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Ei Hvitbok
om hva som skjedde på
Krystallnatta i Oslo 2004

I dette heftet har vi samlet alt stoff som omhandler Krystallnatta i Oslo 2004, og påstandene
om utestenging av jøder. Vi har samlet  både artikler fra aviser og nettaviser, leserinnlegg,
pressemeldinger fra oss og andre og noen debattinnlegg.
Dersom det er vesentlige artikler som ikke er med, gi oss tips om det.

Jøder uønska?
Under  markeringen  i  Oslo  den  9.  november  ble  noen  medlemmer  av  det
innvandringsfiendtlige partiet «Demokratene» stoppet av politiet da de kom med et israelsk
flagg. Krystallnattkomiteen i Oslo hadde på forhånd gjort det klart at israelske flagg ikke var
ønsket i toget, på samme måte som palestinske flagg fordi dette ville bryte med det vedtatte 
parolegrunnlaget.  Krystallnattmarkeringen er  en dag hvor  vi  minnes  Holocaust  og trekker
parallellene til rasismen og nazismen i dagens Norge, ikke en markering for eller mot staten
Israel.

Hva skjedde i fakkeltoget?
Like før togavgang fra Jernbanetorget, ca. 19.15, ble arrangørene gjort oppmerksom på at en
gruppe motdemonstranter fra Demokratene, med Israelske flagg, hadde blitt stoppet av politiet
ved  Stortinget.  Fakkeltoget  fra  Jernbanetorget  gikk  rolig  for  seg,  uten  noen  form  for
provokasjoner. I arrangementet deltok folk i alle aldre med vidt forskjellig bakgrunn. Både
jøder og andre som bar davidstjerner i toget,  muslimer, kristne og ikke-religiøse antirasister
gikk side om side.

Oppsummering
1. Vi nektet aldri davidstjerner eller andre religiøse symboler i toget

2. Jøder og alle andre som ønsket å stille seg bak en av parolene var hjertelig velkomne.

3. Israelske flagg var ikke ønsket i toget, på samme måte som palestinske flagg. Dette ville
bryte med det vedtatte parolegrunnlaget.

4. Demokratene, som annonserte at de ville stille med en politisk provokasjon, var uønsket i
toget.
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Pressemelding fra Demokratene 09.11.04: ”Medlemmer av
Oslo vil markere Krystallnatten”

Medlemmer av Oslo vil markere Krystallnatten 

Tirsdag 9. november er det 66 år siden nazistene rettet en rekke brutale angrep på jøder i
Tyskland i det som har fått navnet Krystallnatten. Noen medlemmer av Demokratene Oslo vil
delta i markringen.

Norske jøde- og Israelhatere har kuppet markeringen av den tragiske dagen som dannet
opptakten til Hitlers industrielle massemord på jøder. Ny- nazister og andre jødehatere kan nå
hetse jødene på en svært ømtålig dato. For å synliggjøre at ikke alle nordmenn er antisemitter,
vil medlemmer i Demokratene Oslo delta i markringen under israelsk flagg. Møt opp på
Jernbanetorget tirsdag 9. november kl. 1900 og marker motstand mot antisemittisme og støtte
til Israel. 

Pressemelding fra SOS Rasisme 09.11.04: ”Demokratene vil
sabotere krystallnattmarkering”

Demokratene vil sabotere krystallnattmarkering

Det innvandringsfiendtlige partiet Demokratene planlegger å delta i kveldens
krystallnattamarkering i Oslo. Demokratene er et parti som sprer klare rasistiske holdninger.
SOS Rasisme og krystallnattakomiteen vil gjøre det klart at vi ikke ønsker deres deltagelse i
kveldens fakkeltog. I en pressemelding (http://demokratene-oslo.info/sak19.html) på
Demokratene Oslo sine hjemmesider hevder de at "Norske jøde- og Israelhatere har kuppet
markeringen av den tragiske dagen som dannet opptakten til Hitlers industrielle massemord på
jøder." Krystallnattamarkeringen er til for å minne folk om nazistenes grusomme forbrytelser
og forfølgelse av jøder og andre minoriteter. Demokratene ønsker å stille i toget med et
israelsk flagg "for å synliggjøre at ikke alle nordmenn er antisemitter", med troen på at SOS
Rasisme og andre har "kuppet" markeringen av Krystallnatta. Ingen paroler eller flagg, verken
israelske, palestinske eller andre, får være med i fakkeltoget utenom parolegrunnlaget vedtatt
av Krystallnattakomiteen i Oslo. – Krystallnattakomiteen tar ikke stilling til konflikten
mellom Palestina og Israel. Krystallnatta er en minnemarkering for alle nazismens ofre, og vi
vil slå ned på dette og alle andre forsøk på å ødelegge budskapet vårt, sier Mari Stine
Johansen i Krystallnattakomiteen i Oslo – Alle som støtter meningen bak markeringen er
hjertelig velkommen til å delta, avslutter Johansen. SOS Rasisme arrangerer over 30
markeringer over hele landet i kveld. Se listen på sos-rasisme.no/krystallnatta 

Pressemelding fra TV2 09.11.04: ”SOS Rasisme:
-Demokratene vil sabotere krystallnatta”

SOS RASISME: 
- Demokratene vil sabotere krystallnatta 
Av Jørgen Berge 09.11.04 16:26 

4



SOS rasisme hevder at det innvandringsfiendtlige partiet Demokratene planlegger å sabotere
kveldens krystallnattmarkering i Oslo. 

- Demokratene er et parti som sprer klare rasistiske holdninger. SOS Rasisme og
krystallnattkomiteen vil gjøre det klart at vi ikke ønsker deres deltagelse i kveldens fakkeltog,
skriver SOS rasisme i en pressemelding. 

Ifølge SOS rasisme skriver Demokratene Oslo på sine hjemmesider at « Norske jøde- og
Israelhatere har kuppet markeringen av den tragiske dagen som dannet opptakten til Hitlers
industrielle massemord på jøder». 

- Krystallnatta er en minnemarkering for alle nazismens ofre, og vi vil slå ned på alle forsøk
på å ødelegge budskapet vårt, sier Mari Stine Johansen i Krystallnattakomiteen i Oslo i
pressemeldingen. 

Adresseavisa 09.11.04: ”Hundrevis i tog mot rasisme –
Demokratene bortvist”

Hundrevis i tog mot rasisme - Demokratene bortvist

Hundrevis av antirasister markerte krystallnatten med fakkeltog i Oslo tirsdag. Medlemmer av
det innvandringskritiske partiet Demokratene ville delta, men ble bortvist.

Politiet tok kontakt med Demokratene på forhånd, og oppfordret partiet til å holde seg borte
fra antirasisme-arrangementet tirsdag kveld.
Tre medlemmer som likevel var på vei, ble stanset av politiet og kjørt bort.
- De ble bortvist av hensyn til deres egen sikkerhet, sier politiets operative uteleder Stig
Tonsjø. Han viser til politilovens paragraf 7, som gir politiet rett til å bortvise personer
dersom det er fare for at det kan oppstå uroligheter.

- Ville provosere
SOS Rasisme sto bak den tradisjonelle minnemarkeringen av krystallnatten i Oslo, hvor også
blitzere og venstreradikale grupper deltok. Arrangøren hadde på forhånd gjort det klart at
Demokratene ikke var velkomne. - Demokratene var bare ute etter å provosere. De ville blant
annet bære det israelske flagget, selv om vi hadde gjort det klart at verken paroler eller flagg
skulle være med i toget, sier Trond Thorbjørnsen, leder i SOS Rasisme.

- Veldig trist
Krystallnatt-demonstrasjonen markerte at det er 66 år siden nazistene innledet den massive
aksjonen mot jøder i Tyskland og Østerrike 9.  
november 1938. Lederen for Demokratene i Oslo, Ingar Malvang, mener antiisraelske grupper
har kidnappet en tradisjonell markering. - Dette er veldig trist. Jeg trodde vi levde i et
demokratisk land hvor alle kunne delta. Men krystallnatt-markeringen har dessverre fått et
svært antisemittisk preg og er nå fullstendig dominert av Blitz i Oslo, hevder Malvang.
SOS Rasisme arrangerte over 30 markeringer over hele landet tirsdag.  

5



Dagbladet 09.11.04: ”Hundrevis i tog mot rasisme”

Hundrevis i tog mot rasisme

Men jødene ble bortvist. 

Jøder og medlemmer av det innvandringskritiske partiet Demokratene ble stanset av politiet
da de ville delta i protestmarsj mot rasisme i Oslo tirsdag.  - De som kaller seg antirasister har
i virkeligheten rasistiske holdinger, mener Demokratenes Jan Simonsen, som ble stanset av
politiet da han ville markere 66-årsdagen for krystallnatten i Oslo tirsdag kveld.

SOS Rasisme sto bak det tradisjonelle fakkeltoget i Oslos gater, som samlet hundrevis av
antirasister, blant dem blitzere og venstreradikale grupper. Men representanter fra Norsk
Israelsenter og medlemmer av Demokratene som ville delta, ble stanset av politiet.
- De ble bortvist av hensyn til sin egen sikkerhet, sier politiets operative uteleder Stig Tonsjø
til NTB. Han viser til politilovens paragraf 7, som gir politiet rett til å fjerne personer dersom
det er fare for at det kan oppstå uroligheter.

Rasistisk
- Vi fikk beskjed om at dersom vi nærmet oss antirasistene med israelske flagg eller David-
stjerner, ville vi bli arrestert. Det føltes opprørende og sært på et arrangement som skulle
markere nazistenes utrydding av jødene, sier Demokratenes Jan Simonsen, som ble stanset av
politiet. Lederen for Demokratene i Oslo, Ingar Malvang, sier den tradisjonelle krystallnatt-
markeringen har fått et antisemittisk preg og er dominert av Blitz.

Takker politiet
Arrangøren, SOS Rasisme, er derimot glad for politiets inngripen. De hadde på forhånd gjort
det klart at Demokratene og demonstranter med israelske flagg ikke var velkomne.
- Demokratene var bare ute etter å provosere og å lage bråk. De ville bære det israelske
flagget, selv om vi hadde gjort det klart at verken paroler eller flagg skulle være med i toget,
sier Trond Thorbjørnsen, leder i SOS Rasisme.

SOS Rasisme arrangerte over 30 markeringer over hele landet tirsdag av at det er 66 år siden
nazistene innledet aksjoner mot jøder i Tyskland og Østerrike 9. november 1938. På dette
tidspunktet var hatet mot jødene allerede glødende på grunn av Hitlers propaganda, og
råskapen fikk utfolde seg fritt. Anledet av Hitlers menn ble mange butikker knust og
synagoger brent ned. Brannvesen og politi beskyttet ikke jødene, men hindret at tysk eiendom
tok fyr. Denne natten ble mange jøder myrdet og 20 000 ble arrestert og sendt til
konsentrasjonsleirer. 

Fra 1941 måtte alle jøder gå med den gule davidsstjernen for å identifisere seg. (NTB)

Magazinet 09.11.04: ”Jøder bortvist fra
Krystallnattmarkering”

Jøder bortvist fra krystallnattmarkering 

Jøder og medlemmer av det innvandringskritiske partiet Demokratene ble stanset av politiet
da de ville delta i protestmarsj mot rasisme i Oslo tirsdag kveld.
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– De som kaller seg antirasister har i virkeligheten rasistiske holdinger, mener Demokratenes
Jan Simonsen, som ble stanset av politiet da han ville markere 66-årsdagen for krystallnatten i
Oslo tirsdag kveld.

SOS Rasisme sto bak det tradisjonelle fakkeltoget i Oslos gater, som samlet hundrevis av
antirasister, blant dem blitzere og venstreradikale grupper. Men representanter fra Norsk
Israelsenter og medlemmer av Demokratene som ville delta, ble stanset av politiet.
– De ble bortvist av hensyn til sin egen sikkerhet, sier politiets operative uteleder Stig Tonsjø
til NTB.

– Opprørende og sært 
Han viser til politilovens paragraf 7, som gir politiet rett til å fjerne personer dersom det er
fare for at det kan oppstå uroligheter. – Vi fikk beskjed om at dersom vi nærmet oss
antirasistene med israelske flagg eller David-stjerner, ville vi bli arrestert. Det føltes
opprørende og sært på et arrangement som skulle markere nazistenes utrydding av jødene, sier
Demokratenes Jan Simonsen, som ble stanset av politiet.

Lederen for Demokratene i Oslo, Ingar Malvang, sier den tradisjonelle krystallnatt-
markeringen har fått et antisemittisk preg og er dominert av Blitz.

Takker politiet
Arrangøren, SOS Rasisme, er derimot glad for politiets inngripen. De hadde på forhånd gjort
det klart at Demokratene og demonstranter med israelske flagg ikke var velkomne.
– Demokratene var bare ute etter å provosere og å lage bråk. De ville bære det israelske
flagget, selv om vi hadde gjort det klart at verken paroler eller flagg skulle være med i toget,
sier Trond Thorbjørnsen, leder i SOS Rasisme.

SOS Rasisme arrangerte over 30 markeringer over hele landet tirsdag av at det er 66 år siden
nazistene innledet aksjoner mot jøder i Tyskland og Østerrike 9. november 1938.

©NTB  

Temp 10.11.04: “Norway's Judenfrei kristallnacht memorial”

Norway's Judenfrei kristallnacht memorial

Norwegian anti-racists yesterday were marking the 66th Kristallnacht anniversary, in memory
of the brutal beginning of official Nazi-Germany's genocidal murder of Europe's jews.
In our capital Oslo, the organisation SOS Rasisme refused Jews to participate in the march
because they carried jewish symbols and Israeli flags.
Yes, you read that right.
The "anti-racist" organisation insists it did the right thing despite widespread criticism,
including from Norway's Justice Minister Odd Einar D?rum (Liberals) and Progress Party
leader Carl I. Hagen.
Technically, it was the police that refused people carrying jewish symbols from participating.
The police has come in for criticism, too, but argue they could not guarantee the security of
jews among the leftist "anti-racists." Which probably says a lot.
The Kristallnacht in Norway is widely used by organisations protesting Israel's war against
Palestinian terrorism, and frequent comparisons of the murder of 6 million jews with Israel's
acts of self-defence are totally unchecked in Norway's press. For example, a recent editorial in
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local Bergensavisen praises the "anti-racist" kristallnacht memorial march in Bergen (not to be
confused with the Oslo arrangement which refused jews access). The article points to what
happened in Nazi-Germany and writes:
"Does this sound familiar? It's the same history repeating itself in the Palestinian areas of the
Middle East. A military superpower punishes a whole people for the terrorist acts of
individuals. Palestinians, guilty and innocent, have their houses bombed to pieces."
More comparable to how ordinary Germans and Japanese suffered for their leaders starting a
world war, I would say. 
One can disagree with Israel's specific actions and policies, like demolishing houses owned by
the families of terrorists, but making the comparison between demolishing a house and gasing
a people shows that many Norwegian leftists have long ago crossed the line between anti-
Israelism and anti-Semitism. 
The shameful acts of the so-called anti-racists in denying jewish symbols access to a memorial
for the genocide directed against jews, a campaign the Palestinians they praise would not
hesitate to repeat were they not outgunned, really tells us what we need to know.
Europe is walking down that road again, even if the red flags and kufiah have replaced the
swastikas.
Update: This is hardly a one-time event. One year ago, the well-respected elderly Norwegian
conservative (!) politician K?re Willoch chose the exact same day, kristalnacht, for protesting
against Israel.
It must be noted that the Jewish community in Norway is quite small, for historical reasons
that these "anti-racists" should perhaps use the opportunity to remind themselves about.

