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Årsmelding 2008
Det er lokallagene i SOS Rasisme som utgjør ryggraden i fylkeslaget, og de har valgt å 
bygge et fylkeslag i Oslo som først og fremst legger forholdene til rette for sterke lokallag.
Kampen mot rasisme først og fremst må foregå på lokalplan.

Det  meste  av  utgifter  til  denne  aktiviteten  går  direkte  på  driftsbudsjettet,  dette  er  for 
eksempel snakk om trykking av plakater, materiell til paroler og håndplakater eller kaffe til 
møter.

Møter med nye aktivister
Alle som meldte seg som aktive ble i løpet av et døgn kontaktet av fylkeslaget. Fram til 1.8 
hadde Nasim Ahzami ansvaret, da Benedikte Løvli tok over ansvaret. Det ble i de fleste 
tilfellene holdt personlige møter med hver enkelt.

Kontor og møtelokale
Fylkeslaget deler kontor og møtelokale i Pilestredet 29A med sentralt. Fylkeslaget er den 
største brukeren av møtelokalet, og fylkeslaget lar alle lokallagene i Oslo bruke kontoret 
gratis.

Hjelp til å starte lokallag / hjelp til drift av lokallag
Spesielt nye lokallag fikk mye oppfølging 2008. Dette er sentralt:

 Hjelp til å legge planer for aktiviteten
 Hjelp til å opprette bankkonto
 Hjelp til å føre regnskap

Studier
Mye opplæring av nye aktivister skjer fortløpende, men vi arrangerte i tillegg studiemøter 
på kontoret og støttet opp under mange sentrale kurs.

Årsmøter og delegatvalgsmøter
Lokallagene  må  velge  delegater  til  landsmøtet  og  fylkesårsmøtet  på  innkalte 
medlemsmøter. I januar/februar hadde vi en kampanje for å få flest mulig lag til å avholde 
delegatvalgsmøte og årsmøte i lokallaget.

Markeringsdager
Fylkeslaget sto for markeringer i forbindelse med de sentrale markeringsdagene:

 26./27.  januar – den internasjonale holocaustdagen /  Bål  for  Benjamin.  Her var 
målet  små  markeringer  i  skole  eller  nærmiljø.  Vi  bisto  med  praktisk  hjelp  og 
kontoret vårt ble brukt til å lage materiell i forbindelse med markeringene (Bildet fra 
markeringen ved Katedralskolen, 26. januar under)
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 8. mars – deltakelse med egen parole i 8. mars-toget og samling etter toget (bilde 
under til venstre)

 1. mai – frokost og deltakelse med egen parole i 1. mai-toget
 17. mai for alle (bilde over til høyre) – dette arrangementet bør ikke trenge noen 

nærmere presentasjon. I 2008 var det dessverre svært dårlig vær. Likevel var rundt 
6500 personer innom vår feiring av nasjonaldagen. 118 aktivister deltok i arbeidet 
på  selve  dagen,  samt  et  30-talls  artister.  I  tillegg  deltok  30-40  personer  på 
planlegging og forarbeid til arrangementet.

 9.  november –  Krystallnattamarkering (bilde over til  venstre  – tradisjon tro  leste 
Petter Lindbæk dikt) – Fylkeslaget arrangerte dette i samarbeid med Det Mosaiske 
Trossamfund. I 2008 var det etterarrangement med konsert på «Fabrikken».
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Fylkeslaget har arrangert  en rekke markeringer i  forbindelse med aktuelle saker, noen 
eksempler fra 2008 er:

● Støttemarkeringer for Ashok (Bilde over til venstre, fra markeringen 1. februar)
 Støttemarkeringer  for  Fozia  og Abbas (bilde over  til  høyre,  fra  markeringen 26. 

januar)
 Markeringer i forbindelse med behandling av rasismesaken mot Vigrids Tore Tvedt. 

(Bilde under til venstre fra markering utenfor lagmannsretten 2. mai)
 Flere markeringer til støtte for MUF-erne i samarbeid med de kurdiske gruppene i 

SOS Rasisme (bilde under til høyre fra markeringen 22. desember)

I tillegg har fylkeslaget hjulpet lokallag med lokale arrangement i bydeler og på skoler. 
Blant annet hjelper vi med trykking av plakater og løpesedler, og vi låner lydanlegget og 
strømaggregatet til fylkeslaget ut gratis til våre lokallag.

Vi var også med å arrangere høring på Stortinget om å anerkjenne folkemordet i Halabja/ 
Anfal, 13. mars (bilde under til venstre) og vi har hatt mange ulike besøk til oss. Alt fra 
skoleelever  som  skriver  oppgaver  eller  lager  medieprosjekter  til  en  stor  gruppe 
ungdomsarbeidere fra Sør-Tyrol (bildet til høyre)
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Ofre for rasisme
Fylkeslaget får mange henvendelser fra folk som blir 
utsatt for rasisme selv, eller som kjenner folk som har 
blitt utsatt for rasisme.

Vi  har ingen ønsker  om å bli  et  senter  der folk kan 
legge  fram  sine  problemer,  slik  at  vi  kan  løse 
problemene på vegne av dem.
Vårt  ønske  er  at  folk  skal  aktivt  ta  tak  i  sin  egen 
situasjon,  at  flere  skal  organisere  seg  og engasjere 
seg i saker.

Darioush (bilde til høyre), ble offer for rasistisk vold på 
Shell-stasjonen på Manglerud sommeren 2008.
Vi  tror  folk  som opplever  slike ting har  mye å bidra 
med i kampen mot rasisme. Vår reaksjon da han tok 
kontakt med oss, var derfor ikke bare å lytte til han og 
støtte hans sak. Men vi ønsker at hans erfaring skal 
komme andre til gode, og han har stilt opp og gitt av 
sin erfaring.

Det er mange saker, om enn ikke alltid like brutale. De fleste vi snakker med ønsker å 
være anonyme. Men mange går fra å være et offer til å bli en aktivist.

Med antirasistisk hilsen

Trond Thorbjørnsen
Fylkesleder

Kopi til:
- post ut
-
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