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Antirasistisk Senter er et uavhengig senter som jobber 
for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. 

Antirasistisk Senter har fire avdelinger: Fagpolitisk 
avdeling, Agenda X, JOBB X og Rådgivningstjenesten. 
Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe) er et 
samarbeids prosjekt mellom Antirasistisk Senter, Norsk 
Folkehjelp, Skeiv Verden og Norges Handikapforbund. 
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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Drapet på George Floyd 25. mai 
2020 i Minneapolis i USA utløste 
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av verden, og et antirasistisk 
engasjement som verden knapt 
har sett tidligere. 
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FORORD
2020 var et år de fleste kommer til å huske. Året ble for vår del preget av to forhold 
som også definerte mye av året for mange andre: Black Lives Matter (BLM) og 
koronapandemien.

Drapet på George Floyd 25. mai 2020 i Minneapolis i USA utløste demonstra-
sjoner over mye av verden, og et antirasistisk engasjement som verden knapt har 
sett tidligere. Vel 15 000 personer deltok i markeringen foran Stortinget, organisert 
av African Student Association (ASA) og ARISE. Gjennom sommeren tok mange 
personer med minoritetsbakgrunn belastningen med å stå fram og delte vitnesbyrd 
om sine opplevelser med rasisme i Norge. Dette er vitnesbyrd som forplikter oss alle. 
Med hjelp fra ildsjeler i kommunikasjonsbransjen lanserte vi en kampanje over hele 
landet med beretninger om opplevd rasisme.

Vitnesbyrdene til dem som sto fram, viste et bredt spekter av opplevelser med 
rasisme og diskriminering på tvers av de fleste samfunnsområder i Norge. Det norske 
samfunnet preges stadig av mangelfull erkjennelse rundt problemer knyttet til rasisme, 
av et ofte hardt ytringsklima i møte med minoriteter og antirasister, av strukturer som 
fortsetter å fremme rasisme og diskriminering, og av et press på de grunnleggende 
rettighetene til mange innvandrere, flyktninger og andre med minoritetsbakgrunn. At 
mange med innvandrer- og flyktningbakgrunn statistisk har dårligere økonomiske kår 
enn gjennomsnittet, både i Oslo og andre deler av Norge, er en urovekkende del av 
bildet. Pandemien som har herjet i 2020 og 2021, risikerer å forverre eksisterende 
forskjeller.

Samtidig som vi ser positive tegn til at flere samfunnsinstitusjoner tar sitt antira-
sistiske ansvar på alvor, er utfordringene mange, og veien til positive endringer kan 
være lengre enn den bør være. Samtidig som det kom flere positive dommer mot 
hatkriminalitet, var 2020 også det året da nynazister ble frikjent for å henge opp flagg 
med hakekors. Det er også en grunn til bekymring at selv etter mange års arbeid 
for å styrke diskrimineringsvernet, er det stadig slik at de fleste som utsettes for 
rasisme og diskriminering, aldri opplever noen form for oppreisning. Det er desto mye 
viktigere å bruke det momentumet for forandring som BLM har skapt.

Koronaepidemien begrenset den fysiske aktiviteten vår gjennom store deler av 
året. Mye av virksomheten ble lagt om til digitale kanaler. Om det så var kampen 
mot høyreekstremisme, arbeidet for å ta seg av noen av ungdommene som falt mest 
utenfor i en spesielt krevende situasjon, eller innsatsen for å bedre rettssikkerheten 
for personer som utsettes for rasisme, stilte våre ansatte opp året gjennom for å gjøre 
den antirasistiske jobben som så mange i samfunnet trenger. Jeg vil derfor rette en 
takk til alle hos oss som har stått på i et år som har vært vanskelig for mange, og til 
alle som har samarbeidet med oss og på andre vis støttet vårt arbeid.

Rune Berglund Steen
leder, Antirasistisk Senter
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FAGPOLITISK 
AVDELING
Fagpolitisk avdeling 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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SKOLENETTSIDEN ALDRIMER22JULI.NO
Nettsiden aldrimer22juli.no/antirasistiskskole.no skal 
primært kunne brukes av elever og lærere på alle 
klassetrinn, men den er utformet slik at den også kan 
være et oppslagsverk for andre. Siden har temaer som 
«Demokrati og menneskerettigheter», «Norge og nasjo-
nal 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 del av læreplanen ble vedtatt i 2017, og 
ble tatt i bruk da nye fagplaner forelå høsten 2020. 
Artiklene på siden ble tilpasset de nye læreplanene i 
2020. Siden ble utviklet ved hjelp av økonomisk støtte 
fra Utdanningsdirektoratet.

ARRANGEMENTER
På grunn av pandemien ble flere planlagte arrange-
menter avlyst, blant annet en «Antirasistisk uke» med 
aktiviteter rundt FNs dag mot rasisme 21. mars, og en 
antirasistisk samling på Utøya.

Novemberpogromene / Krystallnatten
På grunn av smittevernhensyn ble det i 2020 kun gjen-
nomført en punktmarkering foran Nationaltheatret, som 
ble streamet fra Antirasistisk Senters Facebook-side.

Antirasistisk Senter gjennomfører årlige markeringer 
av Novemberpogromene / Krystallnatten i samarbeid 
med Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, først og fremst 
for å ta lærdom av det som skjedde den gang. Når vi 
tillater at fordommer, frykt og hat får bygge seg opp, er 
det til fare for våre medmennesker. Det er en fare for 
samfunnet vårt. Det er derfor vi alltid må kjempe mot 
fordommene, frykten og hatet – mot antisemittisme, 
rasisme og muslimhat.

Appellanter var statsminister Erna Solberg, ord-
fører i Oslo Marianne Borgen, partileder i Ap Jonas 
Gahr Støre, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, 
Unge antirasister, leder av Antirasistisk Senter Rune 
Berglund Steen. Det var et kulturelt innslag ved Marika 
Enstad og gitarist Vidar Løvstad. Konferansier var Ervin 
Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo og 
nestleder ved Antirasistisk Senter.

Under et digitalt seminar samme dag lanserte vi en 
rapport om antisemittiske ideologer, skrevet av John 
Færseth på bestilling fra Antirasistisk Senter.

Antirasistisk auditorium
I perioden juni-november organiserte vi en serie med 
digitale foredrag via Zoom, under navnet Antirasistisk 
auditorium, som et faglig og politisk tilbud i pandemi-
tiden. Foredragsrekken bestod av følgende foredrag:
• Krisen på Middelhavet: Situasjonsbilde og 

aktivisme, med Kristina Quintano, aktivist og doku-
mentarist («Budbringeren fra helvete»), og Salam 
Aldeen, leder, Team Humanity.

• Det farlige hatet på sosiale medier, med Heidi 
Wyller, seniorrådgiver ved Diskrimineringshjelpen 
og meglingsbenken (DiMe, Antirasistisk Senter).

• The Clamour of Nationalism, med Sivamohan 
Valluvan, førsteamanuensis ved Universitetet i 
Warwick.

• Antirasisme – menneskerettigheter, ikke identitet? 
med Thomas Hylland Eriksen, professor, UiO.

• Racism and Free Speech: Thinking Past Con-
troversy and Crisis, med Gavan Titley, foreleser i 
mediestudier ved Universitetet i Maynooth.

• Why Race Still Matters, med Alana Lentin, førstea-
manuensis ved Universitetet i Western Sydney.

• Trusselen fra den nye nasjonalismen, med Balint 
Josa, programkoordinator for United for Intercultu-
ral Action.

• Hostile Environment. How Immigrants Became 
Scapegoats, med Maya Goodfellow, forfatter og 
spaltist i The Guardian.

• From Rom Right-Wing Populism to Acceleratio-
nism: Current Developments in The German Far 
Right and Civil Society’s Efforts Against Them, 
med Timo Reinfrank, direktør, Amadeu Antonio 
Stiftung.

• En gutt ved navn Benjamin. Rasisme, antirasisme 
og vonde minner, med Sindre Bangstad, forsker 1, 
KIFO.

• Race after Technology, med Ruha Benjamin, 
førsteamanuensis ved African American Studies, 
Princeton University.

• Rasismens poetikk, med Guro Jabulisile Sibeko, 
forfatter, slampoet og samfunnsdebattant.

Asylkonferansen 2020: En asylpolitikk i tråd 
med menneskerettighetene?
I hvilken grad overholder Norge våre menneskerettslige 
forpliktelser overfor mennesker på flukt? På hvilke 
områder risikerer vi å være på kant med disse forplik-
telsene, og hvilke tiltak trengs for å forsikre oss om 
at vi overholder dem? Konferansen satte blant annet 
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fokus på situasjonen på Middelhavet, trusler mot asy-
linstituttet, situasjonen for papirløse og begrensninger i 
retten til familiegjenforening. Konferansen ble streamet 
torsdag 12. november 2020. Av hensyn til smittevern 
var det ikke mulighet for fysisk deltagelse.