Dilettant.no 11.11.04: ”Ei god sak, eller kva?”

Ei god sak, eller kva?
 
SOS Rasisme vert i ein nyhendeinnslag på TV2 og andre stader skulda for å ha nekta jødar
adgang til Krystallnattamarkeringa i Oslo. Det er ei god sak, eller kva? Det er også ei løgn.

av Øyvind Strømmen

--------------------------------------------------------------------------------

SOS Rasisme held kvart år mange arrangement landet rundt for å markera Krystallnatta.
Krystallnatta 9. november 1938 send Hitler ut sine stormtroppar på gaten i dei jødiske
kvartera i Tyskland og då natta var over var mange jødar drept, synagogar brent ned og jødisk
eigedom øydelagt.

No, skal ein tru skribentar som Jan Haugland (bloggen Secular Blasphemy) og artiklar i blant
anna Dagbladet og avisa Norge IDAG, vart jødar nekta å ta del i demonstrasjonstoget mot
rasisme og antisemittisme. Politiet stansa dei, for å verna om deira eigen tryggleik, blir me
fortald, og Carl I Hagen har sjølvsagt reagert med "forferdelse": - Jødane burde ha vore
heidersgjestar under markeringa.

Den eigentlege historia
Men historia er ikkje sann. Jødar har aldri vorte nekta adgang til arrangementet og også i år
tok jødar del.
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SOS Rasisme og Krystallnatta-komiteen har imidlertid teke dei ulike syna på konflikta i
Midtausten på alvor og difor gjeve beskjed om at verken palestinske eller israelske flagg
skulle takast med. Dei einaste parolane skulle vera dei parolane som ei lang rekkje
organisasjonar på førehand hadde vorte einig om, blant anna "Aldri meir nazisme" og "Stopp
hetsen av muslimar".

Ikkje alle var nøgde med det. Politiet stansa eit titals personar frå ytste høgrefløy i norsk
politikk som planla å bryta inn i toget. Her var det folk med tilknyting til Vidar Kleppe sitt
parti Demokratane, folk med tilknyting til den ekstreme antimuslimske gruppa Forum mot
Islamisering og nokre tilknytt Norsk Israelsenter, blant anna leiaren Erez Uriely.
Uriely og kona Rachel Suiza vart i etterkant av arrangementet eksludert frå det Mosaiske
Trossamfund, som ikkje aksepterte at medlemmer av trussamfunnet aksjonerte saman med
høgreekstremistar. Det antirasistiske magasinet Monitor kan fortelja at aktivitetane til Norsk
Israelsenter lenge har skapt oppstandelse blant norske jødar, og at mange spesielt har reagert
på at Uriely når han reiser til Israel på tur saman med norske kristne går rundt med ein pistol
synleg i beltet.
I ei pressemelding frå Norsk Forening mot Antisemittisme heiter det: - Me reagerer skarpt på
at ekstreme grupper forsøker å bringa Midtaustenkonflikta inn i det som er og skal vera ei
minnemarkering for nazismen sine forbrytelsar.
Organisasjonen finn det "særleg avskyvekkjande" at slike forsøk vert gjort av "grupperingar
som nyttar seg av den same hatefulle retorikken mot muslimar som den nazistane på 30-talet
nytta mot jødane". - Ekstra historielaus blir denne uverdige førestillinga når organisasjonen
Norsk Israelsenter (NIS), ei gruppe som hevdar å kjempa mot antisemittisme, vel å marsjera
med høgreekstremistane. NIS' deltaking i dette viser at inga folkegruppe, heller ikkje jødar,
kan seia seg fri for framandfiendtlege element.

Wiesenthal-senteret kritiserer Noreg
Også Simon Wiesenthal-senteret, ein internasjonal jødisk menneskerettsorganisasjon har kasta
seg inn i saka. Diverre har senteret kasta seg på den same misforståinga som TV2, og
kritiserer norsk politi for å halda borte "ei gruppe jødar" frå demonstrasjonen. Senterets
talsman seier også: - Som den største menneskerettsorganisasjonen som arbeider med minna
og lærdomen frå Holocaust kan eg berre oppmoda nordmenn til å ikkje fella tårer over døde
jødar dersom dei ikkje har respekt for levande jødar. Det er urovekkjande slett research frå det
respekterte senteret.
Men eigentleg er norske media langt meir å klandra. På Demokratane sine nettsider vert det
hevda at demonstrantane frå ytste høgrefløy var antinazistar som vart nekta å demonstrera og
at Krystallnatta er kuppa av "israelfiendtlege ekstremistar" i SOS Rasisme. Diverre er dette
også eit inntrykk ein kan sitja att med etter å ha lese artiklar frå Dagbladet, Norge IDAG, m.fl.
Det er slett journalistikk.

Når det er sagt er det eit trist faktum at både venstrevridde og høgrevridde element har nytta
årsdagen for Krystallnatta i eigne politiske åsikter, slik ei pressemelding frå den jødiske
meinigheita i Oslo påpeiker. Dette er det problemet media eigentleg burde ha gripe tak i.

--

Denne kommentaren er skrive av Øyvind Strømmen, redaktør av dilettant.no. Kommentaren
er oppdatert etter fyrste gongs publikasjon, og er også publisert på engelsk her:
http://blog.bearstrong.net/001500.html
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Den danske forening 17.11.04: ”Krystalnat-skandale i Oslo”

Krystalnat-skandale i Oslo

Forfatter: Elon Ulf Cohn

Der var fakkeltog i Oslo som i København, da man den 9. november skulle mindes
Krystalnatten. I København var det nogle fagforeninger, SF og Det radikale Venstre, der under
paroler som ’Israel behandler palæstinensere, som nazister behandlede jøder’ bød på fakler,
arabermusik og taler mod Mellemøstens eneste demokratisk valgte regering. I Oslo var det
den norske afdeling af SOS Racisme, der ledede Krystalnats udskejelserne.  To
demonstrationer mod Mellemøstens eneste demokrati i to nordiske hovedstæder på en og
samme aften – indhyllet i antiracismens falske kappe. Dette var lighederne, men der var også
forskelle mellem de to manifestationer. I København var venstrefløjens demonstration nok
vendt mod Israel – men i sit væsen var den endnu ikke ’Judenrein’. Nogle få vaskeægte
overlevere - naturligvis med den rette røde politiske tro -  fra den virkelige Krystalnat, trak en
kappe af legitimitet over Fatah og PFLP tilhængernes arrangement. 

I Oslo derimod var der ikke plads til jøder i mindetoget for ofrene fra Krystalnatten.  I den
norske hovedstad var sammenrendet bag  Krystalnats-manifestationen til fordel for islamisk
despoti mere konsekvente end de københavnske fagforeninger og partierne på venstrefløjen. I
Oslo havde jøder ingen adgang – og end ikke jødestjerner kunne accepteres.
- Politiet rådede os til at fjerne davidsternerne, hvis vi ville gå med i demonstrationen, siger
stortingsrepresentant (svarer til folketingsmedlem, red.)  Jan Simonsen fra Dansk Folkepartis
norske søsterparti, Demokraterne, til dagbladet Verdens Gangs nyheds-side. - Og jeg synes det
er opsigtsvækkende, at norske jøder nægtes at deltage i Krystalnats-demonstrationen.

 

Politi afviser jøder
- Vi bortviste dem af hensyn til deres egen sikkerhed, siger Stig Tonsjø, Oslo-politiets
operative indsatsleder ved Krystalnats demonstrationen, til Verdens Gang. De bortviste var en
lille gruppe på seks eller syv personer med Ezer Uriely i spidsen. Ezer Uriely er leder af NIS,
Norsk Israel Senter, og sammen med sine venner ville han deltage i minde-manifestationen for
Krystalnattens ofre under et flag med davidstjerne. - Det kunne provokere antiracisterne, siger
Stig Tonsjø.

Trond Thorbjørnsen, der leder SOS Rasisme i Oslo, er tilfreds med politiets indsats. Han
mener, at gruppen ønskede at provokere ved at marchere under jødestjernen i en
demonstration til minde om jødiske ofre for nazismen. - Jeg håber, at vi kan stå sammen mod
racisme og nazisme i Norge, siger Trond Thorbjørnsen til Verdens Gang.

Frygtsom reaktion
Skvatmikler og skævpissere! Egon Olsens markante udbrud er det første, der falder i pennen,
når man læser Det mosaiske trossamfund i Oslos reaktion på begivenhederne. De norske
jøders menighed tager nemlig afstand fra Norsk Israel Senter og centrets ledelse – frem for at
tage handsken op og spørge, hvordan arrangører og myndigheder dog  kan udelukke jøder fra
en Krystalnats manifestation. Styrelsen for Det mosaiske trossamfund i Oslo går endog så
vidt, at man med øjeblikkelig virkning ekskluderer Erez Uriely.  Det meddeles offentligt i en
pressemeddelelse, hvor man også skriver:
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’Det mosaiske Trossamfund tager som jødisk trossamfund ikke standpunkt til konkrete
politiske spørgsmål, med mindre de har direkte konsekvens for trossamfundets virksomhed og
eksistens i det norske samfund....’

FOMI: ”Presenterer Jøder nektet deltakelse i markering av
Krystallnatten”

PRESENTERER

JØDER NEKTET DELTAKELSE I MARKERING AV KRYSTALLNATTEN

Den 9 november 2004 var det 66 år siden den beryktede krystallnatten da nazistene gikk til
omfattende angrep både på jøder og jødisk eiendom i Tyskland. Selv om jødene hadde vært en
forfulgt gruppe i Tyskland også før krystallnatten var den likevel på mange måter startskuddet
for det som utviklet seg til holocaust, nazistenes folkemord på 6 mill jøder under annen
verdenskrig.

I en årrekke har det vært en tradisjon for å markere krystallnatten og minnes ofrene både i
Norge og i mange andre land. Slike markeringer tjener selvsagt et viktig formål: Vi skal aldri
glemme hva som skjedde. Glemmer vi hva som skjedde er det første skritt mot at noe
lignende kan skje igjen.

De senere år har man imidlertid opplevd at markeringen av krystallnatten er blitt mer og mer
overtatt og dominert av personer og grupper som hele resten av året hører til de mest
jødefiendlige i landet. Resten av året ”forstår” og ”forklarer” for ikke å si forsvarer de
muslimsk terrorisme mot sivile jøder og skriker i avsky når Israel, Midtøstens eneste
demokrati, forsvarer seg mot terrorister som sprenger seg selv i luften midt i sivile
folkemasser. Det siktes her selvsagt til de såkalte ”antirasistene”, primært på venstresiden, i
organisasjoner som SOS Rasisme, Antirasistisk senter med flere.

At de fremste talsmenn for jødehat under 364 av årets dager skal ha monopol på å markere
nazistenes jødeutryddelser hører selvsagt ingen steder hjemme, det er løgn opp og
dobbeltmoral i mente. Ved årets markering av krystallnatten var det derfor også noen av dem
som forsvarer de levende jøder og deres stat, Israel, som også ønsket å minnes drepte jøder.
Dette kunne selvsagt ikke de såkalte ”antirasistene” tolerere, noe som fremgår av følgende
oppslag i Norge i dag:

SOS Rasisme vil nekte Israelvenner å markere «Krystallnatten»
Norge i dag
SOS rasisme hevder at Demokratene planlegger å sabotere kveldens Krystallnatt-markering i
Oslo. Nå vil de gjøre alt hva de kan for å stoppe dem. 

-For å synliggjøre at ikke alle nordmenn er antisemitter, vil Demokratene Oslo delta i
markringen under israelsk flagg, sier Ingmar Tvett i Demokratene til Norge IDAG. 

Da markeringen skulle finne sted skjedde det man egentlig måtte forvente: Det politisk
korrekte Norges maktapparat, politiet, stilte seg på Blitzernes side og hindret jøder og Israel-
venner i å delta i markeringen av krystallnatten.
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Politiet bortviste jøder
Nettavisen 09.11.04 21:44 
Jøder som ville delta i markeringen av Krystallnatten, ble bortvist av oslopolitiet tirsdag
kveld. - Politiet overreagerte, mener politikere. Flere hundre antirasister fra et tiltalls
organisasjoner deltok i arrangementet på Jernbanetorget i Oslo til minne om Krystallnatten,
som skjedde for 66 år siden. En gruppe norske jøder og Israel-venner fra partiet Demokratene
hadde planer om å markere Krystallnatten, men arrangementkomiten ville ikke godta jødiske
symboler under markeringen.  Stortingsrepresentant Jan Simonsen var en av dem som ble bedt
om å fjerne seg. 

- Demokratene var bare ute etter å provosere. De ville blant annet bære det israelske flagget,
selv om vi hadde gjort det klart at verken paroler eller flagg skulle være med i toget, sier
Trond Thorbjørnsen, leder i SOS Rasisme. Politiet fryktet konfrontasjoner og sørget derfor for
at gruppen ikke ble en del av markeringen, melder TV 2 Nyhetene. Politiet unnskylder
bortvisningen med at de fryktet for jødenes sikkerhet. 

- De ble bortvist av hensyn til deres egen sikkerhet, sier politiets operative uteleder Stig
Tonsjø til NTB. Dermed endte markeringen av voldshandlingene mot jøder i Tyskland i 1938
uten en eneste representant fra jødene i Norge. 

- Jeg beklager veldig sterkt at det er slik i dag i demokratiet Norge at politiet beskytter folk
som bruker vold, sier Erez Uriely til TV 2 Nyhetene. 

- Det gir veldig uheldige assosiasjoner at det blir demonstrert på en slik måte at jødene er
uønsket. Jeg mener politiet overreagerte, sier Lars Riise (KrF) 

Også Frp-leder Carl I. Hagen reagerer. 
- Det var med forferdelse. Jødene burde vært hedersgjester under markeringen. Dette var
veldig negativ oppførsel fra politiet, sier Hagen til TV 2 Nyhetene. 

- På Krystallnattdagen burde man, uavhengig av synspunkter på konflikten i Midt-Østen,
kunne enes om en markering. Det er trist og til ettertanke at det ikke er mulig. Det bør være
rom for jødiske symboler i en slik markering på en slik dag, sier Odd Einar Dørum i en
uttalelse. 

