik, i en kommentar til 
Klassekampen.
– Nå har asylsøker blitt et begrep som forbindes med negative ting. Det gjør at vi som 
jobber med disse dagene til vanlig møter store vanskeligheter.

«Min dag»
Jeg hevet hodet, og var stolt over det jeg var. Jeg 

talte godord og så til at mennesker ikke snakket stygt 
om hverandre. La meg tale til folket. La folket tale til 
meg!

Frihetens vakre ansikt skal framheves for enhver 
pris på denne dag, som er min dag. 

Jeg hevet hodet flere ganger, kjære medmennesker. 
Hodet mitt ble slått ned. Hardt. Jeg var en 
undertrykket kvinne. Stempelet gjorde vondt 
i hjernen og skapte forstyrrelser i netthinnen. 
Hijaben ble risset inn med bokstaver som i seg 
selv undertrykket det jeg var, og det jeg stod for. 
Samfunnet var med på å kaste meg i en søppelpose 
og lot meg være igjen, i en container. Jeg kjempet 
meg fram og lagde min egen botaniske hage. Blod, 
slit og svette. Frihet, likhet og brorskap.

Jeg gikk. Med mine nye sko gikk jeg. Over og 
under livet. Trippet rundt og skapte gledelige farger 
som kunne forene en allerede fargerik verden. Jeg 
fikk blikk. Stygge blikk som ga signaler om at jeg 
burde sette meg ned. Sette meg ned og holde kjeft. 
Jeg var muslim. Og kvinne i tillegg. Ola  nektet å 
se friheten jeg hadde i øynene. Friheten som gjorde 
at jeg var blitt til den jeg var. Ola fortsatte å se etter 
Store Sterke Omar. Omar som begrenset mine mulig-
heter og som uttrykte sin manndom ved å heve sin 
bastante stemme. Sterke Omar som sparket meg med 
sine svarte militærstøvler mens jeg lå i fosterstilling 
og ba om hjelp fra det lokale Krisesenter. En mørk 
hverdag, med et enda mørkere innhold. Sannheten 
er at Store Sterke Omar ikke fantes. Kun en illu-
sjon som skulle legitimere min definerte «egentlige» 
tilstand. Ola så feil. Dom avgitt.

I dag er min dag. Denne dag og neste dag. Denne 
uken. Denne måned. Dette år. Dette år som har 
utviklet meg og mine egenskaper. Jeg nekter å la 
fordomsfulle mennesker ta over livet mitt. Livet som 
jeg varsomt holder i begge hender. Hverken Ola eller 
Omar skal skal få stå i veien for mine mål. Drømmer 
skal oppfylles, og gamle spor hviskes ut. Hviskes ut 
og erstattes med nye.

M.B

Student?
Bli med i kampen 

mot rasisme

Dessverre er det ikke slik at 
akademia i Norge er fritt for 
rasisme. 

SOS Rasisme får med jevne 
mellomrom henvendelser om 
studenter som har blitt trakassert 
av sine medstudenter eller 
faglig ansatte på grunn av sin 
hudfarge. Stadig flere med 
minoritetsbakgrunn tar høyere 
utdannelse, men dette har dessverre 
lite påvirkning på fordommene 
som hersker hos andre.

SOS Rasisme har aktive lokallag 
ved flere universitet og høgskoler. 
Men vi trenger flere lag, og vi 
trenger flere aktivister. Det vil si 
at vi trenger DEG som er student 
og vil være aktiv i å kjempe mot 
rasismen. 

Har du selv lyst til å bli aktiv i 
SOS Rasisme ved en høyere utdan-
ningsinstitusjon eller kjenner noen 
som bør bli aktive? 

Ta kontakt med SOS Rasisme sentralt, 
au@sos-rasisme.no, eller vår 
studentansvarlig Jan Erik Skretteberg: 
jan.erik.skretteberg@sos-rasisme.no, 
telefon 900 70 465.

Ung diskrimineringAntirasisteN har fra dette nummeret en ny 
spaltist. En blogger som vil kalle seg MB 
kommer til å skrive for AN framover om sine 
tanker, sitt liv og sine erfaringer. Vi lar henne 
presentere seg selv: 

• Født i Norge. Oppvokst i Norge. Med røtter som gjør at jeg er litt 
annerledes enn majoriteten av befolkningen. I 1988 åpnet jeg, for 
første gang, øynene utenfor mors mage. Jeg kjempet meg fram til 
et skrik, og føler fortsatt at jeg må kjempe for at min stemme skal 
bli hørt.

• Til vanlig er jeg student, med de fordeler og ulemper det 
medbringer. Som et flerkulturelt individ, har jeg alltid hatt 
interesse for hva som ligger til grunn for at mennesker utvikler seg 
forskjellig, og hva som gjør at vi handler slik vi gjør. Tilfeldigheter? 
Miljø? Kultur? Oppvekst? Med mine skriverier liker jeg å få fram 
gode poenger, og få leseren til å forstå og sette seg inn i flere sider 
av samme sak.

• Jeg liker å tro at det i min penn ligger en stor makt. En positiv 
makt. En slik makt jeg med glede bruker for å gi deg en liten 
sightseeing i min verden.

 
M.B

Rasistisk diskrimine-
ring er et stort problem, 
også i skolen!

Mennesker har lenge delt 
hverandre inn i to grupper. 
De med lys hud, og de med 
mørk. Dette er ikke bare helt 
feil, men også et bevis på 
menneskets dårlige fantasi. 
Hvis vi akkurat måtte dele 
hverandre inn i to grupper, 
hvorfor ut ifra fargen på huden din?

I dagens samfunn blir du vurdert ut ifra hudfarge og kulturell 
bakgrunn. Skal du søke deg jobb, vil «Jonas» ha mye større 
sjanse for å få den enn «Muhammed», og det uansett om du 
kom til Norge for to år siden eller har levd hele livet ditt her. 
Det er rasisme satt i system!

Men det verste ved gruppeinndelingen er den måten enkelte 
viser sin avsky for andre kulturer på; den rasistiske diskri-
mineringen. Den foregår overalt, hele tiden. Den rasistiske 

diskrimineringen bygger på vår frykt for alt som er frem-
med. Så å si alle nordmenn med flerkulturell bakgrunn har 
vært utsatt for rasistisk diskriminering, og flere opplever 
det konstant.  

Da vil jeg, som skoleelev, trekke inn skolen som et eksem-
pel. Hverdagsrasismen preger mange skoleelevers liv. Som 
oftest er det på skolen alt starter. Rasisme brukes som 
grunnlag for mobbing og sosial undertrykking, og det må 
det settes en stopper for! Alle skoler trenger et skolelag av 
SOS Rasisme. Fins det et slikt på din skole, trenger de deg. 
Har ikke din skole det, er det på tide å starte et!

Det er både enkelt og gøy å drive et eget skolelag, og ikke 
minst utrolig viktig! Å engasjere medelever til kamp mot 
hverdagsrasismen på din skole er det viktigste man kan gjøre 
lokalt. For hvert nye skolelag og lokallag som startes, jo 
sterkere blir vi samlet i kampen mot rasismen! 

MED ANTIRASISTISK HILSEN

JAKOB SCHRAM

SKOLELAGET AV SOS RASISME MARIENLYST

Sandnes SOS Rasisme 
demonstrerte mot nazisme

Onsdag 25. juni arrangerte Sand-
nes SOS Rasisme demonstrasjon 
utenfor Sølvberget i Stavanger 
sentrum for å vise avsky og mot-
stand mot all nazistisk og rasistisk 
organisering!

Vincent Sandro Yong Vetrhus, som er 
leder for Sandnes SOS Rasisme, poeng-
terte at dette er et viktig arbeid fremover 
mot Stortingsvalget i 2009 med tanke på at 
NorgesPatriotene ønsker å stille til valg.

- Disse folka ønsker å bli et politisk parti, 
og har fått en god del oppmerksomhet i 
media i det siste. Vi skal kjempe for at 

disse såkalte politikerne ikke skal få fot-
feste i hjembyen vår, og i resten av landet, 
sa Vetrhus i sin appell.

Eirik Faret Sakariassen, fra Sosialistisk 
Ungdom fokuserte også sitt innlegg rundt 
bekjempelse av NP.

- Å gjøre slike organisasjoner ulovlige 
nytter ikke. Men det er helt klart av vi må 
si i fra at vi er totalt motstandere i forhold 
til slike holdninger, uttalte Anne Kathrine 
Berg fra Unge Høyre.

Det møtte opp 30 antirasister i alle aldre 
til demonstrasjonen, og hovedarrangøren 
Sandnes SOS Rasisme var meget fornøyd 
med resultatet.

SOS Rasisme selger nå 
håndfakler til 
gode priser! 

sos-rasisme.no/faklersos-rasisme.no/fakler

Ønsker du å gi en testamentarisk 
gave til SOS Rasisme?
• Ved å tilgodese SOS Rasismes  arbeid i ditt testament, er du med å legge grunnlaget for et samfunn 
uten rasisme.

• Hvis du vil, kan du få satt opp et korrekt testamente, uten kostnad for deg.

Ta direkte kontakt med:
Advokat Truls Ø. Lea
Adresse: Postboks 101, 5501 Haugesund
Tlf: 52 70 03 90   Faks: 52 70 03 91   e-post: truls@advokatvs.com
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AntirasisteN tok en prat 
med Jenny Skouen (16), 
som er leder i ERFA. 

ERFA (Et rom for alle) er en 
menneskerettighetsorganisasjon 
som har engasjert seg for de unge 
asylsøkerne på Hvalstad asyl-
mottak også lenge før skytinga 
mot mottaket den 18. juli. En 16 
år gammel gutt fra Somalia blei 
hardt skadd i episoden.

Kan du forklare litt om ERFA?
- Moderorganisasjonen vår hadde en workshop 

på Hvalstad asylmottak om integrering. Jeg 
deltok på denne workshopen og hadde lyst til 
å fortsette. Våre aktiviteter på mottaket starta 
i november i fjor.

Hvilke aktiviteter snakker vi 
om?

- I begynnelsen hadde vi 
sjongleringskurs, men etter-
hvert har vi også dansekvelder, 
musikkvelder og forskjellige 
sportsaktiviteter med bebo-
erne.

Hvordan går det med han som 
blei skutt?

- Han er fortsatt innlagt, men 
heldigvis utenfor livsfare.

Hvordan har beboerne ved mottaket det nå?
- Akkurat rett etter hendelsen var stemninga 

ved mottaket spent og nervøs. Men ledelsen 
og de ansatte ved mottaket har vært flinke til å 
sette i gang tiltak som har hjulpet beboerne til 
å få tankene over på andre ting. Særlig samta-
legrupper har hatt en stor effekt her.

Hva kan vi gjøre for å hjelpe beboerne ved 
mottaket?

- De trenger flere aktivitetstilbud enn det som 
fins i dag. Det som er et problem ved norske 
asylmottak i dag er at det kan virke som om 
det er slike tragiske hendelser som må til for 
at ting skal skje og beboerne få et større tilbud 
om meningsfylte aktiviteter. Men samtidig 
har hendelsen fått flere til å engasjere seg i 
beboernes situasjon.

Hvordan har lokalmiljøet reagert på denne 
episoden?

- Lokalmiljøet har også engasjert seg for bebo-
erne etter at dette skjedde. Noen av naboene 
til mottaket har også deltatt i fellesaktiviteter 
med beboerne. Dette sørger for en større forstå-
else for at mottaket ligger der. Beboerne ved 
Hvalstad er ikke skumle, det er ingen grunn til 
å være redd for dem!