Antirasistisk Senter var blant flere arrangører av 
konferansen, sammen med Mellomkirkelig råd, NOAS, 
Mennesker i Limbo, Refugees Welcome Norway, 
Vergeforeningen Følgesvennen, Norges Kristne Råd, 
Norsk Folkehjelp, Rettferdighet i asylpolitikken (RIA), 
Foreningen av tolvte januar og Internasjonal kvinneliga 
for fred og frihet (IKFF). 

Antirasistisk.no
Nettsiden Antirasitisk.no drives av Antirasistisk Senter. 
I tillegg til å formidle informasjon om aktuelle hendelser 
fra Senteret, og å være et sted der man kan rapportere 
direkte om opplevd rasisme, er nettsiden en plattform 
for meningsytringer om inkludering og antirasisme fra et 
humant, liberalt og antirasistisk ståsted. I 2020 publiserte 
vi artikler fra 37 eksterne bidragsytere, og 109 egen-
produserte artikler (noen av dem tekster og intervjuer i 
media re-publisert på Antirasistisk.no). I 2020 startet vi 
arbeidet med å etablere en fast redaksjonsgruppe med 
skribenter som skal bidra til siden på regelmessig basis, 
med mål om mer kontinuitet i egenproduserte bidrag. 
Arbeidet med dette videreføres i 2021.

Høsten 2020 lanserte vi Rasistiske hendelser som 
en ny del av nettsiden. Under Rasistiske hendelser 
publiserer vi en løpene oversikt over hendelser av 
rasistisk, innvandringsfiendtlig, høyreradikal, høyreek-
strem eller antisemittisk karakter etter hvert som de 
finner sted. Rasistiske hendelser ble til som svar på et 
behov for et register over rasistiske hendelser i Norge, 
på tvers av hendelsessted og tid. De fleste sakene 
vi publiserte i 2020 var allerede omtalt i media, men 
enkelte av dem er også fra andre kilder, som sosiale 
medier. I flere saker gjorde vi egne undersøkelser.

Sosiale medier
Antirasistisk Senter har en aktiv tilstedeværelse på 
Facebook, Instagram og Twitter. I tillegg til å dele 
kampanjeinnhold, aktuelt stoff fra egne nettsider og 
aktuelle saker fra media, benyttes Facebook i stor 
grad til å informere om aktiviteter og promotere egne 
arrangementer. Vi mottar og følger opp henvendelser 
fra enkeltpersoner via både Facebook og Instagram. 

Facebook: Den 1. januar 2020 hadde Antirasistisk 
Senter 18,213 følgere, noe som hadde økt til 20,275 
følgere ved inngangen til 2021. De fleste nye følgerne 
kom i perioden juni-september, og dette var også de 
månedene med mest engasjement på siden vår. Dette 
kan henge sammen med kampanjelansering og gene-
relt større oppmerksomhet rundt Senterets aktiviteter i 
forbindelse med BLM.

Instagram: Etter at aktiviteten på kontoen ble gjen-
opptatt i juni 2020, har vi opparbeidet oss nærmere 
4000 følgere. Instagram har blitt et nyttig verktøy i 
formidling av kampanjer, relevante merkedager, og som 
promotering av hendelser i regi av Senteret. 

KAMPANJER
Kampanje i forbindelse med Black Lives Matter
I forbindelse med de store markeringene verden over 
mot rasisme på forsommeren 2020 under slagordet 
Black Lives Matter, lanserte Antirasistisk Senter, i 
sam arbeid med ildsjeler i kommunikasjonsbransjen 
på tvers av byråtilhørighet, fotograf Marcel Leliënhof 
og en rekke andre, holdningskampanjen Antirasistisk 
dugnad. Målet var å synliggjøre den rasismen mange 
nordmenn med minoritetsbakgrunn har blitt, og blir, 
utsatt for i hverdagen.

– Rasisme finnes i Norge. Jeg har opplevd det, og 
mange andre har opplevd det. Grunnen til at vi skal 
komme sammen for å fikse dette, er for de som kommer 
etter oss. Vi skylder dem å skape en bedre verden, sa 
varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam, som var en av 
deltakerne i kampanjen.

– Som med MeToo-bevegelsen har historier om 
hverdagsrasismen blitt delt i sosiale medier de siste 
ukene. Mange kjenner nå på et ønske om, og et behov 
for, å bidra aktivt. Gjøre noe mer varig enn kun å poste 
en svart firkant på Instagram, sa Charlotte Kristoffersen, 
Arnt Heggli, Kristine Nergaard og Martine Flatlie, som 
var initiativtakerne bak kampanjen.

Alle bidragsyterne stilte opp gratis. Clear Channel 
stilte flere av sine flater rundt i landet til disposisjon for 
kampanjen. Stor takk til alle som bidro: Clear Channel 
ved Peder Aarum, Marcel Leliënhof, Mathias Ertnæs, 
Kristoffer Skjæringrud (Kiffa), Martine Flatlie, Grace 
Bullen, Kamzy Gunatarnam, Yngvar Andersen, Daniel 
Hatland, Abubakar Hussain, Abid Raja, Adriana Joseph, 
Iman Meskini, Trine Lise Olsen, Sebastian Zalo, Felipe 
«Fela» Orellana, Linda Tinuke Strandmyr, Manbir Plaha 
Singh, Tobias Bashevkin, Marte Schei, Brandpeople, 
Julianne Fjørtoft, Brandpeople, Arnt Heggli, Kristine 
Nergaard, Charlotte Kristoffersen.
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Moria 
I februar 2020 besøkte to av våre medarbeidere 
flyktningleiren Moria på den greske øya Lesbos, ikke 
langt fra Tyrkia. Gitt den ekstreme situasjonen mange 
asylsøkere her er hensatt i, oppfattet vi at det var viktig 
å bevitne de menneskelige konsekvensene av de for-
dommene og fiendebildene som har vokst fram på tvers 
av Europa, både av muslimer spesielt og mennesker på 
flukt generelt. Vi utarbeidet et lydbrev med intervjuer 
med noen av menneskene vi traff, både hjelpearbeidere 
og beboere, som vi blant annet sendte til en rekke 
stortingsrepresentanter. Etter reisen utarbeidet vi også 
en kampanje for sosiale medier, med bilder fra fotograf 
Knut Bry, som også var en av dem som viste oss rundt 
under oppholdet. Kampanjen støttet kravet om evaku-
ering, spesielt av barn. Som vi skrev i en kronikk i VG 
etter oppholdet:

Europa slutter her. Dette er vår yttergrense. Den 
grensen er barn med skabb som sover på bakken. Den 
er barn som leker i en leir som ligner en eneste stor 
søppelplass. Den er barn som ikke går på skole. Den 
er barn som lever i lukten av avføring. Den er barn som 
søker varmen i telt hvor man brenner alt man finner, til 
og med plast, vinteren gjennom.

Norge er hjemme
På FNs dag mot rasisme 21. mars lanserte vi kortfilmen 
Norge er hjemme. Filmen var lagd av Kubrix, med støtte 
fra FoFoGofo – Kaja og Bårds Fond for gode formål. 

#Ikke skyld på meg
I desember gjennomførte Unge Antirasister hold-
ningskampanjen #Ikke skyld på meg. 

Gjennom kampanjen var gruppen med på å endre 
holdninger og motvirke fordommer knyttet til pande-
mien og mennesker med minoritetsbakgrunn. Gjennom 
kampanjen ville de belyse at ulike minoritetsgrupper har 
blitt stemplet som smittebærere under pandemien, men 
at det finnes flere sosioøkonomiske faktorer som gjør at 
noen grupper har økt risiko for smitte. Kampanjen besto 
av en kronikk i VG, klistremerker og en bildeserie som 
ble hengt opp rundt omkring i byen i tillegg til på Antira-
sistisk Senters sosiale mediekontoer. Egendesignede 
munnbind ble produsert, hvor publikum kunne anskaffe 
seg et eget ved å donere en frivillig sum til Senterets 
arbeid. Over 20 kjendiser og influensere fikk tilsendt 
munnbind og reklamerte for kampanjen i egne kanaler, 

Fra Antirasistisk dugnad

https://antirasistisk.no/norge-er-hjemme/
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bl.a. Iman Meskini, Joakim Kleven, Morten Hegseth, 
Sigrid Bonde Tusvik, Wasim Zahid, Vendela Kirsebom, 
Leo Ajkic, Helsesista, Sofie Frøysaa og Martha Louise. 
Saken ble også plukket opp og dekket av VårtOslo. 

Kampanjen skapte mye engasjement, og i løpet av 
kampanjeperioden fikk Instagramkontoen til Antirasis-
tisk Senter over 1000 nye følgere, postene gjorde det 
bedre enn 80 prosent av alle poster som hadde blitt 
lagt ut tidligere, og etterspørselen etter munnbind ble 
så høy at det måtte bestilles et nytt opplag, som også 
ble utsolgt etter kort tid.