Det er mulig noen ble skuffet og overrasket over dette, men vi ble det ikke. Det er nøyaktig
hva man må forvente av PK-Norge sitt maktapparat. Saken vakte imidlertid en del
internasjonal oppsikt, ref : 

Wiesenthal-sentret fordømmer bortvisning
Nettavisen 11.11.04 
Simon Wiesenthal-senteret reagerer kraftig på at jøder ikke fikk lov til å delta i markeringen
av Krystallnatten i Oslo tirsdag. Simon Wiesenthal-senteret er en jødisk
menneskerettighetorganisasjon med base i Los Angeles. Senteret er dedikert til minnet om
Holocaust-ofrene, og arbeider med bekjempelse av nazisme. 
I et brev til Norges ambassadør til USA, Knut Vollebæk, fordømmer det anerkjente senteret
norske myndigheter for å ha hindret jøder i å delta i markeringen. 

«(..) Jeg kan bare oppfordre nordmenn om å ikke bry seg om å felle tårer for døde jøder
dersom de ikke viser respect for levende jøder», skriver senterets leder rabbi Abraham Cooper
i brevet. 
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De såkalte ”antirasistenes” intoleranse stoppet imidlertid ikke med at de fikk norsk politi til å
jage jøder vekk fra markeringen av krystallnatten:

NIS-ledere ekskludert fra Det mosaiske trossamfund
Magazinet 10 november
Erez Uriely og Rachel Suissa fra Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) er ekskludert fra
Det mosaiske trossamfund i Oslo, etter å ha deltatt på krystallnattsmarkering sammen med
Forum mot islamisering.
Dette fremgår av en pressemelding fra Det mosaiske trossamfund i Oslo (DMT) i Oslo onsdag
formiddag.

- På bakgrunn av at NIS og organisasjonens ledelse på årsdagen for Krystallnatten valgte å gå
i samarbeid med aktører som DMT på det sterkeste tar avstand fra, valgte styret den 9.
november å ekskludere Erez Uriely og Rachel Suissa fra Det mosaiske trossamfund med
øyeblikklig virkning, skriver formann og forstander Rolf Kirschner. 

Det heter også at "FOMI representerer en ideologi som DMT som kulturell og religiøs
minoritet i det norske samfunnet tar avstand fra".

Javel. Vi siterer fra FOMIs Vedtekter, paragraf 3: 
”Foreningens ideologiske fundament er FNs universelle menneskerettighetserklæring.”

Vi konstater at DMT md dette tar avstand fra FNs universelle menneskerettighetsklærling. Vi
kan ikke se at DMT på noe tidspunkt har tatt avstand fra en ideologi som bl a har følgende å si
om jøder: 

“Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: The last hour
would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill
them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would
say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree
Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.”

Sahih Muslim Book 041, Number 6985

Denne ideologien, grunnlagt av en “profet” som selv massakrerte jøder og i hvis navn jøder
daglig undertrykkes, trakasseres eller myrdes har DMT tydeligvis ingen problemer med, men
dem som konfronterer og bekjemper denne ideologien tar DMT avstand fra. DMT unnslår seg
for øvrig heller ikke for å lyve så det renner av dem når de påstår at NIS og FOMI samarbeider
og deltok sammen 9 november. På basis av de løgner som ”antirasist”-magasinet ”Monitor”
har servert om dette, og som DMT gjentar som et ekko har styret i FOMI funnet det påkrevet å
komme med følgende pressemelding.

Pressemelding
FOMI deltok ikke i markeringen av krystallnatten.
Forum mot Islamisering kunngjør med dette at organisasjonen ikke hadde blitt forespurt om
deltagelse i markeringen av årsdagen for krystallnatten 9. november. FOMI har således aldri
drøftet om organisasjonen skulle ta del i markeringen, og organisasjonen har heller aldri fattet
noe vedtak om at den skulle være representert ved denne markeringen. 
Vi er imidlertid kjent med at et av våre medlemmer ønsket å ta del i markeringen av
krystallnatten. FOMI finner ingen grunn til å kritisere medlemmet for å markeringen av denne
tragiske begivenhet i Europas historie, men vi understreker at vedkommende på ingen måte
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tok del i markeringen i kraft av å representere oss. FOMI vil videre imøtegå påstanden om at
organisasjonen samarbeider med partiet Demokratene eller Norsk Israelsenter mot
antisemittisme (NIS). FOMI er en partipolitisk uavhengig organisasjon. FOMI er i mot
antisemittisme, men FOMI deltar ikke i noe samarbeid med NIS eller Norsk Forening
Mot Antisemittisme eller noen andre organisasjoner opprettet med det formål å bekjempe
antisemittisme. 
Styret i FOMI 

Heretics Almanac 11.11.04: ”Update on Kristallnacht in
Oslo”

Update on Kristallnacht in Oslo

The organization that arranged the Kristallnacht - SOS Rasisme - categorically refute the
notion that Jews were prevented from participating in the Kristallnacht march in Oslo two
days ago.
The story - as they explain it - is that three "half-brown" extremist groups were banned from
participating, among them a newish political party, Demokratene (the Democrats), as well as
the organizations Forum mot Islamisering (Forum Against Islamization), and Norsk
Israelsenter (Norwegian Israel Center).  

As far as I can tell, these three organizations are supportive of Israel and against Islamic
influence of (and immigration to) Norway.  The synagogue in Oslo expelled two of their
members who are part of Norsk Israelsenter because of their affiliation with Demokratene and
Forum mot Islamisering.  
SOS Rasisme says that the Jewish community in Norway was invited to participated in the
march.  In a press release, the synagogue board "deplores that representatives from the both
the extreme left and right use [the anniversary of Kristallnacht] for political purposes,"
pointing out that the congregation has chosen to stay away from the march the last few years
for this reason.

So, which is it?

It is pretty clear to me that anyone brandishing an Israeli flag would not have admitted to the
march, but I am assured that anyone carrying a Palestinian flag wouldn't have been admitted
either.  SOS Rasisme also claims that there were Jews in the march, though no Jews have
admitted doing so.
It is also pretty clear that the main Jewish community in Oslo feels uncomfortable
participating in this event, and that should be a matter of serious concern to those arranging it.
I have corresponded privately with people involved in this controversy, and it seems pretty
clear that being visibly Jewish would not have gone over well among participants, especially
if this could be inferred to support Israel.  So it seems to me that SOS Rasisme has plenty to
be concerned about.

It's too bad that their decision to bar the three organizations has some legitimacy.  The
Norwegian Association against Antisemitism agrees that a) Demokratene and Forum mot
Islamisering are racist, xenophobic organizations, b) Norsk Israelsenter should not associate
with them; and c) the three should not have been allowed to participate in the Kristallnacht
commemoration.
SOS Rasisme has (rightly) made an attempt to commemorate Kristallnacht as a general protest
against bigotry.  But they have failed in several important respects:
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They have neglected the point that specifically the Jews were targeted during Kristallnacht;
and thereby - 
The peculiar culpability of European society in propagating antisemitism and other bigotry
through several millenia; 
Manifestations of bigotry today, across the political spectrum.
As a result, their activism against bigotry is reduced to meaningless cliches that appeals to
precisely the people who have no right to be self-righteous.  If they were serious about
fighting racism, Israeli flags would be welcome in the parade, and there would be signs, inter
alia, protesting left-wing and Arab nationalist antisemitism.

Kommentar: “Sørgelig historieløst”

SØRGELIG HISTORIELØST 

Nettene til 9. og 10. november 1938 gikk avdelinger fra nazi-styrets SA (Sturmabteilungen) til
systematisk ødeleggelse av jødiske institusjoner og bygninger i Tyskland. 101 synagoger ble
brent, 7500 forretninger og tallrike hjem ble ødelagt. Navnet Krystallnatta skriver seg fra
haugene av glasskår som lå igjen på fortauene over alt.
Men det var ikke bare jordisk gods det gikk ut over. Innpå 100 mennesker ble myrdet disse to
nettene, og det ble foretatt massearrestasjoner av jøder. Oppunder 30.000 jødiske menn ble
sendt til konsentrasjonsleirene Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen. De ble slått og
mishandlet, og hundrevis døde i løpet av få uker etter ankomsten til leirene. Den eneste måten
de kunne slippe ut av leirene på var ved å emigrere, og overføre alt sitt habengut til folk av
”den ariske rase”.
På toppen av det hele ble jødene ilagt ei kollektiv bot på en milliard mark, tilsvarende 4000
mark per hode. Jødene måtte også sjøl betale oppryddinga etter nazi-bøllenes voldsorgier, og
forsikringsoppgjørene for de ødelagte eiendommene ble konfiskert til fordel for statskassen.
Siden skulle det som kjent bli verre, mye verre, men Krystallnatta var opptakten.
Dette er i meget korte trekk den historiske bakgrunnen for minnemarkeringene som nå holdes
mange steder på 9. november, også i Norge. Derfor er det temmelig historieløst, for å si det
mildt, at norske jøder ble nektet å være med i markeringen av Krystallnatta i Oslo sist uke,
fordi de bar israelske flagg. Arrangøren, SOS Rasisme, har blamert seg sjøl ved å nekte dem,
og ved å få politiet til å jage dem vekk. Du så det sjøl på TV2-nyhetene. Det var vondt å se, og
det må ha vært enda mye vondere for folk som sjøl opplevde nazistenes jødeforfølgelser under
krigen, å se norsk politi jage vekk jødiske demonstranter på 66-årsdagen for Krystallnatta.
Under parolen angrep er det beste forsvar har SOS Rasisme klaget TV2 inn for Pressens
faglige utvalg, med påskudd om at organisasjonen ikke kom klart nok til orde med sitt syn i
omtalte nyhetsinnslag. Da må de i rettferdighetens navn klage inn justisminister Odd Einar
Dørum også, han sto nemlig fram på TV-ruta dagen etter og beklaget behandlingen de jødiske
demonstrantene var blitt utsatt for.
Knaggen SOS Rasisme henger sitt forsøk på ”politisk korrekt” oppførsel på, er at markeringen
av Krystallnatta skal være en manifestasjon ”mot all nazisme og rasisme”. SOS Rasisme ”tar
ikke stilling til konflikten i Midtøsten”, og vil derfor se verken israelske eller palestinske flagg
i demonstrasjonstoget.
Hva i all verden har Krystallnatta med konflikten i Midtøsten å gjøre? Krystallnatta dreier seg
om nazistenes jødeforfølgelser. Tåler vi ikke jødiske symboler, herunder det israelske flagget,
på ei markering av Krystallnatta, er vi blitt farlig politisk impotente her i dette landet.
Det skal bli interessant å se om Pressens faglige utvalg er like historieløse som det sikkert
velmenende, men sørgelig villfarne SOS Rasisme.
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Indymedia judenrein 12.11.04

'judenrein'-markeringen til minne om Krystallnatten  Rankering nå: 0  
av Anne Frank 
(Ingen validert e-postadresse)  12 nov 2004 
Endret: 04:23:51 pm  
Simon Wiesenthal Center har fordømt norske myndigheter for å avstenge jøder fra deltakelse i
en Krystallnatt-markering i Oslo. I et brev til Norges ambassadør i USA, Knut Vollebæk, sier
leder av senteret, Rabbi Abraham Cooper, bl.a.: "Som De vet, er 9. november årsdagen for
Krystallnatten. Denne natten i 1938 ble det gjennomført en statsstøttet pogrom rettet mot
synagogene og jødene i Tyskland. Det var en begivenhet som markerte begynnelsen til slutten
for europeiske jøder under nazistyret".  
Han fortsetter: "Årets 9. november rapporterte Norges TV 2 fra Krystallnatt-markeringen i
Deres hovedstad, Oslo. Nyhetsoppleseren sa at myndighetene forbød ethvert jødisk symbol,
inklusiv jødestjernen og Israels flagg, å bli vist. Til og med enda mer sjokkerende og
urovekkende var kveldsnyhetene, som viste en gruppe norske jøder som ønsket å delta i
markeringen, men som ble beordret til å 'forlate området', av en norsk politimann".

Rabbi Cooper fortsatte: "Herr Ambassadør, Simon Wiesenthal Center protesterer med de
sterkest mulige uttrykk mot denne sjokkerende, hyklerske og truende utvikling. Kan noen i det
helle tatt forestille seg en markering av en alvorsfull årsdag for Shoah (Holocaust), som i seg
selv er Jüdenrein, uten jøder?"

"Som representant for den største ikke-statlige menneskerettighetsorganisasjon (NGO) , viet
til minnet og lærdommene fra nazistenes Holocaust, kan jeg bare understreke kraftig overfor
nordmenn at de ikke behøver å felle tårer for døde jøder, dersom de ikke viser noen respekt
for levende jøder", konkluderte Cooper.  

Kommentarer
Re: 'judenrein'-markeringen til minne om Krystallnatten  
av undrende 
(Ingen validert e-postadresse)  Rankering nå: 0
12 nov 2004  
Artig påfunn fra SS Rasisme å "feire" dagen for jødeutrenskningene ved å rense toget for
jøder.

Blir bare bedre og bedre, disse komiske statsstøttede organisasjonene som i realiteten fremmer
det rasistiske arbeidet her i landet.  
Re: 'judenrein'-markeringen til minne om Krystallnatten  
av Tommy 
(Ingen validert e-postadresse)  Rankering nå: 0
14 nov 2004  
Har bare blitt en verve-dag for SOS rasisme osv denne dagen, folka som går i tog veit vel ikke
hva det er for engang og bryr seg neppe, bare dem kan stå samlet og "vise styrke og mangfold"
Jippi, da har vi en grunn til å samles og skaffe nye undersåtter  

Re: 'judenrein'-markeringen til minne om Krystallnatten  
av nn 
(Ingen validert e-postadresse)  Rankering nå: 0
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17 nov 2004  
De som ble vist bort ønska å markere støtte til Israels rasistiske apartheidpolitikk og den
fascistiske sionismen. At det ikke hører hjemme i en antirasistisk markering sier seg sjøl!  
Re: 'judenrein'-markeringen til minne om Krystallnatten  
av Øyvind, Bergen 
post (nospam) dilettant.no (ikke verifisert)  Rankering nå: 0
17 nov 2004  
Både Wiesenthalsenteret (dessverre) og Anne Frank er på jordet. Her er en nylig
pressemelding fra Det Mosaiske Trossamfund:

Uberettiget kritikk mot SOS Rasisme
Av Rolf Kirschner 16.11.04
Formann og forstander i Det Mosaiske Trossamfund

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo (DMT) registrer at det har utviklet seg en debatt i media, i
bakkant av at en gruppe mennesker ble stanset av
politiet i forbindelse med SOS Rasisme sin demonstrasjon til minne om Krystallnatten den 9.
november. I den anledning er det fremmet
beskyldninger mot SOS Rasisme som vi ønsker å kommentere:

Det medfører ikke på noen måte riktighet at DMT som trossamfunn, eller jøder som
enkeltpersoner, var uønsket i forbindelse med demonstrasjonen.
Vi beklager derfor sterkt at det er fremmet slike påstander fra flere hold. Det er for oss også
helt ukjent at jødiske symboler, som Davidsstjernen, skal ha vært uønsket i samme
forbindelse. Det vi ble gjort kjent med, og som vi fra vår side mener var en helt riktig
avgjørelse, var at man ville forby nasjonsflagg i demonstrasjonen. Så vidt vi kjenner til, ble
dette gjort for å hindre at markeringen utartet
til en demonstrasjon knyttet opp mot Midtøsten-konflikten eller krigen i Irak.