FOTO, BEGGE ARTIKLENE: 
BENEDIKTE LØVLI OG NASIM AHZAMI

Hvalstad mottak
• Vil gi penger til Benjamins drapsmann
Clara Weltzin, som døde i fjor, ønsket å testamentere 
arven til personer som jobbet mot innvandring. En av dem 
som skulle fordele arven var advokat Erik Gjems-Onstad 
fra Hvalstad i Asker. Han satte Benjamin Hermansens 
drapsmann Kvisler på listen over hvem som skulle få en 
del av Weltzins arv. - Dette er et farlig symbol for andre 
rasister at Kvisler nå får belønning for å ha drept Benja-
min. Dette er respektløs ovenfor venner og familien hans, 
og også ovenfor ham selv, sa en av Benjamins venner, 
Dannyboy, til NRK Østlandssendingen 9. juni.

• Nazitagget boligblokk
Onsdag 25. juni ble en hel boligblokk tagget ned med 
hakekors og grove rasistiske meldinger, skrev Nettavisen. 
Ifølge styreleder Moldestad ble det tagget også på andre 
steder i området, blant annet på Seljedalen skole. - Vi har 
hatt litt problemer med tagging her på skolen i perioder 
før, men dette er uten tvil det mest alvorlige jeg har sett. 
Jeg har nettopp hatt politiet her og vi har kommet til den 
konklusjonen at dette er mer rasistisk budskap enn bare 
vanlig tagging, sa rektor ved Seljedalen skole, Odd Eirik 
Jensen til iBergen.no.

• Gav klassekassen til Benjamin 
Hermansens minnefond
Klasse 7A ved Fjell skole gav klassekassen sin 
på omlag 10.000 kroner til Benjamin Hermansens 
minnefond etter å ha hørt på nyhetene at Kvisler 
og andre nazister skulle bli tildelt arv, meldte 
Drammens Tidende 11. juni. Også klasse 7B og 
7C ved Fjell skole bestemte seg for å gi klasse-
kassen til minnefondet. De oppfordret alle andre 
klasser til å gjøre det samme.

• Hetset Henning Berg
10.juni ramponerte vandaler Lyns 
fotballbane og hetset Henning Berg. 
Lyn så svært alvorlig på hendelsen 
og fikk vasket stedet der vandalene 
sammenlignet Lyns trenger Henning 
Berg med nazisme, meldte Lokalavisen 
Frogner. Det sto også skrevet slagord 
for Vålerenga, Klanen tok avstand fra 
hendelsen, meldte Akersposten.

SOS Rasisme 
utlover dusør

SOS Rasisme utlover en 
dusør på 10 000 kroner 
etter attentatet mot 
Hvalstad asylmottak.

- Det er svært viktig å få 
oppklart denne saken, for den 
16 år gamle gutten som ble 
truffet men også for asylsøkere 
i hele Norge som har blitt skremt 
av det avskyelige angrepet, sier 
leder i SOS Rasisme Trond 
Thorbjørnsen.

- Uansett hvem som står bak 
er dette en avskyelig handling 
som må føre til strenge 
straffereaksjoner. Vi må vise 
nulltoleranse ovenfor rasistisk 
motivert vold, og samtidig 
vise tydelig solidaritet med 
asylsøkerne, sier Thorbjørnsen.

- Mange kan sitte på viktig 
informasjon

Med dusøren håper SOS 
Rasisme at folk som mener å sitte 
på verdifull informasjon får enda 
en ekstra motivasjon til å hjelpe 
politiet i sin etterforskning.

Om saken:
- En seksten år gammel gutt fra 
Somalia ble skutt på mottaket 
18.juli i år.

- Politiet har i skrivende stund 
ikke klart å arrestere noen etter 
ugjerningen.

- Politiet har lokalisert stedet fra 
hvor skuddene falt, og har etterlyst 
en mann i femtiårene som er 
observert i området.

- Politiets sikkerhetstjeneste 
(PST) er kobla inn i saken, da 
politiets hovedteori er at det er 
høyreekstremister som står bak.

Om Hvalstad asylmottak:
- Hvalstad asylmottak ligger i Asker 
kommune er et ankomstmottak for 
ungdom mellom 15 og 18 år som 
kommer alene til Norge.

- Hvalstad er Norges eneste 
transittmottak for mindreårige 
asylsøkere.

- Mottaket har omtrent 120 beboere.
- At de er så unge og kommer alene, 
gjør at beboerne ofte har større 
psykiske problemer og behov for 
tettere oppfølging enn asylsøkere 
som kommer i følge med sine 
familier.

Om asylmottak i Norge:
- Det er i dag rundt sytti asylmottak 
i Norge, og myndighetene ønsker 
å opprette flere mottak siden det 
kommer flere asylsøkere til Norge 
enn for få år siden.

- Norske asylmottak hadde ved 
utgangen av juni 9296 beboere.

- Utlendingsdirektoratet (UDI) 
melder om behov for å etablere 
5000-7000 nye asylmottaksplasser 
innen utgangen av året.

– Asylsøkere trenger mer 
kontakt med lokalmiljøet

På plakaten stod musikk fra hele landet, dans, 
ansiktsmaling, basketballturnering og såpebob-

leverksted. Bigbang tok også turen 
innom.

Bakgrunnen for arrangementet var 
skuddene mot mottaket den 18.juli. Ikke bare 
beboerne, men også naboene rundt mottaket 

blei sjokkerte og engstelige på grunn av denne 
hendelsen. Den åpne dagen skulle gi folk en 
mulighet til å bli kjent med hverandre, og dagen 
blei en stor suksess både for arrangørene, de 
besøkende og beboerne.

Åpen dag på Hvalstad asylmottak

Sammen med ERFA og asylmottaket arrangerte 
SOS Rasisme åpen dag ved Hvalstad asylmottak 
lørdag 16.august. 

Jester skapte svært høy stemning i det sola gikk ned bak Skaugumåsen. Spillerne fra Asker Aliens var gode å ha med på laget.

Afghanske drager var en suksess for store og små. Velforeningens vaffelpresser var en populær mann.
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• Kosovoserbere er 
reelle flyktninger
Kosovoserberne oppfyller i utgangspunktet 
vilkårene for beskyttelse. Dessuten har de 
ikke de samme forutsetningene til å klare seg 
i Serbia som andre serbiske borgere har, sa 
Sylo Taraku (NOAS) til VG 3. juni. Utspillet 
kom etter at UDI i mai kom med beskjeden 
om at de fleste kosovoserberne som søkte 
asyl i Norge ville få avslag.

• De ureturnerbare
11. juni åpnet en fotoutstilling 
på Unge Kunstneres Samfund 
i Oslo som hadde som mål å 
sette søkelys på en av de mest 
sårbare gruppene i Norge. 
Utstillingen viste bilder av ti 
ureturnerbare asylsøkere som 
hadde vært i Norge i minst åtte 
år uten oppholdstillatelse, meldte 
SOS Rasisme.

• Trangt om plassen 
på norske asylmottak
Køyeseng på fem- og seksmanns 
rom var det som ventet nyankomne 
asylsøkere fra Somalia og Eritrea på 
asylmottaket på Dale i Sandnes, meldte 
Aftenbladet 2. juni. 
Den trange plassen skyldes at 
asylmottaket måtte ta i bruk sine 
beredskapsplasser på grunn av en 
landsdekkende mangel på asylmottak.

• Aksjon 
mot teltleire
SOS Rasisme og Press 
arrangerte den 23. mai 
en aksjon mot innføring 
av teltleire for nyankomne 
asylsøkere. Aksjonen fant 
sted utenfor Arbeids- og 
inkluderingsdepartement
et i Oslo.

• Hard kritikk mot AP i Våler
«AP har brakt Våler i vanry med fremmedfrykt og 
rå vulgærrasisme», skrev opposisjonen i Våler i et 
brev til UDI. Gruppelederne i Frp, Høyre, SV, Sp 
og Pp skrev alle under på brevet og opposisjonen 
står dermed samlet mot Ap-ordfører Kjell Konterud 
som aktivt forsøkte å bekjempe opprettelsen av 
asylmottaket. «Det er viktig å få presisert at ordfører Kjell Konterud 
i møter med UDI, kun forhandler på vegne av seg selv og med en 
personlig agenda», skrev en meget kritisk opposisjon til UDI.

Norge skrev i 1958 under 
Geneve-konvensjonen 

som betinger beskyttelse av 
flyktninger og asylsøkere. 
Kontoret for FNs høykommisær 
for flyktninger, UNHCR, 
som er et underorgan av FNs 
generalforsamling, ble opprettet 
for å sikre internasjonal juridisk 
beskyttelse for flyktninger 
og finne en varig løsning på 
problemene deres. Blant disse 
problemene finner vi blant 
annet hjemløshet, sykdom eller 
andre medisinske problemer 
og psykiske traumer. Kontoret 
ble opprettet 1.januar 1951 
gjennom en resolusjon i 
FNs generalforsamling. 
Før kontoret ble opprettet, 
var det Den internasjonale 
flyktningeorganisasjonen 
(International Refugee 
Organization, IRO) som 
hadde ansvaret for å ta seg av 
identifisering, registrering, 
klassifisering, juridisk 
beskyttelse og bosetting av 
flyktninger i verden.

Men flyktninger og asylsøkere 
som søkte om beskyttelse i 
Norge mellom 2000 og 2006 har 
vært i mottak i minst tre år. Noen 
har fått status som flyktninger 
mens andre ikke har dette. De 
som ikke har fått noen status 
som flyktning og som ble avvist 

av UDI, ble sendt på gata uten 
noen form for hjelpeapparat. 
Selv fikk jeg et brev fra UDI som 
sier: «saken din er henlagt og 
du må forlate landet frivillig». 
Ifølge UDIs statisikk har 10.000 
asylsøkere blitt avvist. Disse 
menneskene har endt opp på 
gata i Norge, siden mange av 
dem ikke kan vende tilbake til 
hjemlandet sitt frivillig.

Deretter spurte FNs 
høykommisær for flyktninger 
den norske regjeringa om å 
forsyne dem som er avvist 
med husly. Som et svar på 
dette bestemte Norge seg for å 
opprette ventemottak som skulle 
sørge for mat, husly, medisiner 
og andre grunnleggende behov 
for å støtte flyktningene. For 
å løse disse oppgavene, tilbød 
UDI firmaet Link AS å drive 
mottakene, med regelverk 
direkte fra UDI. Det ble ikke 
vedtatt noen frist for hvor lenge 
beboerne kunne bo i slike 

ventemottak. Samfunnet forstod 
det slik at ventemottak var et 
sted for flyktninger og asylsøkere 
som er avvist og venter på retur 
til sine hjemland.

Dette viste seg å være feil når 
enkelte flyktninger befant seg i 
ventemottak i over ett år uten noe 
håp om å kunne dra tilbake siden 
de fortsatt frykter arrestasjon, 
tortur eller henrettelse på grunn 
av hjemlandenes menneskeret-
tighetstradisjon. Andre som ble 
tvunget eller deportert av politiet 
tilbake til Iran, ble sendt i retur 
også derfra, siden iranske myn-
digheter avviste å ta dem i mot. 
De ble alle brakt tilbake til Norge 
og dumpet i ventemottak. Noen 
av disse er blitt fysisk og men-
talt syke på grunn av de dårlige 
forholdene i ventemottakene.

En person gikk så langt 
at vedkommende ødela ei 
vindusrute i tv-rommet og 
kantina i løpet av vinteren. Noen 
satte i gang streik mot forholdene 
i mottaket ved å sove ute i 
snøen i mer enn ei uke. Én av 
deltakerne gikk så langt att han 
besvimte og trengte derfor hjelp 
fra ambulansepersonell. Disse 
hendelsene forklarer hvor dårlige 
forholdene i ventemottakene 
er siden åpninga i 2006. Ennå 
fins det ingen løsning på disse 
humanitære katastrofene.