ARBEID MOT HØYREEKSTREMISME
Høyreekstrem utvikling i 2020
Utviklingen i de høyreekstreme miljøene i Norge fort-
setter i stor grad langs det samme sporet vi har sett de 
siste årene. 2020 ble naturlig nok særlig preget av pan-
demien, men også av presidentvalget i USA, hvis fokus 
og retorikk av flere ble løftet fram i norsk sammenheng, 
deriblant de høyreradikale nettstedene. Senteret har 
gjennom året fulgt med på og kartlagt utviklingen, og 
har skrevet om dette i en rekke kronikker og innlegg i 
mediene.

De organiserte høyreekstreme miljøene forblir 
svake. Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) 
fremstår fortsatt svekket etter en splittelse i 2019. Den 
nye avleggeren Nordisk Styrke har foreløpig ikke gjort 
mye ut av seg, og de norske nasjonalistiske miljøene 
fortsetter å være relativt små og marginale. I august ble 
imidlertid lederen for den norske delen av DNM, Tommy 
Olsen, frikjent av Agder lagmannsrett sammen med to 
andre nynazister, Ronny Bårdsen og Jan-Christopher 
Pedersen, etter at de tre hengte opp bannere med 
hakekors og teksten «Vi er tilbake» i Kristiansand den 
9. april i 2018.

Pandemien og restriksjonene har medført en lavere 
fysisk aktivitet i de fleste høyreekstreme og -radikale 
miljøene, men vi har registrert at DNM har hatt løpende 
aktivitet. Aktiviteten har hovedsakelig dreid seg om blant 
annet postkasse- og klistremerkeaksjoner. I september 
holdt imidlertid medlemmer av DNM stand utenfor 
synagogen i Oslo og ved Den israelske ambassaden 
under den jødiske helligdagen yom kippur. Bare dager 
etter ble en av mennene pågrepet utenfor synagogen 
med en kniv på seg. I ettertid har Filter nyheter avslørt at 
det dessuten ble beslaglagt både en hagle og patroner 
hjemme hos mannen, som for øvrig har ytret seg sterkt 
antisemittisk og rasistisk.

Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) trappet i 
motsetning til de fleste andre opp aktiviteten sin i 2020, 
med markeringer flere steder rundt i landet hvor de 
skjendet og satte fyr på koranen ved flere anledninger i 

løpet av sommeren. Flere av markeringene ble avholdt i 
boligstrøk der en høy andel av innbyggerne har innvan-
drerbakgrunn. Den rasismedømte danske politikeren 
og provokatøren Rasmus Paludan fra énmannspartiet 
Stram Kurs var invitert av SIAN til å gjeste deres marke-
ringer, men ble stoppet av korona-restriksjoner. Vi har 
tidligere varslet en bekymring for en mer militaristisk og 
hatefull tone fra disse, noe som tilsynelatende fortset-
ter. SIAN avholdt også en adventsaksjon der de reiste 
rundt i norske byer og filmet at de tente på Koranen, 
noe som kan tyde på at vi kan forvente oss flere aksjo-
ner av denne typen framover.

I høst initierte vi et bredt samarbeid om motmar-
keringer mot SIAN og andre høyreekstreme grupper 
som allerede har samlet en rekke store organisasjoner 
om noen grunnleggende rammer for slike motmar-
keringer, samt en felles plattform som fordømmer 

Fra Moria-kampanjen
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muslimfiendtlighet og høyreekstremisme. Vi har dessu-
ten gått gjennom appellene SIAN har holdt ved de ulike 
markeringene, noe som resulterte i to anmeldelser av 
hatefulle ytringer. Mot slutten av året samlet demon-
strasjoner mot korona-tiltakene fra myndighetene 
flere personer fra ulike ekstreme og alternative miljøer, 
deriblant personer med tilknytning til DNM, SIAN og 
Alliansen, men også representanter som forbindes med 
venstresiden.

Vi arbeidet med en større rapport om høyreradikale 
nettsteder, og med kortere notat om ulike høyreek-
streme grupper, for ferdigstillelse og publisering i 2021.

Det islamistiske miljøet rundt Profetens Ummah har 
i stor grad ligget nede i 2020, blant annet etter domfel-
lelser mot sentrale aktører. Vi har ikke sett noe aktivitet 
i disse miljøene i 2020, men det er en bekymring for at 
flere dømte fremmedkrigere og IS-sympatisører vil bli 
løslatt fra fengsel i løpet av 2021.

RAPPORT OM ANTISEMITTISKE 
IDEOLOGER
Høsten 2020 lanserte vi rapporten Conspiratorial Anti-
semitism – A Cause for Concern, skrevet av forfatter 
John Færseth på bestilling fra Antirasistisk Senter. Rap-
porten gir først og fremst en presentasjon av det som 
kan kalles antisemittiske ideologer, det vil si aktører 
som har bidratt til dagens antisemittiske strømninger 
internasjonalt. Rapporten begrenser seg i hovedsak til 
antisemittisme av høyreekstrem karakter. Rapporten er 
ment som en ressurs for alle som ønsker å skaffe seg 
en oversikt over en uhyggelig produksjon av fordommer 
og hat, for slik å være bedre utrustet til å gjenkjenne og 
motvirke disse.

Anmeldelser
Antirasistisk Senter leverte i løpet av året to anmeldelser 
mot Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) for brudd på 
straffeloven § 185, forbudet mot hatefulle og diskrimi-
nerende ytringer, i forbindelse med markeringer SIAN 
hadde henholdsvis i Kristiansand i november 2019 
og i Arendal i august 2020. I sine appeller framstiller 
SIAN muslimer som sadistiske mennesker som utgjør 

#Ikke skyld på meg
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en grunnleggende trussel mot Norge. SIAN oppfordrer 
til deportasjoner, det vil si til etnisk rensning av et ukjent 
antall muslimske nordmenn. Dette kan i verste fall være 
egnet til å motivere til voldshandlinger mot muslimer. 
SIAN representerer det samme muslimfiendtlige hatet 
som har motivert til to terrorangrep. Frontfigurene i 
SIAN kan oppfattes som latterlige, men hatet som de og 
andre muslimfiendtlige aktører representerer, er farlig.

I februar anmeldte vi Human Rights Service (HRS) 
for brudd på straffeloven § 185, etter at HRS på sin 
nettside hadde publisert en artikkel som omhandlet 
Høyesteretts dom i en sak om hatefulle ytringer. HRS’ 
artikkel var ledsaget av en illustrasjon som viser et 
bilde av en kjent samfunnsdebattant med minoritets-
bakgrunn side om side med et bilde av en melbille/et 
skadedyr. Samfunnsdebattantens navn var plassert slik 
at det framsto både som navnet både på skadedyret 
og personen. Koblingen mellom samfunnsdebattan-
ten og skadedyret er dermed kommunisert dobbelt: 
både gjennom sidestillingen av bildene av henne og 
skadedyret, og gjennom plasseringen av navnet. Den 
alminnelige leser vil etter vår mening klart oppfatte 
ytringen som en grov krenkelse, og som en betydelig 

nedvurdering av samfunnsdebattantens mennes-
keverd. Lignende visuell kommunikasjon er kjent fra 
nazistisk antisemittisk propaganda, hvor bilder av jøder 
eksempelvis ble kryssklippet av bilder av rotter. I tillegg 
kommer det at ytringen rammet en ung samfunnsde-
battant som allerede hadde vært utsatt for et betydelig 
press i offentligheten. Dette er den eneste gangen vi 
har anmeldt HRS. Anmeldelsen ble henlagt.

Unge Antirasister
I 2020 gjennomførte Antirasistisk Senter prosjektet 
Unge Antirasister. Gruppen besto av tolv deltagere 
mellom 16 og 29 år, med et bredt spekter av kultur-, 
arbeids- og utdanningsbakgrunn.

Fra august til november fikk deltagerne to ganger i 
uken opplæring av fagpersoner, en fast møteplass og 
støtte til å formidle og spre sine erfaringer og tanker. 
Hver måned ble organisert med fokus på et teoretisk 
tema, i tillegg til opplæring i et journalistisk verktøy

Prosjektet inneholdt teoretiske og praktiske fore-
drag/workshoper om temaene rasisme, antisemittisme, 
høyreekstremisme, radikalisering, hatefulle ytringer, ulike 
former for aktivisme, interseksjonalitet, kronikkskriving, 
muntlig fremføring, debatteknikk, foto- og videopro-
duksjon, podkastproduksjon og innholdsproduksjon til 
sosiale medier.