DMT ble invitert til å delta i arrangementet, noe vi avslo. Dette henger sammen med vår
skepsis mot utviklingen som har vært når det gjelder dette arrangementet i Oslo de siste årene,
hvor demonstrasjonen etter vårt syn har utviklet seg til å bli en politisk markering som går
langt
ut over den opprinnelige intensjonen. For oss som overlevende og etterkommere etter de som
overlevde nazistenes uhyrlige forbrytelser, er
det forstemmende at krefter som i mangt benytter samme argumentasjon mot jødene som
fascistene og nazistene i sin tid brukte, inviteres til å delta i en slik markering. Eller sagt enda
klarere: Krystallnatten var startskuddet for nazistenes jødeforflgelse i Europa, og handlingene
denne natten var i stor grad angrep på jødiske forretninger og institusjoner. I dag ser vi at
grupperinger på ytterste venstre fløy i
det politiske landskapet, sammen med enkelte muslimske miljøer (som vi håper ikke er
representative for det brede lag av muslimer) benytter seg av nettopp de samme virkemidler.
Jødiske skoler, aldershjem, gravplasser
og samfunnshus angripes over nesten hele Europa sammen med israelske ambassader og
konsulater. Også er hjemme har det vært tilløp til slike
aksjoner, og det er i all hovedsak samme miljøer som star bak aksjonene her, som i resten av
verden. For oss som jøder blir det helt umulig å være med i en markering nettopp mot
rasisme, når andre deltakere i samme demonstrasjon bærer plakater som på arabisk inneholder
helt klare
rasistiske budskap. Vi er imidlertid klar over at SOS Rasisme har sett dette, og at man i
forbindelse med årets markering gjorde sitt ytterste for å unngå nettopp slike tildragelser. 
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Det vil vi gi organisasjonen ros for, og derfor beklager vi også den kritikken som nå ettes mot
arrangørene i denne forbindelse.

Selv om vi har vært kritiske til deler av markeringen, har vi som jødisk trossamfunn ikke på
noen måte noe ønske om å stå veien for de årlige arrangementene, eller skade dem på noen
som helst måte. Vi har heller ikke på noen måte oppfordret våre medlemmer til å holde seg
vekk fra
demonstrasjonene.

Som norske jøder er vi opptatt av dialog som middel til økt forståelse. Vi tar derfor avstand
fra enhver aksjonsform som fremmer konfrontasjon
og bygger opp under økt motstand og hat mellom befolkningsgrupper. Derfor mener vi også at
det var svært uklokt av enkelte av våre medlemmer å opptre på en måte som helt åpenbart
ville virket
provoserende på de øvrige som deltok under markeringen i Oslo den 9. november. At vi ble
klar over at personer som kan knyttes til
høyreekstreme bevegelser var en del av dette, gjorde saken uholdbar for oss. Derfor fikk det
som skjedde også den konsekvens at to av våre
medlemmer er ekskludert fra vår menighet.

Det fremmes til stadighet påstander om økt antisemittisme i samfunnet. Til en viss grad er
dette riktig, men i debatten som nå er oppstått, er det viktig for oss å understreke at det jødiske
samfunn i Norge ikke opplever dette som et overhengende problem. Vi ser tendensene, vi
advarer mot dem, og vi opplever til vår glede at både myndigheter og offentlighet for øvrig
griper fatt i problemet. Det blir derfor helt feil å hevde at jøder ser seg som uønsket i Norge,
eller at antisemittismen har nådd nivåer som skaper problemer. Det er rett og slett ikke riktig,
og slike påstander må vi la ligge til det eventuelt skulle bli grunnlag for å fremme dem. Så vil
vi ved G-ds hjelp håpe at så aldri vil bli tilfelle.  
Dette forandrer ikke faktum  
av Anne Frank 
(Ingen validert e-postadresse)  Rankering nå: 0
17 nov 2004  
Saken er svært enkel. "Anti-rassister" truet jøder og andre pga deres politiske overbevisning
med juling, slik at de ikke fikk delta i toget. Dette ligner mistenklig på metodene til nazistene. 

Case closed!  
Re: 'judenrein'-markeringen til minne om Krystallnatten  
av Sondre 
(Ingen validert e-postadresse)  Rankering nå: 0
18 nov 2004  
Demokratene ville gjerne gå i tog på krystallnatten med flagget til en stat som fører en
rasistisk innenrikspolitikk. Neste utspill fra Demokratene er at de foreslår en tilnærmet
kollektiv utkastelse av somaliere fra Norge. Så hva gjør Demokratene i et anti-rasistisk
opptog?

Det er tydelig at Demokratene gjør dette for å komme i media. Om de hadde vært anti-rasister,
hadde de ikke stemplet en minoritetsgruppe (somaliere) som "kollektivt kriminelle". 

Demokratene ønsker bare å sabotere det anti-rasistiske arbeidet som gjøres. De nører opp
under rasismen og har ingen ting å gjøre i et tog som minnes krystallnatten.
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Vi skal aldri glemme hva som skjedde Krystallnatten for 66 år siden. Vi skal kjempe mot
rasisme og nazisme - i Norge så vel som i Israel.  

Bearstrong 12.11.04: ”No Jews on Kristallnacht?”

No Jews on Kristallnacht?
by Bjørn Stærk  

By Øyvind Strømmen, dilettant.no

I’ve always had high respect for the Simon Wiesenthal Centre. But after their latest, poorly
researched press release, I’m concerned. It’s not their fault originally. The Norwegian tv-
channel TV2 is to blame, aided by newspapers like Dagbladet and Norge IDAG, and bloggers
like Jan Haugland of Secular Blasphemy. 

What’s the story? According to TV2 and others, Jews were barred from participating in the
Kristallnacht commemoration in Oslo - the police kept them out to ensure their safety. Carl I
Hagen from the rightist Progress Party, is “shocked”: - Jews should have been the guests of
honour. Rabbi Abraham Cooper of the Wiesenthal Centre is no less concerned: - Can one
even imagine a solemn commemoration of the Shoah that itself is Judenrein? 

But there's a problem: The story isn’t true. 

Jews have never been barred from the commemoration, and this year, too, Jews took part. But
the arrangement committee did not want to turn the commemoration into a political
demonstration about Middle Eastern politics. They drew this lesson from last year when
Norway's former Conservative prime minister Kåre Willoch criticized Israel and its separation
barrier on the Kristallnacht. According to a press release the arrangers “feared that the day
would be torn away from its historical role, and the many issues of antisemittism and racism
in Norway today”. 

Therefore they did not want neither Israeli nor Palestinian flags in the commemoration. The
only paroles that were to be included were the paroles 130 different Norwegian organizations
had agreed upon before the commemoration, paroles like “Nazism – never again” and “Stop
incitement against Muslims”.

Everyone didn’t agree, and this is where the police came in. They stopped a small number of
people on the far right-wing of Norwegian politics from disrupting the commemoration.
Among the people they stopped were representatives from the Democratic Party, a party led
by former Progress Party politician Vidar Kleppe, who’s well-known for his anti-immigrant
opinions, and from Forum against Islamization, an extreme anti-Muslim group. There were
also people connected to the Norwegian Israel Centre, amongst these the leader, Erez Uriely. 

Following the event, Uriely and his wife Rachel Suiza wer, excluded from det Mosaiske
Trossamfund (DMT), the Jewish Community in Oslo, who did not find it acceptable that
members of its congregation worked together with rightwing extremists. In a press release
DMT stated: - In the light of [their] choice to cooperate with groups that DMT strongly
opposed on the anniversary of the Kristallnacht, the board chose to exclude Erez Uriely and
Rachel Suissa [...] with immediate action. 
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So, the Jews mentioned in the news weren’t just barred from taking part in the
commemoration. They were also excluded from the local Jewish Community. 

The Norwegian Association against Anti-Semitism has also reacted. In a press release they
state: - We react strongly against extremist groups who try to bring the Middle Eastern
conflict into what is and should be a commemoration of Nazi crimes. 
The organizations finds it “particularly repulsive” that these attempts were made by “groups
that use the same rhetorics of hatred against Muslims as the Nazis used against Jews in the
thirties”. 

On their website the Democratic Party claims that the rightwing demonstrants were anti-Nazis
who were barred from demonstrating by anti-Semites who have taken over the Kristallnacht
commemoration. Sadly, this is also the impression several Norwegian media and the Simon
Wiesenthal Centre leaves us with. In the case of the media that’s lousy journalism. In the case
of SWC it’s lousy research. 

That said it is a sad fact that both the extreme left and the extreme right use the anniversary of
the Kristallnacht for their own political purposes, as pointed out in the press release from the
Jewish congregation in Oslo. This is the problem both the media and SWC should have
adressed. 

Brev til TV2 fra SOS Rasisme 10.11.04. ”Meget feilaktig
vinklet oppslag”
Meget feilaktig vinklet oppslag
SOS Rasisme reagerer meget sterkt på den feilaktige vinkelen i oppslaget om
Krystallnattamarkeringen i Oslo. Vi mener også TV2 hadde fått klar informasjon om dette.

1. Vi nektet aldri davidstjerner i toget
Det var mange jøder og andre som bar davidstjerner i toget. Faktisk var det også en
davidstjerne i plakaten for arrangementet. Det faller på sin egen urimelighet at vi ikke tillot
jøder adgang i toget.

2. Jøder og alle andre som ønsket å stille seg bak en av parolene var velkomne
Ola Melbye Pettersen fra Krystallnattkomiteen i Oslo ble spurt direkte av journalisten: «Er
jøder velkomne i toget?». Han svarte: «Ja, jøder og alle andre som vil vise sitt standpunkt mot
rasisme og nazisme er velkomne i toget». Dette har dere på råtape.

3. Dere har skremt folk
Jeg har i dag hatt telefonsamtaler med flere fortvilede jøder som har blitt forferdet over
oppslaget deres. De trodde at vi nektet jøder generelt å delta i toget. 

4. Ingen markering fra rasistpartier i våre fakkeltog mot rasisme
Det vi nektet var at et rasistisk politisk parti – Demokratene – skulle misbruke
Krystallnattamarkeringen til å markere støtte til Israel.
Vi har hele tiden avvist å gjøre denne dagen til en støttedag eller en kampdag mot staten
Israel. Derfor blir både Israelske og Palestinske flagg avvist. Dette hadde vi gått ut med
informasjon om i en pressemelding i går (vedlagt).
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Vår tillit til TV2 har fått en alvorlig knekk, som vi ser kan være vanskelig å bygge opp igjen.
For å prøve å rette på skadene fra denne saken, ber vi om følgende:
1. At journalisten som hadde denne saken, aldri blir satt på saker som på noe som helst plan
involverer oss igjen.
2. At dere kjører et dementi etter nyhetssendingene deres kl 1830 og 2100 i kveld, der dere
beklager oppslaget og informerer om at både jøder og davidstjerner var velkomne i
fakkeltoget.

Vi ber om tilbakemelding innen kl 16.00 i dag. Hvis vi ikke får det, ser vi oss nødt til å gå
videre med saken.

Med antirasistisk hilsen
Trond Thorbjørnsen
Leder

Pressemelding fra Norsk Forening Mot Antisemittisme
10.11.04. ”Norsk Forening Mot Antisemittisme tilfredse med
at politiet stanset høyreekstrem aksjon”

Norsk Forening Mot Antisemittisme tilfredse med at politiet stanset høyreekstrem aksjon

Norsk Forening Mot Antisemittisme registrerer med tilfredshet at politiet i går stanset en
høyreekstrem aksjon som tok sikte på å forstyrre minnemarkeringen for krystallnatten.
Vi reagerer skarpt på at ekstreme grupper forsøker å bringe Midtøstenkonflikten inn i det som
er, og skal være, en minnemarkering for nazismens forbrytelser.

Norsk Forening Mot Antisemittisme finner det særlig avskyvekkende at slike forsøk gjøres av
grupperinger som benytter seg av den samme hatefulle retorikk mot muslimer som den
nazistene på 30-tallet brukte mot jødene. I dette tilfellet dreide det seg om aktivister fra Vidar
Kleppes mikroparti, Demokratene og den muslimfiendtlige gruppen "Forum Mot
Islamisering". Vi ser ingen kvalitative forskjeller på rasisme mot den ene eller andre gruppe
og er glad for at politiet avverget ufyselige provokasjonen.

Ekstra historieløs blir denne uverdige forestillingen når organisasjonen Norsk israelsenter
(NIS), en gruppe som hevder å bekjempe antisemittisme, velger å marsjere med
høyreekstremistene. NIS deltakelse i dette viser at ingen folkegruppe, heller ikke jøder, kan si
seg fri for fremmedfiendtlige elementer.

Norsk Forening Mot Antisemittisme vil på denne bakgrunn uttrykke glede over Det Mosaiske
Trossamfunds eksklusjon av to ledende skikkelser i NIS etter samrøret med FOMI. La dette
være et eksempel på at fremmedhat og rasisme må avvises i alle former der det viser seg.

Oslo 10/11 2004
Christine Mohn
Leder i Norsk Forening Mot Antisemittisme
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NRK 18.11.04: ”Eksludert av Det Mosaiske Trossamfund”

Ekskludert fra Det Mosaiske Trossamfund

Det Mosaiske Trossamfund har ekskludert de to grunnleggerne av Norsk Israelsenter, Erez
Uriely og Rachel Suissa. 

Trossamfunnet hevder at de kan knyttes til høyreekstreme bevegelser, skriver Aftenposten. 
Eksklusjonen kommer etter at de to under markeringen av Krystallnatten opptrådte sammen
med representanter for organisasjonen Forum mot islamisering og partiet Demokratene. 

- Uholdbar
- Det at personer som kan knyttes til høyreekstreme bevegelser, var en del av markeringen,
gjorde saken uholdbar for oss, sier forstander Rolf Kirschner i Det Mosaiske Trossamfund til
Aftenposten. 

Arrangørene av markeringen for Krystallnatten hadde på forhånd gjort det klart at de ikke
ønsket flagg eller paroler under årets markering av Krystallnatten, og at det sterkt
innvandringsfiendtlige partiet Demokratene var uønsket. Partiets leder Jan Simonsen ble
bortvist av politiet da han likevel stilte opp, og det samme ble representantene fra Norsk
Israel-senter, som bar israelske flagg. 

. 

