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ANTIRASISTISK SENTER
———

Antirasistisk Senter er et uavhengig senter som jobber 
for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. 
Visjonen er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig 
samfunn. 

Antirasistisk Senter har en fagpolitisk ledelse og tre 
avdelinger: Agenda X, JOBB X og Rådgivningstjenesten. 
Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe) er et 
samarbeidsprosjekt mellom Antirasistisk Senter, Norsk 
Folkehjelp og Skeiv Verden.

Antirasistisk Senter jobber med å avdekke, dokumentere 
og motarbeide rasisme. Antirasistisk Senter bevisstgjør 
og informerer om rasistisk diskriminering og mobiliserer 
personer med minoritetsbakgrunn.
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FORORD
———

Et av høydepunktene for Antirasistisk Senter i 2019 var uten tvil at vi mottok 
OXLO-prisen fra Oslo kommune, som en anerkjennelse av vårt samlede arbeid 
gjennom mange år og gjennom alle våre avdelinger: vårt brede arbeid for 
ungdom, vårt arbeid mot rasisme, hatefulle ytringer og høyreekstremisme, vårt 
arbeid for at dem som utsettes for rasisme skal oppleve rettferdighet, og vårt 
arbeid for et mer inkluderende, likestilt og varmt samfunn.

OXLO står for Oslo Extra Large – en by for alle, og har siden 2001 symbolisert 
Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid. OXLO-prisen tildeles en 
organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats 
for å bekjempe hatefulle ytringer og holdninger og som gjennom sitt arbeid 
har bidratt til å gjøre Oslo til en raus, inkluderende og åpen by for alle, fri for 
fordommer, rasisme og diskriminering. Vi var ikke minst glade for den flotte 
begrunnelsen for tildelingen:

Stiftelsen Antirasistisk senter er tildelt Oslo kommunes OXLO-pris 2019, for sitt 
årelange arbeid for å bekjempe rasisme, hat og diskriminering.

Senteret er en tydelig formidler av kunnskap om fordommer og diskriminering, og er 
med på å sette standard både nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med mennes-
kerettigheter. Gjennom tiltak som rådgivingstjenesten for ofre for diskriminering, og 
tilbud til ungdom i Agenda X og Jobb X, arbeider senteret praktisk og direkte med å 
gjøre visjonen om et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn virkelig.

Stiftelsen Antirasistisk senter jobber med diskrimineringsspørsmål på tvers av etnisitet, 
tro og livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering, alder og kjønn. Senteret har 
siden oppstarten i 1984, gitt viktig innspill til Oslo kommunens politikk for likeverdige 
tjenester, ungt lederskap og vern av sårbare minoriteter. Ved å gi grundig opplæring 
og bevisstgjøre profesjonelle aktører, bidrar Antirasistisk senter til å skape et mer 
inkluderende samfunn.

For egen del var jeg spesielt stolt av å motta prisen sammen med så mange 
dyktige og engasjerte kolleger. Det er mange der ute som bruker tiden sin på å så 
splittelse og til og med hat. Da er det også fantastisk å vite at det var omkring 20 
nominerte – alle sammen nominerte som gjør et konkret, daglig arbeid for at folk 
i byen vår skal ha det godt, og for et varmt og inkluderende fellesskap. Derfor: 
Stor takk til både til mine dyktige og engasjerte kolleger, og samtidig til alle gode 
aktører for den jobben de gjør for inkludering og likeverd.

Rune Berglund Steen 
leder, Antirasistisk Senter



6

del av læreplanen ble vedtatt i 2017, men er ennå ikke 
tatt i bruk. Det skjer når nye fagplaner foreligger fra 
høsten 2020. Artiklene tilpasses nye læreplaner, et 
arbeid som ble satt i gang i 2019.

Ung.no
I løpet av 2019 besvarte Antirasistisk Senter nær 100 
henvendelser relatert til våre fagområder på Barne-, 
ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) sin nettside ung.
no. Av disse handlet flest om opplevd rasisme på skolen 
(15 %) og om språkbruk (12 %). En vesentlig andel var 
ønske om råd om hvordan man kan bidra til å stoppe 
rasisme (11 %).

Handlingsplan mot muslimfiendtlighet
Antirasistisk Senter har vært en av pådriverne for å 
få en egen handlingsplan mot muslimfiendtlighet. 
Regjeringen inviterte til pressekonferanse 22. august 
for å informere om at dette arbeidet skulle igangsettes. 
Ved siden av de to muslimske paraplyorganisasjonene 
deltok Antirasistisk Senter, ved 2. nestleder Ervin Kohn. 
Antirasistisk Senter er med i innspillsgruppen.

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering
At regjeringen fremla en egen handlingsplan mot 
rasisme i begynnelsen av desember, etter et opprinnelig 
forslag fra Senterpartiet, tar vi til oss som en viktig seier. 
Vi har jobbet langsiktig og målrettet med mål om å få en 
slik handlingsplan. Sist vi hadde en handlingsplan mot 
rasisme var i 2013. Vi har frimodig og standhaftig minnet 
regjeringen på behovet for en slik handlingsplan over en 
årrekke i kronikker, debatter, møter, taler og appeller. At 
det skulle utarbeides en handlingsplan, ble til sist vedtatt 
enstemmig av Stortinget, noe Stortinget fortjener honnør 
for. Vi leverte omfattende innspill til handlingsplanen, 
som ble lansert høsten 2019.

Rasisme i skolen
31. januar avholdt Utdanningsforbundet, pedagog-
studentene og Antirasistisk Senter i samarbeid et 
kveldsseminar om rasisme i skolen. Psykolog og 

Rapportering til FNs rasediskrimineringskomité
Antirasistisk Senter har i tre omganger ledet arbeidet 
med sivilsamfunnets alternative rapportering til FNs 
rasediskrimineringskomité i Genève. (CERD). Rapporten 
gjør opp status for myndighetenes arbeid for å innfri 
forpliktelsene som er nedfelt i FNs rasediskriminerings-
konvensjon. 23 organisasjoner sto bak den forrige 
rapporten i 2018. 

I november i 2019 leverte norske myndigheter en 
mellomrapport med nærmere oppfølging av to av 
temaene som ble løftet fram i CERD-komiteens 
avsluttende bemerkninger i forrige runde, nemlig 
diskrimi nering i arbeidslivet og situasjonen for enslige 
mindreårige asylsøkere. Med bistand fra Taisuke 
Komatsu, leder for The International Movement Against 
all forms of Discrimination and Racism (IMADR), 
begynte arbeidsgruppen på en vurdering av myndighe-
tenes rapport. IMADR er en Genève-basert organisasjon 
som bistår sivilsamfunnsorganisasjoner med informa-
sjon om og kontakt med komiteen og dens medlemmer. 
Dette arbeidet fortsetter og fullføres i 2020. 

Skolenettsiden aldrimer22juli.no
Nettsiden aldrimer22juli.no/antirasistiskskole.no skal 
primært kunne brukes av elever og lærere på alle 
klassetrinn, men den er utformet sånn at den også 
kan være et oppslagsverk for andre. Siden har temaer 
som «Demokrati og menneskerettigheter», «Norge 
og nasjonal arv», «Verden og internasjonale forhold», 
«Rasisme og diskriminering», «Lær av historien» og 
«Historiske personer». Artiklene er ment som generell 
innføring i emnene, i tillegg til dypdykk i deler av stoffet. 
I tillegg er det en quiz for hvert tema som lærere kan 
bruke som en pekepinn på hvor mye elevene har fått 
med seg av stoffet.

Med skolenettsiden forholder vi oss også til gjeldende 
læreplan, en forutsetning for at nettsiden skal kunne 
brukes i skoleverket. Sidene består av artikler, filmer og 
historiske bilder tilpasset de enkelte trinn. Ny overordnet 

FAGPOLITISK AVDELING
———

Fagpolitisk avdeling omfatter Antirasistisk Senters øverste ledelse. Avdelingen er aktive deltakere i den offentlige 
debatten, driver holdningsskapende arbeid, utfører dokumentasjons- og informasjonsarbeid, holder foredrag og produserer 
informasjonsmateriell til myndigheter, skoler og andre, i tillegg til mye annet. Avdelingen har et bredt kontaktnettverk, blant 
organisasjoner og offentlige myndigheter – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
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styremedlem ved Antirasistisk Senter, Sunil Loona, 
snakket om psykiske mekanismer bak rasisme og hat. 
Forfatter Camara Lundestad Joof leste fra sin bok Eg 
snakkar om det heile tida, og fortalte om sine opplevelser 
i skolen. Professor ved Oslo met, Åse Røthing, snakket 
om endringer i læreplaner, lærebøker og perspektiver 
på undervisning. Bakgrunnen for samarbeidet er at flere 
rapporter, blant annet Antirasistisk Senters egen Vi vil 
ikke leke med deg fordi du er brun fra 2017, viser at skolen 
er den arenaen hvor flest unge opplever rasisme. Kanskje 
ikke fordi skolen er verre enn andre steder, men fordi det 
er der man tilbringer flest timer sammen med andre.

Skolebesøk
Også i 2019 har vi hatt en rekke besøk av skoleklasser, 
studentgrupper, organisasjoner, masterstudenter som 
jobber med spesifikke oppgaver innen vårt felt, og vi har 
vært på skolebesøk ved flere skoler. I tillegg har vi fått 
henvendelser om språkbruk fra ulikt hold, blant annet 
nasjonalbiblioteket og flere lærebokforlag.

Høyreekstremisme
10. august 2019 fant det sted et nytt, høyreekstremt 
terrorangrep i Norge, denne gangen mot Al-Noor Islamic 
Centre i Bærum. Heldigvis ble ingen drept i terror-
angrepet, da to eldre menn i moskeen klarte å over-
manne angriperen. Like før angrepet begikk terroristen 
et brutalt drap på sin stesøster, 17 år gamle Johanne 
Zhangjia Ihle-Hansen. Det ble senere kjent at drapet var 
rasistisk motivert. Det var snakk om en brutal henrettelse 
av et barn, fordi hun var den hun var. Gjerningsmannen, 
Philip Manshaus, var en ung, majoritetsnorsk mann som 
hadde blitt radikalisert over nett, og som blant annet 
var påvirket av Brenton Tarrant, terroristen som drepte 
50 muslimer i Christchurch på New Zealand 15. mars 
2019, og som i sin tur var påvirket av Breivik. (Se mer om 
markeringen til minne om Johanne Zhangjia nedenfor.)

De organiserte høyreekstreme miljøene forble ellers 
svake. Forsøket fra Den nordiske motstandsbevegelsen 
(DNM) på å bli en politisk kraft mislyktes totalt under 
valget i Sverige. Organisasjonen fremstår som splittet og 
svekket, og de norske nasjonalistiske miljøene fortsetter 
å være små og ganske marginale grupperinger, som man 
skal være forsiktig med å fremstille som en stor trussel. 
Terrorangrepet mot Al Noor-moskeen og drapet viser 
at disse ideene likevel kan være livsfarlige, selv om det 
ikke er mange som tror på dem. I forkant av vår lansering 
av en rapport om DNM og homolobbyen, opplevde vi 
at propaganda fra DNM ble heng opp rundt lokalet hvor 
rapporten skulle lanseres.

Blant andre mer eller mindre nevneverdige ekstre-
mistiske miljøer, fortsetter SIAN sine aktiviteter med 
markeringer rundt i landet, og vi har merket en mer 
militaristisk og hatefull tone fra disse. Etter episoden 
med koranbrenning i Kristiansand i 2019 har de flere 
ganger snakket om å gjøre dette igjen. Lederen ble mot 
slutten av 2019 dømt for hatefulle ytringer.

Det islamistiske miljøet rundt Profetens Ummah har i 
stor grad ligget nede i 2019, blant annet etter domfel-
lelser mot sentrale aktører. Vi har ikke sett noe aktivitet i 
disse miljøene i 2019.

Antirasistisk Senters arbeid besto i kartlegging, spred-
ning av informasjon, deltagelse i offentlig debatt om 
temaet, aktivisme og kontakt med relevante instanser, 
blant annet politiet. I 2019 sluttet Shoaib Sultan, som 
siden 2011 har vært vår spesialrådgiver på høyre-
ekstremisme, og meldte overgang til Norsk Folkehjelp. 
Ansvaret ble i oktober overtatt av seniorrådgiver Vivian 
Brattsti Sørensen og rådgiver Maria Wasvik. I forbindelse 
med dette arbeidet har vi deltatt med foredrag og 
panelsamtaler ved flere konferanser og seminarer om 
ekstremisme. Arbeidet er i stor grad finansiert av en 
rekke fagforbund i fellesskap, koordinert av Industri 
Energi.

Kampanje til støtte for Arne Viste
Mandag 30. september begynte rettssaken mot Arne 
Viste. Viste var tiltalt for å ha gitt arbeid og dermed 
verdighet til et syttitalls såkalt «papirløse», en av de 
mest sårbare gruppene i det norske samfunnet. Norge 
har generelt en svært streng tilnærming til såkalt 
«papirløse», det vil si utenlandske borgere uten lovlig 
opphold i Norge. Mange av disse er asylsøkere som har 
fått endelig avslag på asylsøknaden, men som er redde 
for å reise tilbake til landene de har flyktet fra. Mange 
lever i en årrekke i Norge under svært vanskelige forhold, 
tilnærmet uten rettigheter.

Vi lanserte på samme tid en kampanje i sosiale medier 
til støtte for Vistes kamp for rettighetene til papirløse. 
Mange deltok med sitt budskap: Ole Paus, Jan Erik 
Vold, Knut Nærum, Simon Stranger, Nasim Alimoradi 
(papirløs), biskop i Oslo Kari Veiteberg, professor 
Sturla Stålsett, professor Mads Andenæs, professor 
Kristian Andenæs, psykolog Karl Eldar Evang, samfunns-
debattant Cathrine Sandnes, biskop emeritus Tor Berger 
Jørgensen, generalsekretær i Kirkens bymisjon Adelheid 
Firing Hvambsal, generalsekretær i NOAS Ann-Magrit 
Austenå, pastor Martin Cave, pastor Egil Elling Ellingsen, 
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pastor Egil Svartdahl, og Antirasistisk Senters Rune 
Berglund Steen. Kampanjen var et samarbeid med 
Mennesker i Limbo og IMI-kirken.