I prosjektperioden fikk flere av deltakerne publisert 
tekster og debattstoff i Aftenposten, VG, Journalisten, 
og i tidsskriftet Gnist. Unge Antirasister hadde som 
mål å skape rom for at ungdom og unge voksne skulle 
kunne eie sine historier og sette dagsordenen på egne 
premisser med støtte fra et trygt fellesskap. I tillegg til 
å bidra til å øke deltakernes kunnskap om relevante 
tema og gi dem erfaring med ulike medieuttrykk, var en 
annen viktig målsetning å inkludere dem i arbeidet som 
utføres på Antirasistisk Senter. Da unge som er berørt 
av utenforskap og fattigdom er en viktig målgruppe for 
oss, ønsket vi å etablere en kjernegruppe til Senterets 
politiske formidlingsarbeid.

Ung.no
I løpet av 2020 besvarte Antirasistisk Senter og Agenda 
X over hundre henvendelser relatert til våre fagområder 
på Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) sin 
nettside Ung.no. Av disse handlet flest om opplevd 
rasisme, språkbruk, Black Lives Matter og hvordan 
bekjempe rasisme.

Handlingsplan mot muslimfiendtlighet
Regjeringen lanserte i 2020 en handlingsplan mot 
muslimfiendtlighet for perioden 2020 til 2023. Anti-
rasistisk Senter er en av flere organisasjoner som har 
argumentert for behovet for en slik handlingsplan, 
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ikke minst i lys av terrorangrepet på Al-Noor-moskeen 
i Bærum 10. august 2019. Vi er svært glade for at den 
nå har kommet på plass.

Skolebesøk og foredragsvirksomhet
Pandemisituasjonen førte til at skolebesøk og fore-
dragsvirksomheten vår ble noe begrenset i 2020. Flere 
forespørsler om skolebesøk og foredrag ble trukket 
tilbake på grunn av smittesituasjonen. I perioder med 
mindre strenge tiltak har vi imidlertid gjennomført 
skolebesøk.

Høringsuttalelser
Antirasistisk Senter leverte flere høringsuttalelser, blant 
annet om rettshjelpsutvalgets utredning (med fokus 
på behovet for fri rettshjelp i diskrimineringssaker), 
engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid 
i Norge («papirløse»), utredning av alternativer til 
frihetsberøvelse av mindreårige asylsøkere, og Oslo 
kommunes alkoholpolitiske handlingsplan (sistnevnte 
utarbeidet av DiMe).

Benjaminprisen
I 2020 fikk Glemmen videregående skole i Fredrikstad 
Benjaminprisen. I begrunnelsen trekker juryen særlig 
fram hvordan skolen systematisk involverer elevene i 
arbeidet, og at de med en tro på «empowerment» – 
myndiggjøring – lar elevene selv ta i bruk sine egne 
ressurser for å skape mangfoldsarenaer. Elevenes tem-
adag, der elevene selv velger tema og jobber uten at 
lærerne er til stede, hadde i 2019 temaene «hverdags-
rasisme» og «hvordan takle personlige utfordringer», 
og i 2020 var hovedtemaet «trenger jeg å bry meg», 
med to undertemaer; «rasisme» og «kjønnsidentitet/
seksualitet». Skolen har en sterk forankring i lokalmiljøet 
og et omfattende nettverk av samarbeidspartnere og 
aktiviteter, og er en viktig aktør i nærmiljøet.

Benjaminprisen deles ut hvert år av undervis-
ningsministeren, til en skole som arbeider aktivt mot 
rasisme og diskriminering. Prisen består av en byste 
av Benjamin og 250 000 kroner, og bærer navn etter 
Benjamin Hermansen, som 26. januar 2001 ble drept 
av nynazister. Benjamin var fra Åsbråten på Holmlia og 
ble bare 15 år gammel.

Juryen består av representanter for Antirasistisk 
Senter, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), 
Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget 
for grunnskolen, Senter for studier av Holocaust og 
livssynsminoriteter og Elevorganisasjonen. HL-senteret 
administrerer prisen. Benjamins mor Marit Hermansen 
var medlem i juryen helt til hun døde våren 2019. 

Arkivprosjekt: Historien i boks
Antirasistisk Senters første 30 år er i ferd med å legges 
i boks, i grå, syrefrie frie arkivbokser. Et prosjekt med 
å ordne, registrere og arkivere rundt 70 hyllemeter 
arkivmateriale kom i gang i mai 2020, med støtte fra 
Norsk kulturfond. Med dette vil verdifull lærdom fra en 
toneangivende organisasjon og fra en epokegjørende 
tid kunne deles og tas i bruk.

Et «antirasistisk aktivitetssenter» ble vedtatt etablert 
høsten 1983, med det primære mål å bygge, fremme 
og assistere antirasistisk arbeid i samfunnet. Senteret 
skulle inkorporere aktiviteter som ble drevet av IMMI-
GRANTENkolletivet, noe som inkluderte Tidsskriftet 
Immigranten, Radio Immigranten og Immigranten 
Aksjonsgruppe. Khalid Salimi skulle være leder. 

Tidsskriftet kom for første gang i salg på gata den 1. 
mai i 1979, mens nærradiostasjonen hadde sine første 
sendinger i 1982. Aksjoner og andre aktiviteter hadde 
kommet gradvis til underveis. 

Fra et lite rødt trehus på Rodeløkka, et radiostudio 
delt med Kulturradioen og RadiOrakel i Korsgata, og et 
kollektiv på Hvalstad, der flere av Immigrantenkollekti-
vet bodde, ble alt samlet i Stenersgata 1, i et fireetasjes 
murbygg der Oslo City ligger nå. Et senter som kom til 
å sette rasisme på dagsorden, som har vært en pådriver 
for utvikling av antirasisme og en stemme for ny politikk 
og ikke minst en plattform for utvikling av nye stemmer 
og aktører, var skapt.

Historien ligger i hodet på de som startet opp, 
grunnla og drev organisasjonen, men er også udødelig-
gjort i form av prosjektbeskrivelser, rapporter, hørings-
uttalelser, strategidokumenter, brev, foto, løpesedler 
og plakater, og 30-35 hyllemeter med avisutklipp fra 
aviser i hele Norge. Det er dette materialet som nå 
ordnes, systematiseres og bevares for ettertiden. 
Prosjektansvarlig er Mari K. Linløkken, medlem av 
IMMIGRANTENkollektivet fra oppstarten, og fra 1998 
til 2020 Antirasistisk Senters nestleder. Antirasistisk 
Senter har, fra kollektivet utformet sitt manifest vinteren 
1979, satt et betydelig fotavtrykk i norsk offentlighet 
når det gjelder å sette rasisme og rasistisk diskrimi-
nering på dagsorden og bekjempe denne, enten det 
var institusjonell rasisme eller i dagliglivet. Dette vises 
tydelig i arkivet.

Fra historien kan vi nevne at i 1980 arrangerte 
Immigrantenkollektivet, sammen med Internasjonale 
Sosialister, det første antirasistiske 17. maiopptoget i 
Oslo under parolen «Norge er ikke bare for nordmenn».

Det var Antirasistisk Senter som anmeldte Jack Erik 
Kjuus’ Hvit valgallianse for sitt rasistiske partiprogram, 
en anmeldelse som førte til domfellelse som ble opp-
rettholdt i Høyesterett. Det var også Senteret som i 
1988, som de første, tok til orde for at vi trengte en 
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sivilrettslig lov mot rasediskriminering, på linje med like-
stillingsloven, og en statlig handlingsplan mot rasisme, 
i en tid da rasistisk vold var økende både i omfang og 
grovhet.

Krisehjelp mot rasistiske overgrep satte rasistisk vold 
og trakassering på kartet, ved fra slutten av 1980-tallet å 
dokumentere og publisere rapporter om dette. Senteret 
fulgte nøye med på utviklingen av høyreekstreme orga-
nisasjoner, og var pådriver for å få politiet til å ta rasistisk 
vold alvorlig. Da 10 000 mennesker vendte Arne Myrdal 
ryggen den 9. november 1991, sto Antirasistisk Senter, 
Blitz og Oslo bispedømmeråd skulder ved skulder bak 
arrangementet. Fra 1990-tallet startet Senteret arbeid 
for å gi ungdom med minoritetsbakgrunn forsvar mot 
stigmatisering og diskriminering, og en plattform for 
å utvikle sin egen stemme, interesser og talenter uten 
diskriminering. Etter drapet på Benjamin Hermansen var 
ikke Antirasistisk Senter bare en av hovedarrangørene 
for den store markeringen som samlet 40 000 mennes-
ker den iskalde januarkvelden i 2001, Senteret fulgte 
også opp Benjamins venner og jevnaldrende på Holmlia 
i tiden som fulgte. Vi støttet dem da nynazister fortsatte 
med å true dem i nærmiljøet, organiserte arbeidet med 

boka «Hør’a» og fulgte opp ungdommene tett under og 
etter rettssaken mot morderne. 