- Feilaktig kritikk 
Dette fikk Simon Wiesenthal-senteret i USA til å gå hardt ut mot Norge, og anklage
arrangørene i Oslo for å ønske en "Judenrein" krystallnattmarkering. 
Forstander Rolf Kirschner reagerer sterkt på kritikken, som han mener er helt feilaktig. 
– Det er på ingen måte riktig at Det Mosaiske Trossamfund i Oslo eller jøder som
enkeltpersoner var uønsket i forbindelse med demonstrasjonen, sier Kirschner til Aftenposten.

Klager på TV 2
SOS Rasisme har klaget TV 2 inn for Pressens Faglige Utvalg på grunn av anklaget om å ha
nektet jøder adgang til markeringen av Krystallnatten i Oslo. 
På sine nettsider skriver SOS Rasisme at folk med Davids-stjerner eller andre religiøse
symboler ikke ble nektet adgang til toget, men at israelske flagg ikke var ønsket i toget på
samme måte som palestinske flagg. 
Under markeringen av Krystallnatten ble det samtidig mobilisert til kamp mot den økende
grad av rasisme og nazisme
(NRK-NTB) 

Brev fra SOS Rasisme 12.11.04: ”Jøder ikke velkomne på
Krystallnatta?”

SOS Rasisme og Krystallnattakomiteen har blitt anklaget av TV2 og Demokratene for å nekte
jøder adgang til markeringen av Krystallnatta i Oslo. Vi tilbakeviser disse påstandene som helt
urimelige, og klager TV2 inn for Pressens Faglige Utvalg.
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Bakgrunnen
I mange år har Krystallnattakomiteen og SOS Rasisme markert Krystallnatta i Oslo. Mer enn
130 organisasjoner blir invitert til å delta i arbeidet med fakkeloget, til minne om Holocaust
og til mobilisering mot nazisme og rasisme.
Parolegrunnlaget blir vedtatt på et av de første møtene i komiteen. Paroler eller politiske
markeringer utover dette vedtaket blir ikke godtatt i toget. Dette gjelder også israelske eller
palestinske flagg, Krystallnattarrangementene skal ikke være en kamparena for eller imot
staten Israel.

Tidlig tirsdag 9. november ble SOS Rasisme gjort oppmerksom på en melding på
hjemmesidene til det innvandrerfiendtlige partiet Demokratene Oslo (http://demokratene-
oslo.info/sak19.html). Her påstår partiet at «Norske jøde- og Israelhatere har kuppet
markeringen» og videre «For å synliggjøre at ikke alle nordmenn er antisemitter, vil
Demokratene Oslo delta i markringen under israelsk flagg»

Styret i Krsytallnattakomiteen så på dette som en klar provokasjon mot det vedtatte
parolegrunnlaget, og sendte ut en pressemelding om at Demokratene ikke var velkommen til å
delta i fakkeltoget. Av frykt for at Demokratene allikevel ville møte opp og provosere toget
kontaktet vi politiet i Oslo. Vi fikk beskjed om å kontakte de dersom det skulle oppstå
provokasjoner eller konfrontasjoner under arrangementet.

Hva skjedde i fakkeltoget?
Like før togavgang fra Jernbanetorget, ca. 19.15, ble arrangørene gjort oppmerksom på at en
gruppe motdemonstranter med fra Demokratene med Israelske flagg hadde blitt stoppet av
politiet ved Stortinget. Dette ble tatt til orientering og togvaktene ble informert.

Selve arrangementet gikk rolig for seg, uten noen form for provokasjoner. I fakkeltoget deltok
folk i alle aldre med vidt forskjellig bakgrunn. Både jøder og andre som bar davidstjerner i
toget,  muslimer, kristne og ikke-religiøse antirasister gikk side om side.

Påstandene
TV2 intervjuet en representant for arrangørene før togavgang på Jernbanetorget. Her stilte
journalisten spørsmål om hvorfor «jøder ble nektet å delta på arrangementet». Vårt svar var
klart og tydelig: Ingen jøder blir nektet å delta på arrangementet. Israelske eller palestinske
flagg er ikke ønsket i fakkeltoget. I TV2 nyhetene kl. 21.00 ble dette innslaget allikevel vist
med påstanden om at jøder ble nektet å delta, våre uttalelser var da klippet i stykker.
Partiet Demokratene har gjentatt påstandene om at jøder var uønsket i toget, og at vi som
arrangører er «jødehatere». Dette har i stor grad blitt behandlet som en sannhet av TV2 og
andre tabloidmedier. Også enkelte rikspolitikere har beklaget seg over utestengingen av
Demokratene, med utgangspunkt i disse påstandene.

Vil vil derfor nok en gang slå fast følgende fakta:
1. Vi nektet aldri davidstjerner eller andre religiøse symboler i toget.
2. Jøder og alle andre som ønsket å stille seg bak en av parolene var hjertelig velkomne.
3. Israelske flagg var ikke ønsket i toget, på samme måte som palestinske flagg. Dette ville
bryte med det vedtatte parolegrunnlaget.
4. Demokratene, som annonserte at de ville stille med en politisk provokasjon, var uønsket i
toget.
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Vi beklager sterkt at TV2 og enkelte andre medier bevisst har unnlatt å bringe fram våre
opplysninger om arrangementet, og i stedet støtter seg på ville påstander fra et av Norges mest
innvandrerfiendtlige miljøer. 
Vi har mottatt mange telefoner fra fortvilede jøder som har blitt forferdet over innslagene på
TV2. De har trodd at vi nektet jøder generelt å delta i toget. 

TV2 har også nektet å bringe videre opplysninger fra Det Mosaiske Trossamfunn (det jødiske
trossamfunnet) i Oslo, vi siterer fra deres e-post til oss i torsdag 11. november:
«Ledelsen i SOS-rasisme
Styret i Det mosaiske trossamfund registrerer med undring på den vinkling TV2 har valgt, når
det gjelder dekningen av kontroversen rundt årets markering i Oslo om kvelden 9. november.
Dette desto mer fordi nyhetsredaksjonen i TV2 ble informert om vårt syn på saken.»

Fra følgebrevet til NTB fra den mosaiske menighet, siterer vi:
«Det kan kanskje interessere norsk offentlighet at Det mosaiske trossamfund, på bakgrunn av
den kontrovers som fulgte, har valgt å ekskludere to medlemmer som aktivt forsøkte å
forstyrre SOS rasisme sin demonstrasjon.»

Som den mosaiske menigheten i Oslo tar vi også sterk avstand fra måten TV2 og
Demokratene har misbrukt årets Krystallnattamarkering. SOS Rasisme og
Krystallnattakomiteen har aldri og kommer heller aldri til å nekte jøder å delta på
Krystallnattarrangementer. Vi vil fortsette å arrangere fakkeltog i Oslo, for alle som er mot
rasisme og nazisme. 

Med antirasistisk hilsen
- Sign. -
Nasim Ahzami
Krystallnattakomiteen i Oslo

Mere info:
- Demokratene vil sabotere krystallnatta http://www.sos-rasisme.no/tekst.php?teksti=165
- Ingen plass for jøder? http://sos-rasisme.no/tekst.php?teksti=168
- Norsk Forening Mot Antisemittisme tilfredse med at politiet stanset høyreekstrem aksjon 
http://www.sos-rasisme.no/tekst.php?teksti=167
- TV2 - Mikrofonstativ for høyreekstreme http://www.sos-rasisme.no/tekst.php?teksti=169
- Det Mosaiske Trossamfunn forundret over TV2-dekning 
http://www.sos-rasisme.no/tekst.php?teksti=170

Klage til PFU (Pressens faglige utvalg) fra SOS Rasisme
15.11.04
Klage – Nyhetsinnslag på TV2-Nyhetene

Undertegnede, Trond Thorbjørnsen, leder i SOS Rasisme, vil med dette klage TV2-Nyhetenes
innslag om ”Krystallnattamarkeringen” inn for Pressens Faglige Utvalg for alvorlige brudd på
god presseskikk. Innslagene det dreier seg om, ble sendt i forbindelse med nyhetssendingene
på kanalen TV2 tirsdag 9. november kl. 21.00, kl. 23.30, onsdag 10. november kl. 18.30 og kl.
21.00, totalt ved fire sendinger. 
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Bakgrunnen for klagen er at tirsdag 9. november 2004 arrangerte SOS Rasisme med flere
”Krystallnattamarkeringen”, gjennom ad hoc gruppa ”Krystallnattakomiteen i Oslo”. Denne
gruppen har jobbet sammen siden september 2004, blant annet med å bestemme det politiske
grunnlaget for markeringen. Før første møte ble 134 organisasjoner i Oslo-området invitert
med i ad hoc gruppa. Gruppa konkluderte i år, som i fjor og foregående år, med at man ikke
ønsket å fokusere på den nåværende situasjonen i Midtøsten, og heller ikke tillate markeringer
som ikke var tatt inn i det politiske grunnlaget, eller mer spesifikt gikk på å støtte en, eller
begge, sidene i konflikten mellom Israel og Palestina. Som en konsekvens av dette, bestemte
gruppa at man ikke kunne gå med verken israelske eller palestinske flagg i årets markering av
”Krystallnatta”. For mer informasjon om vårt arbeid i forbindelse med ”Krystallnatta”, se våre
nettsider http://www.sos-rasisme.no/page.php?tema=91

Det politiske partiet ”Demokratene” og den ytterliggående organisasjonen ”Norsk
Israelsenter” (NIS) kom tidlig tirsdag 9. november 2004 med et presseutspill der de ytret
ønske om å gå i fakkeltoget under ”Krystallnattamarkeringen” med israelske flagg. Gjennom
media signaliserte SOS Rasisme ganske kraftig at dette var totalt uaktuelt, av flere grunner:

 Det var flere måneder før bestemt hva som skulle være parolegrunnlaget for toget, å
komme timer før et arrangement er ikke god skikk og bruk

 Arrangørene hadde allerede tatt stilling til bruk av det israelske flagget, og sagt at dette
ikke var akseptabelt

 Faren var tilstede for at andre deltakere, som sympatiserer med palestinerne, og som
likevel respekterte flaggforbudet for sin side, ville føle seg støtt

 ”Krystallnattamarkeringen” er en internasjonalt anerkjent dag for kampen mot rasisme
og nazisme, ikke for eller i mot en av sidene i Israel-Palestinakonflikten.

 Partiet  ”Demokratene”  er  kjent  for  en  rasistisk  og  populistisk  retorikk,  som ikke
akkurat gjør de til de mest troverdige deltakerne på en markeringsdag hvor antirasisme
og toleranse står i fokus. 

Til tross for disse signalene prøvde ”Demokratene” og ”NIS” å gjennomføre sitt forsett med å
bryte inn i demonstrasjonen, med de israelske flaggene de var bedt om å ikke medbringe. Oslo
Politikammer ved operativ uteleder Stig Tonsjø, som var tilstede og som hadde fått
opplysninger om problemene som var i vente, besluttet derfor å nekte disse adgang til
Jernbanetorget, hvor fakkeltoget skulle starte fra. Det gjøres her ettertrykkelig oppmerksom
på at fra SOS Rasismes side var det bare de israelske flaggene og politiske paroler til støtte
for Israel man reagerte på, og også hadde gjort politiet oppmerksom på. 

Like før togavgang fra Jernbanetorget ble politisk nestleder i SOS Rasisme, Ola Melbye
Pettersen intervjuet av TV2s journalist Geir Moen. Allerede her begynte man å merke at TV2
hadde valgt en tendensiøs og bestemt vinkling på sin dekning av saken. Gjennom flere
spørsmål prøvde TV2s journalist å få frem at jøder var nektet adgang til demonstrasjonen, noe
som hver gang ble avvist av Ola Melbye Pettersen. Det ble fra SOS Rasisme flere ganger
påpekt at det var det israelske flagget som var problematisk, og intet annet. Journalisten
ønsket så å vite hvorvidt det var jøder tilstede, noe arrangøren selvsagt ikke hadde noen
oversikt over bare minutter før fakkeltoget skulle forlate oppstillingsstedet. 

Da nyhetsinnslaget ble sendt som en av toppsakene samme kveld kl. 21.00 på TV2s
nyhetssending, ble alle mistanker som SOS Rasisme hadde på forhånd til fulle bekreftet.
”Jøder uønsket” var headingen på innslaget. I innslaget ble det fokusert på at enkelte jøder, fra
organisasjonen NIS, følte seg nektet å gå i toget, fordi de bar jødiske symboler. Videre ble
intervjuet med politisk nestleder Ola Melbye Pettersen vist, i en klippet utgave, der hans
utsagn om at jøder var velkomne, var utelatt. Summen av denne svært subjektive og skjeve
vinklingen i innslaget underbygde ”Demokratenes” og NIS’ påstand om at jøder ikke var
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velkomne i toget, en påstand som allerede i forbindelse med intervjuet av Ola Melbye
Pettersen var avvist på det sterkeste. At journalist Geir Moen og TV2 likevel velger å vinkle
saken på denne måten, er desto mer sjokkerende når det faktisk var jøder til stede i toget,
observert med Davidsstjerner og andre symboler, men ikke med det israelske flagget. 

Vår første påstand er derfor at TV2, ved journalist Geir Moen, bevisst unngikk å rapportere en
sak objektivt og sannferdig. Vi viser i denne sammenheng til PFUs ”Vær varsom plakat”, og
mener punktene 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 4.1, 4.4 og 4.14 helt klart ble brutt ved denne anledningen.
Som dokumentasjon på dette ber vi PFU om å vurdere så vel TV2 sendte innslag fra
nyhetssendingen tirsdag 9. november 2004 kl. 21.00, og i tillegg få utlevert og vurdert det
råmateriale (uklippet opptaksteip eller lignende) som TV2 hadde tilgjengelig for sitt innslag. 

Etter at innslaget ble visst tok undertegnede umiddelbar kontakt med TV2, for å få rettet opp
det som åpenbart var en misforståelse. Dette ønsket ikke TV2, hvor man ikke ville gå med på
at man hadde vinklet saken feilaktig eller subjektivt uten rot i virkeligheten. I stedet ble det
samme innslaget sendt om igjen ved nyhetssendingen kl. 23.30, denne gangen med
Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen som kommenterte at det var sjokkerende at jøder
var blitt nektet adgang til toget. Hvilke opplysninger Carl I. Hagen bygger dette på, bortsett fra
TV2s informasjon, vites ikke, men faktum er her, i like stor grad som beskrevet ovenfor;
ingen ble nektet adgang til toget på bakgrunn av religiøs overbevisning, hudfarge eller andre
kriterier av dette slag. 

Vår andre påstand er at TV2, til tross for direkte oppfordring om dette, ikke ønsket å
undersøke saken nærmere, eller korrigere denne. Vi mener dette er brudd på punktene 4.13,
4.14 og 4.15 i PFUs ”Vær varsom plakat”. Vi mistenker også TV2 for å ha feilinformert Carl
I. Hagen forut for intervjuet med ham, slik at hans uttalelser ikke hadde rot i annen virkelighet
enn den som for anledningen var skapt av TV2. En slik påstand kan eventuelt bekreftes av en
gjennomgang av råmateriale (uklippet opptaksteip) med intervjuet av Carl I. Hagen. Om vår
mistanke holder vann, er dette i så fall et klart brudd på punkt 3.3 i ”Vær varsom plakaten”.