Arne Viste ble dessverre dømt, men han mottok omfat-
tende støtte for sin kamp – og kampen fortsetter.

Debatten om Arendalsuka 2019
Allerede fra starten på året var det debatt om det 
høyreekstreme mikropartiet Alliansen skulle få delta 
på Arendalsuka. Partiet fikk avslag på sin søknad om 
deltagelse for deretter å bli innvilget. Dette skapte 
en del offentlig debatt. At Arendalsuka fant det riktig 
og nødvendig å invitere til seminar på Litteraturhuset 
i Oslo om spørsmålet, er et bilde på intensiteten i 
debatten. Det var i stor grad Antirasistisk Senter som 
reiste denne debatten. Vi ble også invitert til å holde ett 
av hovedinnleggene på seminaret. Bakgrunnen for vår 
kritikk av Alliansens mulige deltagelse var en lang rekke 
antisemittiske, og også rasistiske og antidemokratiske, 
uttalelser fra mikro-partiets ledelse. De antisemit-
tiske ytringene var blant annet av grov, konspiratorisk 
karakter, og omfattet også personsjikane. De antidemo-
kratiske uttalelsene omfattet gjentatte oppfordringer til 
statskupp. Flere påmeldte varslet at de ville vurdere å 
trekke seg fra Arendalsuka dersom Alliansen fikk delta. 
Utslagsgivende var nok at Arbeiderpartiet engasjerte 
seg sterkt mot Alliansens deltagelse. Alliansen og Stopp 
islamiseringen av Norge (SIAN) fikk til slutt ikke delta i 
Arendalsuka 2019.

Arrangement
Markering til minne om Johanne Zhangjia Ihle-Hansen 
10. august ble 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen 
drept av sin stebror før terrorangrepet på al-Noor-
moskeen i Bærum. Politiet konkluderte med at drapet 
var rasistisk motivert. Johanne Zhangjia ble drept av 
stebroren fordi hun hadde kinesisk opphav, og var 
adoptert til Norge.

Vi på Antirasistisk Senter ble beveget over at familien ba 
om at gaver skulle gis til vår ungdomsavdeling, Agenda 
X, motivert av Johanne Zhangjias eget engasjement mot 
rasisme.

Onsdag 9. oktober klokka 17.00 organiserte vi en lysmar-
kering til minne om Johanne Zhangjia fra Jernbanetorget 
til Stortinget. Som vi skrev: «Vi samles for å minnes 
Johanne. Vi samles i sorg og i forferdelse over enda 
et grusomt rasistisk drap. Vi samles for å minnes de 

andre som har blitt tapt til rasistisk og høyreekstremt 
hat før henne. Vi samles for å støtte dem som nå føler 
utrygghet, så de igjen kan føle trygghet i fellesskapet 
vårt. Vi samles fordi vi er rystet over den rasismen som 
både adopterte og andre utsatte grupper utsettes for. Vi 
samles for å gjenta vårt løfte om å beskytte hverandre. 
Og vi samles for å gjenta vårt løfte om å fortsette 
kampen mot den rasismen som igjen har tatt et ungt 
liv. Og vi samles for å gjenta vårt løfte om å fortsette 
kampen mot den rasismen som fortsetter å ta unge liv.»

Konferansier var Lotten Christiansen. Appellanter var 
Tanya Begum fra Al-Noor Islamic Centre, moskeen 
som ble rammet av et terrorangrep samme dag; Kamzy 
Gunaratnam, varaordfører i Oslo; Catarina Annabelle, 
venn av Johanne Zhangjia Ihle-Hansen; Christina Violeta 
Thrane Storsve fra UAPU Utenlandsadoptertes politiske 
utvalg (UAPU) og Anette Langfeldt Sommerset; Camara 
Christina Lundestad Joof, skuespiller og forfatter; Rim 
Ghebre, poet, venn av Benjamin Hermansen; Rune 
Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter. Det var 
musikk ved Hkeem, Kohinoor, og Caspara og Sofie 
Naomi fra Agenda X. Vi organiserte markeringen 
sammen med Utenlandsadoptertes politiske utvalg 
(UAPU).

Flere ungdommer tilknyttet Antirasistisk Senter lagde 
også en egen video til minne om Johanne Zhangjia som 
ble spredt i sosiale medier før markeringen.

FNs dag mot rasisme Vi arrangerte en markering på 
Grønland torg på FNs dag mot rasisme 21. mars 2019. 
Angrepene i Christchurch i New Zeeland var sentrale i 
markeringen (se ovenfor). Som vi skrev: «Vi samles fordi 
vi ser at fordommer, hat og oppkonstruerte fiendebilder 
igjen er på frammarsj i ulike deler av Europa og verden, 
og for å si at vi aldri vil godta et Norge, et Europa og et 
verdenssamfunn der hatet får råde, der barn drepes og 
medmenneskeligheten angripes. Vi samles for å minnes 
de 50 menneskene, blant dem små barn og bestefor-
eldre, som mistet livet i terrorangrepet i New Zealand, og 
for alle de som har mistet livet på grunn av høyreradikalt 
hat.» Det var blant annet ett minutts stillhet, innledet 
av Det mosaiske trossamfunn, Den norske kirke og 
Muslimsk dialognettverk, og flere appeller.

Rapport om Den nordiske motstandsbevegelsen Den 
10. februar arrangerte vi seminar på Kulturhuset 
i Oslo med fremleggelse av rapporten vår «Den 
nordiske motstandsbevegelsen – forestillingen om en 
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homolobby», forfattet av idéhistoriker Magnus Eriksson. 
Etter rapportpresentasjonen var det en samtale, ledet av 
Rune Berglund Steen, mellom redaktør i Filter Nyheter 
Harald Klungtveit, generalsekretær i Skeiv Verden 
Susanne Demou Øvergaard og vår egen Shoaib Sultan.

Spesialvisning: «If Beale Street Could Talk» Torsdag 
31. januar kl. 18:00 arrangerte vi en gratis filmvisning 
på Deichmanske Bibliotek på Tøyen, en førpremiere på 
«If Beale Street Could Talk», i samarbeid med filmdis-
tributøren. Boka filmen bygger på er skrevet av James 
Baldwin, og har institusjonell rasisme som en viktig 
del av tematikken. Filmen er regissert av Barry Jenkins, 
som vant Oscar for beste film med Moonlight i 2017. I 
samarbeid med Tøyeninitiativet deltok tre ungdommer/
unge voksne som fortalte om sine egne erfaringer og 
opplevelser knyttet til tematikken i filmen. Ordstyrer var 
Fethawit Hakin.

Skin Skin er en film om et nynazistisk miljø i USA og om 
en person som klarer å bryte ut av miljøet. 21. november 
arrangerte vi en forvisning med påfølgende seminar i 
Vika kino. Forfatter John Færseth innledet seminaret og 
styrte samtalen mellom professor Tore Bjørgo, forsker 
Cathrine Thorleifsson og redaktør Didrik Søderlind.

Trumplandia: Møte med professor Carolyn M. Rouse 
23. april var vi medarrangør for et møte med professor 
Carolyn M. Rouse, som leder Fakultetet for sosialan-
tropologi ved Princeton-Universitetet i USA. Hennes 
mest aktuelle prosjekt er «Trumplandia», som er basert 
på arbeid blant Trump-velgere i det nordlige California. 
Seminaret var en del av tiårsjubileet til forelesnings-
serien Antropologi i vår tid, med Sindre Bangstad som 
primus motor. Det ble organisert sammen med Institutt 
for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, og var 
støttet av Fritt Ord.

Familiar Stranger: David Scott om Stuart Hall 15. oktober 
var vi medarrangør av en samtale med professor 
David Scott, som leder Fakultetet for sosialantropologi 
ved Columbia-universitetet i New York. På seminaret 
snakket Scott om sin venn Stuart Hall (1932–2014), 
en av grunnleggerne av disiplinen kulturstudier. Scott 
arbeider for tiden med å skrive en intellektuell biografi 
om Hall. Seminaret var en del av tiårsjubileet til foreles-
ningsserien Antropologi i vår tid, med Sindre Bangstad 
som primus motor. Det ble organisert sammen med 
Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) 
og Agora – Journal for metafysisk spekulasjon, og var 
støttet av Fritt Ord.

Novemberpogromene Hvert år markerer Antirasistisk 
Senter i samarbeid med Det Mosaiske Trossamfund 
Novemberpogromene (Krystallnatten) med seminar 
og fakkeltog. For første gang var seminaret i synagogen 
i Bergstien. Siden 9. november falt på en shabbat ble 
seminaret og fakkeltoget flyttet til søndag 10. november

Pluralisme var kjerneordet for årets seminar. Her ble reli-
giøse ledere og livssynsledere utfordret til å snakke om 
det positive i den andres livssyn og verdisystem. Dette 
er et skritt videre, og litt mer krevende enn toleranse, der 
man bare tolererer det man ikke liker. Vi hørte innlegg 
fra rabbiner Joav Melchior, biskop Bernt Eidsvig, imam 
dr. Faruk Terzic og leder i Human-Etisk Forbund Tom 
Hedalen. Samtalen i etterkant av innleggene ble ledet av 
forstander i Det mosaiske trossamfunn Ervin Kohn.

I fakkeltoget gikk statsministeren forrest i toget. Ved 
trappen foran Nationaltheatret ble det holdt appeller av 
statsminister Erna Solberg, rabbineren, Arbeiderpartiets 
leder Jonas Gahr Støre og leder i Antirasistisk Senter 
Rune Berglund Steen. Konferansier var Ervin Kohn.

Konferanse og antirasistisk samling på Utøya Lørdag 
11. – søndag 12. mai gjennomførte vi en konferanse og 
antirasistisk samling på Utøya, Fiendebilder og motstra-
tegier, i samarbeid med Minotenk, Skeiv Verden og 
Landsforeningen mot rasisme (LMR), og etter invitasjon 
fra Utøya. Utøya sto for kost, losji og transport til øya. Det 
var ca. 80 deltagere, de fleste overnattet.

Programmet omfattet foredrag/innledninger fra professor 
Nasar Meer ved Universitetet i Edinburgh, forfatter 
Carsten Jensen (Danmark), riksdagsmedlem Ali Esbati 
(Sverige), riksdagsmedlem Malcolm Momodou Jallow 
(Sverige), forsker Sindre Bangstad, menneskerettighets-
aktivist Aleksander Gleichgewicht (Polen) og medstifter 
av Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination 
Lene Junker (Danmark). Deltagerne fikk en omvisning 
på Utøya, ved Utøyas administrasjon. Det var også en 
rekke arbeidsgrupper. Kulturelt innslag var ved Agenda 
X, med utgangspunkt i boka Ungdommen nå til daX, med 
en kortfilm og diktopplesning ved Rahel Marta Beraki. 
Konferansierer/ordstyrere var Lisa Esohel Knudsen fra 
Minotenk, Miriam Haile fra Agenda X og Julie Granerud 
fra JOBB X. Konferansen var økonomisk støttet av Fritt 
Ord. 
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Verdens dag for flyktninger, seminar og marke-
ring 20. juni inviterte Refugees Welcome Norway 
(RWN), Dråpen i havet, Foreningen av tolvte 
januar, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), 
Sosialististisk Venstreparti (SV), Rødt og Antirasistisk 
Senter til en bred markering av verdens dag for 
flyktninger.

Fortsatt er rekordmange mennesker på flukt verden 
over, men bare et fåtall av disse flyktningene finner 
veien til Europe og til Norge. Det er ikke på grunn av en 
bedring av situasjonen, men på grunn av villet politikk 
her hjemme. Europas grenser er mer stengt enn noen 
gang, båter med flyktninger nektes innreise i europeiske 
havner, alle redningsskip er i karantene og solidaritets-
arbeid kriminaliseres. Konsekvensene er ikke til å holde 
ut. Sommeren 2018 var den dødeligste på fem år.

Samtidig ble den nasjonale politikken strammet 
ytterligere inn. Like før markeringen ble familien Abbasi 
fra Trondheim pågrepet av politiet etter å ha bodd i 
Norge i flere år. Moren mistet bevisstheten i løpet av 
uttransporteringen og ble sendt tilbake til Norge, likevel 
var planen å gjennomføre aksjonen, og å sende de tre 
søsknene alene til Afghanistan, et land to av dem aldri 
har vært i. Heldigvis ble dette stoppet. Ikke fordi norske 
myndigheter så hvor feil dette ble, men fordi Afghanistan 
ikke ville ta dem imot. 

Vi startet markeringen av verdens dag for flyktninger 
med seminar på Antirasistisk Senter. Kristina Quintano 
er «budbringeren fra helvete» og har fulgt situasjonen for 
båtflyktninger i Middelhavet tett over lang tid. Hun holdt 
foredrag om situasjonen i dag og utviklingen hun har sett 
over tid. Det ble en fin samtale og tilbakemeldingene fra 
publikum var svært gode.

Fra seminaret fikk vi sammen opp til Stortinget, og 
startet med trommeinnslag fra SambAttac og opplesning 
av et dikt av Jan Erik Vold, før det ble avholdt flere sterke 
appeller, fra Trude Jacobsen fra Dråpen i Havet, Pål 
Nesse fra Flyktninghjelpen og Kristina Quintano, i tillegg 
til representanter fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt. 
Den norske singer-songwriteren Caroline Bonnet bidro 
med nydelig musikk som passet anledningen perfekt. 
Konferansier var Antirasistisk Senters Maria Wasvik. 
Totalt deltok rundt 300 mennesker på markeringen.