Helsetilbudet har vært veldig 
dårlig. De som klager over 
å være syke, blir foreskrevet 

smertestillende slik som 
panadol og paracetamol uten 
noen diagnose dersom det ikke 
er så ille at de ikke er i stand 
til å gå selv. Dersom dette er 
tilfelle, blir de fraktet til Tanum 
asylmottak hvor Røde Kors 
har ansvaret for helsetilbudet. 
Selv om det anbefales å ikke ta 
smertestillende over lengre tid, 
har mange hatt dette som eneste 
tilbud og gått på smertestillende 
i et års tid. Å gjøre dette kan 
forårsake lumske bieffekter for 
flyktningene. En kvinne fra 
Kamerun mistet nær livet på 
grunn av denne neglisjeringen. 
Denne saken ble publisert i 
lokalavisa og sykesøsteren plaget 
deretter kvinnen på grunn av 
kontakten med media.

Leveforholdene i 
ventemottakene er svært dårlige. 
Toalettene blir ikke vasket, og 
lukten av dette trenger inn i 
rommene. Det er tre toaletter 
og tre badeværelser på førti 
mennesker. Disse menneskene 
spiser og sover i disse 
forholdene. I en slik situasjon 
oppstår det mye stress og psykisk 
forvirring. Det er fire mennesker 
i et rom på fire ganger seks 
meter. Rommene bærer preg 
av bråk og den dårlige lukta. 
Det fins ingen muligheter for 
privatliv og folk blir blandet 
sammen uavhengig av kulturell 
og religiøs bakgrunn. Mange 
muslimer ber på rommene. 
Det er så mye bråk og kaos på 
rommene at det klages hvert 

minutt fra omtrent alle som 
er der. På omtrent hundre 
mennesker er det ett eneste 
tv-rom, og dette har ført til 
konflikter. Dette er årsaken til at 
folk krangler i ventemottakene 
nesten hele tida.

Betjeningen i resepsjonen 
mobber og ydmyker folk når 
de går for å hente toalettpapir, 
sjampo og liknende. Enkelte har 
blitt utsatt for rasistiske ytringer. 
Fem ansatte ble sagt opp på 
grunn av konflikter mellom 
dem og beboerne. En av dem 
fortalte meg at han sluttet å 
arbeide her fordi han ikke kunne 
godta hvordan vi blir behandlet. 
Han mener at vi er mennesker 
og derfor skal behandles med 
respekt.

Dette er en humanitær situasjon 
som krever en løsning så snart 
som mulig. Stempelet som blir 
satt på beboerne i ventemottak 
som kriminelle og løgnere er 
rasistisk og stereotypt. Dette 
stempelet er fabrikkert av UDI 
for å overbevise samfunnet om 
dette. Vi trenger å bli behandlet 
som mennesker og med 
verdighet.

SKREVET AV EN PERSON PÅ INNSIDEN, 
26.05.08. PÅ GRUNN AV FRYKT FOR 
REPRESALIER FRA MOTTAKSLEDELSEN OG 
UDI ØNSKER JEG Å VÆRE ANONYM.

Read the article in English: 
http://sos-rasisme.no/
Sentralt/view/11953

Om situasjonen ved Om situasjonen ved 
Lier statlige ventemottakLier statlige ventemottak
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AV OLA MELBYE PETTERSEN

Det var i 2003 at Tvedt i VG 
kom med uttalelser som «Vi 
ønsker å ta makten i samfunnet, 
renske ut jødene og sende inn-
vandrerne ut av landet. Jødene 
er hovedfienden, de har drept 
vårt folk, de er ondskapsfulle 
mordere. De er ikke mennesker, 
de er parasitter som skal renskes 
ut.»

Saken har versert fram og 
tilbake i rettssystemet de siste 

årene, og har bidratt til 
mye debatt og usikker-
het om hvor lista for 
rasistiske ytringer skal 
ligge.

Rasismevern foran ytringsfrihet
Nå har altså Høyesterett endelig 

slått fast at det ikke er Grunnlo-
vens paragraf om ytringsfrihet, 
men derimot «Rasismeparagra-
fen» §135a som bør ligge til 
grunn i slike saker. Tvedt ble 
idømt en betinget fengselsstraff 
på 45 dager.

SOS Rasisme skriver i en 
uttalelse at de håper dommen vil 
styrke rettsvernet mot rasisme. 

AV OLA MELBYE PETTERSEN

De har gått til rettssak mot både filmskaperen og SOS 
Rasisme, foreløpig har det bare gått utover lommeboka til 
Øyvind Heian.

Filmen er produsert av Tommy Myrbostad, en ung film-
skaper fra Molde. Den er et krast angrep på Vigrid, og 
viser samtidig de tette båndene mellom Vigrid og Norge-
sPatriotene. Myrbostad har fått økonomisk støtte fra SOS 
Rasismes lokallag i Molde for å lage filmen, som i første 
omgang er tilgjengelig digitalt på nettstedet YouTube.com. 
Filmen har fått mye oppmerksomhet i media, og er sett av 
nærmere 70 000 personer.

Videoen blir liggende
NorgesPatriotenes leder Øyvind Heian og hans advokat 

Raymond Giltun stevnet i mai både Myrbostad, lokallags-
leder i Molde Anders Eikeland og SOS Rasisme i Norge. 
Etter første runde i Oslo tingrett har det nå blitt seier på alle 
punkter for Myrbostad og SOS Rasisme. Heians advokat 
argumenterte med at filmen skadet Heians gode navn og 
rykte og ba om en såkalt midlertidig forføyning, altså at 
filmen måtte fjernes i påvente av en rettssak. Dette gikk ikke 
tingrettsdommeren med på, og begjæringen om midlertidig 
forføyning ble ikke tatt til følge.

NorgesPatriotene kan kalles nazistisk
I dommen heter det blant annet: «Slik retten ser det kan 

disse ytringene ikke rammes av straffelovens §246 eller 
§247 når en tar i betraktning den situasjon de er fremsatt i 
og særlig når det tas i betraktning hvilke virkemidler Nor-
gesPatriotene og Heian selv har tatt i bruk...»

Denne dommen sier med andre ord at Øyvind Heian og 
NP kan kalles rasistiske og nazistiske, det er SOS Rasisme 
fornøyd med.

Heian måtte betale saksomkostningene for SOS Rasisme, 
da Oslo tingrett slo fast at saken ikke kan føres i Oslo. Det 
er nemlig ingen av de involverte partene som har bosted i 
Oslo. Heian og advokat Giltun anket så denne avgjørelsen 
inn for Borgarting Lagmannsrett, tapte igjen og må betale 
ytterligere saksomkostninger.

Oslo tingrett har ikke henvist saken til noen ny domstol. 
Slik saken nå står er opp til Heian å avgjøre hvor og om 
han skal gå videre med saken.

Se filmen Vigrid: Det Siste Oppgjør: 
http://www.youtube.com/watch?v=cjoRKoQCL_s

Les dommen fra Oslo Tingrett her: 
http://sos-rasisme.no/uploaded_images/369-full.rtf

brunt grums
• Staten dekket ikke 
alle utgiftene
Asylmottaket i Ulstein kostet kommunen 
langt mer enn de fikk dekket fra staten, 
meldte Sunnmørsposten 19. juni. Ordfører 
i Ulstein, Hannelore Måseide, understreket 
at det var et godt samarbeid mellom 
asylmottaket og kommunen, men at det var 
kommunikasjonen mellom kommunen og UDI 
som sviktet.

• UNE tapte i retten
Staten mente at den etiopiske journalisten Abebe Demeke ikke 
hadde grunnlag for flyktningestatus. De begrunnet avslaget 
med at han kunne avslutte sin jobb som journalist eller eventuelt 
skrive anonymt. 19. juni kunne Journalisten melde at Oslo tingrett 
kjente UNEs beslutning ugyldig. - I et medieperspektiv er det 
viktig at retten slo fast at asylvurderingen og risikoen ved retur 
til Etiopia må skje ut fra at Abebe Demeke skal kunne fortsette 
sitt arbeid som regimekritisk journalist, sa advokat Thomas Horn. 
Staten ble også dømt til å betale journalisten 141 772 kroner i 
saksomkostninger.

• Utvises etter 10 år i Norge
Violeta Kolozova (36) bodde i Norge i 10 
år, så bestemte UNE og UD at hun skulle 
tvinges til å reise fra Norge. Vedtaket 
som førte til at hun måtte forlate landet 
innen sommeren var over ble avgjort av 
nemndleder alene etter forberedelse fra 
sekretariatet, skrev Dagbladet 15. juli. 
- Mange folk har sagt at de støtter meg, 
sa Violeta til Dagbladet.

• Frp-kommune Nord-Norges 
største mottaksuksess
Hadsel kommune i Nord-Norge har i mer 
enn 20 år drevet asylmottak og det med 
stor suksess. - Årsaken er at vi har et 
næringsliv i kommunen som etterspør 
arbeidskraft det har vært vanskelig å 
rekruttere. Når folk kommer ut i arbeid er 
det lettere å integrere dem som har fått 
oppholdstillatelse i Norge, sier ordfører 
Kjell Børge Freiberg (Frp) til NRK. 

Ny drapstrussel fra 
NorgesPatriotene

Nazileder utestengt fra Nettby

Tvedt dømt i Høyesterett

Nazister i sivilt søksmål mot SOS Rasisme
«NorgesPatriotene» tapte første runde

Den nazistiske gruppa Norgespatrioene v/ leder 
Øyvind Heian prøver å få fjernet fi lmen «Vigrid: 
Det siste oppgjør» fra nettstedet YouTube. 

AV OLA MELBYE PETTERSEN

Drapstrusselen ble satt fram i en 
debatt om filmen: «Vigrid: Det 
siste oppgjør». Regissør Tommy 
Myrbostad mener at drapstrusse-
len er skremmende og kommer til 
å forfølge saken videre: - Når de 
som roper høyest om ytringsfrihe-
ten i Norge, drapstruer sine mot-
standere fordi retten ikke er enige 
med dem, er dette skremmende. Vi 
vil ikke la oss true av slikt.

SOS Rasisme-medlem Anders 
Eikeland, som tidligere har mottatt 

drapstrusler fra NorgesPatriotene, 
er enig med Myrbostad: - Vi er 
ikke redde for hva Haugelien kan 
finne på, men hva sympatisørene 
til NorgesPatriotene kan gjøre. Vi 
vet hva disse miljøene er i stand 
til, sier Eikeland.

Haugelien benekter 
Haugelien, som NorgesPatriotene 

oppgir som nyvalgt sekretær, har 
i en e-postveksling med Anders 
Eikeland avvist at det er han som 
står bak denne trusselen:

«Jeg har desverre ingen ting med 
de trusslene som kom og jeg har 
meldt meg ut av np pga av at de 
trusslene kom fra min profil. bare 
for og få sagt det så er jeg dritt lei 
av hele NP og Heian da han skal 
sitte og fortelle meg hva jeg kan si 
og ikke. og ikke fortelle meg noe 
om fakta som jeg vil vite om det 
han har gjordt før det er helt greit 
at heian skriver slikt og det er for 
og beskytte partiet sitt men jeg vet 
ikke noe om noe av dette men jeg 
har meldt meg ut av np pga at dette 
har skjedd og kommer ikke til og 
holde med heian etter dette.»

Drapstrusselen har blitt politi-
anmeldt.

«Jeg kommer til å drepe tommy og anders hvis jeg ser 
de,» kunne man lese på en debattside på VGs «Nettby», 
en onsdag kveld i juni. Meldingen kom tilsynelatende fra 
medlem i NorgesPatriotene Stian Haugelien.

22. mai falt den endelige dommen i 
Høyesterett i saken mot Vigrid-leder 
Tore W. Tvedt.

Lederen for den nazistiske 
gruppa NorgesPatriotene, Øyvind 
Heian, har i lengre tid fått spre 
rasisme og drive rekruttering på 
VGs nettsamfunn «Nettby». 