Onsdag 10. november 2004 fortsatte TV2 med sin upresise og feilaktige dekning av saken. I
forbindelse med TV2-Nyhetenes sending kl. 18.30 denne dagen var undertegnede, som leder i
SOS Rasisme, intervjuet. Flere ganger i intervjuprosessen ville TV2s journalist Geir Moen
vite om jøder var blitt nektet adgang, og like mange ganger ble dette avvist. Det ble gang på
gang påpekt at det var det israelske flagget som var uønsket, sammen med politiske paroler til
støtte for staten Israel. Dette på lik linje med at palestinske flagg, og politiske paroler til støtte
for Palestina også var nektet å være med i toget. Likevel var tonen på innslaget i
nyhetssendingen 18.30 onsdag 10. november at jøder hadde blitt nektet adgang til fakkeltoget
foregående kveld. SOS Rasismes innsigelser ble klippet ned til en minimum, og ikke tillagt
særlig vekt. 

Vår tredje påstand er at TV2, til tross for å ha tatt seg bryet med å intervjue den feilsiterte part
(SOS Rasisme), ikke gjorde noen bestrebelser på å korrigere sine feil fra tidligere sendinger.
Vi mener TV2 her brøt punktene 4.1, 4.13, 4.14 og 4.15 i ”Vær varsom plakaten”.

Så vidt vi vet, kom det siste innslaget om denne hendelsen i forbindelse med nyhetssendingen
kl. 21.00 onsdag 10. november 2004. I dette innslaget var SOS Rasismes leder Trond
Thorbjørnsen klippet vekk. Kun intervjuet med justisminister Odd Einar Dørum stod igjen.
Han kunne også meddele at det var trist at jøder var nektet adgang til markeringen kvelden
før. Justisminister Dørum ser også ut til å ha fått feilaktige opplysninger, for som tidligere
nevnt flere ganger i denne klagen; ingen jøder ble nektet adgang fordi de var jøder. Enkelte
personer ble nektet å demonstrere med israelske flagg – og det er det hele. Vi mener at også i
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dette tilfellet vil TV2s råmateriale bli uvurderlig som bevis på hvilken informasjon
journalisten ga til intervjuobjektet gjennom sin spørsmålsrekke, og i hvilken grad denne
influerte svarene objektet ga. 

Vår fjerde påstand er derfor at TV2 igjen brøt punktene 3.3, 4.1, 4.4, 4.13, 4.14 og 4.15 i
”Vær varsom plakaten”. 

SOS Rasisme ønsker å påpeke at denne saken har vært svært ubehaglig, ressurskrevende og
fortvilende for organisasjonen. Ikke bare har en feilaktig påstand blitt blåst opp til en
”sannhet” på kort tid, den har også medført mye sinne og frustrasjon blant medlemmer som
hver dag må bruke tid på å svare på spørsmål som ikke har rot i virkeligheten. Vi har derfor
utarbeidet et brev som har blitt sendt ut til våre samarbeidspartnere – se vedlegg 1.

TV2 har også unngått å bringe videre opplysninger fra Det Mosaiske Trossamfunn (det
jødiske trossamfunnet) i Oslo, vi siterer fra deres e-post til oss i torsdag 11. november:
«Ledelsen i SOS-rasisme
Styret i Det mosaiske trossamfund registrerer med undring på den vinkling TV2 har valgt, når
det gjelder dekningen av kontroversen rundt årets markering i Oslo om kvelden 9. november.
Dette desto mer fordi nyhetsredaksjonen i TV2 ble informert om vårt syn på saken.»

Fra følgebrevet til NTB fra den mosaiske menighet, siterer vi:
«Det kan kanskje interessere norsk offentlighet at Det mosaiske trossamfund, på bakgrunn av
den kontrovers som fulgte, har valgt å ekskludere to medlemmer som aktivt forsøkte å
forstyrre SOS rasisme sin demonstrasjon.»

I forhold til vår klage til PFU vil vi gjerne gjøre oppmerksom på at selv om vi reagerer på
TV2s ukritiske videreformidling av ”Demokratenes” og NIS’ syn på saken, så er det ikke
disse to organisasjonenes meningsytringer vi anklager TV2 for å videreformidle. Vi anklager
derimot TV2 for å ha gjort disses meninger om til en redaksjonell ”sannhet”, stående på
selvstendig grunnlag og uten mulighet for SOS Rasisme å tilbakevise de som de faktiske
løgnene de var. At TV2 senere også har fått rikspolitikere til å gå god for løgnen,
sannsynligvis gjennom feilaktige opplysninger i intervjuprosessen, gjør saken egentlig bare
langt verre. 

Avslutningsvis ønsker SOS Rasisme å tilføye at denne saken allerede har nådd langt utenfor
landets grenser. Et eksempel er Simen Wiesenthalsenteret i USA
(http://www.wiesenthal.com/social/press/pr_item.cfm?ItemId=10035), som har klagd til den
norske ambassaden i Washington D.C. – se vedlegg 2. Dette bør vel bevise det arabiske
ordtaket om at en løgn allerede er i Bagdad mens sannheten får på seg tøflene i Istanbul. 

Vi ønsker derfor at Pressens Faglige Utvalg tar stilling til vår klage på TV2-Nyhetene og
journalist Geir Moens dekning av denne saken, og finner at de innklagde har brutt
presseskikken i denne saken. Vi ønsker også at så vel TV2-Nyhetene og journalisten får
berettiget kritikk for det arbeidet som er utført i denne saken, da den ikke bare ødelegger de
innklagde rykte nasjonalt og internasjonalt, men også stiller hele journaliststanden i et dårlig
lys. 

Dersom det ønskes ytterligere kommentarer eller skulle være spørsmål kan undertegnede nås
på telefon 23 00 29 03 eller 906 18 493.

Med antirasistisk hilsen
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Trond Thorbjørnsen
Leder, SOS Rasisme

Anmeldelse av Demokratene fra SOS Rasisme 15.11.04

Anmeldelse av ærekrenkelse

SOS Rasisme, ved leder Trond Thorbjørnsen, ønsker med dette å anmelde:
”Demokratene”, ved partileder Vidar Kleppe, Pb. 36, 4699 Tveit
”Demokratene i Oslo”, ved lokallagsleder Ingar Malvang, adresse ukjent
for brudd på straffeloven § 247.

Bakgrunnen for anmeldelsen er følgende:
Tirsdag 9. november 2004 arrangerte SOS Rasisme, som den ledende organisasjonen i ad hoc
komiteen ”Krystallnattakomiteen i Oslo”, den årlige minnemarkeringen av ”Krystallnatta”.
”Krystallnatta” var natt til 10. november 1938, da tyske nazister gikk amok og knuste, skadet
og drepte jøder og jødisk eiendom i et ufattelig omfang. ”Krystallnatta” anses i dag for å være
den symbolske starten på utryddelsen av jøder, ”holocaust”. Dagen brukes over hele Europa
som en viktig markeringsdag mot rasisme og nazisme. SOS Rasisme utarbeidet i 2003 et
instruksjonshefte for våre lokallag i hvordan man kan markere denne dagen, der blant annet
våre meninger om dagen kommer til uttrykk. (Vedlegg 1) 

Det politiske partiet ”Demokratene”, spesielt med lokallaget i Oslo i spissen, ga samme dag
beskjed om at de ønsket å markere sin støtte til staten Israel, ved å marsjere i det allerede
planlagte demonstrasjonstoget med israelske flagg. De ønsket også å gjøre dette sammen med
representanter for den ytterliggående organisasjonen ”Norsk Israelsenter”. ”Demokratene” og
”Norsk Israelsenter” fikk til svar på sitt ønske at dette ikke var verken mulig eller ønskelig, da
grunnlaget og planlegging av demonstrasjonen allerede hadde vart i flere måneder. I tillegg
fikk de beskjed om at demonstrasjonen ikke skulle brukes til å markere verken sympati eller
antipati med noen av sidene i konflikten mellom Palestina og Israel, og at paroler og flagg
med slike meninger ville bli ekskludert fra toget. SOS Rasisme valgte å gjøre dette til en kjent
sak gjennom media, og kontaktet også Oslo Politikammer, som allerede var involvert i
forbindelse med gjennomføringen av demonstrasjonen. 

Til tross for den sterke oppfordringen til å ikke ødelegge demonstrasjonen som var planlagt,
dukket ”Demokratene” og ”Norsk Israelsenter” opp for å markere sitt synspunkt. Operativ
uteleder fra Sentrum Politistasjon, Stig Tonsjø, bortviste disse under henvisning til politiloven
§ 7. 

Før demonstrasjonen la ”Demokratene i Oslo” ut på sine nettsider www.demokratene-
oslo.info kommet med særdeles uspiselige og ærekrenkende uttalelser om blant annet SOS
Rasisme. Fra ”Demokratene i Oslo”s side siterer vi:
”Norske jøde- og Israelhatere har kuppet markeringen av den tragiske dagen som dannet
opptakten til Hitlers industrielle massemord på jøder. Ny- nazister og andre jødehatere kan nå
hetse jødene på en svært ømtålig dato.” (http://demokratene-oslo.info/saker/sak19.html)
(Vedlegg 2)

Etter demonstrasjonen gikk også ”Demokratene” ut med ærekrenkende uttalelser på sine
nettsider www.demokratene.info. Fra ”Demokratene”s side siterer vi:
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”Det at jøder, der i blant overlevende fra Holocaust, og andre venner av Israel av SOS
Rasisme nå nektes å ta del i markeringen av innledningen av nazistenes jødeutryddelse, viser
at denne markeringen er kuppet av israelfiendtlige ekstremsiter. Dette er nå avslørt”.
(http://www.demokratene.info/nyheter/ny6.shtml) (Vedlegg 3)

SOS Rasisme er en landsdekkende, demokratisk medlemsorganisasjon, som ved sist offisielle
opptelling (desember 2003) hadde over 20 000 medlemmer. Organisasjonen jobber mot
rasisme, nazisme og for likeverd. Å bli kategorisert som ”jødehatere” av et parti som
”Demokratene” er direkte ærekrenkende. SOS Rasisme har i mange år hatt et godt samarbeid
med blant annet det mosaiske trossamfunn i Norge. I ettertid har denne menigheten også
ekskludert to av sine medlemmer som deltok i den ulovlige markeringen med israelske flagg,
fordi dette hindret SOS Rasismes arbeid. 
Vi vil gjerne påpeke at med det som over er nevnt, at SOS Rasisme aldri har uttalt seg
negativt om jøder. Dette er stikk i strid med hva vi jobber for. Vi har heller aldri tatt stilling til
konflikten mellom Israel og Palestina. Dette fremgår rimelig klart dersom man undersøker
SOS Rasismes vedtekter (vedlegg 4), prinsipprogram (vedlegg 5) og arbeidsprogram (vedlegg
6).

SOS Rasisme mener derfor at ”Demokratene” ved partileder Vidar Kleppe, som ansvarlig for
nettsidene til partiet, og ”Demokratene i Oslo” ved lokallagsleder Ingar Malvang, som
ansvarlig for nettsidene i lokallaget, har gjort seg skyldig i grove ærekrenkelser ovenfor SOS
Rasisme, organisasjonens valgte ledelse og organisasjonens medlemmer. Vi ønsker derfor at
det tas ut tiltalte i henholdt til straffeloven § 247. Videre mener vi at overtredelsen er skjedd
så pass offentlig, gjennom internett, at begrepet ”trykt skrift”, jf. straffeloven § 10, vil være på
sin plass. Dermed vil strafferammen økes, jf. § 247, annet punktum. 
SOS Rasisme påpeker at straffeloven § 247 etter norsk rettspraksis også beskytter
organisasjoner, foreninger, klubber, andre foretak osv., se eksempelvis Rt.1984, s. 1160 og Rt.
1985, s. 1421. Se også ”Straffeloven kommentarutgave – Anden del Forbrytelser”,
Bratholm/Matningsdal (red.), Oslo 1995, på ss. 633 flg.  

SOS Rasisme er avhengig av allmenn aktelse for å drive vår virksomhet, også på det
økonomiske området. En påstand om at SOS Rasisme er ”jødehatere” vil kunne slå svært
negativt ut for oss. Utsagnet er blant annet fanget opp av og fått dekning i amerikanske aviser
og israelsk radio. I tillegg er påstandene kommet kraftig til uttrykk i norsk media. Kr. 500
000,00 er et lavt anslag for hva dette kan koste oss i tapte økonomiske inntekter fra
forskjellige kilder. 

Vi krever derfor:
1: At de anmeldte etterforskes og straffes for brudd på straffeloven § 247, og at de anmeldte
gjøres erstatningsansvarlig for eventuelle tap som påføres SOS Rasisme som følge av
utsagnene, oppad begrenset til kr. 500 000,00.
2: At utsagnene på de angjeldende nettsidene fjernes, mortifiseres, og at de anmeldte offentlig
unnskylder sine utsagn 
 
Undertegnede er inneforstått med at det er straffbart å anmelde falskt, eller å komme med
falske opplysninger i forbindelse med anmeldelse. 
Undertegnede kan treffes på telefon 23 00 29 03 eller 906 18 493 dersom det skulle være
behov for umiddelbar kontakt. 

Med antirasistisk hilsen

Trond Thorbjørnsen
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Leder, SOS Rasisme

Aftenbladet 16.11.04: ”SOS Rasisme anmelder
Demokratene”

SOS Rasisme anmelder Demokratene 

SOS Rasisme anmelder Demokratene for ærekrenkelser etter strid om en protestmarsj mot
rasisme i Oslo. 

Representanter fra partiet Demokratene og Norsk Israelsenter ble stanset av politiet da de ville
delta i krystallnatt-marsjen i Oslo tirsdag 9. november. Politiet ba dem holde seg borte av
hensyn til egen sikkerhet.

SOS Rasisme hadde på forhånd gjort det klart at representanter fra Demokratene ikke var
ønsket i marsjen, fordi «partiet sprer klare rasistiske holdinger». Dermed fastslo Demokratene
på sine hjemmesider at «norske jøde- og Israelhatere har kuppet markeringen» av
krystallnatten - dagen da nazistene innledet massive aksjoner mot jøder i Tyskland og
Østerrike i 1938.

- Å bli kategorisert som «jødehatere» av et parti som Demokratene er direkte ærekrenkende,
skriver lederen av SOS Rasisme, Trond Thorbjørnsen i anmeldelsen.

Han understreker at jøder var velkomne til arrangementet, men at Demokratene kun var ute
etter bråk, blant annet ved å bære med seg israelske flagg. Demokratenes Jan Simonsen mener
hele anmeldelsen er latterlig, og har ingen tro på at SOS Rasisme vil nå fram i rettssystemet.