Annen virksomhet
Vi gjennomfører løpende også en rekke andre aktiviteter. 
Vi holder blant annet foredrag for ulike institusjoner, 
deltar i relevante seminar og debatter arrangert av 
andre, og leverer jevnlig høringsuttalelser om relevante 
tema.
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Våre tilbud
 — Individuell veiledning og gruppeveiledning med 

veiledere som har både erfaringskompetanse og 
formell kompetanse innen jobbsøking

 — Ulike former for gratis kurs og jobbsøkeraktiviteter  
i våre lokaler samt ute hos samarbeidspartnere

 — Skreddersydde kurs i samarbeid med kommunale og 
private/ideelle tiltak

 — Vi tilbyr kurs og foredrag i ulike byer og kommuner i 
Norge på forespørsel

I tillegg til å være et lavterskeltilbud, er våre ulike 
aktiviteter møteplasser der unge kan få støtte i 
jobbsøkerprosessen, bygge nettverk og opparbeide 
økt motivasjon for deltakelse i samfunnet. Ved å være 
tilstede med våre aktiviteter på møteplasser for ungdom 
tilrettelegger vi for at disse arenaene også inkluderer 
jobbsøkeraktiviteter.

Vår målgruppe
Vår målgruppe er aldersgruppen 15–30 år, særlig mino-
ritetsungdom som står utenfor arbeidslivet, mindreårige 
asylsøkere og flyktninger og unge som bor i utsatte 
områder og har dårlige oppvekstsvilkår.

Mottoet vårt er: Ingen unge skal oppleve at samfunnet 
ikke har bruk for dem!

JOBB X vil bidra så mye som mulig i kampen mot 
fattigdom blant barn og unge. Gjennom å særlig fokusere 
på sårbare og vanskeligstilte unge mellom 15 og 30 år 
med å få sin første jobb, og å være tilstede og tilby hjelp 
før de befinner seg i en ledighetssituasjon, reduserer vi 
den største årsaken til fattigdom og sosial utenforskap: 
ingen eller svak tilknytning til arbeidslivet.

Kompetansehevende tilbud, kriminalitets
forebyggende satsning og filmproduksjon
I 2019 har vi bedret både det faglige innholdet og økt 
antallet ukentlige tilbud på flere steder i Oslo, samt 
utredet mulighetene for å kunne tilby faste aktiviteter i 
omkringliggende kommuner. Vi har styrket samarbei-
dene med kommune, bydeler i Oslo og samarbeidspart-
nere. Her er et utvalg av aktivitetene vi har hatt i 2019:

 — Månedlige jobbsøkerkurs på Antirasistisk Senter
 — Gjennomføring av veilederprogrammet «Ung veileder 

ung» med fokus på flerkulturell karriereveiledning. 
Unge mellom alderen 18 og 26 fikk opplæring og 
sertifisering i et kursopplegg som strakk seg over 6 
måneder

 — Oppstart av kriminalitetsforebyggende satsning på 
høsten

 — Fast drop-in veiledning i samarbeid med følgende 
Deichmanske biblioteker: Furuset bibliotek og 
aktivitetshus, Nydalen bibliotek, Stovner bibliotek, 
Deichmanske bibliotek Grünerløkka

 — Kick-off på Deichmanske bibliotek Holmlia, for å 
sette i gang jobbsøkerkurs og drop-in virksomhet 
som starter for fullt kommende år 

 — Kurs for deltakere gjennom Salto UngJobb
 — Kurs for ungdom i Bydel Grünerløkka i sammenheng 

med bydelens satsning på sommerjobber
 — Kurs om regler og plikter i arbeidsliv, rettigheter mm 

for deltakere i bydel Grünerløkkas baristakurs tilbud 
for ungdom

 — I en periode på to måneder holdt vi ukentlig veiled-
ning hos Forandringshuset Grønland

 — Vi holdt ukentlig veiledning på Ung Arena Oslo Sør 
på Hauketo

 — Vi har ferdigstilt et prosjekt: Dokumentarfilm om og 
for og med målgruppen vår

JOBB X
———

JOBB X er et pedagogisk tilbud i form av et karrieresenter for unge. Tilbudet ble dannet som et prosjekt under Agenda X i 
2004 som vokste med årene og til slutt ble en egen avdeling.

Vårt overordnede mål er at deltakelse i våre aktiviteter fører til karrieremuligheter og økonomisk selvstendighet, men et annet 
viktig fokus er at unge kan komme til et sted hvor de opplever tilhørighet, inkludering og aksept. Våre veiledere jobber for 
at ungdom opplever mestring og bygger selvtillit. På JOBB X ser vi hele mennesket, og imøtekommer alle henvendelser fra 
ungdom med respekt og engasjement.
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I 2019 har vi fortsatt vår satsning på kompetansehe-
vende og kunnskapsfremmende tilbud for unge. Vi 
opplever at flere av de som benytter tilbudene våre 
mangler formell kompetanse og/eller jobberfaring. 
Derfor har vi i større grad rettet oss mot å kunne tilby 
våre deltakere kompetansehevende kurs, i tillegg til 
kursene vi allerede tilbyr.

Nøkkeltall for 2019 
 — Antall avholdte jobbsøkerkurs: 16 (41 kursdager)
 — Antall avholdte øker med drop-in for personlig 

veiledning: 226
 — 1013 individuelle deltakere på våre aktiviteter
 — Det er 40 % gutter og menn og 60 % jenter og 

kvinner som kommer på våre aktiviteter sett under 
ett

 — 95  % av deltakerne våre har minoritetsbakgrunn

Mer om våre ulike aktiviteter i 2019
3-dagers jobbsøkerkurs for ungdom I 2019 gjennom-
førte vi til sammen 16 jobbsøkerkurs. Kurset er laget for 
å kvalifisere ungdom til jobbsøking. Kurset består av 
ni-timer kurs, fordelt på tre kvelder på rad og holdes i 
våre lokaler. Etter endt kurs har deltakeren skrevet både 
CV og søknad til en utlyst jobb, samt lært teknikker for 
hvordan man presenterer sin kompetanse best mulig i 
et jobbintervju. Kurset er modulbasert og tar opp alle 
fasene ved jobbsøkerprosessen.

Drop-in, individuell veiledning Drop-in er et tilbud til 
de som ønsker litt ekstra oppfølging etter kurs, skal 
søke ny jobb, oppdatere CV-en, eller ønsker å øve før 
et jobbintervju. Tjenesten er gratis og fungerer som en 
åpen møteplass.

I 2019 har vi økt antall steder vi har drop-in i Oslo, og det 
har gitt resultater: I 2018 gjennomførte vi 176 drop-in 
i Oslo, mens i 2019 gjennomførte vi 226 drop-in økter 
med veiledning.

I tillegg til ukentlige drop-in i våre lokaler i Storgata 25, 
har vi i 2019 arrangert fast drop-in følgende steder:

 — Ung Arena Gamle Oslo
 — Ung Arena Søndre Nordstrand
 — Deichman Stovner
 — Deichman Nydalen 
 — Oslo Røde Kors Orkis
 — Deichman Grunerløkka
 — FUBIAK

Filmprosjekt Fra 2018 frem til desember 2019 arbeidet 
vi med en serie minidokumentarer som skal speile den 
virkeligheten ungdommene i målgruppen vår forholder 
seg til når de skal søke jobb. I tillegg til tre ungdommer 
i målgruppen vår som har sagt ja til å la seg dokumen-
tere, er både administrasjonen og veilederne aktive 
deltakere i filmproduksjonen. Filmene lanseres i 2020, 
og skal brukes til å synliggjøre tilbudene våre, behovet 
til brukergruppen vår og som innhold til våre kurs. 
Prosjektleder for dette prosjektet var vår Liban Khader 
Salad og filmprodusent var Samatar Ahmed.

Temakvelder om økonomi Vi har holdt åtte vellykkede 
temakvelder om økonomi. Dette prosjektet skapte vi 
på grunn av at mange av ungdommene som benytter 
seg av tilbudene våre har gitt uttrykk for at de ønsker å 
lære mer om økonomi og sparing. Gjennom kontakten 
med våre deltakere opplever vi at ungdom generelt, 
og ungdom fra familier med lav inntekt spesielt, har 
mange spørsmål knyttet til det å tjene og forvalte 
penger. Med dette prosjektet ønsket vi å bidra til å ruste 
unge mennesker med den kunnskapen de trenger for å 
forvalte penger på en god måte, betjene lån og forsik-
ringer, sparing med mål om å komme inn på boligmar-
kedet, søknadsskriving, med mer.

Forebygging av sosial ulikhet og fattigdom er også et 
viktig ledd i forebygging av ungdomskriminalitet og uten-
forskap. Blant deltakerne våre er det en klar overvekt av 
ungdommer fra bydeler i Oslo Øst og Oslo Sør, samt fra 
Oslo sentrum. Dette er bydeler i Oslo som havner langt 
ned på SSB sin fattigdomsstatistikk over Oslo. Særlig 
utmerker områdene sentrum, bydel Stovner, Grorud, 
Søndre Nordstrand, Alna og Gamle Oslo seg når det 
kommer til lavinntekt og fattigdom innad i Oslo. 

Andelen som mottar sosialhjelp i Oslo kommune er også 
høyest i disse bydelene. Ifølge Barnas jurist mangler 
unge også grunnleggende kunnskaper om personlig 
økonomi, hvilket delvis er med på å forklare hvorfor unge 
nordmenns inkassogjeld økte med 50% i 2017. Vårt mål 
var at vi med dette hjelper ungdom å etablere en stabil 
og forutsigbar økonomi som et ledd i forebygging av 
fattigdom og utenforskap.

Hver av temakveldene ble ledet av personer med 
spisskompetanse på feltet. Temakveldene foregikk 
i Antirasistisk Senter sine lokaler. Målgruppen var 
ungdommer mellom 15 og 26 år. Totalt antall deltakere 
var ca. 150.
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Ung veileder ung
Ung til ung er en metode JOBB X har brukt i alle 15 år i 
drift. I perioden mars til oktober 2019 har JOBB X gjen-
nomført et opplæringsprogram. Dette var et kursopplegg 
som var det andre i rekken av JOBB Xs kompetanse-
hevende kurs. Responsen på vår utlysning av kursplasser 
var veldig god, og tilbudet var treffsikkert.

Mange unge vi er i kontakt med etterlyser flere kompe-
tansehevende kurs med faglig innhold. Vi ønsket derfor 
å tilby gratis veilederkurs til ungdommer og unge voksne 
som er interessert i karriereveiledning. Vi startet med 
et 2 dagers kurs i karriereveiledning med sertifisering i 
mars. Fortsatte med et 2-dagers kurs i «Jobbmestring – 
Kartlegging og utvikling av karrierekompetanse» i mai, 
og avsluttet med et 2 dagers kurs i flerkulturell karriere-
veiledning i oktober.

Et formål med programmet, foruten å generelt skolere 
nye karriereveiledere, var at JOBB X kunne finne nye, 
potensielle veiledere til våre tilbud. Flere av deltakerne 
mente at det beste ved kurset var fokuset på viktigheten 
av flerkulturell kompetanse og kulturforståelse.

«Veldig godt planlagt, godt gjennomført».
«Beste kurset jeg noensinne har vært på». 

Det var 26 deltakere på kurset. Blant disse var 4 
veiledere fra JOBB X som ved å delta fikk løftet sin 
kompetanse om vårt felt, og fikk konkrete verktøy å 
dele med de andre ansatte i JOBB X. Deltakerne hadde 
stort sett flerkulturell bakgrunn, med unntak av noen 
få. Deltakerne kom fra flere steder i landet, blant annet 
Lillehammer, Trondheim, Kongsvinger, Nittedal, Gjøvik, 
Askim, Lørenskog og Oslo. De som deltok fra Oslo var 
blant annet fra Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og 
Grorud bydeler.

Outreach
Rekruttering av deltakere Hvor har deltakerne hørt om 
JOBB X og hva vi tilbyr? Deltakerne som svarer på dette 
spørsmålet i evalueringsskjemaet, svarer mye forskjellig. 
Det er tydelig at samarbeidspartnere, skoler, internett 
(Instagram) spiller en viktig rolle. Her nevner deltakere: 
Slurpen i Bydel Grunerløkka, Instagram, Ungløkka, 
Utekontakten, venner, rådgiver på skolen m.fl.

Også i 2019 har vi økt satsingen på rekruttering av delta-
kere til våre aktiviteter. Vi har jobbet med tre ulike fokus 
for å få dette til: 1. Økt aktivitet og synlighet på sosiale 
medier. 2. Økt synlighet og tilstedeværelse på videregå-
ende skoler og andre steder hvor ungdom oppholder seg, 

slik som UngInfo og Røde kors ressurssentre. 3. Utvikle 
nytt, ungdommelig design for JOBB X, og materiell med 
et appellerende og profesjonelt uttrykk.

Samarbeidspartnere
AGENDA X Felles lokaler og prosjekter. Samarbeid 

omkring målgruppen 
LIN Faglig samarbeid, og deler informasjon om hveran-

dres tilbud
Friomsorgen Vi tar imot  unge straffedømte som skal 

sone samfunnsstraff på våre kurs
VIF Vi holder årlig kurs for VIF, Jobbsjansen
SaLTo Vi holder årlig kurs for ungdom som får sommer-

jobb via Ung Jobb
Generasjon til generasjon Engasjert til å holde dags-

workshop i vårt veilederprogram
Karriereverktøy  Engasjert til å arrangere kurs og 

opplæring over to helger i vårt veilederprogram 
Bydel Grünerløkka Kurs for ungdom som har gått 

baristautdanning i regi av bydelen. Kurs for ungdom 
på Slurpen i forbindelse med sommerjobber

Voksenopplæringen i Oslo JOBB X har arrangert flere 
kurs for klasser hos voksenopplæringen i Oslo

Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Helt fra 
JOBB X’ begynnelse har karrieresenteret vært en 
viktig sparrepartner når det gjelder faglig utvikling og 
pedagogiske metoder

Stovner bibliotek fast drop-in på Stovner bibliotek 
annenhver mandag

Unge Funksjonshemmede Vi samarbeider gjennom 
blant annet felles arbeid omkring konferanse

Ung Arena Oslo sentrum JOBB X holdt i 2019 ukentlig 
drop-in for ungdom i deres lokaler på Grønland i Oslo

Alnaskolen Jobb X har hatt flere jobbsøkerkurs for 
Alnaskolen

Agenda X Agenda X er Antirasistisk Senters andre 
ungdomsavdeling. Vi har et daglig samarbeid og 
mange krysningspunkter.