SOS Rasisme har gjentatte 
ganger påpekt dette ovenfor VG, 
og krevd at alle som opptrer som 
nazister stenges ute fra Nettby. 
Dette har ikke fått VG til å foreta 
seg noe som helst. 

Først da Heian i juni la ut et 
lydopptak av en VG-ansatt på 

YouTube bestemte avisen seg 
for å utestenge Heian fra Nettby. 
- Det er trist at VG mener det er 
viktig å beskytte sine egne ansatte, 
mens innvandrere, jøder og antira-
sister skal måtte tåle daglig hets, 
sier Sondre Sæbjørnsen, leder for 
SOS Rasismes Arbeidsgruppe for 
overvåking av Internett. 

Allikevel hilser han utesten-
gelsen velkommen, og håper nå 
også andre nettsteder setter klare 
grenser mot naziaktivitet.
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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.

Vigrid og Norgespatriotene 
angripes på nettet

Etter fem måneder med opptak, kan endelig 18 år gamle 
Tommy Myrbostad fra Molde vise frem fi lmen «Vigrid: Det 
siste oppgjør» på YouTube. Han ønsker også å vise fram 
fi lmen på skoler.

AV JON TRYGVE BERGSÅKER

Myrbostad spør hvorfor 
myndighetene i Norge tillater 
nazistisk organisering når dette 
åpenbart er et problem for sam-
funnet. 

I filmen bruker han blant annet 
autentiske opptak av Vigrid-leder 
Tore Tvedt og Øyvind Heian, 
leder av Norgespatriotene.

Myrbostad er inspirert av 

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.

Kongen i Statsråd
Postboks 8001, Dep
0030 Oslo Oslo, fredag 8. august 2008

Ta Krigskorset fra Gjems-Onstad
Vi henvender oss til Dem på bakgrunn av arven som Høyesterettsadvo-

kat Erik Gjems-Onstad forvalter, og som i disse dager fordeles mellom 
flere av landets mest profilerte nazister. Forholdet ble gjort offentlig kjent 
09.06.08 i flere medier, deriblant TV2 og VG (se vedlegg).

I SOS Rasisme som organisasjon og som enkeltmennesker, lar vi oss 
både ryste og sjokkere av denne saken. Her ikke bare forsvares, men 
det tas også til orde for å belønne det å ta livet av et menneske ene og 
alene på bakgrunn av hudfarge. Så vidt oss bekjent er det lenge siden 
sist slike oppfordringer fant aksept her i landet, vi liker å tro at de 
forsvant med friheten 8. mai 1945.  Hvordan kan da en mann som er 
dekorert for sin innsats mot nazismen i årene 1940 til 1945,beskjeftige 
seg med å etterkomme ønskene til mennesker som fremdeles forfekter 
slike holdninger?

Vi vil med dette som bakgrunn derfor oppfordre innstendig om at den 
siste av statuttene for tildeling av Krigskorset iverksettes. Den lyder slik: 
«9. Hvis en som har Krigskorset viser seg uverdig til å bære det, kan H 
M Kongen i Statsråd frata ham korset.»

Vi oppfordrer til dette først og fremst av respekt for Benjamin Her-
mansen og hans etterlatte. Men vi oppfordrer også til det av respekt for 
alle de andre som mottok utmerkelser etter 2. verdenskrig,

som gjorde sin innsats for å forsvare Norge mot nazismen og dens 
menneskehat. Vi tror ikke disse setter pris på å stå skulder ved skulder 
med denne mannen.

Også av respekt for alle de som ikke fikk noen medalje, men som gjorde 
et utrettelig arbeid med livet som innsats for å hjelpe og gi beskyttelse til 
alle de som ble forfulgt fordi de ikke passet inn i nazismens ideologi. Det 
være seg mennesker som var jøder, sigøynere, psykisk funksjonshem-
mede, psykisk syke eller nazismens politiske motstandere.

På vegne av alle disse menneskene vil vi be om at Kongen i Statsråd 
nå griper inn mot Gjems-Onstad. Hans innsats under krigen kan ikke på 
noen måte unnskylde at han bruker resten av sitt liv til å støtte nettopp 
den ideologi som så mange av hans kampfeller ga sitt liv for å bekjempe. 
Dette kan ikke Norge akseptere.

Vi oppfordrer derfor nok en gang:
Ta fra Erik-Ørn Gjems-Onstad hans krigsmedaljer! Vi kan ikke leve 

med slike helter.

Med antirasistisk hilsen

Trond Thorbjørnsen, leder

AV BENEDIKTE LØVLI

Dagen startet med et kritisk 
punkt da vi hadde problemer med 
høytalerne og en av artistene meldte 
forfall. 

Heldigvis løste flokene seg og 
arbeidet utover dagen gikk mer 
eller mindre knirkefritt. Vi var 
heldige med været og hadde ca 10 
000 glade, fargerike og festkledte 
gjester. Som vanlig var stemningen 
høy!  I år fikk vi vervet omlag 1500 
nye medlmmer.

På barneområdet hadde vi som 
vanlig lek og moro fra kl. 13.00-
17.00. I år fikk vi besøk av en pirat 
og hadde en ellevill skattejakt. Vi 

fikk gjennomført noen hopp og 
sprett- konkurranser, spist en haug 
pølser, foreldrene fikk konsumert 
noen titalls liter kaffe, barna blåste 
såpebobler og danset til reggae. 
Ikke uventet var ansiktsmalingen 
også i år det mest populære.  

Siden det var spådd dårlig vær 
hadde folk med seg færre engangs-
griller enn forventet og flaks som 
vi hadde kom det jammen en liten 
regnsky akkurat i det arrangementet 
var over. Med det  forlot de fleste 
av gjestene parken og ryddekorpset 
fikk ryddet det meste før mørket la 
seg. 

Alt i alt en vellykket dag!

SOS Rasismes 
tradisjonelle 17.mai-
arrangement  «17.mai 
for alle» fylte 25 
år i 2008. Målet for 
arrangementet 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. 
AntirasisteN bringer 
her et par reportasjer 
fra 17.mai for alle rundt 
omkring i landet.

17. mai for alle i Oslo 2008
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AV RUNA FALCK OG ANNETTE BEHRENS 
Senere på dagen var det tid for arrangement i 

Nordnesparken. Scenen var fint plassert oppe 
på trappeavsatsen foran havet. 

Her hadde vi salg av mat og drikke. Flere 
lokale band og artister spilte; Silja Dyngeland, 
Monofant, Razika og Peder Emil. Runa holdt 
appell og vi hadde fremføring av tamilsk dans 
av Vaira. Mange folk hadde kommet for å 

feire dagen med SOS 
Rasisme. Det begynte 
dessverre å regne, men 

da hjalp det godt med varm suppe til de besø-
kende. Likevel var det en del problemer for å 
få hele arrangementet til å gå. Etter prosesjo-
nen viste det seg at vi manglet et trommesett, 
og deler av laget brukte mye tid og kontakter 
til å finne dette. Vi endte opp med to trom-
mesett, et fra et av bandene, og et annet fra en 
kjent bergensk trommis. Vi hadde også hatt 
problemer med å få tak i en lydmann som var 

villig til å jobbe på 17. mai, men vi fikk tak i 
en helt i siste liten. Det var i det hele tatt mye 
jobb med arrangementet, både fordi det var ute 
i en park og fordi det var på nasjonaldagen, 
da flest elektrikere, lydmenn og artister vil 
tilbringe med familie og venner og ikke på 
jobb. Men på grunn av stor stå på vilje fra 
både aktivister og frivillige fikk vi til en super 
konsert og en antirasistisk markering. Vi vil 
benytte denne sjansen til å si tusen takk til 
alle som hjalp til.

organisasjon

1. Navn, alder, lokallag?
- Mats Estensen, 17 år, 

Drammen SOS Rasisme.

2. Hva gjør du om dagen? 
- Jeg studerer medielinja på 

Åssiden videregående skole. 

3. Hvor lenge har du vært aktiv 
i SOS Rasisme og hvordan ble 
du aktiv?

- Jeg har vært aktiv i SOS 
Rasisme i ca. tre måneder. Jeg 
ble aktiv da jeg  jobbet som 
frivillig under 17. mai for alle 
2008 i Oslo.

4. Hvorfor er du aktiv i SOS 
Rasisme?

- Rasisme finnes over alt, alle 
steder i landet. Jeg kommer fra 
en by som er sterkt preget av 
rasisme, derfor mener jeg at 
det er viktig å engasjere seg i 
kampen mot rasisme.

5. Hva gjør lokallaget ditt 
og hvilke planer har dere 
fremover?

- Vi er et nyoppstarta lokallag, 
og har nettopp har fått satt ned 
et styre. Vi har planer om å 
verve medlemmer og finne 
nye aktivister ved skolestart; 
medlemmer av lokallaget skal 
besøke flere forskjellige skoler. 
Vi skal også verve på Drammen 
Elvefestival i midten av august. 
Enkelte i lokallaget var også 
med som ververe på Fjølfest i 
Drammen.

6. Hvis du skulle anbefale 
lokallagene en antirasistisk 
aktivitet, hva skulle det være?

- Holde skoleforedrag på 
de mest utfordrede skolene 
i nærområdet, på de skolene 
som bærer sterkest preg av 
rasisme. Dette for å bevisstgjøre 
elevene der om rasisme 
og forskjellsbehandling av 
ungdommer som eksempel på 
hverdagsrasisme. 

Nytt kontor midt i Trondheim

17. mai for alle i Bergen
Bildetekst side 9:
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Aktivistene tar seg en pust i bakken.
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Konsertscenen med tamilsk danser i aksjon.

Lokalene er i andre etasje, 
over butikken Seasport, og fra 
de store vinduene ser man ned 
på delikatessebutikken Rafnklau 
og et lite torg hvor fiskere før i 
tida brukte å selge fangsten sin til 
Trondheims befolkning. 

- Vi er svært fornøyde, 
sier Kenneth Fuglemsmo til 
AntirasisteN. Han er fersk 
fylkesansvarlig for SOS Rasisme 
i Sør-Trøndelag og en av dem 
som bruker det nye kontoret i 
Ravnkloa. – Å ha et så sentralt og 
flott kontor er viktig for oss. Det 
gjør det lett for oss å møtes, og er 

et godt utgangspunkt for 
aktiviteter som verving på 
gata i Trondheim sentrum, 
aksjoner mot rasisme eller 
å henge opp plakater.

Kontor = økt innsats mot rasisme
Kontoret eies av SOS Rasisme 

i Norge, og skal brukes til nytte 
for organisasjonen i hele landet 
i tiden som kommer. I dag blir 
kontoret brukt av flere nye og 
gamle lokallag i regionen. – Det er 
likevel et stort potensial for å øke 
bruken, sier Kenneth. – Vi møter 
hele tida folk som vil gjøre en 
innsats mot rasisme. Utfordringen 
ligger i å sørge for at flest mulig 
av disse gjør en innsats gjennom 
organisasjonen. I dette arbeidet 
er det veldig viktig med sentralt 
møtested som det nye kontoret i 

Ravnkloa. 
I sommer brukes kontoret 

som utgangspunkt for en 
storstilt vervekampanje i 
trønderhovedstaden. Nina Hamidi 
fra Universitetslaget i Trondheim 
og Tina Gjersvik fra Midtbylaget 
står i spissen for en kampanje 
med mål om å øke medlemstallet 
i fylket med flere tusen. I dette 
arbeidet er de allerede kommet i 
kontakt med mange som ønsker å 
bli aktivister i SOS Rasisme. 

En medlem, to medlemmer, 
mange medlemmer!

- Medlemmer er viktige for oss, 
sier Kenneth. – SOS Rasisme 
er den eneste demokratiske 
medlemsorganisasjonen som 
utelukkende jobber mot rasisme og 
nazisme. I en slik type organisasjon 

er folk det sentrale hele tida. Flere 
medlemmer setter oss i kontakt 
med enda flere folk. 