Etter at Boot Boys-leder Terje Sjølie ble frifunnet 
for brudd på §135a etter en sterkt rasistisk tale på 
Askim torg, var det Senteret som initierte at høyeste-
rettskjennelsen ble rapportert inn for Rasediskrimi-
neringskomitéen. Vi fikk medhold i kritikken, noe som 
førte til endringer i lovparagrafen. Dette, og mye mer er 
dokumentert i arkivet. 

Med et ordnet arkiv vil vi bringe videre antirasistisk 
historie i Norge, med å ta vare på og gjøre tilgjengelig 
lærdommen fra Senterets arbeid, men også fra andre 
organisasjoner og offentlige institusjoner som har 
arbeidet med integrering og mot diskriminering. De 
som startet Antirasistisk Senter erkjente at de sto på 
skuldrene andre, nasjonalt og internasjonalt. Nye gene-
rasjoner kan bruke Senterets skuldre som utsiktspunkt 
for å skue lengre framover. Arkivet vil, når det er ferdig 
ordnet, bli deponert hos Oslo Byarkiv.

Fra kortfilmen Norge er hjemme, lansert på FNs dag mot rasisme 
21. mars 2020

https://antirasistisk.no/norge-er-hjemme/




JOBB X

JOBB X er et pedagogisk tilbud i form 
av et karrieresenter for unge, som 
har eksistert siden 2004. Vi har som 
mål at flest mulig unge som deltar på 
våre aktiviteter skal få jobb, slik at 
de kan stå på egne bein og få varig 
tilknytning til arbeidslivet.
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OM AVDELINGEN
JOBB X tilbyr:
• 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 og ute hos samarbeidspartnere.

• Skreddersydde kurs i samarbeid med kommunale 
og private/ideelle foretak.

• Vi tilbyr kurs og foredrag i ulike byer og kommuner 
i Norge.

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

Målgruppen vår er unge i aldersgruppen 15 til 30 år, 
særlig minoritetsungdom som står utenfor arbeidslivet, 
mindreårige asylsøkere og flyktninger, og unge som bor 
i utsatte områder med dårlige oppvekstvillkår. Tilbudene 
våre er lavterskel, og vi prøver i stor grad å nå ut til øko-
nomisk vanskeligstilte unge. Over 90 prosent av våre 
deltagere har etnisk minoritetsbakgrunn. Kjønnsforde-
ling er 55 prosent kvinnelige og 45 prosent mannlige 
deltakere. 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 som skal få sin første jobb, og å være til stede 
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.

I flere år har JOBB X oppnådd høye tall på antall 
deltakere som har fått jobb, rundt 70 prosent. 2020 
har vært et svært spesielt år, både med tanke på 
muligheten til å tilby aktivitet med fysisk oppmøte, men 
også med tanke på jobbmuligheter. Vi har fokusert på å 
holde aktivitetene våre åpne når det var mulig, overføre 
det som lot seg overføre til digitale plattformer, samt å 
prøve å ivareta ungdommene vi har kontakt med i den 
vanskelige situasjonen vi hadde i samfunnet i 2020. 
Det er samtidig flere suksessfaktorer og variabler enn 
antall deltakere og antall anskaffede jobber vi ønsker å 
ta med i vurdering av måloppnåelse. Vi ønsker også å 
ta med i vurderingen hvilken påvirkning JOBB X har på 
ungdommenes liv generelt, og på samfunnet. Vi innser 
at det har vært noe begrenset i 2020, men vi har likevel 
sørget for å være til stede for ungdommene som bruker 
våre tilbud og sørget for å gi støtte og bistand i den 
grad det har vært mulig.

Et viktig metodisk grep i Jobb X-modellen er at vi 

bruker kursholdere som gjenspeiler vår målgruppe. 
Gjennom møte med representative rollemodeller som 
har kommet langt i utdannings- og karriereløp, opple-
ver deltagerne at tilbudet er noe som treffer dem og 
engasjerer dem.

Rekrutteringen vår foregår på flere ulike plattformer 
og gjennom samarbeidspartnere. Vi har økt vår tilstede-
værelse i sosiale medier (Instagram og Facebook), hvor 
vi har målrettet promoteringen vår til aldersgruppen og 
spisset opp mot bosted.

Vi ser at dette gir oss en verdifull synlighet og økt 
deltakelse. Det er mange som også finner JOBB X 
gjennom Googlesøk, hører om oss gjennom rådgiver 
på skolen, eller gjennom familie, venner og andre i sitt 
nettverk. Det er viktig for oss å være synlige både gjen-
nom fysisk tilstedeværelse på arenaer hvor ungdom 
befinner seg, og på nett. Mange får også informasjon 
om våre tilbud gjennom at vi samarbeider med andre 
aktører som har unge med minoritetsbakgrunn i Oslo 
som målgruppe. Herunder ungdomsorganisasjoner, 
ungdomsklubber samt andre lokale ungdomstilbud.

VÅRE TILBUD
Nøkkeltall for 2020
Deltagere totalt i 2020: 800
Unike deltagere i 2020: 750
Våre opprinnelige planer for 2020 bestod av månedlige 
jobbsøkerkurs, individuell veiledning, kompetansebyg-
gende kurstilbud, temakvelder og oppsøkende aktivitet, 
samt kriminalitetsforebyggende tilbud i samarbeid med 
aktører på feltet. På grunn av Covid-19, har tilbudet 
vårt ikke blitt helt som planlagt, men vi har jobbet for å 
tilpasse tilbudet og ivareta smittevernet.

Fysiske jobbsøkerkurs
Jobbsøkerkursene er grunnpilaren i våre tilbud, og kva-
lifiserer unge til jobbsøking. Etter endt 9-timers kurs har 
deltakeren skrevet både CV og søknad til en reell jobb, 
og fått teknikker for å presentere sin kompetanse og styr-
ker best mulig i et jobbintervju. I januar og februar hadde 
vi fysiske jobbsøkerkurs som normalt. Da nedstengingen 
skjedde i mars, måtte vi avlyse fysiske kurs og planla 
heller digitale kurs i en periode frem mot sommeren. 
Mens vi på fysiske kurs har omtrent 15 deltakere per 
kurs, viste det seg vanskelig å få like mange deltakerne 
til å gjennomføre tre kurskvelder digitalt. 

Veiledning med fysisk oppmøte
Vi tilbyr individuell veiledning i form av drop-in tilbud 
på syv ulike steder i Oslo (fordelt på fire dager i uken). 
Bydelene vi er til stede i er: Gamle Oslo, Sentrum, 
Grünerløkka, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. 
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Deichmanske bibliotek stengte sine kveldsåpne tilbud 
store deler av året, derfor overførte vi tilbudet til digitale 
plattformer.

Sommerjobbkurs
Da sommeren kom med færre restriksjoner, gjennom-
førte vi fysiske kurs med mange deltakere for flere 
bydeler i Oslo som arrangerte sommerjobbtilbud. Vi 
hadde kurs for ungdom som fikk jobb gjennom SaLTo 
sentrum, for bydel Stovner, og for bydel St. Hanshau-
gen. Vi holdt kurs for ca. 300 ungdom gjennom disse 
tiltakene.

Digitale jobbsøkerkurs
De første par jobbsøkerkursene vi arrangerte digitalt 
i begynnelsen av nedstengingen i april-mai, hadde 
rikelig med deltakere som både meldte seg på og 
deltok. Da høsten kom med en ny runde med strengere 
restriksjoner, ønsket vi å sette opp digitale jobbsøker-
kurs igjen. Det var mange påmeldinger, men til tross for 
at vi kontaktet deltakerne på forhånd, var det få som 
deltok. Vi omstilte oss ved å tilby et større omfang av 
digital personlig veiledning. I tillegg til dette, begynte vi 
å planlegge kortere digitale aktiviteter, en temakveld, og 
arbeidsmarked for ungdom.

Veiledning på digital plattform
Veilederne våre laget individuelle avtaler og hadde 
veiledning med ungdommene på videosamtale. Vi har 
også satt i gang tilbud om leksehjelp, som har vært 
gjennomført digitalt og via telefon i løpet av året.

Normalt er Jobb X på skolebesøk på videregående 
skoler i Oslo øst og sør, og har stand på ulike aktuelle 
arenaer, som sosiale arrangementer arrangert av NAV. 
På grunn av Covid-19 har ikke dette vært mulig å gjen-
nomføre i nevneverdig grad i 2020.

Kompetansehevende tilbud:  
Karriereklubben for kvinner
Høsten 2020 startet Jobb X prosjektet «Karriereklub-
ben for kvinner», etter tilskudd fra Oslo kommunes 
støtteordning Tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring.

Karriereklubben for kvinner er et tilbud for jenter 
mellom 15 og 30 år, som ønsker å skape en god og 
fremgangsrik karriere for seg selv. Tilbudet er opprettet 
for å hjelpe unge kvinner med å nå målene sine, og for å 
skape et fellesskap av sterke, målrettede unge kvinner 
som kjemper sammen for et likestilt arbeidsmarked. 
Hovedfokus var på empowerment, nettverksbygging 
og mål for egen karriere.