UngInfo Gjennom alle år har UngInfo vært en viktig 
sparringspartner for JOBB X. Vi henviser ungdom til 
hverandres tilbud ved behov og driver kunnskaps- og 
erfaringsutveksling

Oslo Kommune JOBB X har et langt og godt samarbeid 
med en rekke instanser i Oslo Kommune

FOREM Jobbsøkerkurs for menn med 
minoritetsbakgrunn

Give a Job Vi bidrar på deres arrangementer, og deler 
informasjon

Utviklingssenter i NAV Sagene Vi samarbeider rundt å 
veilede unge, bosatte flyktninger i jobb søkerprosessen

Oslo Røde Kors’ ressurssentre for ungdom Siden 2017 
har vi hatt drop-in og andre jobbsøkeraktiviteter
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Videregående skoler Vi er tilstede på videregående 
skoler, hvor vi snakker med elever og rekrutterer til 
våre aktiviteter. Vi har fokus på hele Oslo, men særlig 
i bydelene som har flest ungdommer i sårbare situa-
sjoner knyttet til fattigdom og sosial ekskludering

Arbeidsgivere Vi oppretter og opprettholder kontakt 
med ulike arbeidsgivere slik at vi kan dra nytte av 
hverandre. Vi jobber for å skape nettverk for ungdom 
som trenger en mulighet til å få innpass i arbeidslivet

Tilbakemeldinger fra deltakere
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på kurstilbudet 
vårt, og tilbakemeldinger har også inneholdt informasjon 
om at deltakere endelig har klart å skaffe seg jobb. Vi 
ser at noen av dem som oppsøker oss og som vi får fulgt 
opp relativt tett, blir mer selvstendige som jobbsøkere 
gjennom å blant annet lære å skrive gode søknader 
til ulike arbeidsgivere, og under oppfølgingssamtaler 
kommer det frem at mange har skaffet seg jobb.

Jente, 18 år: «Jeg lærte mye mer enn forventet. Jeg lærte 
hvordan man finner ledige stillinger, hvordan lage en 
ryddig CV, hva du skal ha med i søknaden din. I intervju-
treningen lærte jeg hvordan man kan gi et godt inntrykk, 
hva man bør svare: kort og spesifikt.»

Mann, 24 år: «Kursholderne var veldig flinke!»

Jente, 18, som hadde funnet kurset vårt gjennom 
Instagram: «Det var en hyggelig opplevelse! Jeg lærte 
blant annet hvordan jeg skal skrive en jobbsøknad, 
forklare og utdype det jeg vil ha frem.»

Gutt, 15 år, hørte om JOBB X gjennom Ungløkka: «Vi 
lærte mye om jobbannonser, og lærte å finne ledige 
stillinger».

Jente, 17, fant oss på Instagram: «Utrolig hyggelig, 
lærerikt kurs. Jeg lærte om lønn og mine rettigheter».

Kvinne, 22 år, som hadde hørt om JOBB X gjennom 
venner:  «Jeg fikk mye motivasjon! Takk, JOBB X, for at 
dere lærte meg mye om hvordan jeg skal søke jobb.»



16

Ida 
foto: Awo Abdulqadir



17

Om avdelingen
Agenda X er et ressurssenter for ungdom mellom 13 og 
26 år som vokser opp i et flerkulturelt miljø.

Agenda X står for ukjent dagsorden: Det er ungdommers 
behov og interesser som legger premissene for arbeidet 
vårt. Vårt formål er å være en pådriver for et sosialt 
rettferdig samfunn der ungdom, uavhengig av bakgrunn, 
er aktive deltakere og premissleverandører i eget liv, 
i samfunnsliv og i kulturlivet. I forlengelsen av dette 
jobber vi for:  

 — Å være, og å bidra til et trygt og inkluderende felles-
skap for alle ungdommer 

 — Å skape muligheter for og med ungdom på deres 
egne premisser 

 — Å være et springbrett for ungdom inn i kultur-, 
samfunns- og yrkesliv 

 — Å styrke og å fremme unges stemmer og interesser

Tilbudet vårt er grunnlagt på frivillighet, ung-til-
ung-metoden, høy grad av ungdomsmedvirkning og 
myndiggjørende aktiviteter med kunst og kultur som 
et virkemiddel. Vi arbeider ut fra kjærlighet, respekt, 
inkludering, ekthet og rettferdighet.

Agenda X’ tilbud består av ulike typer prosjekter, 
verksteder, arrangementer, ferieaktiviteter samt faste 
aktiviteter. I tillegg tilbyr avdelingen praksisplasser for 
ungdom og studenter, samt jobbmuligheter for ungdom 
under 18 år. 

Året som har gått 
Året 2019 vil bli husket som et hektisk og godt år for 
Agenda X. Personalkapasiteten ble noe preget av 
utskiftninger og overlapping mellom ledervikarer i første 
halvdel. Dette gikk ikke på bekostning av aktivitetsnivået, 
som ble vedlikeholdt. I siste halvdel av året fikk vi mer 
stabilitet: Personalkapasiteten ble bedre, vi fikk flere 
faste frivillige, og vi styrket strukturene rundt våre faste 
aktiviteter. På teamet fikk vi flere uvurderlige ungdoms-
ledere, samtidig med at flere ungdommer i og rundt 
Oslo begynte å besøke oss oftere. Med god hjelp fra våre 

samarbeidspartnere har vi fremmet og synliggjort de 
unges stemmer. I løpet av 2019 har flere ungdommer fått 
større eierskap til Agenda X. Sammen har vi bevart og 
videreutviklet Agenda X som et inkluderende fellesskap 
for og med ungdom.

Nøkkeltall for 2019 
 — 2134 individuelle ungdommer
 — 5835 tråkk
 — 155 individuelle frivillige
 — Ca. 1 frivillig årsverk 
 — 56 verksteder, arrangementer, ekskursjoner og faste 

aktiviteter

Frivillighet 
AX-stabens viktigste samarbeidspartnere er de frivillige. 
Frivillighet er en gjennomgående og integrert del av AX’ 
arbeid. Vi er en byomfattende frivillighetssentral der 
ungdom utgjør majoriteten. Unge frivilliges engasjement 
i avdelingens ulike prosjekter og aktiviteter utgjør et 
uvurderlig bidrag til tilbudet. Et utvalg av AX’ frivillige er 
voksne med erfaring og engasjement for målgruppen. 
De bidrar ved ulike aktiviteter og til utviklingen av 
tilbudet. Det er vanlig at unge brukere ved AX vokser 
opp og kommer tilbake til AX med ønske om å bidra som 
frivillig. 

Mesteparten av det frivillige arbeidet i 2019 ble gjen-
nomført i forbindelse med Åpent Hus, med mellom to 
og seks frivillige hver kveld. I tillegg har vi hatt svært 
mye frivillig engasjement i forbindelse med planlegging, 
forberedelser og gjennomføring av vår årlige sommerleir. 
Også i forbindelse med «Stem&Bestem!»-kampanjen 
bidro frivillige, ved å bl.a. bistå i produksjonen av 
valgbrosjyre, standvirksomhet under valgtorg på Kuben 
videregående skole og musikkfestivaler, samt til «Politisk 
dag» ved Bjørnholt videregående skole. Ut over disse 
større aktivitetene rekrutterer vi systematisk frivillige 
til å bistå i gjennomføring av større, faste Agenda 
X-arrangementer. De bidrar med hjelp til alt fra synlig-
gjøring, rekruttering, opprigg/nedrigg, vakthold, bevert-
ning, rydding, kursvirksomhet til underholdning. 

AGENDA X
———

Agenda X er et ressurssenter for ungdom mellom 13 og 26 år som vokser opp i et flerkulturelt miljø.
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Faste aktiviteter
Åpent Hus er en åpen, rusfri og lavterskel møteplass for 
og med ungdom i et inkluderende og trygt fellesskap. 
Tilbudet gjennomføres med hjelp fra frivillige og unge 
voksne i praksis. Hver tirsdag tilbyr vi felles middag og 
ulike sosiale og kreative aktiviteter. Her kan ungdom 
bygge tilhørighet, identitet og kompetanse. Som en del 
av Åpent Hus arrangerer vi temakvelder der vi retter 
fokuset mot ulike tema som opptar ungdom. Disse gjen-
nomføres i samarbeid med relevante aktører på feltet. 
I 2019 tok vi for oss bl.a. temaene grensesetting med 
Ida Evita de Leon, entreprenørskap med Yunus Daar, og 
psykisk helse med Melody Tehrani. Åpent Hus inkluderer 
også ekskursjoner til samfunnsaktuelle og kulturelle 
arrangementer som fenger de unges interesse hos/med 
våre samarbeidspartnere. I 2019 holdt vi Åpent Hus 42 
ganger med ca. 707 individuelle ungdommer og 1 680 
tråkk. Få et lite innblikk i Åpent Hus her: https://tinyurl.
com/skmuc3b

Kunst og kultur utgjør en sentral del av Agenda X’ arbeid 
for å tilby myndiggjørende aktiviteter for unge. Måler er 
å gi ungdom muligheter til å utvikle kompetanse innenfor 
et mangfold av kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet. Vi 
arrangerer ulike kreative verksteder og arrangementer 
med profesjonelle kunst- og kulturutøvere som fungerer 
som rollemodeller som ungdom kan speile seg i. I tillegg 
avholder vi konserter, Åpen Scene og sceneoppsetninger 
for å fremme og å synliggjøre unge stemmer. Slik 
bidrar vi til bedre representasjon i kulturlivet. I 2019 
gjennomførte vi 20 verksteder og 24 arrangementer og 
ekskursjoner. Blant verkstedene var rap, dans, musikk-
produksjon med electroLOUD (https://tinyurl.com/
wft4aw4), foto, historieformidling, illustrasjon og tekst 
med blant andre Martine Næss Johansen. Blant eksklu-
sjonene var teaterbesøk til Nasjonalteatret og besøk på 
atelieret til Wendimagegn Belete i Rådhusets vestre tårn.

Tell X er Agenda X sitt musikkstudio. Vi disponerer to 
fullt utstyrte lydstudio i tillegg til et innspillingsrom. 
Formålet er å gi ungdom mulighet til å uttrykke seg 
gjennom musikk og å (videre)utvikle seg som profe-
sjonelle musikere. Det er bemannet av en profesjonell 
lydtekniker mandag-onsdag med 1-til-1 veiledning, og 
drop-in på torsdager. Her produserer ungdom musikk 
og lærer å utvikle seg som kunstnere. Tell X er blant de 
mest populære tilbudene våre, og det fungerer som en 
kreativ læringsarena og et positivt fellesskap. I 2019 
var Tell X åpent 40 dager, med ca. 130 unike brukere og 
1540 tråkk.

Ungdommens medie- og litteraturhus er et lavter-
skeltilbud på Agenda X som består av ulike kreative 
prosjekter og aktiviteter innenfor medier og litteratur. 
Målet er å gi ungdom lavterskel muligheter til å utvikle 
en helhetlig kompetanse til å bruke sine stemmer 
kreativt gjennom medier og litteratur. Tilbudet gjennom-
føres som en integrert del av de øvrige aktivitetene på 
Agenda X, og består av blant annet ulike tverrfaglige 
prosjekter. I 2019 utviklet vi bl.a. fotoprosjektet Speak 
your truth, et talkshow for unge, av unge: Parley project, 
kollasjworkshop, kurs i tekstfremføring, boklansering, 
veiledning for individuelle ungdomsprosjekter og slipp-
fest og formidling av antologien Ungdommen nå til daX. 
I tillegg til mindre møter og workshops var det i 2019 12 
større arrangementer med totalt 866 deltakere.

Jente- og guttegruppene ved Agenda X fungerer som 
trygge møtearenaer der unge kan oppleve mestring og 
empowerment. Ukentlig møtes gruppene for å snakke 
om saker som opptar dem, å sette ord på følelser, og 
få og gi hverandre støtte til å ta gode valg. Gruppene 
på seks til sju ungdommer ledes av unge voksne som 
fungerer som rollemodeller, veiledere og trygge voksen-
personer. Det ble avholdt 18 gruppesamlinger i 2019.

I skoleferiene vinter-, påske-, jule-, sommer- og 
høstferien, arrangerte Agenda X ulike typer sosiale og 
kreative aktiviteter, samt ekskursjoner. I forbindelse med 
juleferien arrangerte vi i tillegg en julefest (med middag, 
konsert, sceneopptredener og utstillingen Speak Your 
Truth) og Åpent Hus i romjula. Vinterferien bestod av 
bowling, kino, aking i korketrekkeren, åpen scene og 
danseworkshop. I påsken dro vi på bowling, kino og 
kunstutstilling med Wendimagegn Belete. Siste uka i 
juli avholdt vi vår årlige sommerleir på Hove leirsenter 
utenfor Arendal med spennende verksteder, bading, 
ekskursjoner, inspirerende foredrag og show. Høstferien 
inneholdt bowling, turneringsdag, karaoke på Syng og 
forestillingen Krenket på Nationaltheatret. Totalt 600 
ungdommer deltok i feriene.

Større arrangementer i 2019
2019 var det lokalvalg. I den forbindelse gjennomførte 
Agenda X valgkampanjen Stem&Bestem! med stor 
suksess. Gjennom kampanjen spredte vi informasjon og 
kunnskap om valg og det politiske systemet i Norge. Slik 
oppfordret vi unge førstegangsvelgere til å stemme ved 
kommunevalget. Samtidig bidro vi til å sette saker som 
er viktige for ungdom på dagsordenen i valgkampen. 
Arbeidet besto av samtalemøte med politikere på 
Agenda X, valgtorg ved Kuben vgs, «Politisk dag» på 
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Hawa 
foto: Awo Abdulqadir
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Bjørnholt vgs, informasjonsstand på musikkfestivaler, 
produksjon og utdeling av informasjonsbrosjyrer og 
podcast. Det anslås at kampanjen nådde 3600 unge 
(https://tinyurl.com/rdkc9mn).