Kenneth kan også fortelle at 
vervinga i Trondheim allerede har 
satt SOS Rasisme i kontakt med 
mange som ønsker å bli aktive i 
SOS Rasisme. – Vi oppfordrer dem 
til å lage lokallag der de bor eller 
går på skole, slik at de kan få med 
seg enda flere i å slåss mot rasisme 
akkurat der de befinner seg, 
forteller Kenneth. – Og min jobb 
som fylkesansvarlig, er å sørge for 
at de får den hjelpa de trenger for 
at lokallagene er aktive. 

Kontakt fylkesansvarlig i Sør-Trøndelag:
E-post: 
kenneth.fuglemsmo@sos-rasisme.no

Telefon: 416 90 446

SOS Rasisme kjøpte i januar nye 
lokaler i Trondheim. De ligger i 
Ravnkloa, midt i byen, med adresse 
Munkegata 64. 

SOS Rasisme i Bergen startet nasjonaldagen med å gå 
i tog bak parolen «17. mai for alle». Det var hyggelig og 
folk utenom lokallaget ble med bak parolen. 
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AV TOBIAS SKAAREN OG LILL MARI MUNDAL

Lokallaget i Kristiansund ble i 
2003 startet av et par engasjerte 
tenåringsjenter som ville jobbe 
mot rasisme i nærmiljøet sitt. 
Trioen som startet lokallaget 
i Kristiansund bestod av Julie 
Skaret Gulla, Sissel Larsen og 
Siri Solli Skarsem. Etter hvert ble 
de flere aktivister i laget. Blant de 
første som ble aktive i laget var 
Trine Strømme, som også senere 
ble lokallagsleder. 

Starten på 
Kristiansund SOS Rasisme

Trine Marie Helset Strømme 
satt som lokallagsleder fra 2004 
til 2006.

Som 15-åring ble hun aktiv da det 
ble startet lokallag i Kristiansund, 
tidligere hadde hun bare vært 
støttemedlem. Trine ble aktiv 
fordi hun mener det er synd at det 
finnes rasisme og hun synes det er 
viktig sak og jobbe for å bekjempe. 
Gjennom SOS Rasisme følte hun 
at hun kunne gjøre sitt bidrag i å 
arbeide mot rasisme.

Da Trine ledet lokallaget ble 
Krystallnatta markert to ganger, 
begge gangene med konserter og 
meget godt oppmøte. I perioden 
fra 2004 til 2006 ble det også satt 
i gang prosjekt med konfirma-
sjonundervisning, både for kirke-
lige og humanistiske konfirmanter. 
Prosjektene var vellykket både for 
deltakere og for lokallaget. I for-
bindelse med konfirmasjonsunder-

visningen ble det også sendt repre-
sentanter fra lokallagene i Molde 
og Kristiansund ned til Oslo. Dette 
for å delta på konfirmasjonsunder-
visningen som Konfirmantutvalget 
fra sentralt holdt i Moss. 

Prisvinner
I 2005 mottok Trine Strømme 

Ungdommens pris fra Kristian-
sund kommune for arbeid innen-
for organisasjonsarbeid. Trine fikk 
prisen for sin innsats som leder i 
Kristiansund SOS Rasisme, og 
prisen som var på 15.000 kroner 
ga hun til lokallaget. Denne har i 
senere tid kommet godt med på å 
opprettholde en meget god øko-
nomi som lokallaget nå har.

Lokallaget har vært nokså 
oppegående, til tross for stor 
gjennomflyt av aktivister. 
Det er blitt sendt aktivister til 
alle lokallagskonferanser og 
landsmøter som er arrangert siden 
lokallagets start. Det har også hatt 
flere antirasistiske aktiviteter 
og prosjekter, blant annet 
verveaksjoner med gitarspilling, 
vaffelsalg og ballongutdeling til 
barn. 

Krystallnatta viktig
En av de viktigste markeringene 

for Kristiansund SOS Rasisme har 
siden starten vært Krystallnatta, 
disse markeringene har fått stor 
oppslutning i nærmiljøet. De første 
gangene Krystallnatta ble markert, 
var det med konserter og fakkeltog. 

Konsertene på markeringene har 
fungert som gode trekkplaster og i 
flere tilfeller har tallet på oppmøte 
vært i overkant av 100 personer på 
markeringen. 

Kristiansund SOS Rasisme i dag
De siste årene har lokallaget 

bestått av en liten, men sammen-
sveiset kjerne av aktivister. Når 
flere av disse flyttet og begynte 
på skole rundt omkring i Norge 
høsten 2007, falt aktiviteten i laget 
drastisk ned. Selv om laget fortsatt 
var fungerende, var det veldig lite 
aktivitet fra høsten 2007 til våren 
2008. Men med ny glød og nye 
unge aktivister som tok over laget, 
ser vi nå klare tegn til igjen å oppnå 
stor aktivitet hos SOS Rasisme i 
Kristiansund.

Et lokallag som var nede
I en periode var lokallaget i 

Kristiansund nærmest inaktivt, 
men i slutten av mars ble det 
avholdt valg av nytt styre i 
lokallaget. Det nye styret besto av 
Tobias, Andrea og Iselin. Etter en 
stund trakk Iselin seg, og Linda 
kom inn istedenfor henne. 

Vi i det nye styret har store 
visjoner for SOS Rasisme i 
Kristiansund. Vi ønsker å satse 
på verving og å være synlige i 
byen. Etter landsmøtet ble det 
fort aktivitet igjen i Kristiansund. 
Vi hadde en liten verveaksjon der 
vi også delte ut flyere med litt 
informasjon om SOS Rasisme. 

Målet med aksjonen var ikke å få 
mange nye medlemmer, men å vise 
oss fram i byen og vise hva vi står 
for. Resultatet ble mange positive 
tilbakemeldinger og et par nye 
medlemmer.

Fast møtelokale 
i nytt ungdomshus

En gjeng ungdommer og 
kommunen hadde sammen startet 
opp et selvstyrt ungdomshus 
i sentrum av Kristiansund, 
Ungdomshuset i Storgata 34. 
Vi var kjapt ute og sikret oss 
møtelokale her. Lokalet deles med 
en del andre organisasjoner, men 
god planlegging fører til at alle er 
fornøyde. Ungdomshuset er også 
et fint sted å holde konserter og 
annen aktivitet rettet mot ungdom. 
Det er også mulighet for å spille 
biljard, bordtennis og airhockey 
på ungdomshuset. I kafeen får 
man kjøpt mat og drikke til lave 
priser.

Markering av merkedager
1.mai var vi fremdeles preget av 

lite aktive medlemmer og mangel 
på plakater, faner og flagg. Vi ga 
oss ikke av den grunn, og fikk 
samlet noen til å gå i toget under 
en av LOs faner som det sto «Nei 
til rasisme» på. I tillegg hadde vi 
en håndplakat med SOS Rasismes 
hånd på. Vi var nok ikke så synlige 
som vi kunne vært i toget dersom 
vi hadde hatt en bedre fane, men 

da vi delte ut flyers etter toget fikk 
vi likevel vist oss fram. For første 
gang opplevde vi å få negative 
kommentarer for det vi står for, det 
viser bare at det er nok å holde på 
med i Kristiansund.

17.mai var vi bedre forberedt og 
hadde bestilt opp en del materiell 
på forhånd. Styret startet dagen 
tidlig med å verve et par timer i 
sentrum samtidig som vi delte ut 
flyers. Resultatet ble hele 15 nye 
medlemmer, mye mer enn ved de 
tidligere verveaksjonene. Senere 
på dagen deltok vi i borgertoget. 
Vi var sju medlemmer som gikk 
i toget og vi hadde med oss flagg 
og håndplakater.

Framtidsplaner
I tiden framover satser vi på 

mange verveaksjoner, samt stands 
og konserter. Vi har erfart at lange 
aksjoner ikke lønner seg i stor grad 
her, fordi det er lettere å få med 
folk på de kortere aksjonene. 
Ellers skal vi skrive leserinnlegg 
og markere oss enda mer i byen, 
for det er å være synlig som er 
viktigst.

Om lokallaget
Kristiansund SOS Rasisme har 

rundt 178 medlemmer. Av disse 
er det rundt åtte aktive. Styret 
består av Tobias Skaaren som er 
leder, Andrea Nerland er sekretær 
og Linda Irén Faarah som er 
økonomiansvarlig.

Kristiansund SOS Rasisme
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Intervju med styremedlemmer i Kristiansund
Tobias Skaaren

Hvilken stilling har du styret?
– Jeg er lokallagets leder.

– Hvor lenge har du vært med i SOS Rasisme?
– I tre måneder.

– Hvorfor ble du med?
– Jeg syns det er viktig å sette fokus hvor ille rasisme og nazisme er, og jeg vil 

gjøre noe aktivt for å bekjempe det.

– Har du en aktivitet du vil anbefale for andre lokallag?
– Være synlige i byen gjennom mange verveaksjoner og spre informasjon om oss 

når vi verver. Verveaksjonene trenger ikke vare så lenge, det er ofte flere som møter 
opp om man ikke trenger å verve i flere timer.

Andrea Nerland

– Hvilken stilling har du styret?
– Jeg er sekretær

– Hvor lenge har du vært med i SOS Rasisme?
– I tre måneder.

– Hvorfor ble du med?
– Jeg syns det er viktig å delta i kampen mot 

rasisme og nazisme. Jeg har mange venner og 
bekjente som har hatt problemer i hverdagen på 
grunn av rasisme.

– Har du en aktivitet du vil anbefale for andre 
lokallag?

– Verve og være synlige.

Linda Irén Faarah

– Hvilken stilling har du styret?
– Jeg er økonomiansvarlig.

– Hvor lenge har du vært med i SOS Rasisme?
– Jeg har vært med i rundt to år.

– Hvorfor ble du med?
– Det er viktig å støtte kampen mot rasisme! Og i og med at 

jeg er gift med en somalier, har jeg fått føling med hvor viktig 
dette er, også her i Norge.

– Har du en aktivitet du vil anbefale for andre lokallag?
– Spre informasjon og vise at vi finnes! Ellers å verve mye.
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AV KRISTIAN ULYSES ANDAUR

Mye har endret seg siden starten 
i 1999 da kun 11 band var på 
scenen. I dag er listen lang og 
inkluderer alt fra store interna-
sjonale artister til mindre norske 
artister. Festivalen presenterer i 
dag konserter fra fem scener, i til-
legg arrangeres en egen klubbdag, 
øyanatt og øyakino.

I år startet det hele med Klubb-
dagen, tirsdag 5. august. Dagen 
inneholdt rundt 100 band fordelt 

på nesten 30 scener. Programmet 
var, som det bør være, preget av 
fremadstormende norske band, 
men også noen større navn sto på 
plakaten. På mange måter minner 
dette litt om Bylarm, men absolutt 
en fin anledning til å få med seg 
nye artister. 

Antirasisten var blant annet til 
stede på Blå, hvor Now We’ve Got 
Members sto på scenen. Bandet, 
som tidligere har spilt på «17. mai 
for alle», leverte som vanlig en for-
rykende konsert med elementer fra 
Balkan, araberfunk, rock og mye 
annet det er vanskelig å  sette ord 
på! Andre høydepunkter var Shi-
ning, Bonk og Rockettothesky. Se 
hele listen på festivalens hjemme-
side.

Festivalen
Som vanlig var festivalen utsolgt, 

og til tross for utsikter om både 
regn og torden ble parken raskt 
full. Kanskje ikke rart siden 
åpningsdagen inneholdt både artis-
ter som Grinderman (Nick Cave), 
Kaizers Orchestra og Iron & Wine. 
De fleste hadde nok kommet for 
å oppleve Nick Cave i Grinder-

mann. Sammen med medlemmer 
fra The Bad Seeds leverte gjengen 
en konsert som er langt mer rocka 
enn hva vi vanligvis forventer fra 
denne kanten. Og en forsto fort 
hvorfor kritikerne har lagt seg 
langflate for dette prosjektet.