Gruppen besto av unge kvinner i alderen 16 til 29 
år, hvor 75 prosent av deltagerne har minoritetset-
niskbakgrunn. Deltagerne hadde bakgrunn fra Norge, 

Somalia, Vietnam, Eritrea, Sverige, og Romanese, og 
ble rekruttert fra bydelene Stovner, Alna, Grünerløkka, 
Sentrum, Gamle Oslo, Grorud og Bjerke, samt to del-
tagere fra Slependen.

Deltagerne ble rekruttert gjennom markedsføring 
på sosiale medier, plakater på bydelenes biblioteker 
og gjennom vår søsterorganisasjon Agenda X. I tillegg 
har vi rekruttert ved hjelp av Sisterhood og UngInfo, 
samt fra deltagerne selv som under prosjektet har tatt 
med seg venner som de har anbefalt tilbudet videre 
til. Tiltaket hadde totalt 14 unike deltagere gjennom 
prosjektperioden.

Vi bygget tiltaket på sosialt gruppearbeid som 
metode, hvor det er særlig fokus på gruppens egen-
styring og medvirkning, og hvor det er viktig at gruppen 
tar eierskap til prosessen, og deltar i å bestemme hvilke 
temaer som skal tas opp. Deltagerne var med på å 
velge det faglige innholdet til de ulike gruppemøtene, 
og kom med ønsker om temaer de ville ta opp

Under gjennomføringen av tiltaket bidro deltakerne 
i gjennomføringen ved å fremme spørsmål til diskusjon, 
komme med egenerfart kunnskap, og ved å bygge et 
trygt og støttende nettverk som fremmet tillit og vekst 
som gruppe. De har også kommet med oppgaver som 
har bidratt inn i de temaene vi har diskutert. Deltagerne 
har i tillegg fått komme med ønsker til de ulike foredrags-
holderne, og kursholderen for kurset i sosiale medier var 
f.eks. anbefalt av en av deltagerne selv.

Vi hadde gruppemøter hver mandag fra 14. septem-
ber til 21. desember – i alt 15 aktiviteter. Alle aktivite-
tene frem til møte ni, fant sted i Jobb X sine lokaler på 
Antirasistisk Senter i Storgata 25.

Fra og med møte ni gikk vi over til digital undervis-
ning, da smittevernrådene førte til en nedstenging av 
fritidsaktiviteter i Oslo. Dette medførte at vi fikk brukt 
mindre av de tildelte midlene – blant annet fikk vi ikke 
kjøpt mat og drikke til møtene. 

Med bakgrunn i koronasitasjonen, besluttet vi før 
oppstart av tilbudet å begrense prosjektet til én gruppe. 
Dette gjorde vi på grunn av den ustabile smittesitua-
sjonen, og fordi vi hadde begrenset tilgjengelighet i 
våre lokaler da både Jobb X og de to andre avdelingene 
ved Antirasistisk Senter skulle avholde tilpassede 
arrangementer i henhold til de til enhver tid gjeldende 
smitteverntiltakene. Vi samlet derfor de to gruppene vi 
hadde lagt opp til, i én Karriereklubb for kvinner. Grup-
pesammensetningen ble dermed veldig vid, med tanke 
på aldersspenn. Dette viste seg å være en stor fordel 
for denne gruppen, da den brede erfaringshorisonten 
bidro til at alle lærte nye ting av hverandre, og fikk 
innspill som de ikke tidligere hadde tenkt over.
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AGENDA X

Agenda X er et ressurssenter for 
ungdom mellom 13 og 26 år som 
vokser opp i et flerkulturelt miljø. 
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. 
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Nøkkeltall for 2020:
• 1631 individuelle brukere
• 30 358 individuelle bruker inkl. Instagram, podkast, 

digitale aktiviteter
• 5457 tråkk
• 38 individuelle frivillige
• 70 fysiske og digitale verksteder, arrangementer, 

ekskursjoner og faste aktiviteter

OM AVDELINGEN
Agenda X jobber for:
• Å være, og å bidra til et trygt og inkluderende 

fellesskap 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 myndig-
gjørende aktiviteter med kunst og kultur som et virke-
middel. Vi arbeider ut fra kjærlighet, respekt, inkludering, 
ekthet og rettferdighet.

Agenda X’ tilbud består av:
• Ulike kunst- og kulturprosjekter
• Verksteder
• Arrangementer
• Ferieaktiviteter 
• Sommerleir
• Foredrag og temakvelder
• Faste fritidsaktiviteter 
• Praksisplasser for ungdom og studenter 
• Jobbmuligheter for ungdom under 18 år

Den spesielle situasjonen i 2020 har preget Agenda 
X på samme måte som resten av samfunnet. På tross 
av dette har vi gjennomført en rekke aktiviteter, både 
fysisk og digitalt, for ungdom. BLM-demonstrasjonene 
har preget vår utvikling og aktiviteter. Ungdoms behov 
for en arena der antirasistisk arbeid og engasjement er 
i fokus, har vokst, og vi har etterstrebet å møte dette 
behovet. Antirasisme som tematikk gjennomsyrer 
derfor en rekke av våre aktiviteter. 

 Vi har styrket personalkapasiteten vår med en ny 
ungdomsleder, en litteraturansvarlig og en rådgiverstil-
ling. Gjennom året har vi hatt en stabil og forutsigbar 
intern drift som har holdt et høyt arbeids- og aktivitets-
nivå på tross av koronapandemien. Slik har vi kunnet 
oppfylle vårt formål med å skape meningsfulle aktiviteter 
for ungdom i målgruppen.

Frivillighet
Agenda X er en byomfattende frivilligsentral der ung-
domsmedvirkning er et fokuspunkt, og ungdom utgjør 
den største frivillige kraften. Unges engasjement og 
deres frivillige bidrag til avdelingens prosjekter og faste 
aktiviteter er til stor nytte for vårt tilbud, for brukernes 
trivsel på senteret, og for de frivillige selv når det gjelder 
opparbeiding av arbeidserfaring. 
 I 2020 har det vært betydelig mindre frivillig aktivitet 
på Agenda X på grunn av koronarestriksjoner. Ved 
gjennomføring av aktiviteter med fysisk deltakelse for 
ungdom, har vi sett oss nødt til å begrense deltakelse 
fra frivillige for å kunne få flest mulige plasser til ungdom 
i henhold til smittevernsrestriksjoner. Dette har også 
vært et bevisst smittevernstiltak å begrense risikoen for 
økt antall nærkontakter i møte mellom frivillige, ansatte 
og brukere. Våre frivilligtall stammer fra fysiske arrange-
menter i starten av året, og under åpningen sommer/
høst 2020. 

Temakveld
Med utgangspunkt i den store oppblomstringen av 
rasismediskusjonen i sommer, tok ungdommer fra ung-
domstiltakene Fellesskap & Respekt og Agenda X ini-
tiativ til å lage en temakveld om antirasisme på Sagene 
samfunnshus. Til sammen var det 48 ungdommer som 
fikk delta i arbeidsgruppen og i publikum. Forberedel-
sene med ungdommene bestod bland annet av å sette 
programmet for kvelden, lage Kahoot-quiz og fastsette 
emneknagger til panelsamtalen. Programmet var basert 
på ungdommenes ønsker og besto av: 
•  Panelsamtale med Samir Madad (ungdomsleder 

på Agenda X), Lisa Esohel Knudsen (leder for 
prosjektet Unge Antirasister), Britz (artist) og 
Jamal Sheik (grunnlegger av insatgramkontoen 
rasisme_i_norge) hvor vi åpnet for spørsmål og 
innspill fra salen

• Quiz om etnisk profilering og rettigheter knyttet til 
møte med politiet 
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• Konsert med Britz 
• Matservering 

Temakvelden baserte seg på aktiv samtale med ung-
dommene, og veldig mange hadde behov for å uttrykke 
tanker og følelser knyttet til drapet på George Floyd, 
demonstrasjonen foran Stortinget, og det økte engasje-
mentet rundt BLM-bevegelsen. Her fikk ungdommene 
snakke fritt om sine personlige opplevelser knyttet til 
hverdagsrasisme, diskriminering og etnisk profilering.