I 2018 og 2019 gjennomførte vi det prosessorienterte 
antologiprosjektet Ungdommen nå til daX i samarbeid 
med redaktør, Martine Næss Johansen og designer, 
Vanessa Storøy Merine. Boka, med 46 bidragsytere, 
inneholder et bredt spenn av sjangre innen tekst og 
visuell kunst. Flere av ungdommene deltok også i det 
redaksjonelle arbeidet, promotering og forberedelser 
rundt lanseringen av boka. 23. mars 2019 ble det duket 
for slippfest på Deichman Grünerløkka, med rundt 300 
besøkende. Programmet bestod av tekst og musikk frem-
ført av bidragsyterne, konsert med Unge Beirut, foredrag 
og Q&A med Noman Mubashir. Flere av bidragsyterne 
har senere vært aktive i formidlingen av Ungdommen 
nå til daX på kulturarrangementer, konferanser, i panel-
samtaler og ulike mediekanaler.

I sommerferien avholdt vi vår årlige sommerleir på 
Hove leirsenter utenfor Arendal. Det var tettpakket 
program med seks parallelle, prosessbaserte workshops 
med profesjonelle workshopsledere, olympiade med 
Wannado Teambuilding, strandkos med bading og 
stand-up padling, inspirerende foredrag om psykisk 
helse og resiliens, spillkvelder, samt et show. Med gode 
junior- og seniorledere samt dyktige workshopsholdere 
ble det skapt et trygt fellesskap der de unge kunne 
utfordre seg selv, utvikle seg og få minneverdige ferie-
opplevelser. 75 unge deltok på leiren. Få et lite innblikk 
her: https://tinyurl.com/sy4qzhx

I 2019 gjentok vi suksessen Ungdom mot hatprat 
i samarbeid med våre sju partnere SaLTo sentrum, 
Uteseksjonen Perspektiv, Antirasistisk Senter, 
Diskriminerings- og Meglingsbenken (DiMe), Ungdom 
mot Narkotika, Stopp Hatprat Norge og Fellesverket 
Oslo Røde Kors. Workshopen gikk over tre dager og 

hadde til hensikt å styrke unges egne ressurser mot 
hatprat og hatkriminalitet. Dette ble gjort ved å bringe 
sammen ungdommer fra ulike ungdomsmiljøer til en 
trygg refleksjons- og samhandlingsarena. Som en del 
av workshopen avholdt vi fire kreative verksteder innen 
media, foto, tekst og illustrasjon. I 2019 deltok opp til 36 
ungdommer, hvorav 19 fikk kursbevis.

I løpet av høsten 2019 startet vi det tverrfaglige foto- og 
tekstprosjektet Speak Your Truth. Prosjektet hadde 
oppstart på arrangementet Ungdom mot hatprat. Vi 
erfarer at mange ungdommer opplever urettferdig 
behandling, fordommer og hat, men føler ikke at de blir 
tatt på alvor når de prater om det. Derfor var målet med 
prosjektet å gi unge mulighet til å bli hørt og sett på 
egne premisser. Hver enkelt ungdom jobbet med å skrive 
tekst og å finne bilde parallelt. Tekstene baserte seg 
på spørsmålene «Hva er en ting du skulle ønske at alle 
forsto? Hvilke temaer interesserer deg mest? Hvilke ting 
blir sagt og skrevet om deg og de du er glad i?». Bildene 
som ble valgt ga et visuelt uttrykk for ungdommens 
budskap. Prosjektet resulterte i ti bilder som er utstilt på 
Antirasistisk Senter.

Tradisjonen tro arrangerte Agenda X julefest i slutten av 
desember. Årets arrangement ble planlagt sammen med 
et julecrew bestående av seks ungdommer mellom 14 
og 18 år. På programmet var konsert med Tell X-artister, 
utstilling av bilder fra Speak Your Truth-prosjektet, DJ, 
slamframføringer, filmvisning fra sommerleiren, gjeste-
opptreden fra Britz og en stor, utradisjonell julemiddag. 
Kvelden ble avsluttet med et overraskelsesbesøk. Takket 
være ungdomsledere, julecrewet, Ideell security og 
dyktige frivillige gjennomførte vi årets fest med god 
stemning, stor suksess og 165 besøk.
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Arbeidsplasser for ungdom
Svært mange unge ønsker seg jobb, men opplever at 
de har svært få jobbmuligheter. I 2019 gjorde Agenda 
X en ekstra innsats for å imøtekomme dette behovet 
ved å styrke satsningen på ungdomsmedvirkning. 
Crew-ordningen ble dermed innført som et jobbtilbud for 
ungdom mellom 14 og 19 år tilknyttet våre faste arrange-
menter og ferieaktiviteter. 

I forbindelse med sommerleiren og julefesten fikk til 
sammen 14 ungdommer mellom 14 og 19 år betalte 
jobber som juniorledere og crew-medlemmer i jule-
crewet. Oppdragene gikk ut på å planlegge og å gjen-
nomføre ulike aktiviteter til sommerleiren og julefesten 
sammen med ansatte på Agenda X. De unge viste svært 
stort engasjement og ansvarlighet. Rollen og tilliten 
de fikk fra unge og voksne på Agenda X ga dem større 
tilhørighet og eierskap til huset. Med tett oppfølging og 
veiledning opparbeidet de seg verdifull arbeidserfaring 
som styrker deres posisjon på arbeidsmarkedet. Med 
disse tiltakene skapte Agenda X etterspurte arbeids-
plasser og sommerjobber for ungdom under 18 år.

I 2019 gjennomførte to studenter praksis på Agenda X 
via sosionomstudiet ved OsloMet. Studentene jobbet på 
Åpent Hus med stort engasjement. I veiledningssam-
taler reflekterte de rundt tematikk som rolleforståelse, 
tillit, kommunikasjon samt Agenda X’ rolle i motvirkning 
av ungdommers opplevelser av diskriminering og 
marginalisering. Begge studentene har blitt faste frivillige 
på Agenda X etter endt praksis, og en har blitt leder for 
jentegruppa. 

Samarbeid 
Jobb X Felles lokaler og prosjekter. Samarbeid omkring 

målgruppen
Selvstendige kunstnere og andre aktører innen kultur- 

og samfunnsliv Verksteder, arrangementer, kurs, 
temakvelder, prosjekter

SaLTo Sentrum – Oslo kommune, Velferdsetaten 
Avdeling Forebygging og Sentrumsarbeid Agenda 
X er deltaker i SaLTo samarbeidet i Oslo sentrum. 
Workshop «Ungdom mot Hatprat» med fokus på 
forebygging av hatkriminalitet 

Uteseksjonen, Oslo kommune Patruljer i oppsøkende 
team på Åpent Hus, fange opp og følge opp mindreå-
rige som bruker Oslo S og Jernbanetorget som en 
fritidsarena 

Perspektiv Deling av metodikk rundt likepersonsarbeid, 
temakvelder årlig Workshop «Ungdom mot hatprat», 
Tell X brukes til Perspektivs musikkterapiprosjekt 

OsloMet Arbeidspraksis for unge sosionomstudenter 
Avdeling kultur, nærmiljø- og byutvikling, Bydel 

Sagene Felles arrangementer, rekruttering og 
erfaringsutveksling 

Deichman Sør-Øst Kulturtilbud med fokus på 
litteraturformidling

Diskrimineringshjelpen og meglingsbenken 
(DiMe) «Ungdom mot hatprat»

Oslo Røde Kors, Fellesverket Sentrum «Ungdom mot 
hatprat»

Ungdom mot narkotika «Ungdom mot hatprat»
Melahuset Gjennomføring av fellesarrangementer, 

synliggjøring av unge stemmer 
Stopp hatprat Norge «Ungdom mot hatprat»
Bjørnholt videregående skole Stem&Bestem!
Kuben videregående skole Stem&Bestem!
AKKS – Aktive kvinners Kultursenter Musikkproduksjon 
Oslo Afro Arts Kreative verksteder med internasjonale 

artister 
JM Norway
SLAM! Kollektivet Verksteder innen skriving og 

formidling 
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Om avdelingen
Rådgivningstjenesten ble opprettet i 1985 som en 
avdeling av Antirasistisk Senter. Årsaken til etableringen 
var henvendelser fra innvandrere og flyktninger som 
søkte bistand eller rådgivning.

Målgruppen for tiltaket er personer med flyktning-, 
innvandrer- og minoritetsbakgrunn. Målet med tiltaket 
er å yte hjelp til selvhjelp til personer som blir utsatt 
for urettferdig behandling i samfunnet, og styrke 
målgruppas muligheter til å mestre utfordringene de 
møter. Dette motvirker rasisme og diskriminering, 
styrker målgruppas mobilitet og problemløsningskom-
petanse, og fremmer interkulturelle relasjoner. Hensikten 
er å skape respekt for forskjeller, bidra til lojalitet til 
felles verdier i det norske samfunnet og styrke mang-
foldskompetansen til brukerne. Rådgivningstjenesten er 
Oslo-basert og tilbys gjennom hele året.

Rådgivningstjenestens oppgaver
Rådgivningstjenesten ved Antirasistisk Senter tilbyr 
gratis rådgivning, veiledning og informasjon til personer 
med innvandrer- og flyktning- og minoritetsbakgrunn 
innen en rekke saksområder, for eksempel usaklig 
forskjellsbehandling, rasistisk mobbing, trakassering og 
vold, utdanning, skole, jobbsøking, tilsetting, oppsigelse, 
arbeidsmiljø, bomiljø, barnevern, barneoppdragelse, 
bolig, trygd, sosialhjelp og utlendingsforvaltningen. 

Rådgivning og veiledning utgjør hovedtyngden av vår 
tidsbruk i arbeidet. Rådgivningen omfatter hjelp til å ta 
riktige beslutninger som kan bidra til å løse en sak på 
lavest mulig nivå. Veiledningen kan eksempelvis omfatte 
hjelp til å skrive søknader eller klager og fremstille en 
sak på en adekvat og saklig måte. Tiltaket er på denne 
måten med på å kompensere for eventuelle manglende 
forutsetninger og kunnskaper hos de berørte personene. 
En viktig del av arbeidet består derfor av å øke brukernes 
forståelse for å kunne se saker fra forskjellige perspek-
tiver, finne formålstjenlige løsninger og på denne måten 
styrke deres problemløsningskompetanse, så de klarer å 

RÅDGIVNINGSTJENESTEN
———

håndtere utfordringene de møter på en hensiktsmessig 
måte. Rådgivningstjenesten skal også fungere som en 
katalysator i forhold til hjelpeapparatet.

Rådgivningstjenesten har i 2019 hatt en rådgiver i 30 % 
stilling.

Rådgivnings og veiledningssaker i 2019
Det er kommet inn til sammen 160 saker i 2019, hvorav 
50 saker handler om rådgivning og veiledning, og 110 
informasjonssaker.

Erfaringer fra arbeidet i 2019
Henvendelsene som går under rådgivning- og veiled-
ningssaker i 2019 dreier seg i hovedsak om mobbing, 
trakassering, diskriminering, barnevern, ansettelsesfor-
hold og utlendingslovforvaltning. Nedenfor har vi skrevet 
en del refleksjoner om utfordringene minoriteter har 
innenfor disse arbeidsfeltene:

Mobbing og trakassering
Mange av sakene om mobbing kommer fra skoler eller 
høgskoler/universitet. Vi har mottatt henvendelser om 
barn og ungdom som føler seg mobbet i grunnskolen 
og videregående skole. Det dreier seg om f.eks. å bli 
utsatt for hatefulle uttalelser og handlinger som går på 
hudfarge, utseende eller opprinnelsessted fra medelever 
eller eldre elever som går på samme skole. Elevene som 
blir utsatt for mobbing tør ofte ikke fortelle det til skolen 
eller foreldrene i frykt for represalier. Når foreldrene 
tar opp saken med skolen, opplever disse foreldrene at 
skolen enten ikke vil forstå at deres barn blir mobbet 
eller gjør ikke nok for å stoppe mobbingen.

I høyere utdanning viser mobbingen seg annerledes. 
Ofrene her sier at de føler seg utstøtt og overlatt til seg 
av både medstudenter og lærere.

Noen saker dreier seg fortsatt om å bli utsatt for kren-
kende og hatefulle kommentarer fra ukjente personer i 
offentlig rom.

Rådgivningstjenesten ble opprettet i 1985 som en avdeling av Antirasistisk Senter. Årsaken til 
etableringen var henvendelser fra innvandrere og flyktninger som søkte bistand eller rådgivning.
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Rådgivnings- og veiledningssaker fordelt etter kategori:

Rådgivnings- og veiledningssaker fordelt på kjønn

Informasjonssaker fordelt etter kategori

Sakstype Antall Sakstype Antall

Oppsigelse/ansettelse 3 Mobbing/trakassering 13

Utdanning/skole 2 Dårlig arbeidsmiljø 1

Bolig 1 Vold 3

Nabokonflikt 1 Diskriminering 13

Barnevern 5 Utlendingsforvaltning 2

Samliv/familiekonflikter 2 Psykiske problemer 2

Erstatning 1 Annet 1

Utestedsdiskriminering 2

Sum 50

Kjønn Antall

Kvinner 26

Menn 24

Sum 50

Spørsmålstype Antall

Norskkurs, godkjenning av utenlandsk utdanning og valg av utdanning og yrker 40

Jobbsøking og framgangsmåte og rettigheter knyttet til en jobbsøknad 20

Statsborgerskap, besøksvisum, familiegjenforening/familieetablering,  
oppholdstillatelse, tilbakekall og utvisning

30

Trygd 5

Advokathjelp 10

Annet 5

Sum 110
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Diskriminering
Diskriminering handler om å bli behandlet dårligere enn 
det som er vanlig for befolkningen for øvrig.