På festivalens andre dag var det 
duket for gigantene Sigur Ros, 
Sonic Youth og Turboneger, 
men også andre høydepunkt som 
Animal Alpha og Jamie Lidell var 
å finne på programmet. Og stor 
stemning ble det! Spesielt leverte 
Jamie Lidell, som spiller en slags 
beintøff elektronika kombinert  
med soul og pop, en fantastisk 
konsert. Selv var mitt høydepunkt 
islandske Sigur Ros. Bandet, som 
synger på sitt egenkomponerte 
språk, førte publikum inn i sitt 
musikalske univers hvor vi ble 
fra første til siste tone.

På fredagen hadde nok de fleste 
gledet seg til N.E.R.D og My 
Bloody Valentine. Og det gikk 
som det måtte gå, det ble fantas-
tiske konserter! N.E.R.D tok like 
gjerne opp flere publikummere på 
scenen og da ble selvsagt publi-
kum revet med. Andre konserter 
som kan trekkes frem fra denne 
fredagen var Thom Hell, Super-
silent og selvsagt svenske Håkan 
Hellstrøm.

Øya- og «17. mai for alle»-
gjenganger Bigbang åpnet siste 
festivaldag med en akustisk 
konsert. Og dette var bare starten 
for en rekke strålende konserter. 

Blant dagens artister fant en Lars 
Horntveth m/KORK, Yeasayer, 
Isis og The Sonics før det hele ble 
avsluttet med Raga Rockers. Til 
tross for at rockerne ikke er ung-
dommer lenger klarte de å skape 
bra stemning, noe spesielt de over 
30 satt pris på. Og det blir nok ikke 
siste konsert fra denne gjengen 
heller, de kommer alltid tilbake! 
Med Raga Rockers var nok en fes-
tival over og det var ikke ufortjent 
at Michael Krohn og gjengen fikk 
æren av å avslutte det hele!

Øyanatt
Det finnes mange menneske 

med lakenskrekk og derfor har 
Øya laget noe som heter Øyanatt. 
Etter programmet er avsluttet kl 
23.00 i middelalderparken er det 
satt sammen en nattfestival på 
flere konsertsteder i Oslo. Her 
fikk en muligheter til å oppleve 
artister som Årabrot, The Notwist 
, White Williams, Original Silence 
og The Whitest Boy Alive. Minner 
igjen litt om Bylarm, men også en 
flott mulighet til oppleve artistene 
på klubben. En kan bli litt lei av de 
store scenene også.

Gjenbruk av artister?
I løpet av festivalen kritiserte 

blant annet VG at  årets festival 
hadde en høy reprisefaktor og 
gjorde gjenbruk av flere artister. 
Blant annet har navn som Big-
bang, Sonic Youth, Ane Brun, 
og Kaizers Orchestra tidligere 

opptrådt både 2 og tre ganger på 
festivalen. P3s musikksjef Håkon 
Moslet sa til VG: Jeg synes at det 
som av mange betegnes som Øyas 
styrke - satsing på norske navn - 
også gir festivalen en påtagelig 
svakhet. Det blir litt lite tilfang av 
nye artister, og litt mye gjenbruk, 
mener Moslet.

Antirasisten ser det derimot som 
helt naturlig at noen gjengangere 
kommer. Publikum vet å sette 
pris på sine favoritter og flere av 
artistene presenterer konsertene i 
ny form. Som for eksempel Big-
bang som spilte akustisk og Tur-
boneger som fremførte sin plate 
Apocalypse Dudes. Enkelte ting 
kan man bare ikke få nok av!

Det flerkulturelle
Øya-festivalen har de siste årene 

presentert en del band innenfor 
world-sjangeren og fra land uten-
for vesten. Dette synes litt mer 
fraværende i år. Riktignok finner 
et band fra Kenya og noen innslag 
fra Asia, men mange var det ikke. 
Antirasisten savner en litt større 
satsing på det flerkulturelle, og 
hvorfor ikke gjøre som Roskilde 
som til og med har hatt en egen 
scene for worldmusic. Det vil SOS 
Rasisme satt stor pris på!

Neste års festival finner som 
vanlig sted tidlig i august, et besøk 
anbefales.

Norske Kaizers Orchestra spilte for et utsolgt Øya. Foto: Paal Audnestad

Øyafestivalen 2008 

Fakta om Øya

- Øyafestivalen ble startet opp i 1999 
og finner nå sted ved Middelalder-
parken i Oslo.

- På den første festivalen sto Big-
bang Bronco Busters, Cato Salsa 
Experience, Gluecifer, Jaga Jazzist, 
Madrugada, Midnight Choir, P.I.K.E, 
Palace Of Pleasure, Ricochets og 
We på scenen. Har siden det utviklet 
seg til å bli en av Norges største 
festivaler.

- Grinderman, Tubroneger, Sonic 
Youth, N.E.R.D, Sigur Ros og Håkan 
Hellstrøm var blant headlinerene på 
årets festival.

- Utover selve festivalen arrangeres 
Klubbdagen, Øyakino og Øyanatt.

Mer informasjon finnes på http:
//oyafestivalen.com/

Fra Sigur Ros til Mayhem, fra Norge til Kenya, fra Black 
Metal til disco, fra solstråler til plaskregn, fra Kork til Bare 
Egil Band, fra Ingrid Olava til Sunn O))). 
Kontrastene var mange på årets festival, noe SOS Rasisme 
setter pris på. Her følger Antirasisten oppsummering av 
Øya-festivalen 2008.
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«Vi skal bare ut og reise»
Mangeårig SOS Rasisme-aktivist og 
forfatter Eli Sol Vallersnes er klar med 
en ny bok i høst. 

Boka handler om tre kvinner fra Norge, 
Marokko og Nigeria som alle har følt seg 
tvunget til å forlate sine hjemland. Alle de tre 
kvinnene opplever en flukt, og de har alle gode 
grunner til å flykte. 

«Vi skal bare ut og reise» handler om 
mennesker, møter, valg og reiser, og ikke 
minst «Festning Europa». I tillegg til at Europas 
asylpolitiske mur er med på å bestemme kvinnenes 
liv, ønsket forfatteren gjerne at den skulle være 
med rent fysisk. Den skulle være til å ta og føle 
på, piggtråden skulle være der, ståltrådnøstene, 
lyset over gjerdene om kvelden. Leseren får være 
med en av de spanske grensevaktene på jobb, og 
i tillegg får en også være med når flyktningene ved muren organiserer seg og klatrer over 
muren.

Boka kommer ut på Aschehoug forlag i slutten av august og skal være å få tak i i alle 
landets bokhandler.

 
MARI STINE JOHANSEN

Fårikål på tur
På 1970-tallet ble fårikål kåret til Norges nasjonalrett av «Nitimens» lyttere. Etter 
dette har denne fantastiske retten fått en egen festdag (siste torsdag i september) og 
en egen fanklubb. Fårikål nytes helst om høsten og fungerer både som festmat og 
hverdagsmat. AntirasisteN presenterer her en tradisjonell oppskrift og en spennende 
sydlig, chilensk variant. 

Dette er en herlig grunn til å samle familie og venner rundt bordet. Lag gjerne litt 
ekstra og spis det neste dag også, da smaker det enda bedre!

God appetitt!

• Rolf Undset Aakervik
• Almater forlag

Rolf Undset Aakervik 
er migrasjonspedagog 
og arbeider i dag som 
seniorkonsulent i stiftelsen 
Mangfold i arbeidslivet. I 
flere år har han arbeidet 
med temaet innvandrere 
og arbeidslivet. Han har 
tidligere utgitt bøkene 
«Fremmed på jobben?» 
(Tiden norsk forlag, 1992) 
og «Mangfold på jobben» (Gyldendal 
akademiske, 2005) i tillegg til temahefter, 
tidsskriftsartikler og debattinnlegg.

21. august lanserte Aakervik boka 
«Rasismen på norsk» på Almater forlag. 
Boka er både et innlegg til en pågående 
mediadebatt om rasisme og drøfter teorier 
omkring rasistisk diskriminering og er 

i hovedsak rettet inn mot 
ungdom. 

Etter hvert kapittel er det 
spørsmål som kan gi leseren 
muligheter til å tenke over 
og drøfte det som er skrevet. 
Derfor kan boka både brukes 
i undervisningssammenheng 
og i diskusjoner om hvordan 
motvirke rasisme og annen 
diskriminering som kan få 
rasistiske følger. Mange 
aktuelle hendelser og politiske 

diskusjoner tyder på at forståelsen av hva 
som er rasisme ikke er gjennomtenkt til tross 
for at FN’s konvensjoner, Europarådet, det 
norske lovverket og regelverket i mange 
avtaler og overenskomster er meget klare 
i sine definisjoner av hva som er rasistisk 
og/eller etnisk diskriminering. 

KRISTIAN ULYSES ANDAUR

Musikk for Ashok

«Chilensk fårikål gryte» (4 personer)

Fårikål lages i ulike varianter over hele verden så hvorfor 
ikke prøve en søramerikansk variant?! 

Du trenger:
- 1 pakke bacon
- Litt olje
- Ca 800 g benfritt lammekjøtt
- Et glass rødvin
- 2 dl vann
- 1 hodekål
- Salt og pepper
- ½ ts allehånde

Slik går du frem:

1. Kjøttet skjæres i store biter, baconet i små. Stek først 
bacon i litt olje og lammekjøttet i fettet fra baconet.

2. Legg dette over i en stor gryte og hell på vin og vann. 
Legg på lokk og kok opp.

3. Kålen skjæres i båter og legges over kjøttet. Kok 
videre i ca 1 time til kjøttet er mørt. Smak til med pepper, 
salt og allehånde.

Server kjøtt og kål på et eget fat med sausen ved siden 
av. Serveres med ris og lyst brød.

«Fårikålfest» (4 personer)

Du trenger:
- 2 kg fårikålkjøtt
- 2 kg hodekål i båter
- 2 ts salt
- 2 ss hel pepper
- ca ½ liter med vann

Slik går du frem:

1. Kjøtt og kål legges lagvis i en kjele. Mellom lagene 
strør en salt og pepper. Dersom du ønsker en tykkere 
saus kan du ha litt hvetemel mellom lagene.

2. Hell på kokende vann og la gryten trekke på svak 
varme. Pass på at gryten ikke koker seg tørr. 

3. Fårikålen er ferdig når kjøttet er mørt og løsner fra 
beinet

Server fårikålen på en varm tallerken med poteter til. 
Dette er en sikker suksess!

Kristian Ulyses Andaur

Fårikål
• Fårikål har egen 
offisiell festdag siste 
torsdag i september

• Fårikålens egentlige 
opprinnelse er ukjent 
og dukker først opp i 
kokebøker på slutten av 
1800-tallet

• Over 70 prosent av 
Norges befolkning 
spiser fårikål minst en 
gang i året!

• Norge har i følge 
Guiness rekordbok 
verdensrekord i 
fårikålkoking. Denne 
porsjonen besto av 500 
kilo lammekjøtt, 450 kilo 
kål, 10 kilo salt og 2 kilo 
pepper, gjennomført 
på Stortorvet i Oslo 30. 
september 2004 (se: 
http://www.matprat.no/
artikkel.aspx?artid=9
500).  

Kilde: Fårikålens venner, 
Opplysningskontoret 
for kjøtt

– Har ditt arbeid i 
SOS Rasisme 
påvirket boka?

– Ja, det er helt 
klart. Jeg jobbet 
mye med Sche-
ngen da jeg satt 
i Landsstyret og 
har fulgt med på 
utviklingen av 

EUs flyktningepolitikk siden, sier Eli Sol 
Vallersnes til AntirasisteN.