FASTE AKTIVITETER
Åpent hus
Frem til mars 2020 hadde Agenda X’ Åpent Hus vanlig 
drift. Tilbudet inkluderte et felles varmt måltid, og ulike 
aktiviteter for ungdom. Under nedstengningen i mars 
erstattet vi det åpne tilbudet med felting i Oslo sentrum 
og Bydel Gamle Oslo. Feltingen ble gjennomført i sam-
arbeid med Forandringshuset Grønland, i tett dialog 
med SaLTo-nettverket. Vi opprettet samtidig et digitalt 
tilbud for ungdom herunder temabaserte live-sendinger 
og et digitalt møtested på Instagram.
 Da det ble varmere vær, avholdt vi samlinger uten-
dørs når smittevernrestriksjonene tillot dette. Etter den 
andre nedstengningen høsten 2020, så vi oss nødt til å 
stenge igjen. Vi har gjennom perioder med nedstenging 
hatt daglige samtaler med samtlige av våre 33 faste 
brukere via sosiale medier, telefon og gjennom én-til-én 
møter når det har vært mulig. Vi har holdt et høyt akti-
vitetsnivå på Instagram med poster, live-sendinger, 
panelsamtaler, «how to»-poster og utfordringer. I 2020 
nådde vi 15.687 unge gjennom våre digitale aktiviteter 
på Instagram. 

Kunst og kultur 
Kunst- og kulturtilbudet til Agenda X er bærende i vårt 
myndiggjørende aktivitetstilbud for unge. Vår målset-
ning er å gi unge mulighet til å utvikle og styrke sin 
kompetanse gjennom et mangfoldig kunstnerisk tilbud 
av høy kvalitet.
 I 2020 har Agenda X` kunst- og kulturtilbud fokusert 
på tre ulike prosess- og progresjonsbaserte prosjekter: 
Agenda teXt, Limitless og electroLOUD. Vi har gjennom-
ført et forprosjekt for Agenda teXt som har involvert 25 
ulike samlinger og 31 brukere. Scenekunst-prosjektet 
Limitless, i samarbeid med SPKRBOX, gjennomførte 
totalt 14 samlinger med 50 deltakere. Musikkproduk-
sjonsverkstedene electroLOUD gikk over tre helger, i 
samarbeid med JM Norway. ElectroLOUD hadde 16 
deltakere som deltok på 17 kreative verksteder i regi 
av ulike selvstendige kunstnere. Coronasituasjonen 
har begrenset noen av aktivitetene og særlig påvirket 

muligheten for brobygging mellom etablerte kunstnere 
og ungdom gjennom besøk på teater-, kunst- og 
kulturinstitusjoner. 

Studio Tell X
Agenda X sitt musikkstudio, Tell X, har som formål å 
gi unge mulighet til å utrykke seg og skape gjennom 
musikk. Vi har to velutstyrte lydstudio og et innspillings-
rom som er åpent for unge mandag til torsdag. Frem 
til mars 2020 hadde studio Tell X normal drift. Etter 
nedstengningen har vi etterstrebet å skape et alter-
nativt tilbud i takt med gjeldende smittevernsrutiner. Vi 
har tilbudt én-til-én veiledning, artistveiledning via nett 
og telefon, og hjelp til å mikse og mastre musikk via 
hjemmekontor. I 2020 har Tell X vært åpent 62 dager 
med 71 unike brukere, og ca. 1008 tråkk. 

Jente- og guttegrupper
Jente- og guttegruppene ved Agenda X har vært spe-
sielt viktige møtearenaer i 2020. Frem til mars møttes 
gruppene på 6+6 ungdommer til fysiske samlinger. 
Etter nedstengningen av samfunnet tilpasset vi tilbudet 
etter gjeldende smittevernregler. Gruppene tilrettela 
for fysiske treff på kafé eller digitale treff på appen 
Houseparty. I mai avsluttet vi 2019-gruppene, og i juli 
etablerte vi de nye gruppene på 5+10 deltakere. Til 
tross for utfordringer med digital oppstart, har grup-
pene fungert som viktige samlingsarenaer for unge i 
en svært psykisk belastende tid. Deltakerne har fungert 
som Agenda X’ ungdomsråd, i det at de har medvirket 
til utformingen av Agenda X’ aktiviteter, rekruttering og 
at de har bidratt med frivillig innsats.

Ferieaktiviteter
Agenda X har faste aktiviteter i alle ferier for å skape 
et meningsfullt og innholdsrikt ferietilbud for unge som 
vokser opp i hjem med lav sosioøkonomisk bakgrunn. 
Vår årlige sommerleir ble avlyst på grunn av korona-
restriksjoner. Sommerleiren ble erstattet av sommerak-
tiviteter som besto av ulike typer ekskursjoner, samt en 
temakveld om antirasisme, hyttetur og seiltur. I påske-
ferien gjennomførte vi digitale aktiviteter på Instagram, 
mens vi i vinter- og høstferien gjennomførte flere eks-
klusive ekskursjoner. Vår årlige julefest ble avlyst som et 
resultat av smittevernsituasjonen, og ble erstattet med 
en digital julekalender på Instagram. Julekalenderen ble 
utformet og planlagt av et ungdomscrew i samarbeid 
med ansatte.
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FAGLIG ARBEID
Etter Black Lives Matter-demonstrasjonen, og den 
påfølgende mediedekningen av rasisme i Norge, har 
Agenda X opplevd en økt etterspørsel fra utdannings-
sektoren, organisasjoner, bedrifter og andre instanser 
som vil jobbe med antirasisme, ivareta sine brukere og 
skolere sine ansatte. 
 På denne måten har vi i utstrakt grad fått formidlet 
Agenda X’ erfaringer, metoder og kompetanse i disse 
fora gjennom foredrag (for bl.a. Pedagogstudentene, 
Youtubere gjennom Splay), innspilling av undervisnings-
filmer (for Nasjonal digital læringsarena), innspilling av 
podkast (Familieliv og Generelt sett) samt foredrag for 
skoler (bl.a. Bjørnholt VGS og Foss VGS). Gjennom 
dette har vi nådd over 11.000 mennesker. Ut over dette 
har vi deltatt på en rekke innspill- og dialogmøter. Vi har 
blant annet hatt dialogsmøter med Oslo politidistrikt 
og Politihøgskolen der vi har bidratt med innspill om 
konkret tiltak mot etnisk profilering, og for tillitsbygging 
mellom politi og ungdom. 

ARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM
Svært mange unge ønsker seg jobb, men opplever at 
de har svært få jobbmuligheter. Koronapandemien har 
forsterket behovet for arbeidsplasser. I 2020 gjorde 
Agenda X en grundig innsats for å imøtekomme dette 
behovet ved å videreutvikle og styrke satsningen på 
ungdomsmedvirkning. Crew-ordningen som vi eta-
blerte i 2019 ble dermed videreført som et jobbtilbud 
for ungdom mellom 14 og 19 år tilknyttet våre faste 
arrangementer og ferieaktiviteter. 

Gjennom Crew-ordningen har 20 ungdommer 
mellom 14 og 19 år fått tilbud om arbeidsplass hvor 
de har jobbet med aktiviteter i opp mot alle feriene. 
Denne jobbordningen omfatter omtrent 20 timers 
arbeid hvor deltagerne får tillit, tett oppfølging og 
veiledning fra AX-ansatte. Til slutt får de lønn, attester 
og verdifull arbeidserfaring som ruster de bedre for 
arbeidsmarkedet. På denne måten har vi lagt til rette for 
ungdomsmedvirkning ved å gi dem ansvar og styring. 
Ved å inkludere dem i planlegging, gjennomføring og 
utvikling av aktiviteter og arrangementer er dette med 
på å realisere idéer fra ungdom, med ungdom. 

SAMARBEID
• Jobb X: Felles lokaler og prosjekter. Samarbeid 

omkring målgruppen
• Selvstendige kunstnere og andre aktører innenfor 

kultur- og samfunnsliv: Verksteder, arrangementer, 
kurs, temakvelder, prosjekter

• SaLTo Sentrum – Oslo kommune, Velferds-
etaten avdeling forebygging og sentrums-
arbeid: 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 opp-
søkende team på Åpent Hus, fange opp og følge 
opp mindreårige som bruker Oslo S og Jernbane-
torget som en fritidsarena 

• Perspektiv: Deling av metodikk rundt likepersons-
arbeid, temakvelder årlig workshop «Ungdom 
mot hatprat», Tell X brukes til Perspektivs 
musikkterapiprosjekt 

• Thrive: Utvikling av lavterskeltilbud innenfor psy-
kisk helse for ungdom med flerkulturell bakgrunn 

• 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): Oppfølging av ungdom som har vært 
utsatt for diskriminering 

• Forandringshuset: Grønland Felting 
• Fellesskap og Respekt: Verksted om Black Lives 

Matter 
• AKKS – Aktive kvinners kultursenter: 

Musikkproduksjon 
• JM Norway: ElectroLOUD
• SPKRBOX: Scenekunstprosjektet Limitless 
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RÅDGIVNINGS
TJENESTEN

Rådgivningstjenesten ble opprettet 
som en avdeling ved Antirasistisk 
Senter i 1985, etter et økende antall 
henvendelser fra innvandrere og 
flyktninger som søkte bistand og 
rådgivning. Avdelingens målgruppe er 
personer med flyktning-, innvandrer- 
og minoritetsbakgrunn.