- For det første går det ikke an å anmelde et politisk parti for ærekrenkelser. Man må anmelde
den ansvarlige redaktør for det medium der uttalelsen gis, eller eieren av nettstedet, sier
Simonsen til VG Nett.

Aftenposten 16.11.04: ”SOS Rasisme anmelder
Demokratene”

SOS Rasisme anmelder Demokratene

SOS Rasisme anmelder Demokratene for ærekrenkelser etter strid om en protestmarsj mot
rasisme i Oslo. 

Representanter fra partiet Demokratene og Norsk Israelsenter ble stanset av politiet da de ville
delta i krystallnatt-marsjen i Oslo tirsdag 9. november. Politiet ba dem holde seg borte av
hensyn til egen sikkerhet.
SOS Rasisme hadde på forhånd gjort det klart at representanter fra Demokratene ikke var
ønsket i marsjen, fordi «partiet sprer klare rasistiske holdinger».
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Dermed fastslo Demokratene på sine hjemmesider at «norske jøde- og Israelhatere har kuppet
markeringen» av krystallnatten - dagen da nazistene innledet massive aksjoner mot jøder i
Tyskland og Østerrike i 1938.

- Å bli kategorisert som «jødehatere» av et parti som Demokratene er direkte ærekrenkende,
skriver lederen av SOS Rasisme, Trond Thorbjørnsen i anmeldelsen.

Han understreker at jøder var velkomne til arrangementet, men at Demokratene kun var ute
etter bråk, blant annet ved å bære med seg israelske flagg.

Demokratenes Jan Simonsen mener hele anmeldelsen er latterlig, og har ingen tro på at SOS
Rasisme vil nå fram i rettssystemet.

- For det første går det ikke an å anmelde et politisk parti for ærekrenkelser. Man må anmelde
den ansvarlige redaktør for det medium der uttalelsen gis, eller eieren av nettstedet, sier
Simonsen til VG Nett.

(© NTB)

Bergens Tidende 16.11.04: ”SOS Rasisme anmelder
Demokratene”

SOS Rasisme anmelder Demokratene

SOS Rasisme anmelder Demokratene for ærekrenkelser etter strid om en protestmarsj mot
rasisme i Oslo. 

Representanter fra partiet Demokratene og Norsk Israelsenter ble stanset av politiet da de ville
delta i krystallnatt-marsjen i Oslo tirsdag 9. november. 
Politiet ba dem holde seg borte av hensyn til egen sikkerhet. 

SOS Rasisme hadde på forhånd gjort det klart at representanter fra Demokratene ikke var
ønsket i marsjen, fordi «partiet sprer klare rasistiske holdinger». 

Dermed fastslo Demokratene på sine hjemmesider at «norske jøde- og Israelhatere har kuppet
markeringen» av krystallnatten dagen da nazistene innledet massive aksjoner mot jøder i
Tyskland og Østerrike i 1938. 

- Å bli kategorisert som «jødehatere» av et parti som Demokratene er direkte ærekrenkende,
skriver lederen av SOS Rasisme, Trond Thorbjørnsen i anmeldelsen. 

Han understreker at jøder var velkomne til arrangementet, men at Demokratene kun var ute
etter bråk, blant annet ved å bære med seg israelske flagg. Demokratenes Jan Simonsen mener
hele anmeldelsen er latterlig, og har ingen tro på at SOS Rasisme vil nå fram i rettssystemet. 

- For det første går det ikke an å anmelde et politisk parti for ærekrenkelser. Man må anmelde
den ansvarlige redaktør for det medium der uttalelsen gis, eller eieren av nettstedet, sier
Simonsen til VG Nett. 
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Indre Akershus Blad 16.11.04: ”Anmelder Demokratene for
ærekrenkelser”

Anmelder Demokratene for ærekrenkelser 

Oslo (ANB): 
SOS Rasisme anmeldte tirsdag Demokratene for ærekrenkelser etter at partiet skal ha hengt ut
den antirasistiske organisasjonen som «jødehatere». 

Bakgrunnen for anmeldelsen av det politiske partiet der blant andre den tidligere Frp-
politikeren Jan Simonsen er medlem, er uttalelser Demokratene kom med i forbindelse med
markeringen av krystallnatten 9. november i år. I en pressemelding skriver SOS Rasisme at de
har valgt å anmelde Demokratene på bakgrunn av to uttalelser: 

1. «Norske jøde- og Israelhatere har kuppet markeringen (Krystallnatta, red.anm)»....«For å
synliggjøre at ikke alle nordmenn er antisemitter, vil Demokratene Oslo delta i markringen
under israelsk flagg» (Tirsdag 9. november, http://demokratene-oslo.info/sak19.html)

2. «Det at jøder, der i blant overlevende fra Holocaust, og andre venner av Israel av SOS
Rasisme nå nektes å ta del i markeringen av innledningen til nazistenes jødeutryddelse, viser
at denne markeringen er kuppet av israelsfiendtlige ekstremister. Dette er nå avslørt» (Tirsdag
9. november, http://www.demokratene.info/nyheter/ny6.shtml)

Leder i SOS Rasisme, Trond Thorbjørnsen, reagerer kraftig på anklagene fra Demokratene. 

– Å bli kategorisert som «jødehatere» av et parti som Demokratene er direkte ærekrenkende,
skriver Thorbjørnsen i politianmeldelsen.

Også Det mosaiske trossamfund har gått ut med en pressemelding der de avviser anklagene
om «jødehat» mot SOS Rasisme. 
– SOS Rasisme har i mange år hatt et godt samarbeid med blant annet det mosaiske
trossamfunn i Norge. I ettertid har denne menigheten også ekskludert to av sine medlemmer
som deltok i den ulovlige markeringen med israelske flagg, fordi dette hindret SOS Rasismes
arbeid, skriver Thorbjørnsen.

INLO 16.11.04: ”SOS Rasisme anmelder Demokratene”
SOS Rasisme anmelder Demokratene 

SOS Rasisme anmelder partiet Demokratene for ærekrenkelser etter å ha blitt kalt
"jødehatere", melder TV2 Nettavisen.

Leder i SOS Rasisme, Trond Thorbjørnsen, reagerer kraftig på anklagene fra Demokratene.

Kalt jødehatere
"Å bli kategorisert som "jødehatere" av et parti som Demokratene er direkte ærekrenkende",
skriver Thorbjørnsen i anmeldelsen til Sentrum Politistasjon.
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Bakgrunnen for bråket er Krystallnatt-markeringen i Oslo den 9. november. Demokratene har
på sine hjemmesider kommet med følgende påstander som SOS Rasisme mener er
ærekrenkende:
"Norske jøde- og Israelhatere har kuppet markeringen"
"For å synliggjøre at ikke alle nordmenn er antisemitter, vil Demokratene Oslo delta i
markringen under israelsk flagg"
"Det at jøder, der i blant overlevende fra Holocaust, og andre venner av Israel av SOS
Rasisme nå nektes å ta del i markeringen av innledningen til nazistenes jødeutryddelse, viser
at denne markeringen er kuppet av israelfiendtlige ekstremsiter. Dette er nå avslørt"

Avviser anklagene
Også Det mosaiske trossamfund har gått ut med en pressemelding der de avviser anklagene
om "jødehat" mot SOS Rasisme.
"SOS Rasisme har i mange år hatt et godt samarbeid med blant annet det mosaiske
trossamfunn i Norge. I ettertid har denne menigheten også ekskludert to av sine medlemmer
som deltok i den ulovlige markeringen med israelske flagg, fordi dette hindret SOS Rasismes
arbeid", sier Thorbjørnsen i en pressemelding.
SOS Rasisme har i flere år markert Krystallnatta. Bakgrunnen for bråket denne gangen var at
det blant annet ble nektet deltakelse i opptoget med israelske flagg. Dette for å forhindre at
opptoget skulle gjøres til et for eller mot Israel.

P4 16.11.04: ”SOS Rasisme anmelder Demokratene”

SOS Rasisme anmelder Demokratene

Skrevet av: Merete Vikre 

LILLEHAMMER (P4)   SOS Rasisme anmelder partiet Demokratene for ærekrenkelser etter å
ha blitt hengt ut som "jødehatere".
Bakgrunnen for konflikten er markeringen av krystallnatten 9. november i år. 
En del Israel-venner og medlemmer av Demokratene ble da nektet å delta i markeringen så
lenge de bar israelske flagg.
Demokratene uttalte etterpå at "norske jøde-og Israelhatere hadde kuppet markeringen".

Demokratene 17.11.04: ”Demokratene dementerer”

Demokratene dementerer

Demokratene deltok ikke 
I forbindelse med saken der Israel-venner ble nektet å ta del i markeringen av årsdagen for
krystallnatten 9. november finner Demokratene Oslo det påkrevet å presisere at partiet
Demokratene ikke var forespurt om å ta del i markringen.

De partimedlemmer som ønsket å ta del i markeringen gjorde derfor ikke dette på veiene av
partiet, men kun på veiene av seg selv.  
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Partiet finner imidlertid ingen grunn til å kritisere enkeltmedlemmer for å ha tatt del i
markeringen.

Demokratene 14.11.04: ”Politiet kan ikke lastes” 

Politiet kan ikke lastes

Politiet i Oslo påla 9. november venner av Israel, deriblant en jøde som har overlevd
myrderiene i holocaust å ikke slutte seg til markringen av det som var det triste startskuddet
for holocaust; krystallnatten. 
I utgangspunktet virker dette valget fra politiets side temmelig absurd. Men hva skulle politiet
gjøre? De hadde ikke fått forvarsel slik at etaten kunne ha laget en plan for å beskytte
israelvennene fra mobben. Samtidig fikk politiet inn illevarslende meldinger om at mobben
planla å gå løs på oss. Det ville derfor neppe ha vært praktisk mulig å hindre mobben fra å
kjeppjage oss. 

Det at jøder ikke fikk delta i markringen av krystallnatten har vakt raseri i inn- og utland. Men
det raseriet er for intet å regne i forhold til raseriet som ville oppstått dersom dagens SA-
tropper, de såkalte "antirasistene" hadde fått gå løs på, og kanskje også skade, jøder på en slik
dyster merkedag for det jødiske folk. 
Jeg er faktisk takknemlig for at politiet følger nøye med på jødehaterne på ytterste venstre og
gjør det de kan for å forhindre at noen av oss skulle komme til skade. 

Christen Krogvig 
Politisk nestleder for Demokratene Oslo 

Demokratene 16.11.04: ”SOS Rasisme bør gå i seg selv”

SOS Rasisme bør gå i seg selv 

SOS Rasismes markeringer av årsdagene for krystallnatten har blitt benyttet til å demonstrere
mot jødenes land; Israel. Les. Dertil anmodet organisasjonen politiet om å bortvise mennesker
som ved markeringen i 2004 ønsket å vise sin støtte til jødene ved å bære jødiske flagg. De
fremmøtte, blant annet en av de temmelig få overlevende fra myrderiene i holocaust, måtte til
og med beskyttes mot angrep fra såkalte "anitrasister" som oppsøkte Grand Hotell der
israelvennene og jødene var samlet.  

Er SOS Rasisme villig til å erklære støtte til opprettelsen av staten Israel? 
 
SOS Rasisme påberoper seg støtte fra Det Mosaiske Trossamfunn, men av en pressemelding
fra Det Mosaiske Trossamfunn går det imidlertid frem: 
"Vi vet av smertelig erfaring hvor viktig det er å bekjempe alle tilløp til antisemittisme og
rasisme, og vi beklager at representanter for både ytterste høyre- og venstre i det politiske
landskapet de siste årene har funnet å benyttet årsdagen for Krystallnatten til politiske
markeringer, som går langt ut over dette å holde minnet om Nazi-Tysklands ufattelige
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jødeforfølgelser i hevd. Dette er også bakgrunnen for at DMT-Oslo har valgt å holde seg borte
fra markeringene til minne om Krystallnatten de siste årene."
 
Dette samsvarer med min påstand om at SOS Rasisme misbruker årsdagene for krystallnatten
til å fremme en helt annen agenda. 
Medlemmene SOS Rasisme må være de nærmeste til å gjøre rede for egne meninger og
motiver. Men jeg tillater meg på bakgrunn av det ovenfor nevnte å oppfordre SOS Rasisme til
heller gå i seg selv og ta inn over seg alle protestene som har fulgt etter 9. november enn å
anmelde de nordmenn som er villige til å kjempe for jødenes sak i en vanskelig tid. 

Christen Krogvig 
politisk nestleder Demokratene Oslo

Jan Simonsen vil frata SOS Rasisme støtte – Brev til Erna
Solberg 16.11.04

Skr. spm. fra Jan Simonsen (Uav) til kommunal- og regionalministeren
Dok. 15 spm. 208 (2004-2005)
Datert: 16.11.2004 
Besvart 24.11.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H)
Spørsmål:
SOS Rasisme har i flere år mottatt offentlig støtte fra en tilskuddsordning der formålet er "å
støtte frivillig virksomhet som medvirker til å gi alle samme muligheter, rettigheter og plikter
til å delta i samfunnet og benytte ressursene sine". I forbindelse med markeringen av
Krystallnatten nektet SOS Rasisme flere eldre jøder å delta i markeringen fordi de bar jødiske
symbol. 
Vil statsråden vurdere å stanse videre økonomisk støtte til SOS Rasisme så lenge
organisasjoner diskriminerer og forhåner jøder på denne måten?

Begrunnelse:
I forbindelse med markeringen av Krystallnatten stod SOS Rasisme i spissen for et fakkeltog
mot rasisme og nazisme. Flere jøder hadde samlet seg på en kafé i Oslo for å gå samlet til
demonstrasjonstoget, der de ville markere minnedagen over Holocaust gjennom å delta i
fakkeltoget. De bar med seg det israelske flagget med David-stjernen, som for de fleste jøder
er selve symbolet på "Aldri mer Holocaust". 
Før de fikk forlatt kafeen dukket representanter for politiet opp med beskjed om at de var
nektet å delta i toget, og at de dessuten ikke måtte nærmere seg fakkeltoget. Politiet var bedt
av arrangørene i SOS Rasisme om å intervenere for å forhindre de eldre jødene, undertegnede
og to andre medlemmer av mitt parti, Demokratene, i å delta i fakkeltoget. Henstillingen ble
fulgt opp, og de eldre jødene pakket sammen flaggene og gikk rolig hjemover. På hjemveien
ble tre av de eldre jødene oppbrakt av politiet før de nådde trikkeholdeplassen, og fraktet med
makt ut av Oslos sentrum. Politiet begrunnet pågripelsen av de eldre jødene med at de ellers
ville være i fare for å bli banket opp, og viste til at politiloven gir politiet adgang til å gripe inn
for å forhindre opptøyer. 
Det er ingen tvil om at organisasjonen SOS Rasisme er ansvarlig for å ha bedt politiet stanse
jødenes deltakelse i fakkeltoget. 
I regelverket for støtteordningen til landsdekkende organisasjoner over kap. 521 post 73, heter
det at støtten kan gis til organisasjoner som "bidrar til å sikre like muligheter og til å bekjempe
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etnisk diskriminering og rasisme". SOS Rasisme er en organisasjon som tvert imot selv driver
etnisk diskriminering og rasisme når organisasjonen nekter jøder å delta i fakkeltoget med
jødiske symboler, som eksempel det israelske flagget med David-stjernen. 
På denne bakgrunnen mener undertegnede at det vil være galt å fortsette å støtte SOS Rasisme
med offentlige midler etter denne ordningen.