– Jeg gjør alltid mye researcharbeid i 
forbindelse med en bok. Denne gangen har 

det handlet mye om sette seg inn i vilkårene 
for dem som prøver å krysse Europas 
grenser. Jeg har reist både til grenseområdet 
ved Ceuta og til flyktningemottak på 
Kanariøyene i forbindelse med researchen. 

– Underveis innledet jeg et samarbeid med 
SOS Rasisme slik at det stoffet jeg jobbet 
med både kunne komme boka til nytte og 
bli brukt til å skrive artikler og til å holde 
foredrag. Jeg har prøvd å nå ut til flest mulig 
med den informasjonen jeg samlet inn blant 
annet gjennom prosjektet «All different all 
equal».

«Rasisme på norsk» 

Fredag 12. september arrangerer 
lokallagene i Lørenskog konsert til 
støtte for Ashok. 

Målet er å samle penger og underskrifter 
for å få den norsk-tamilske gutten hjem 
fra Sri Lanka.

Konserten, som finner sted på 
aktivitetshuset Volt, er et samarbeid 
mellom skolelagene på Fjellsrud og 
Hammer og Lørenskog SOS Rasisme. 

Dørene åpner kl. 20.00 og programmet 

varer helt fram til midnatt.

Følgende artister var klare da AntirasisteN 
gikk i trykken:

Tonna Brix
m.a.y.
Nomber 5s
OSLO INN
Amazone

Les mer på:
www.sos-rasisme.no/lorenskog
www.sos-rasisme.no/ashok

• 1000 asylsøkere 
på militærøy?
UDI vurderer å opprette Norges største 
asylmottak på Andøya i Nordland. 
De gamle militærleirene kan romme mellom 
500-1000 asylsøkere med mange forskjellige 
etnisiteter. Beboere på Andøya stiller seg 
kritisk til opprettelsen av mottaket, spesielt 
med tanke på størrelsen på plassen, melder 
NRK.  

• Rasisme stopper nattbussen i Grenland
Telemark kollektivtrafikk stopper nattbussen siden utskjel-
ling med rasistiske undertoner, drikking på bussen, spy og 
knusing av flasker blir vanligere og vanligere, melder Varden 
1.august. 
– Rasisme på nattbussen har blitt vanlig. Vi får vondt av å se 
hvordan sjåførene blir behandlet, selv om de også til tider kan 
være frekke. Vi ønsker at alle kan skjerpe seg, slik at vi kan 
fortsette å ta bussen trygt hjem, sier ungdommene Martine 
Gulliksen og Tommy Andersen til avisa.

• Gangås kritiserer regjeringen
Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås 
kritiserte 8.august regjeringen for ikke å ta rasisme på alvor. 
I en kronikk i Aftenposten skrev hun at kartlegginga om 
diskriminering i offentlig sektor, som ble lovt etter fjorårets Ali 
Farah-sak, langt fra er grundig nok og at oppfølgingen som 
blir gitt, er for dårlig.
- Regjeringen og departementene tar ikke rasisme og diskri-
minering på alvor, skriver Gangås, og flere politikere – også 
fra regjeringspartiene - støtter Gangås i kritikken.
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SOS Rasisme på festivalturné

Rock&roll og verving i 
vakre Arendal

Hovefestivalen har i løpet av rekordtid 
klart å nå den prestisjefylte æresplassen som 
Norges desidert største musikkfestival. Seks 
aktivister fra SOS Rasisme var så heldige at 
de fikk gratis festivalpass mot at de vervet 
medlemmer i Arendal sentrum. Totalt blei 
det verva 1300 medlemmer, og SOS Rasisme 
var godt synlige i byen.

Kristiansand
For første gang på mange år ble det 

ingen Quart-festival i Kristiansand. 
Dette var skuffende for de fem 
aktivistene som skulle ta turen ned 
til Sørlandets hovedstad, for å spre 
det antirasistiske budskapet og lytte 
til flott musikk. Men avlysning av 
Quarten klarte ikke å sette en demper 
på ververne som dro nedover. Ved godt 
mot og vel vitende om det nydelige 
været som var spådd til Kristiansand 
den første uken i juni dro Nasim, 
Sondre, Lill Mari, Bjørn Terje og 
Ørjan nedover med vervesmil om 
munnen. Turen bestod av strålende 
vær, grilling, musikk i Kristiansands 
gater og mange smilende nyvervede 
antirasister. Ververne fikk seg også 
en fin opplevelsestur til Grimstad 
og Lillesand med Lill Mari som 
leiebilsjåfør, dette fordi verveånden 
måtte testes ut i Sørlandets små perler 
når parkeringsvaktene ikke likte 
antirasister i Kristiansand. Til tross 
for avlyst festival, ververe som ikke 
kjente hverandre fra før av og sure 
parkeringsvakter som ikke lot oss få 
verve i gatene, konkluderes det med 
at turen var vellykket.

Moldejazz
Som aktivist i SOS Rasisme får man oppleve mye. Under 

årets Moldejazz var fire aktivister sendt til festivalen for 
å verve medlemmer i Molde sentrum. Til tross for sterk 
nedbør blei det skikkelig sommerstemning med gitarspilling 
og sang rundt bålet, og konsertene var av ypperste klasse. 
Totalt blei det verva i overkant av 1000 nye medlemmer til 
SOS Rasisme.

Vellykka verving i 
Østfold

Årets sommerverving i Østfold 
har vært vellykka. Vi har verva i 
Fredrikstad, Indre Østfold, Moss 
og Halden. Rundt 1000 østfoldinger 
har i sommer meldt seg inn i SOS 
Rasisme, og vi skal nok klare å 
verve flere i Østens perle før høsten 
er over oss. 

Øyaverving 2008
I år var vi sju ververe som dro på Øyafestivalen 

i Oslo i august: Jon Trygve Bergsåker (festival-
sjef), Mehrnaz Bamdadsoofi, Nina Bahar, Mats 
Estensen, Lill Mari Mundal, Sondre Sæbjørnsen 
og Tina Gjersvik. Været varierte, noe som satte 
en naturlig demper på vervingen da det regnet. 
Trass i dette møtte vi mange positive folk i 
Oslo sentrum, og vi koste oss med konsertene 
på kveldstid.

Skjærgårds-
gospel

Ververne som dro til nydelige 
Risøya utafor Tvedestrand 
var virkelig heldige med 
været. Skjærgårdsgospel ble 
i år arrangert der for noen 
og tjuende gang. Den kristne 
musikkfestivalen trekker flere 
tusen glade ungdommer vært 
år og er et svært viktig sted for 
SOS Rasisme.

Der treffer vi nestekjærlige og 
innsatsvillige ungdommer. For 
utenom et veldig imøtekommende 
festivalpublikum ble SOS 
Rasismes aktivister møtt av 
et strålende, gudebenåda 
sommervær når de ankom 
Sørlandet. 

Dessverre satte festivalledelsen 
restriksjoner på hvor aktivt vi 
kunne verve. På tross av dette, 
klarte vi allikevel å komme 
i kontakt med rundt 1200 
ungdommer som ønska å vise 
sitt antirasistiske sinnelag.

Slottsfjellfestivalen 
Vi var en gjeng på seks aktivister som dro til 

solfylte Tønsberg for å verve nye antirasister 
til SOS Rasisme. Det flotte været, positive 
mennesker og kule konserter bidro til at vi fikk 
vervet 882 medlemmer på de tre dagene vi var 
der. Vi kan også tilføye at en av våre aktivister 
fikk til og med feiret sin bursdag der, og fikk 
en gave i form av at vi nådde vår målsetning 
etter andre dag. Slottfjellfestivalen var veldig 
vellykket, og vi kommer absolutt til å stille opp 
neste år også.

Trøndersommer
I juni inntok fem ivrige aktivister Trondheims 

gater for å spre det antirasistiske budskapet 
og verve flere medlemmer til Trondheim SOS 
Rasisme. Vi har, som mange er kjent med, kjøpt 
et nydelig kontor i Trondheim og er i ferd med 
å bygge opp et sterkt og solid SOS Rasisme i en 
av Norges vakreste byer. I den forbindelse er det 

viktig å få opp medlemstallet vårt og få flere akti-
vister. Med det som en motivasjon klarte Andreas, 
Tina, Kenneth, Therese og Nina og verve over 
2000 medlemmer. 

Dessuten ble vi kjent med flere antirasister som 
aktivt ville være med i vårt målrettede arbeid. 
Trondheimsvervinga ble med andre ord en stor 
suksess og vi gleder oss til å høste fruktene av 
vårt og alle aktivistenes arbeid.

Også denne sommeren har 
SOS Rasisme besøkt festivaler 
og stått på gatene i byer over 
hele landet. I år og tidligere år 
har vi gjort dette for å verve flere 
medlemmer til organisasjonen. 
Hvis vi skal være en bred 
organisasjon med sterk folkelig 
forankring, er det er viktig å 
være der hvor det er folk  og 
hva passer vel bedre til dette enn 
solfylte festivaler og folkefulle 
gater? 

Dette er også en strålende måte 
å markere vår organisasjon på. 
Jeg kan med glede meddele at 
jakkemerket til SOS Rasisme, 
som vi deler ut mens vi verver, 
har prydet mange klesplagg 
denne sommeren.
  
HÅKON BJØRGO

FESTIVALANSVARLIG 2008

Fjølfæst 
En gjeng aktivister fra Østlandet tok turen til Drammen i 

juni for å verve folk til SOS Rasisme på skateboardfestivalen 
Fjølfæst. Miljøet rundt festivalen var åpent og inkluderende, 
og vi fikk vist at det ikke er plass til rasisme og nazisme, 
også i slike utfordrende ungdomsmiljøer. 

Foto: Thomas Skytterholm

Foto: Rebecca B. Gjertsen

Foto: Mats Estensen



 SEND E-POST TIL AVGRUNNEN ...  avgrunnen@gmail.com

I mars kom Feilskrittpartiets nye feilfrie 
forslag til ny utlendingslov, i den forbin-
delse har vi gjort et lite intervju med 
Feilskrittpartiets feilfrie innvandrings-
politiske talsmann Per Jalla Harmundsen.

+ Per Jalla, hvordan var det å ta over arbeidet til 
stålmannen Per Sandberg? Spør jeg.

- Som å hoppe etter Wirkola, svarer Jalla med sjarm i 
blikket.

Per Jalla Harmundsen sitter foran meg som en engel 
skåret ut i marmor. Med intense vakre øyne, et skjevt smil 
og høyre øyenbryn løftet på ekte Elvis-vis. Han ser ut som 
en arisk skjønnhet på en opplysningsplakat fra Tysklands 
storhetstid, der han sitter og smånipper til sin Gin & Tonic.

- Du vet det, sier han, at om fem år er det Arbeiderpartiet 
som kommer med dette forslaget.

Jeg stivner, hvordan i all verden kan han påstå noe slikt?
+ Hva mener du? Undres jeg.
Jalla smiler skarpt før han svarer: 
- Dette er et eksempel på sosialistisk byråkrati, det handler 

om det Pål Sandberg tidligere har skrevet i denne spalten, 
om snillismens svakhet, som egentlig bare er en naturlov. 
Historien selv viser dette: I hele Feilskrittpartiets levetid har 
vi blitt ansett som rasister og ytterpunktet i innvandringsde-
batten. Men som tida går praktiserer og mener Arbeiderpar-
tiet omtrent nøyaktig det samme som Frp gjorde for fem år 
siden. Hva i all verden skal vi med dette tannløse sosialistiske 
mellomleddet? Er vi nødt til å vente i fem år før nødvendige 
tiltak blir gjennomført?

Ordene henger igjen i lufta, jeg blir brått usikker og klam 
i hendene, skal jeg svare?