Vi har mottatt henvendelser som dreier seg om diskri-
minering i politiet og rettsvesenet, forskjellsbehandling 
i borettslag, forskjellsbehandling av utenlandske fanger 
når det gjelder deres mulighet til opplæringstiltak og 
forbud mot å bruke morsmål på jobben.  

Rådgivningstjenesten har også mottatt henvendelser fra 
noen studenter med minoritetsbakgrunn som mener å 
være utsatt for diskriminering. Her er det bl.a. snakk om 
diskriminering i muntlig eksamen der norske studenter 
får stilt forutsigbare spørsmål, mens minoritetsstudenter 
får stilt vanskelige eller diffuse spørsmål som eksami-
natorene antar på forhånd studenten ikke kommer til å 
klare å svare godt på.

Noen av sakene dreier seg om personer med samisk 
bakgrunn og personer fra nasjonale minoriteter (tater/
rom) som opplever stigmatisering og forskjellsbehand-
ling fra myndighetene.

Vold
Vi erfarer fortsatt gjennom de voldssakene vi har mottatt 
i 2019 at vold, trusler eller voldtekt der ofre er en person 
med innvandrerbakgrunn, ofte blir fortiet, bagatellisert, 
rettferdiggjort, bortforklart eller henlagt.

Barnevern
Vi opplever gjennom henvendelsene til oss at mange 
frykter barnevernet. En del dårlige erfaringer med 
barnevernet er den direkte årsaken til denne frykten. 

Ønsket om forebyggende tiltak kan bli møtt med 
omsorgsovertagelse. Det er familier som opplever at 
barnevernet har vært ute etter å finne svakheter hos 
dem for å overta omsorgen i stedet for å hjelpe slik at 
man kunne unngå omsorgsovertagelse.

Det er mange aktører som er knyttet til en barne-
vernssak, slik som sakkyndigpsykolog, beredskapshjem, 
familiesenter, fosterhjem og andre private aktører. De 
som henvender seg til oss har ofte den oppfatningen 
at disse aktørene er økonomisk avhengige av barne-
vernet og utgjør en trussel mot deres og deres barns 
rettsikkerhet.

Vi registrerer at innvandrerforeldre med svake norsk-
kunnskaper og lav utdanning blir lettere ansett som 
ressurssvake. Det er særlig kritikkverdig at man tar i bruk 
intelligenstester for å vurdere mors omsorgsevne. En 
alenemors manglende norskkunnskaper kan bli tillagt 
avgjørende vekt når barnevernet vurderer kvaliteten på 
den omsorgen barn kan få når det gjelder språkutvikling. 
Samspillet med mor og barn blir ikke vurdert når mor 
bruker morsmålet sitt med barnet. 

Vår rolle har i disse barnevernssakene vært å støtte 
familiene i en vanskelig tid og hjelpe dem gjennom 
råd og veiledning om hvordan de kan samarbeide med 
barnevernet på en best mulig måte.

Arbeidsforhold
Arbeidstakere med minoritetsbakgrunn som mister jobb 
kan slite med å skaffe seg ny jobb i flere år.

Enkelte arbeidstakergrupper blir utnyttet grovt i bransjer 
som står for en stor del av arbeidslivskriminaliteten i 
landet. De jobber uten arbeidskontrakt, blir ikke utbetalt 
lønn og har lange arbeidsdager. De blir utsatt for vold og 
trusler hvis de klager.   

Utlendingslovforvaltning
Generelt kan vi si at saksbehandlingstiden fremdeles er 
lang i f.eks. familiegjenforeningssaker og søknader om 
besøksvisum, og flere synes å få avslag enn før.

Vi ser gjennom de sakene vi har behandlet i 2019 om 
søknad om oppholdstillatelse pga. tilknytning til Norge 
og opphevelse av utvisningsvedtak som ikke skyldes 
straffbare forhold, at Utlendingsforvaltningen fortsatt 
praktiserer en meget streng og rigid tilnærming.
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Ameli 
foto: Awo Abdulqadir
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Om prosjektet
Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe) 
tilbyr gratis rettshjelp for folk som mener de er utsatt for 
diskriminering eller hatkriminalitet, og megling og tilret-
telagte samtaler for folk i konflikter med utgangspunkt 
i påstander om diskriminering og rasisme. Målgruppen 
for DiMe er folk som ikke fanges opp av andre etablerte 
rettshjelpsordninger og som ikke får hjelp når de utsettes 
for rasisme og diskriminering. 

DiMe ble etablert høsten 2018. Antirasistisk senter, 
Skeiv verden Oslo og Norsk Folkehjelp samarbeider om 
prosjektet. Høsten 2019 ble Norges Handikapforbund 
også med som partner i prosjektet. 

Formålet med prosjektet er å gi enkeltpersoner håp 
og mestring gjennom å tilby et lavterskel tilbud om 
rettshjelp og megling ved dårlig behandling som kan ha 
sammenheng med etnisitet, hudfarge, religion, seksuell 
orientering og kjønnsidentitet, eller et samvirke mellom 
grunnlagene. 

Et annet formål er å dokumentere rasisme og diskrimine-
ring i Oslo. DiMe jobber særlig for at flere orker å varsle 
om hatkriminalitet og rasistisk diskriminering og dermed 
bidra til at mørketall for hatkriminalitet i Oslo, reduseres. 

Synliggjøring
DiMe må sørge for å gjøre ordningen mer kjent og 
har derfor i 2019 prioritert oppsøkende og målrettede 
aktiviteter. DiMe er til stede regelmessig på Skeiv 
Verdens faste arrangement Skeiv Café. Skeiv Café er en 
unik møteplass for en viktig målgruppe for DiMes arbeid, 
og den uformelle sosiale settingen som skapes her, gir 
mange unike muligheter til tillitsbygging, til individuelle 
samtaler og til informasjon om likeverdige rettigheter. 
Det gir ikke minst DiMe verdifull innsikt i hverdagen til 

DISKRIMINERINGSHJELPEN  
OG MEGLINGSBENKEN (DIME)
———

Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe) tilbyr gratis rettshjelp for folk som mener de 
er utsatt for diskriminering eller hatkriminalitet, og megling og tilrettelagte samtaler for folk i 
konflikter med utgangspunkt i påstander om diskriminering og rasisme. 

folk som erfaringsmessig er mer utsatte for hatkrimina-
litet og for diskriminerende og fordomsfulle handlinger. 

DiMe har deltatt med stand og innlegg på fellesar-
rangementer med andre organisasjoner, som f. eks 
Pride 2019, Røde Kors og Agenda X om hatkriminalitet, 
Amnesty  International om netthets og hatefulle ytringer 
for kvinnelige bloggere, og cerebral parese-foreningens 
konferanse for unge mellom 18–30 år om hatytringer 
og hatkriminalitet. Vi har etablert et samarbeid med 
Romano Kher for å øke kunnskap om hatkriminalitet 
blant unge som benytter fritidstilbudet. Vi har hatt møter 
med Kirkens Bymisjon om hatkriminalitet og diskrimi-
nering blant fattige tilreisende i Oslo. DiMe deltok også 
med stand og innlegg på flere arrangement i regi av Oslo 
kommune, f. eks seminaret om lokalt arbeid for mennes-
kerettigheter og vern mot diskriminering. DiMe har også 
holdt flere foredrag om diskriminering for tillitsvalgte i 
arbeidslivet. 

Om rettshjelpen
DiMe får flest henvendelser fra folk som først kontakter 
Skeiv verden eller Antirasistisk Senter. En viktig målset-
ting for 2020 er å intensivere arbeidet med å gjøre DiMe 
kjent. DiMe får tilbakemeldinger om at mange flere blant 
våre målgrupper trenger å kjenne til tilbudet.

Folk som kontakter DiMe ber om veiledning om sine 
rettigheter og muligheter, ofte for å undersøke om 
saken handler om diskriminering og rasisme. Det er ikke 
uvanlig at situasjonen de er i, er preget av mange sosiale 
og økonomiske utfordringer. Mange trenger derfor hjelp 
til å sortere disse problemene, før det er mulig å se hva 
situasjoner med rasisme og diskriminering handler om. 
Mange frykter for negative konsekvenser av å klage på 
rasisme og diskriminering, og mange har erfaring med 
sosial ekskludering fra fellesskapet om de tar opp slike 
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temaer. Noen sliter også med tillit til samfunnet og tror 
en klage uansett ikke vil føre til et positivt resultat. 

Kun unntaksvis ønsker de som kontakter DiMe at 
sakene skal bli lagt frem for dem som er ansvarlig for 
handlingen, slik at de kan gi sin versjon på saken. De 
fleste av rettshjelpssakene må derfor betraktes som 
selvrapportert opplevd diskriminering og rasisme. Det 
medfører at opplevelsene ikke er ensbetydende med 
at det har skjedd en diskriminering i juridisk forstand. 
Diskriminering kan være vanskelig å dokumentere 
bevismessig og krever også en grundig gjennomgang av 
faktum på begge sider. 

Noen saker er anmeldt til politiet for hatkriminalitet, eller 
til Politiets spesialenhet for politisaker for tjenestefor-
sømmelse, eller det er sendt en klage på diskriminering 
til Diskrimineringsnemnda. 

Henvendelsene til DiMe gir uansett et innblikk i dårlig 
oppførsel og krevende barrierer som minoriteter selv 
oppfatter som krenkende rasistisk og diskriminerende. 
Det er et budskap som må tas på alvor, ikke minst om 
Oslo skal lykkes i å være et mangfoldig og inkluderende 
fellesskap for alle. 

Saker om hatefulle ytringer og hatkriminalitet
DiMes kjerneoppgave er å bidra til at flere hatkrimsaker 
anmeldes. 

Den årlige statistikken som Oslo-politiet utarbeider over 
anmeldelser på hatkriminalitet viser at antall saker som 
anmeldes øker, også i 2019. Flere anmeldelser av hate-
fulle ytringer og av annen hatkriminalitet, bidrar til økt 
bevissthet om uakseptable holdninger i Oslo sin befolk-
ning. Det vil også kunne skape endringer når ansvarlige 
blir konfrontert og ansvarliggjort for sine handlinger. 
Signaleffekten av dette kan også virke forebyggende på 
nye handlinger. 

DiMe gir veiledning og partsbistand ved utforming av 
anmeldelser, under etterforskningen og når politiet har 
konkludert. DiMe anmelder også eksempler på saker 
om hatkriminalitet uten først å ha vært i kontakt med 
fornærmede. 

Varslere som ønsker å si fra om hatefulle ytringer og 
hatkriminalitet, trenger ofte først veiledning om jussen, 
hjelp til å sortere dokumentasjon på krenkelser, og noen 
ganger støtte i samtalene med politi. Noen har kort botid 
i Oslo, og kanskje minoritetsspråklig bakgrunn, og sliter 
derfor ekstra med å forstå et rettsområde som er strengt 
regelstyrt, både i saksbehandlingen og under etterfors-
kningen. Uten støtte underveis tror DiMe mange flere 
ville gitt opp. 

DiMe har identifisert noen særskilte utfordringer når 

det gjelder politiets saksbehandling ved anmeldelse av 
hatefulle ytringer på sosiale medier: 

 — 1) Anmeldelser på hatefulle ytringer vil ofte omfatte 
ikke bare en, men flere forskjellige ytringer, noen 
ganger fra flere forskjellige gjerningspersoner, rettet 
mot samme fornærmede. I politiets midlertidige 
tilbakemelding der fornærmede får informasjon om 
anmeldelsesnummer og forholdets art, fremkommer 
ingen opplysninger som gjør det mulig å identifi-
sere hvilken ytring som anmeldelsesnummeret og 
forholdet gjelder. 

 — 2) I politiets midlertidige tilbakemelding opplyses 
det om forholdets art. Selv om politiet internt 
har registrert saken som en hatefull ytring, frem-
kommer ikke det alltid likevel i den midlertidige 
tilbakemeldingen.

 — 3) I den midlertidige tilbakemeldingen har politiet 
splittet opp saken til den enkelte gjerningspersonen 
og forholdet vedkommende etterforskes for. Men 
tilbakemeldingen gir ingen detaljer, og heller ikke 
hvilken ytring vedkommende etterforskes for. 
Dermed har fornærmede ingen mulighet til å vite 
hvilken sak de får tilbakemelding på. Det skaper også 
problemer i DiMes veiledning underveis i prosessen 
fordi fornærmede noen ganger må ta stilling til 
vesentlige spørsmål i saken, som for eksempel om de 
samtykker til at saken skal overføres til klonfliktråds-
behandling eller om en henleggelse skal påklages mv. 

 — 4) I noen saker vil det også kunne være flere anmel-
dere på samme sak til politiet. DiMe tror at det kan 
forklare at DiMe ikke alltid får noen tilbakemelding 
på saker vi har anmeldt. Men fordi vi mangler den 
midlertidige tilbakemeldingen med et anmeldelses-
nummer, blir det vanskelig å avdekke hva som har 
skjedd i det enkelte tilfelle. 

 — 5) DiMe kan ha flere anmeldelser på hatkrim i 
samme periode. Når vi ikke informeres om innholdet 
i forholdet, vet vi ikke hvilken sak som har hvilket 
anmeldelsesnummer, som igjen gjør det vanskelig å 
følge saken i mål. 

DiMe er i dialog med både hatkrimgruppa på Manglerud 
og med Politidirektoratet om utfordringene og er 
optimistisk når det gjelder å gjøre det lettere ved 
anmeldelser.

Om diskrimineringsgrunnlaget i rettshjelpssakene
Når det gjelder diskrimineringsgrunnlaget, har vi 
tidligere registrert hva den enkelte selv oppgir som 
diskrimineringsgrunnlaget. Men DiMe ser at for mange 
av våre saker vil den dårlige behandlingen kunne ha 
sammenheng med flere av personenes egenskaper. En 
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viktig utfordring for DIMe er derfor å oppfordre den 
enkelte selv til å reflektere grundig rundt spørsmålet om 
den dårlige behandlingen skyldes et slikt samvirke av 
egenskaper.