Svar:
Dersom det hadde vært tilfelle at SOS Rasisme hadde nektet jøder adgang til markeringen av
Krystallnatten på bakgrunn av deres etniske og religiøse tilhørighet, er det klart at jeg sterkt
ville vurdert å stanse videre økonomisk støtte til organisasjonen. Saken er imidlertid mer
nyansert enn det som kommer fram i stortingsrepresentant Jan Simonsens begrunnelse. 
Ifølge SOS Rasisme er "Krystallnattmarkeringen" en internasjonal anerkjent dag for
markering mot rasisme og nazisme, og den skal ikke benyttes som en arena for politiske
markeringer eller stillingstaking for eller mot noen av sidene i konflikten mellom Israel og
Palestina. For å unngå dette opplyser SOS Rasisme at det ble gjort vedtak i gruppen som står
bak markeringen å ikke tillate verken det israelske eller det palestinske flagget, eller politiske
paroler for eller mot staten Israel, i markeringen. Jødiske symboler, som David-stjernen, var
det derimot fullt ut tillatt å bære under markeringen, noe som også ble gjort under årets
markering. 
Ifølge SOS Rasisme ble politiet kontaktet av organisasjonen samme dag som markeringen
skulle finnes sted, etter at organisasjonen hadde blitt kjent med at partiet Demokratene, som
Jan Simonsen representerer på Stortinget, og Norsk Israelsenter, ville delta i markeringen med
israelske flagg. 
I brev fra Politidirektoratet til Justisdepartementet datert 15. november 2004 vises det til
orientering fra politimesteren i Oslo politidistrikt. Politimesteren har opplyst at politiet sto
overfor en komplisert situasjon som kunne medført fare for alvorlig ordensmessige
forstyrrelser dersom Demokratene og Norsk Israelsenter fikk gjennomført sin markering.
Politiet fikk kjennskap til Demokratene og Norsk Israelsenter sitt ønske om å markere
Krystallnatten for sent til at det var mulig å finne alternative løsninger for å beskytte
arrangementet. Politimesteren i Oslo har understreket at dersom Demokratenes arrangement
var blitt meddelt politiet i god tid før gjennomføringen, ville politiet gjort sitt ytterste for å
finne fram til en løsning som arrangørene kunne blitt tilfreds med. 
Jeg har også fått å vite at styret i Det Mosaiske Trossamfund har ekskludert de to
medlemmene av Norsk Israelsenter som samarbeidet med Demokratene og Forum mot
islamisering som også var tilstede i den gitte situasjonen. Denne beslutningen er tatt på
bakgrunn av at Norsk Israelsenter valgte å gå i samarbeid med aktører som Det Mosaiske
Trossamfund tar sterkt avstand fra. Det Mosaiske Trossamfund kommenterer selv saken i et
innlegg i Aftenposten Aften den 18. november 2004. 
Videre har Norsk forening mot antisemittisme uttrykt gjennom en pressemelding at
organisasjonen støtter denne eksklusjonen og at organisasjonen er tilfreds med at politiet grep
inn slik at ikke Midtøsten-konflikten ble dratt inn i det som skal være en minnemarkeringen
for Krystallnatten. 
På denne bakgrunn vurderer jeg situasjonen slik at det ikke er tilfelle at SOS Rasisme bedriver
diskriminering av jøder, slik stortingsrepresentant Jan Simonsen påstår. Jeg vil derfor heller
ikke vurdere å stanse videre økonomisk støtte av organisasjonen.

Magazinet: ”Vil frata antirasister støtte”

Vil frata antirasister statsstøtte 
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Jan Simonsen kan komme til å be Erna Solberg vurdere pengetilskuddet til SOS Rasisme,
etter bortvisningen av jøder som ønsket å delta på krystallnattsmarkeringen.
Det var organisasjonen SOS Rasisme som arrangerte fakkeltoget i Oslo sentrum sist tirsdag.
Det var da 66 år siden den berømte krystallnatten, da nazistene innledet aksjoner mot jøder i
Tyskland og Østerrike.

I media kom selve fakkeltoget fullstendig i skyggen av at politiet ba mellom ti og femten
personer som møtte opp med israelske flagg og David-stjerner om å forlate stedet.
Bakgrunnen var at flere blitzere skal ha truet med å angripe Erez Uriely fra Norsk Israelsenter
(NIS) og følget hans, dersom de gikk i toget. Politiet viste til en lovparagraf som gir dem lov
til å vise vekk personer dersom det er fare for vedkommendes sikkerhet.

En halv million
Allerede før markeringen fant sted uttalte Uriely at han ikke følte seg velkommen.
- Jeg har personlig ikke deltatt i slike arrangementer de siste årene, for jeg følte personlig
ubehag ved å stå og se hvordan folk demonstrerte mot gårsdagens jødehat, og i samme
markering kom med utsagn mot Israel, som er staten til dem som overlevde Holocaust, sa
Uriely til VG Nett.

Han mener markeringene av krystallnatten de siste årene er misbrukt for å stemple jødene i
Israel som rasister. SOS Rasisme får i år i overkant av 450.000 kroner fra
Utlendingsdirektoratet (UDI). Partileder Vidar Kleppe i Demokratene sier han ikke kan
skjønne hvordan SOS Rasisme kan være berettiget til dette.

- Med slike holdninger som de har, bør de ikke motta penger fra det offentlige. Når vi vet
hvordan de opptrådte overfor jøder og andre som var med i arrangementet på krystallnatten,
ønsker vi å se på hva de får i statlig tilskudd og om de er berettiget, sier Kleppe til Magazinet.

- Venstreekstreme
Han mener organisasjonen gjorde seg skyldig i et "alvorlig overgrep" i forbindelse med
krystallnattsmarkeringen. - SOS rasisme skal jo ikke drive med rasisme og stigmatisering,
men jeg mener det var det de gjorde, sier Kleppe.

Jan Simonsen, som nå representerer Demokratene, vil som stortingsrepresentant be
departementet lage en oversikt over hvilke statlige midler SOS Rasisme disponerer og på
hvilket grunnlag tildelingen skjer. - Hvis de får støtte fordi de er mot rasisme, mener jeg at
den bør bortfalle. De seiler under falskt flagg, sier Simonsen til Magazinet.

- Mange av dem som står bak denne organisasjonen, er jo åpenbart venstreekstremister. Hva
har angrep på den jødiske staten - den staten som ble opprettet for å forhindre et nytt
Holocaust - med antirasisme å gjøre? spør han.

Rettigheter
I UDIs retningslinjer for tildeling av økonomiske midler til "Landsdekkende organisasjoner
som arbeider for asylsøkere, flyktninger eller innvandrere" heter det som følger: "Formålet
med tilskuddsordningen er å støtte frivillig virksomhet som medvirker til å gi alle samme
muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og benytte ressursene sine."

- Hvis man ønsker at alle skal samme muligheter og rettigheter, burde man kanskje tillate en
jøde å gå fakkeltog, sier Simonsen lakonisk.
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Han vurderer nå å fremme forslag om at SOS Rasisme skal miste pengestøtten fra UDI, og
han vil i minste fall ta opp saken opp med kommunalminister Erna Solberg (H) for å få høre
hennes vurdering. - Gjennom samarbeid med venstreekstremister som jager jøder rundt i Oslo
slik at politiet må be dem forlate stedet for å unngå å få bank, har SOS Rasisme til de grader
dokumentert at de ikke oppfyller kriteriene for støtte, mener stortingsrepresentanten.

Truet med bank
Trond Thorbjørnsen i SOS Rasisme sier at ingen ble nektet adgang til
krystallnattsmarkeringen på grunn av etnisk tilhørighet. - Alle jøder var velkomne til å delta i
fakkeltoget. Det eneste vi slo ned på, var markeringer som gikk mot parolegrunnlaget, sier
Thorbjørnsen. - På en slik kveld, blir det ikke rart å nekte jøder å markere mot det de opplever
som jødehat, på den måten de synes er naturlig?
- Vi har hatt diskusjoner om det på møter i forkant. Grunnen til at vi valgte å gjøre det på
denne måten, var at vi fryktet at dagen skulle bli revet løs fra den historiske rammen og i
stedet bli en kamp for å markere hver sin side i en konflikt som jeg mener ikke er det viktigste
når man skal jobbe mot rasisme i Norge, forklarer Thorbjørnsen.

Ifølge flere av dem som ble vist bort av politiet i forbindelse med markeringen, var grunnen at
venstreekstremister var ute etter å banke dem opp. Thorbjørnsen understreker at SOS Rasisme
ikke ønsker å bli assosiert med dem som skal ha fremsatt disse truslene.

Brev til Wiesenthal-senteret
- Jeg tar veldig avstand fra folk som benytter sånne virkemidler. Vi hadde vakter i
demonstrasjonen som selvfølgelig ville ha grepet inn ved tilløp til vold, og det var også derfor
vi tok kontakt med politiet da Demokratene varslet at de ville delta i markeringen under
israelsk flagg, sier Thorbjørnsen.

Organisasjonen har sendt brev til Simon Wiesenthal-senteret, som reagerte kraftig overfor
ambassadør Knut Vollebæk etter å ha sett TV 2s reportasje fra krystallnattsmarkeringen. Som
Magazinet skrev sist lørdag, har SOS Rasisme klagd TV 2 inn for Pressens Faglige Utvalg på
grunn av denne. - David-stjerner og andre jødiske symboler ble selvsagt tillatt i toget, faktisk
var det en David-stjerne i plakaten for demonstrasjonen, skriver Thorbjørnsen i brevet.
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Aftenposten 15.11.04. Leserinnlegg: ”Krystallnatten som
ble kuppet”
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Aftenposten 18.11.04. Leserinnlegg fra Det Mosaiske
Trossamfund: ”Kritikken mot SOS Rasisme uberettiget”

Aftenposten 18.11.04. Leserinnlegg fra Krystallnattkomiteen
i Oslo: ”Ble jøder utestengt fra Krystallnatt-markeringen?”
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Dagbladet 25.11.04. Leserinnlegg: ”Usant om
Krystallnatten”
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Dagbladet. Leserinnlegg: ”Krystallnatten!”
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Dagsavisen 25.11.04. Leserinnlegg: ”Hvem er disse
’jødevenner’?”
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Dagsavisen. Leserinnlegg fra SOS Rasisme.

Hei!

Viser til leserinnlegg fra Edvard Dæhlin i dag "krystallnatten og kampen 
mot glemselen". I innlegget gjentas flere av de usanne påstandene som 
Demokratene har framsatt mot SOS Rasisme og Krystallnattkomiteen i Oslo. 
Dette er påstander som er direkte ødeleggende for vårt antirasistiske 
arbeid, og vi håper derfor at vårt svar kan komme på trykk denne uken.

---
Usanne påstander om Krystallnatta

Mytene om årets Krystallnattamarkering i Oslo lever videre i Dagsavisens 
debattsider. Edvard Dæhlin gjentar mandag 20. desember påstandene om 
markeringen har blitt «kuppet av ekstremister». Nok en gang blir vi nødt 
til å tilbakevise disse påstandene.

Krystallnatta, 9. november, har i Oslo i mange år blitt markert med 
appeller og fakkeltog gjennom sentrum. Bak markeringen står SOS Rasisme 
og Krystallnattakomiteen, som velges fra mer enn 130 inviterte 
organisasjoner. Det politiske grunnlaget for markeringen er 
krystallklart. Vi ønsker å minne Holocaust og nazismens millioner av 
ofre, og trekke paralleller til rasismen og nazismen i dagens Norge. 
Parolegrunnlaget blir vedtatt på et av de første møtene i 
Krystallnattakomiteen. Paroler og politiske markeringer utover dette 
grunnlaget blir ikke godtatt i toget.

Det er mange som prøver å gjøre 9. november til en kampdag for eller 
imot staten Israel. Dette har SOS Rasisme gått sterkt imot hver gang, 
senest i forkant av årets markering. Det innvandrerfiendtlige partiet 
Demokratene annonserte at de ville møte opp i fakkeltoget med Israelske 
flagg, med begrunnelse at  «Norske jøde- og Israelhatere har kuppet 
markeringen». Vi så på dette som en klar provokasjon mot det vedtatte 
parolegrunnlaget, og sendte ut en pressemelding om at Demokratene ikke 
var velkommen i fakkeltoget.

Dæhlin sier at vi ikke er troverdige når vi sier at markeringen ikke 
skal ha politisk innhold. Det er mulig Dæhlin blander begrepene, vi har 
i alle fall aldri sagt at Krystallnattamarkeringen skal være uten 
politisk innhold. Norsk asylpolitikk er absolutt relevant på 
Krystallnatta. Da jøder flyktet til Norge fra nazismen i Tyskland i 
årene før andre verdenskrig ble de møtt av stengte dører. I dag møter 
flyktninger som kommer til Norge de samme stengte grensene. Muren mot 
"de flyktningproduserende landene" blir større og tettere, og av de få 
som kommer hit får bare en ørliten andel flyktningstatus. De fleste blir 
returnert. For SOS Rasisme er det viktig å trekke parallellene mellom 
mellomkrigstidas rasisme og den rasismen vi opplever i dag. Derimot er 
vi klare på at partipolitiske markeringer, uansett avskygning, ikke skal 
være en del av markeringen.

Det stemmer heller ikke at fjorårets Krystallnattmarkering ble misbrukt 
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til usaklige angrep på staten Israel. SOS Rasisme og 
Krystallnattkomiteen hadde ingenting å gjøre med «Riv muren»-aksjonen 
som ble gjennomført et annet sted i byen tidligere på dagen

Om Dæhlin selv sympatiserer med det innvandrerfientlige Demokratene og 
deres allierte i Forum mot Islamisering kommer ikke klart fram av 
innlegget hans. Vi stiller oss uansett spørsmålet om hvilke interesser 
han løper ærend for når han sprer løgner om Krystallnattmarkeringen og 
SOS Rasisme. Å sverte vår viktigste antirasistiske merkedag styrker i 
alle fall ikke kampen mot alle former for rasisme.

Ola Melbye Pettersen
Politisk nestleder, SOS Rasisme i Norge
Styret, Krystallnattkomiteen i Oslo 2004

45



Vårt Land 22.12.04. Leserinnlegg: ”NIS anmelder jødiske
ledere” 
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