+ Øøh, jeg veit ikke… øøh… Stotrer jeg fram.
- Ved neste valg får vi en borgerlig regjering med Høyere og 

Feilskrittspartiet, da vil vi få mer fart på sakene, men kampen 
mot Islam blir ikke vunnet av den grunn. Høyere lider fortsatt 
av snillistiske ideer fra etterkrigstiden, med fagbevegelsen 
som tankepoliti. 

Jalla preker ustanselig før jeg, som endelig har kommet til 
hektene igjen, skyter inn:

+ Så det er ingen lys i tunnelen?
- Det ser mørkt ut må jeg innrømme, men ifølge Human 

Shight Service så har vi ennå noen år på oss før Norge har en 
terroristisk statsmoské. Så folk bør begynne å stemme riktig 
snart, konkluderer Harmundsen med en alvorlig mine. 

Det skjeve smilet har blitt erstattet med en sammenbitt, 
men fortsatt maskulin munn i det markerte kjevepartiet. 
Elvis-øyenbrynet er borte, og igjen sitter rynker og furer 
som uttrykker bekymring og sinne.

Under intervjuet har Per Jalla gått fra å være skjønn og blid, 
til alvorlig, men fortsatt usedvanlig vakker. Jeg blir nervøs 
og bestiller to nye GT.

Jeg prøver å skjerpe meg, jeg skal jo være profesjonell. Det 
er en grunn til at de sendte nettopp meg til dette intervjuet. 
De sender alltid de beste journalistene for å intervjue mektige 
Frp-politikere. Journalister som kan det å stille de avslørende, 
kritiske spørsmålene.

+ Så til sakens kjerne Harmundsen, sier jeg for å virke 
rutinert, men tydelige brist i stemmen avslører min ner-
vøsitet. + Denne utlendingsloven, dere sier at formålet 
er å begrense innvandringen, burde ikke formålet være 
å gi asylsøkere en individuell og god behandling av søk-
naden?

I motsetning til meg er det tydelig at Jalla ikke viser et snev 
av usikkerhet, og svarer trygt: 

- For det første, så må vi slutte å se på innvandrerne som 

indivi-
der, de er en 
kollektiv gruppe som 
gir kraftige utslag på krimi-
nalstatistikken. For det andre, så gjør vi her ikke noe annet 
enn å kalle en spade for en spade. I praksis er det dette som 
også er formålet til de rødgrønne, bortsett fra at de er totalt 
inneffektive.

+ Kremt... Så til deres andre punkt, «Stopp familiegjen-
forening», er dere ikke litt slemme her da? Jeg stiller 
spørsmålet i et konfronterende tonefall.

- Hehe, begynner Per Jalla, og det går opp for meg at han 
ikke føler seg spesielt presset. - Vi er nok de snille her. På 
den ene siden vil dette hindre at slemme innvandrermenn 
henter små ynkelige burka-jenter til Norge. Mens på den 
andre siden vil fortsatt forelskede norske menn ha muligheten 
til å hente sine likestilte forelskede damer hjem fra Thailand. 
Er det ikke vakkert?

GTen min har kommet, og jeg er halvveis nede i den i løpet 
av få sekunder. De alvorlige furene i Per Jallas ansikt er borte, 
og tilbake sitter marmorengelen og gleder seg til det neste 
naive snillistspørsmålet han kan avvæpne.

+ Til punkt tre «Asylkutt», begynner jeg, og håper stem-
men klarer å bære fram hele spørsmålet, hvordan skal 
asylsøkere klare å få asyl med disse reglene? 

Jeg klarte det på håret!
- Det er nettopp det, at det klarer de ikke! Han humrer og 

bryter ut i et lykkelig latterbrøl, før han fortsetter. - Med 
denne regelen i boks, vil kun de som har en kvittering fra 
sine myndigheter, som sier at «Vi torturerte vedkommende 
før han flyktet, og vil uten tvil ta hans liv ved retur», kunne 
ha en reell mulighet. Men selv da vil det være vanskelig, for 
den kvitteringen vil jo åpenbart være en forfalskning.

«Genialt» tenker jeg, og klarer ikke unngå å le jeg også. Så 
sitter vi sammen og ler en sindig latter noen minutter, før vi 
fortsetter intervjuet.

Nervøsiteten er borte, GTen gjør jobben sin. Jeg stiller 
intervjuets siste spørsmål uten å bry meg om hvordan han 
med enkelthet kommer til å avkle det. 

+ Altså, punkt 4 «Utkastelse», dette må da være 
slemt?

- Negrene kan sendes til Afrika, araberne til Arabia, sjings-
hongene til Sjingsjongland osv. Det er snillere det, enn å la 
dem bli her, syns nå jeg.

Med disse kloke ordene avslutter Per Jalla Harmundsen 
intervjuet, setter fra seg den tomme drinken og forlater 
lokalet.

Jeg blir sittende å tenke på hans åpningsreplikk, den om å 
«hoppe etter Wirkola», og kan bare trekke én slutning: Espen 
Bredesen hoppa lengre.

TV DO-journalist
Geir Doen

AG-lista
1. FrP har kommet med forslag til ny utlen-
dingslov, og Fremskrittpartiets
innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy 
Amundsen, har følgende utsagn til VG,
07.04.08:
- Vi ønsker å unngå analfabeter og andre 
ressurssvake grupper som vi ser ikke 
greier å tilpasse seg i Norge. De få som 
vil komme, er de vi vet vil kunne tilpasse 
seg.
- FrP ønsker å begrense antallet asylsø-
kere til under 100 i året.
- Det er feil at asylsøkere får bli i Norge 
av humanitære grunner eller helseproble-
mer.

2. Fremskrittpartiets gruppeleder i Arendal, 
Arne Austenå, til Agderposten 09.04.08:
- Innvandringen er altfor omfattende, og 
den er blitt et samfunnsproblem.

3. (daværende) Arbeids- og inkluderings-
minister, Bjarne Håkon Hanssen, forsikret 
til Dagsavisen, etter å ha varslet fl ere 
(kremt) kontroversielle tiltak for å begrense 
asyl»strømmen», 08.05.08:
– Men personer som har behov for 
beskyttelse skal selvsagt få det. (Phu 
- Red)

4. Fremskrittpartiets innvandringspolitiske 
talsmann, Per Willy Amundsen, til VG
14.05.05, ang. oppslag om at kommuner ikke 
får dekt nok utgifter til asylmottak:
- Norge har rett og slett ikke kapasitet til 
å integrere så mange innvandrere.
Konsekvensen vil bli at hele det norske 
samfunnet endres i retning av et mus-
limsk land (mao. Muslimene styrer alle-
rede statens bevilgninger til asylmottak. 
– Red.)

SOM Å HOPPE 
E T T E R
WIRKOLA
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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

På ressurssidene våre for 
lokallag finner du også en 
rekke maler for nedlasting.
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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!

Navn: ______________________________

Adresse: ___________________________

Postnr. / Sted: _______________________

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

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo

Adressaten betaler

for sending i Norge

Distribueres av  
Posten Norge

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

___stk T-skjorte «Knus nazismen» (hvit m. s trykk) (str XL) kr 90,-
herav  ___ L/XL ___ XL/XXL
___stk T-skjorte «SOS Rasisme T-Skjorte (svart m. gul trykk)» kr 90,-
herav ___ 14/16 ___ S/M ___ M/L ___ L/XL

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

___stk Nøkkelbånd kr 25,-

___stk Lightere kr 10,-

___stk Klistremerke «Ikke mobb ...» kr 4,-
herav ___gul ___svart ___rød
___stk Klistremerke «Ikke mobb ...», 
bilmerke (gult) kr 15,-
___stk Klistremerke 
«Kast søppelet» kr 15,-

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

Navn: _____________________________________________

Adresse: ___________________________________________

Postnr/ sted: ________________________________________   

Underskrift:  ________________________________________

Tlf: _____________ E-post: ____________________________

Sendes: SOS Rasisme, boks 297, 5501 Haugesund
 Tlf: 52 71 21 75
 Faks: 52 71 21 62
 Epost: ou@sos-rasisme.no
Materiell kan også bestilles på internett, www.sos-rasisme.no
Privatpersoner må forhåndsbetale materiellet. 
Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.
Lokallag: Hvis gjeld pluss bestilling overstiger 4.000 kr, krever vi 
at lokallaget betaler sin gjeld før ny bestilling går fra oss.

___stk Hettegenser kr 192,-
herav ___ S ___M ___L ___XL
___stk Strykemerke til klær 25,-

Sudoku  
5 8 4

8 5 7 9 1
6 3 7 5

5 9 3
7 3 8 5 1 6 9
6 3 7
1 6 9 7

8 4 7 5 1
3 2 5

PSYKOLOGISK
lett påvirkelig
lett påvirkelig

stødig nå

de prøver seg
de øver seg

men vi har sterk medisin:
mennesker

hver gift
sin motgift

hvert mørke
sitt lys

hver tomhet
fylles

de skremmer ikke oss

Ola Bog

Aksel Strand Sefring til minne

Aksel Strand Sefring, �15.07.1991 †01.06.2008, ble bisatt i Nit-
tedal kirke 11. juni 2008. SOS Rasisme kondolerer til familien og 
de som sto ham nær.

Aksel ble med i SOS Rasisme i 2007. I løpet av høsten startet han 
Nittedal  SOS Rasisme, lenge etterlengtet i kommunen på Romerike. 
Vi husker Aksel som en positiv og svært engasjert gutt, som ønsket 
å bygge et antirasistisk miljø der han bodde. 
Han tok tak i lokale saker, som utbredt hverdagsrasisme og nazistisk 

aktivitet. Våren 2008 jobbet han også iherdig med forberedelsene til 
SOS Rasismes «17. mai for alle».

Det er ufattelig trist å miste en antirasist i så ung alder. Vi håper at  
Aksels minne kan inspirere ungdom i Nittedal og på Romerike til å  
fortsette den viktige kampen han startet.

Generert med Ksudoku. 

Sudoku  
2 3 1 4 5

6 2
5 3 9

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

2 9 6
4 1
7 9 6 5 4Antirasistisk gruppe 

Fredrikstad
Lokallaget er rimelig nytt, men har allerede rukket 
å ha vervekampanje i byen. Aktivistene har også 
deltatt på sommerverving i de andre Østfoldby-
ene. Planer fremover er å etablere et aktivt og 
sterkt lokallag med fokus på ungdom. Det vil også 
bli fokus på verving framover.

Ålesund SOS Rasisme
Det siste halve året er det blitt vervet i 
byen i Ålesund. Aktivistene deltok på 
de 11. ordinære landsmøtet til SOS 
Rasisme i april. De har også hatt regel-
messige møter til tross for at de ikke har 
noe fast kontor enda. Planer fremover 
er å delta på Lokallagskonferansen i 
Drammen i begynnelsen ev september, 
og regionskonferanse senere i høst. 
Aktivistene håper også å delta på en 
eventuell tur til Salem i desember. Ellers 
vil lokallaget delta på det som skjer av 
ting både lokalt, regionalt og sentralt.

Studentlag av SOS Rasisme 
Trondheim
Studentlaget i Trondheim har hatt en lang som-
merferie, men er nå klar for høstseongen. Planer 
framover er å holde en studiesirkel om rasisme, 
og de kommer til å bruke mye tid på å mobilisere 
folk til dette. 
Det første møtet kommer til å ha tema «inn-
vandring og kriminalitet». De kommer også til å 
bruke mye tid på å få flere folk til aktive i både 
studentlaget og lokallaget i Trondheim da disse to 
lagene jobber tett sammen. 
De skal også delta på lokallagskonferansen i 
Drammen.

Øvre Eiker SOS 
Rasisme
Planer fremover er 
å verve i gatene i 
Drammen, og så 
klart delta på lokal-
lagskonferansen. 
Det er dette laget du 
vil møte som verts-
lag ved konferansen 
og dette ser de frem 
til. Det blir også 
planlagt å avholde 
Krystallnatta i Øvre 
Eiker i år.
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