Diskriminering og rasisme som skyldes et samvirke 
mellom forskjellige diskrimineringsgrunnlag kan gi andre 
utslag enn den mer «klassiske» formen for diskrimine-
ring, og vil også noen ganger utføres av andre personer 
og grupper, og noen ganger også fra personer som selv 
har tilknytning til et minoritetsmiljø. 

DiMe ser også eksempler på at homofile fra tradisjonelt 
muslimske land, krenkes ved bruk av andre ord og 
uttrykk og nedvurderende ytringer enn det tradisjonelt 
norske homofile opplever. Et annet problem er volds- og 
voldtektstrusler rettet mot vedkommendes familie.

Om Meglingsbenken
DiMe ser mange eksempler på at tilrettelagte samtaler 
mellom parter i konflikt kan bidra konstruktivt til en mer 
løsningsorientert tilnærming til grunnlaget for konflikten.

DiMe har i 2019 veiledet flere i konfliktsaker som vi tror 
også egner seg godt for megling. 

Det gjelder for eksempel i saker fra boligsameier med 
langvarige konflikter mellom naboer, eller mellom 
boligeier og styret. Ofte starter disse konfliktene med 
påstander om dårlig oppførsel og diskriminering fra 
noen i sameiet. Den dårlige oppførselen er vanskelig å 
dokumentere og konflikten går over i en fastlåst fase. 

Også ved andre type konflikter, f. eks oppførselsklager 
i forbindelse med ulike kontroller, billettkontroller på 
kollektivtrafikken eller kontroller utført av politiet, tror 
DiMe megling kan bidra positivt til mer innsikt for begge 
parter. 

Vi må imidlertid være sikre på at vi ikke «megler vekk 
rasisme og diskriminering», og det kreves derfor godt 
forarbeid med å avdekke saksfaktum før meglingstilbud 
eventuelt foreslås.

Foreløpig har DiMe hatt få saker som har blitt ferdig 
meglet, men vi har brukt en del tid på flere slik at de 
også skal vurdere megling som et alternativ til løsninger. 
I møte med tilgrensede aktører på feltet og med 
målgrupper får DiMe ofte høre at meglingstilbudet er 
spesielt interessant og relevant. 

Statistikk over henvendelser til megling
I 2019 er det oversendt åtte saker fra Diskriminerings-
hjelpen til Meglingsbenken. Fem saker gjaldt opplevd 

diskriminering på bakgrunn av etnisitet, en sak gjaldt 
diskriminering på bakgrunn av politisk syn og to saker 
gjaldt hatefulle ytringer på bakgrunn av seksuell orien-
tering og etnisitet. Det er ingen samfunnsarenaer som 
utpeker seg, sakene kommer fra opplevd diskriminering 
i arbeidslivet, på legekontor, hotell, frisørsalong, klesbu-
tikk, borettslag, sosiale medier og offentlig transport. I to 
saker har det blitt avholdt megling med gode resultater. 
Øvrige saker har løst seg før meglingsmøte på bakgrunn 
av forberedende samtaler med oss. Flere fornærmede 
har uttalt at det har hjulpet å bare kunne snakke med oss 
om saken. 

Statistikk over henvendelser om rettshjelp
2019 er siste år med manuell registrering av enkelthen-
vendelser. Det tas derfor forbehold om noe usikkerhet 
knyttet til registreringen, særlig fordi halve registrerings-
perioden for 2019 er en periode preget av fravær knyttet 
til svangerskap. Under fraværet ble henvendelser om 
rettshjelp håndtert dels med bistand fra Åsa Sellevoll  
Hebnes i Meglingsbenken og dels av Emrullah Gürsel 
i Rådgivningstjenesten ved Antirasistisk Senter Fra 
og med mai 2019 har rettshjelpen vært Heidi Wyllers 
ansvar.

Oversikt enkelthenvendelser:

Samfunnsområde Antall saker

Arbeidsliv 5

Bolig og nabokonflikter 15

Uteliv 5

NAV 2

Trakassering/dårlig oppførsel 6

Helse 2

Skole/utdanning 4

Barnevern 1

Varer og tjenester 1

Etnisk profilering 2

Fritid 3

Hatkriminalitet 8

Annet 6

Sum 60
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De fleste sakene i 2019 har vært påstand om diskrimine-
ring på grunn av etnisitet, hudfarge, religion og nasjonal 
opprinnelse. 

DiMe tror at personens kjønn ofte påvirker og forsterker 
risikoen for dårlig behandling, for eksempel i saker som 
gjelder etnisk profilering, der ofte menn stanses. Et 
annet eksempel er saker om muslimer som trakasseres, 
der det ofte er kvinner med hijab som angripes.

Når det gjelder hatefulle ytringer som rammer homofile 
med minoritetsbakgrunn, ser vi at fornærmede ofte er 
menn.

Eksempler på saker
Bolig og nabokonflikter-etnisitet, kjønn
DiMe mottar flere henvendelser om dårlig behandling 
som gjelder folks forhold til sine naboer og konflikter om 
ansvar og oppgaver i borettslag og sameier. Boligen er et 
viktig sted for oss alle og får stor betydning for opple-
velsen av livskvalitet, derfor er disse sakene viktige. 

En mann tok kontakt med DiMe og var fortvilet fordi han 
opplevde å bli avvist sosialt av sine naboer. Han mente 
de ikke likte han og at det var fordi han hadde en etnisk 
minoritetsbakgrunn. Han mente at enkelte av naboene i 
tillegg mislikte at han hadde en norsk kone. 

Det fantes få konkrete eksempler på hva avvisningene fra 
naboene handlet om. Mannen beskrev opplevelsen mer 
som en følelse. Det ble sjelden sagt noe negativt, eller 
gjort klare negative handlinger for å avvise. Men mannen 
følte seg ensom og sa det såret ham at det aldri ble tatt 
noen sosiale initiativ når han traff på naboer i nærmil-
jøet. Situasjonen ble også verre over tid fordi mannen 
selv etter hvert ga opp å forsøke å snakke hyggelig med 
naboer han møtte på. 

DiMe gjennomgikk situasjonen sammen med mannen 
og vi ble enige om at det ikke fantes konkrete grunner 
for at dette handlet om diskriminering eller rasisme. 
Samtidig utelukket vi ikke at etnisitet kunne ha betyd-
ning for at det skulle mer til å innlede en sosial kontakt 
med ham, enn ovenfor andre. Målet i samtalen ble 
etter hvert å forsøke å se på mulighetene for å invitere 
en ressursperson i nabomiljøet til en samtale om det 
var mulig å se for seg et sosialt initiativ som på sikt 
kunne styrke mannens tilknytning til sitt bomiljø. 
Mannen samtykket derfor til at saken skulle overføres 
og undersøkes med tanke på oppfølging ved megling og 
tilrettelagte samtaler. 

Hatefulle ytringer- etnisitet, seksualitet, religion, kjønn
En performence- artist deltok med eget show på Pride 
2019. Kunsten er utfordrende, ikke minst ovenfor 
fordommer og holdninger mot mangfold, og da både 
seksuelt/etnisk/kulturelt og religiøst. Showet ble postet 
på Instagram. Kort tid etter flommet instagramkontoen 
over av aggressive, hatefulle og krenkende ytringer 
fra mange. Instagramkontoen hans ble også stengt en 
periode som en følge av oppslaget. 

DiMe bisto kunstneren slik at han selv orket å anmelde 
ytringene. Anmeldelsen omfattet mange gjerningsper-
soner og mange forskjellige ytringer. 

Det tok tid før mannen tar ny kontakt med DiMe etter 
anmeldesen. Da viser det seg at politiet og mannen 
hadde hatt kontakt om saken. De fleste sakene kunne 
ikke straffeforfølges fordi gjerningspersonene er 
mindreårige (< 15 år). Politiet fulgte opp tre saker mot 
gjerningspersoner som var voksne: en er siktet, en sak er 
henlagt, en sak er avvist. 

Kunstneren hadde samtykket til at straffesaken mot 
gjerningspersonen kunne overføres til konfliktrådsbe-
handling. Vedkommende var selv kunstner (rapper) 
og hadde uttrykt et ønske om å gjøre opp direkte med 
fornærmede i en samtale. Kunstneren ønsket derfor ikke 
lenger at gjerningspersonen skulle straffes.

I etterkant av Konfliktrådets behandling av saken, 
ble kunstneren svært skuffet. Han mente at møtet i 
Konfliktrådet hadde vært et spill for å slippe straffean-
svar. Selv om gjerningspersonen hadde vært beklagende 
og imøtekommende, og også bedt om unnskyldning, 
hadde han i etterkant på en svært ubehagelig måte 
avvist enhver kontakt med kunstneren. Den dårlige 
opplevelsen reaktiverte gamle erfaringer og traumer som 
kunstneren tidligere hadde slitt mye med. 

DiMe ønsker å ta dette med i samtaler vi planlegger 
i 2020 både med Konfliktrådet og med politiets 
hatkrimgruppe. 
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Mahdi 
foto: Awo Abdulqadir
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Økonomi i 2019
Antirasistisk Senter er regnskapspliktig og leverer 
årsregnskap til Brønnøysundregisteret. Senteret hadde i 
2018 totale kostnader på kr 15 292 781.

Antirasistisk Senter ved Fagpolitisk avdeling, Agenda 
X, JOBB X, Rådgivningskontoret og DiMe mottar 
økonomisk støtte fra stat og kommune, private stiftelser, 
organisasjoner og privatpersoner.

Personal i 2019
Ansatte i fagpolitisk avdeling
daglig leder Rune Berglund Steen 
nestleder Mari K. Linløkken 
2. nestleder Ervin Kohn
sekretær Fida Al-Jeries Baarli
seniorrådgiver Vivian Brattsti Sørensen
rådgiver Maria Wasvik (tilbake fra permisjon i mai)
spesialrådgiver med fokus på ekstremisme Shoaib Sultan
miljøarbeider Kinsi Ahmed (deltid)
miljøarbeider Felipe Orellana Castro (deltid)
dataansvarlig Mohamed Adan (konsulentbasis)
telefonambassadører Kristine Tønnevold og Nuri Røsegg

Ansatte i JOBB X  
avdelingsleder Linn Herland Landro 
rådgiver kurs og kommunikasjon 
Carima Tirillsdottir Heinesen 
prosjektansvarlig og veileder Liban Khader Salad (60 %)
faglig nestleder Julie Granerud
kursholdere/veiledere:
Abdinasir Hirsi, Awat Sarzali, Mona Jama, Liban 
Khader Salad, Siri Ursin Gusland, Freyr Einarsson, 
Sarah Mwamburi, Hannah Lipton, Ingrid Marie Bruun, 
Constantina Tziplakis, Jeovanny Dominguez, Carl 
Torvund, Sanam Bhatti, Mori Diakite, Uzma Rana, 
Kristine Tønnevold, Fanny Gylvik, Ida K. Bakke, Abbas 
Bagherazadeh, Kari Margrethe Sabro, Adela Sanchez 
Askeland, Marthe Jæger Tangen og Lisana Preteni

ØKONOMI, ORGANISERING, STYRE OG STAB
———

Ansatte i Rådgivningskontoret
seniorrådgiver Emrullah Gürsel (deltid)

Ansatte i Diskrimineringshjelpen og  
Meglingsbenken (DiMe) 
juridisk rådgiver Rokaya Hossainali (deltid, i permisjon 
fra mai) og Heidi Wyller (fra mai)

Senterets styre i 2019
Eskil Pedersen (styreleder) 
Emrullah Gürsel (styrets nestleder) 
Sunil Loona 
Hanne Løvstad 
Bushra Ishaq (til og med juni) 
Knut Kjeldstadli 
Sindre Bangstad 
Linn Herland Landro  
(ansattes representant fra mai 2017) 
Maria Wasvik  
(ansattes vararepresentant fra januar 2019)
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Mia 
foto: Awo Abdulqadir
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Kjønn
Av de 59 ansatte var 38 (64 %) kvinner og 21 (36 %) 
menn, dette er samme fordeling som i 2018.

Mangfold
21 (36 %) av de ansatte har majoritetsbakgrunn, mens 
38 (64 %) har minoritetsbakgrunn. Andelen av ansatte 
med minoritetsbakgrunn har gått opp 3 % siden 2018.

Av de ansatte med minoritetsbakgrunn var 16 (42 %) 
menn, og 22 (58 %) kvinner. 

Ansettelsesforhold
28 (47 %) av de ansatte ved Antirasistisk Senter i 
2019 hadde fast ansettelse, 5 (9 %) var i vikariat og 
26 personer (44 %) (primært kursholdere) var ansatt 
på faste kontrakter, men med lønn etter timebetaling 
(dette er endret fra 2020, slik at disse nå har faste 
prosentstillinger).

Av de fast ansatte var 17 (61 %) kvinner, og 11 (39 %) 
menn. Av de timebetalte var 16 (62 %) kvinner og 10 
(38 %) menn.

Av de fast ansatte hadde 12 (43 %) majoritetsbakgrunn, 
mens 16 (57 %) hadde minoritetsbakgrunn. Av de 
timebetalte hadde 7 (27 %) majoritetsbakgrunn, mens 
19 (73 %) hadde minoritetsbakgrunn. 

Av alle 59 ansatte på Antirasistisk Senter i 2019 var 15 
(25 %) ansatt i heltidsstillinger, mens 44 (75 %) jobbet 
i deltidsstillinger. 

Av de 15 som var ansatt i heltidsstillinger var 12 (80 %) 
kvinner, mens 3 (20 %) var menn.

Av de 44 som var ansatt i deltidsstillinger var 28 (64 %) 
kvinner, mens 16 (36 %) var menn. 

5 (25 %) av de som var ansatt i heltidsstillinger 
hadde majoritetsbakgrunn, mens 10 (75 %) hadde 
minoritetsbakgrunn.

15 (34 %) av de som var ansatt i deltidsstillinger 
hadde majoritetsbakgrunn, mens 29 (66 %) hadde 
minoritetsbakgrunn.  

Ansettelsesnivå
På Antirasistisk Senter i 2019 var åtte personer ansatt i 
leder/mellomlederposisjoner. Av disse var 50 % kvinner 
og 50 % menn, 50 % hadde minoritetsbakgrunn og 50 % 
hadde majoritetsbakgrunn. Dette er samme fordeling 
som i 2017 og 2018.

Veiledere på JOBB X
Som tidligere år har JOBB X et høyt antall veiledere 
(24). Dette ble redusert en del i løpet av 2019, da det 
ble et mål å ha færre ansatte som jobber flere timer. 
Alle veiledere på JOBB X studerer eller jobber i tillegg 
til stillingen på JOBB X, der Antirasistisk Senter ikke er 
hovedarbeidsgiver. Veilederne er deltidsansatte som 
får timelønn, og dette gjør at antallet deltidsansatte/
timebetalte er så høyt.

LIKESTILLINGSRAPPORTERING
———

Antirasistisk Senter har et mål om at medarbeidere speiler samfunnet rundt oss. Når ansatte på Antirasistisk Senter har ulik 
bakgrunn, ulike erfaringer og kompetanse, er vi bedre rustet til å arbeide for full likestilling og like muligheter til deltakelse i 
samfunnet. Hos oss er en mangfoldig stab vårt viktigste verktøy og en styrke i arbeidet vårt.

I 2019 var det i alt 59 ansatte på Antirasistisk Senter. Det var et år med flere nyansettelser på Agenda X og fem ansatte på 
ulike avdelinger var i permisjon deler av året, hvilket også har gjort at vi har hatt fem vikarer ansatt. Derfor er antall ansatte 
høyere enn tidligere år.
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Alle foto: Samir Madad
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Publisert i Aftenposten 9.11.2019.

For et par år siden ville en student intervjue meg om 
betydningen av Holocaustmarkeringer. Hun ble litt 
overrasket over at jeg ikke inkluderte markeringen av 
Krystallnatten, eller Novemberpogromene. Den enkle 
grunnen er at Novemberpogromene skjedde i 1938. Før 
krigen. Før Wannsee-konferansen der man besluttet å 
drepe alle jødene i Europa. I 1938 var det fortsatt fred 
i Europa. Tyskerne (nazistene) ville på det tidspunktet 
bare bli kvitt sine jødiske naboer og innbyggere. Det var 
imidlertid ingen som var villige til å ta imot dem. Det 
ble klart etter Evian-konferansen. På Evian-konferansen, 
7.juli 1938, stengte alle land, inkl. Norge, sine grenser for 
jødiske flyktninger fra Tyskland. Hitlers to observatører 
på konferansen reiste tilbake til Berlin og rapporterte at 
han kunne gjøre hva han ville med jødene. Ingen brydde 
seg.

Novemberpogromene, natten mellom 9. og 10. 
november (Martin Luthers fødselsdag tilfeldigvis) ble 
1400 synagoger brent. 7500 jødiskeide forretninger 
ble ødelagt. Noen hundre ble drept. Noen tusen ble 
internert. Dette skjedde i fredstid. Ikke under dekke av 
krigshandlinger. Det var naboen som ble ydmyket ved å 
måtte skrubbe brolegningen med tannbørste. Det hadde 
ikke noe med annen verdenskrig å gjøre. Det hadde ikke 
noe med Holocaust å gjøre. 

Men det har det jo. Vi vet i dag at det hadde det. Selv 
om ingen kunne fantasere om Holocaust i 1938 vet vi i 
dag at det ble resultatet. Endestasjonen var Auschwitz, 
Treblinka og Bergen Belsen. Holocaust oppsto ikke i et 
vakuum. I et normalt sivilisert samfunn ville Holocaust 
vært umulig. Novemberpogromene bidro på sitt vis til 
å muliggjøre Holocaust. Novemberpogromene oppsto 
heller ikke i et vakuum. Det kunne heller ikke ha skjedd 
med mindre jødene ikke allerede var utdefinert som 
«den andre». 

Svaret mitt til studenten om hvorfor årlige markeringer 
er viktig er for å bevare vårt samfunn friskt, i betydningen 
sivilisert. For å lære. Den som ikke kjenner sin historie 
er dømt til å gjenta den. Som samfunn må vi stadig 
revaksineres mot viruset; Antisemittismen. 

KRYSTALLNATTEN ER INGEN HOLOCAUSTMARKERING
———

Antisemittismen startet ikke med Hitler. Den hadde 
eksistert i hele Europa siden tidlig i vår tidsregning. Hitler 
bragte den imidlertid til nye høyder. Han brukte den og 
misbrukte den for alt det var verd. Allerede rett etter 
at han kom til makten i 1933 startet han med boikott 
av jødiske forretninger. Det gikk heller ikke ubemerket 
hen i Norge. Dette skrev Aftenposten i sin lederartikkel 
4.4.1933 (vedl.): «Det kan ikke være tvil om at tyskernes 
aksjon mot jødene i disse dager skaper en forsterket 
jødesympati ute i verden, som disse Israels sønner neppe 
fortjener. Imidlertid mangler vi her i landet forutset-
ninger for å kunne dømme rettferdig om aksjonen mot 
jødene. Vi vet ikke noget om i hvilken utstrekning det 
tyske folks lidelser skyldes jødenes metoder og menta-
litet.» Lederartikkelen fortsetter i samme fordomsfulle 
holdning.

Det er lett å nikke til at verken Holocaust eller 
Novemberpogromene oppsto som lyn fra klar himmel, 
men at det allerede eksisterte et jordsmonn for hand-
lingene. Det fantes en fertil mark som hatet vokste i. 
Aftenpostens lederartikkel viser at dette antisemittismen 
hadde et godt jordsmonn også i Norge. Artikkelen viser 
også at avisen bidro til å gjødsle og vanne ugresset. 
Det var ikke Aftenposten som skapte antisemittismen i 
Norge. Den var imidlertid delaktig i kjeden av hendelser 
som endte i det norske Holocaust. 

Denne kjeden, kausaliteten, er det viktig å erkjenne. 
Denne kjeden som gjorde Novemberpogromene, og 
senere Holocaust, mulig. Det er den samme kausaliteten 
vi kan gjenkjenne i andre samfunn og til andre tider. Vi 
har fire internasjonalt anerkjente folkemord; Armenerne, 
Holocaust, Rwanda og Srebrenica. Felles for alle disse 
er forløpet. I forkant av alle folkemord kan vi se dehu-
maniseringen, umenneskeliggjøringen, av «den andre». 
Å kalle «den andre» for skadedyr, kakerlakker, rotter, er 
eksempel på slik dehumanisering.

Hva skal vi lære av Novemberpogromene i dag spør 
du kanskje. Et kjent munnhell er at selv om det ofte 
begynner med jødene, så slutter det ikke med dem. Det 
er ikke vanskelig å peke ut «den andre», som er årsak 
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til «våre» problemer. Det er svarte, tatere, sigøynere, 
kommunister, kapitalistene, globalistene, muslimene, 
eller homofile. Vi må lære at vannet varmes gradvis opp. 
Dersom du hiver en frosk i en gryte med kokende vann 
vil den hoppe ut med en gang. Dersom du legger den i 
kaldt vann og varmer langsomt opp vil den til slutt dø. 
For den vil ikke reagere på de små temperaturendrin-
gene. Vi må lære å reagere på små temperaturendringer. 
Vi må lære om kjeden av hendelser. Denne kjeden 
begynner ikke med voldshandlinger men med brun 
propaganda. Fryktpropaganda. Det er myter, stereotypier 
og konspirasjonsteorier om «den andre» som forer 
frykten. Frykten forer fordommene, og fordommene 
forer hatet. Hatet i sin tur legger grunnen til volden. Vi 
må forsvare vårt åpne samfunn mot sykdommen hatet 
representerer. For ikke å bli syke må vi vaksinere oss mot 
viruset. Vi må imidlertid kjenne viruset for å kunne lage 
riktig vaksine. I Norge i dag er det litt vanskeligere bl.a. 
fordi vi ikke tror vi kan bli syke. Vi kan ikke tenke oss at 
vårt åpne samfunn kan trues. Bl.a. fordi vi ikke kjenner til 
noe annet enn vårt åpne samfunn. 85% av alle som lever 
i Norge i dag er født etter krigen. 

Markering av Novemberpogromene er en påminnelse 
om at vi må være på vakt. Vi må lære å kjenne igjen 
faresignalene. Selv om det slutter med vold, så begynner 
det ikke med vold. Og for å beskytte vår sivilisasjon må 
vi gjøre tiltak før volden. Når en moské blir angrepet 
roper vi på politi for beskyttelse. Men politiet kan ikke 
beskytte oss mot det sivilisatoriske sammenbrudd. Vi 
må sette inn tiltak der det starter. Og det starter oftest 
med å skape frykt for «de andre». Vi må gjenkjenne den 
som gir oss grunner til å bli redde for «den andre». Vi 
må gjenkjenne den som peker ut syndebukker. Årsaken 
til våre problemer. Det begynner ikke med volden. Det 
begynner med ord – i skrift og tale. 

For å bekjempe frykt og fordommer må vi først og fremst 
passe på at våre moralske kompass er skikkelig kalibrert. 
Når vi i tillegg øver opp vårt sivile mot, blir det en potent 
kombo.  Da vil elevene i skolegården tørre å stå opp mot 
mobberen. Og mobberne og de som vil skremme oss er 
alltid få til å begynne med. Vi må bygge opp en demo-
kratisk beredskap. En beredskap mot å få våre moralske 
kompass ut av kurs. En beredskap mot å tro på myter 
og konspirasjonsteorier. En beredskap mot løgner om 
«den andre». Gjennom å delta i fakkeltog og markeringer 
av Novemberpogromene over det ganske land vil du 
bidra til å bygge slik beredskap. Finn ut hvor din lokale 
markering av Novemberpogromene finner sted.

Ervin Kohn,  
forstander DMT og 2. nestleder Antirasistisk Senter
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Appell avholdt 10. november 2019 av Rune Berglund Steen,  
i forbindelse med markeringen av Novemberpogromene / Krystallnatten.

Jeg tenker på alt vi har mistet til hatet, og alt vi ennå kan miste. 

Jeg tenker på hvordan det er når de strukturene som skulle beskytte deg, i stedet vender seg 
mot deg.

Jeg tenker på hvordan det er når ditt hjemland blir din fiende, og hvordan det er å se ditt 
hjemlands folk hylle en leder som vil deg og dine barn vondt.

Jeg tenker på hvordan det er å se dine gudshus brenne, og alt du har kjært, ødelagt.

Jeg tenker på hvordan det er å se mennesker du elsker, bli forsvarsløst skadet eller drept.

Jeg tenker på hvordan det er når ekstremistene ikke er unntakene, men ved makten.

Jeg tenker på hvordan det er når ekstremistene ikke er unntakene, men ved makten.

Jeg tenker på hvordan det er når mennesker du har levd blant hele livet, vender seg mot deg.

Jeg tenker på Tyskland og Østerrike i 1938, og jeg tenker på det øyeblikket de serbiske 
paramilitære styrkene rykket inn i Zvornik, og overgrepene i Bosnia begynte.

Jeg tenker på Bijeljina, Srebrenica, Prijedor, Tusla og Banja Luka. Massakrene, konsentra-
sjonsleirene og de utallige voldtektene i Europa i min og vår levetid.

Jeg tenker på at jeg ikke forstår hvorfor den hatefulle ondskapen som fant sted under 
Krystallnatten, og senere i Bosnia og Kosovo, ikke er en større del av vår felles bevissthet.

Jeg tenker på den serbiske presten som velsignet våpnene som drepte muslimer, muslimene 
som han omtalte som «primitive».

Jeg tenker at jeg ikke forstår hvorfor vi ikke er mer redde for hatet.

I stedet for å ha blitt skremt av dette hatet mot jøder og muslimer, har det blusset opp over 
deler av Europa de siste årene.

HATET SOM DREPER
———



Jeg tenker på hvordan det er når et sted du trodde var trygt, blir alt du har fryktet ditt 
hjem før nazistene banker på, eller chetnikene, eller en øy hvor du er sammen med andre 
ungdommer i politisk fellesskap, eller synagogen eller moskeen hvor du har kommet for å be, 
eller bare din seng, når din stebror kommer inn med våpen fordi han mener du, 17 år gammel, 
er en trussel mot hans forestilte «rase».

Jeg tenker på Johanne Zhangjia.

Jeg tenker på den 89 år gamle italienske Holocaust-overlevende kvinnen og senatoren som 
var 13 år da hun ble sendt til Auschwitz, og som har mottatt 200 trusler hver dag etter at hun 
foreslo en komité mot hat.

Jeg tenker på det vanvittige i at ikke engang vissheten om Holocaust har vært nok til å gjøre 
ende på antisemittismen, denne Europas dype skam som vi aldri ser ut til å klare å kaste av 
oss.

Jeg tenker på det vanvittige i at ikke engang vissheten om Holocaust har vært nok til å gjøre 
ende på antisemittismen, denne Europas dype skam som vi aldri ser ut til å klare å kaste av 
oss.

Jeg tenker på de italienske ytre høyre-partiene som ikke stemte ja til forslaget. Jeg tenker på 
bildet av Salvini som kysser rosenkransen, jeg tenker på Salvini som siterer Mussolini.

Jeg tenker på alt vi har mistet til hatet, og alt vi ennå kan miste.

Jeg tenker at dette er en dag og en natt for å reflektere over den kampen vi alltid trenger å 
kjempe for fellesskapet, og mot hatet som splitter og mot hatet som dreper.

Og jeg tenker på menneskene i de båtene som har lagt ut i dag, menneskene som nå er alene 
på et mørkt hav, på flukt fra krig, frykt og hat, på vei mot en ugjestmild europeisk kyst, og 
som vil komme fram, eller ikke.
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