OM AVDELINGEN
Rådgivningstjenesten tilbyr gratis rådgivning, veiledning 
og informasjon til personer med innvandrer-, flyktning- 
og minoritetsbakgrunn innen en rekke saksområder. 
Det kan gjelde usaklig forskjellsbehandling, rasistisk 
mobbing, trakkassering og vold, utdanning, skole, jobb-
søking, ansettelse, oppsigelse, arbeidsmiljø, bomiljø, 
barnevern, trygt, sosialhjelp og utlendingsforvaltningen.

Andelen kvinner som tar kontakt med oss er litt 
større enn andelen menn, og aldersmessig er brukerne 
våre mellom 20 og 60 år. Ansatte i Rådgivningstje-
nesten har full taushetsplikt, og de som henvender seg 
til oss bestemmer selv hva som skal skje videre med 
saken, basert på våre vurderinger og råd.

Målet med tiltaket er å yte hjelp til selvhjelp for 
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 pro-
blemløsningskompetanse, og fremmer interkulturelle 
relasjoner. Hensikten er å skape respekt for forskjeller, 
bidra til lojalitet til felles verdier i det norske samfunnet, 
og styrke mangfoldskompetansen til brukerne. Rådgiv-
ningstjenesten er Oslo-basert, og tilbys gjennom hele 
året.

Rådgivning og veiledning utgjør hoveddelen av vårt 
arbeid, og 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 ade-
kvat og saklig måte. En viktig del av arbeidet består 
av å øke brukernes forståelse for å kunne se saker fra 
forskjellige perspektiver, og finne formålstjenlige løsnin-
ger. Rådgivningstjenesten skal også fungere som en 
katalysator i forhold til hjelpeapparatet.

Vi erfarer at tilbudet dekker et viktig behov. Rådgiv-
ningen og veiledningen vi gir, bidrar til at målgruppe 
kan klare å håndtere utfordringene sine på en god og 
fornuftig måte, ofte på lavest mulig nivå. Rådgivningstje-
nesten rekrutterer via Antirasistisk Senter sin nettside, 
sosiale medier, plakater, flyers og annen informasjon 
om tilbudet. De som har tatt kontakt har gjort det på 
epost, på telefon, og gjennom tjenesten «si ifra om 
rasisme» på Antirasistisk.no.

VIRKSOMHETEN I 2020
Rådgivning og veiledning har utgjort hovedtyngden 
arbeidet i 2020. Det har kommet inn 141 henvendelser, 
hvorav 56 saker gjelder rådgivning og veiledning, og 
85 saker gjelder informasjon. Spørsmål som ikke krever 
videre oppfølging defineres som informasjonssaker. 
Om lag 60 prosent av sakene var fra personer som er 
bosatt i Oslo, og er fordelt slik: 

Rådgivnings- og veiledningssaker

Sakstype Antall

Mobbing/trakassering 24

Rasistisk vold 5

Diskriminering 11

Dårlig arbeidsmiljø 3

Oppsigelse/ansettelse 3

Utdanning/skole 3

Nabokonflikt 1

Barnevern 2

Utlendingsforvaltning 2

Samliv/fam.konflikter 1

Erstatning 1

Sum 56

Informasjonssaker i 2020

Spørsmålstype Antall

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

25

Jobbsøking og framgangsmåte og rettigheter 
knyttet til en jobbsøknad

20

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

15

Advokathjelp 10

Annet 15

Sum 85

En rådgiver ansatt i 30 prosent jobber fast med 
Rådgivningstjenesten, og har kontor på Antirasistisk 
Senter, hvor de fleste møtene finner sted. På grunn 
av koronapandemien har mange henvendelser i 
2020 blitt behandlet på telefon, e-post eller gjennom 
videosamtaler.
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Basert på tilbakemeldinger fra dem som har benyttet 
seg av tilbudet, anser vi prosjektet som vellykket. Å få 
god og profesjonell støtte i utfordrende situasjoner og 
vanskelige saker, er helt essensielt for brukergruppa. 
De fleste har opplevd mestring og at de har fått 
fortgang i saken sin etter å ha tatt kontakt med Råd-
givningstjenesten. Den enkeltes opplevelse av møtet, 
og hvordan dette har hjulpet dem videre er sentralt i 
vurderingen av måloppnåelse for prosjektet. I tillegg har 
sakene bidratt til å øke vår forståelse av de utfordringer 
og behov brukergruppen har i dagens samfunn.

ERFARINGER FRA ARBEIDET I 2020
Mobbing og trakassering
Mobbing og trakassering er fortsatt et stort problem 
i skolen, på arbeidsplasser og i minoritetspersoners 
kontakt med politiet. Foreldre som kontakter oss, for-
teller at skolen ikke tar mobbingen på alvor. Mobbingen 
de beskriver kan dreie seg om hatefulle uttalelser og 
handlinger som går på hudfarge, utseende eller opprin-
nelsessted, utført av medelever eller eldre elever som 
går på samme skole. Elevene som blir utsatt for mob-
bing, tør ofte ikke fortelle det til skolen eller foreldrene i 
frykt for represalier. Når foreldrene tar opp saken med 
skolen, opplever de i mange tilfeller at de ikke blir trodd, 
eller at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbingen. 
Klagene fører ofte til at mobbingen tiltar.

I høyere utdanning skjer mobbingen mer i det skjulte. 
De som klager sier at de andre medstudentene prøver 
å unngå dem. De finner ikke samarbeidspartnere, får 
ikke hjelp fra lærerne og veilederne sine, og blir overlatt 
til seg selv. Klage på mobbing på arbeidsplassen fører 
ofte til at mobberen blir beskyttet og klageren selv risi-
kerer å få problemer. Personer med minoritetsbakgrunn 
risikerer fortsatt å bli trakassert dersom de bruker sitt 
språk, selv i private samtaler.

Diskriminering
Diskriminering handler om usaklig forskjellsbehandling. 
Vi har mottatt henvendelser som dreier seg om dis-
kriminerende handlinger fra politiet og forvaltningen. 
Personer med minoritetsbakgrunn klager på at de blir 
lettere mistenkeliggjort i sin kontakt med politiet, og at 
politiet favoriserer de med etnisk norsk bakgrunn i en 
konflikt. 

Vold
Gjennom de voldssakene vi har mottatt erfarer vi at 
vold eller trusler der ofrene har innvandrerbakgrunn, 
ofte blir fortiet, bagatellisert, rettferdiggjort, bortforklart 
eller henlagt.

Barnevern
Foreldre som risikerer å miste eller har mistet omsor-
gen for barn, er en gruppe som trenger mye råd og 
veiledning. Vi registrerer at innvandrerforeldre med 
svake norskkunnskaper og lav utdanning trenger mye 
veiledning i kontakt med barnevernstjenesten. I disse 
barnevernssakene har vår rolle vært å støtte mødrene 
i en vanskelig tid, og hjelpe dem gjennom råd og vei-
ledning slik at de klarer å samarbeide med barnevernet 
på best mulig måte.

Arbeidsforhold
Arbeidssøkere med minoritetsbakgrunn kan slite med 
å skaffe seg jobb i flere år. Det er fortsatt en sterk 
risiko for å bli vraket i søknadsbunken hvis man har 
utseende eller navn som oppfattes som utenlandske. 
Koronaepidemien har gjort forholdene vanskeligere for 
arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Pandemien har 
ført til at arbeidsledigheten har økt kraftig i samfunnet, 
noe som igjen fører til at posisjonen til arbeidstakere 
med minoritetsbakgrunn blir svekket på jobben og at 
stillingen deres blir mer utsatt etter konflikter på jobben.

Samarbeidspartnere
Vi har hatt samarbeid med Diskrimineringshjelpen 
DiMe. Samarbeidet består av å fordele henvendelser 
som kom til Antirasistisk Senter fra individer i Oslo, og 
sakene ble fordelt dels etter kompetanse og erfaring, 
og dels etter kapasitet. Rådgivningstjenesten jobbet 
mye med skolesaker, barnevern og barnefordelings-
saker, og med saker etter utlendingsloven (utvisning, 
familiegjenforening), og dels statsborgerloven.

Saker som gjelder straffbare forhold, herunder hate-
fulle ytringer og annen hatkriminalitet, fordeles generelt 
til DiMe. Rådgivningstjenesten samarbeider også med 
de andre avdelinger på Antirasistisk Senter, og ansatte 
ved andre avdelinger henviser til Rådgivingstjenesten i 
aktuelle saker. 

Frivillig innsats
Frivillige er blitt brukt til å spre informasjon om tilbudet. 
Rådgivningstjenesten har ikke hatt mange tilknyttede 
frivillige som har jobbet med rådgivning og veilednings-
arbeidet i 2020. De vi veileder er ofte i en sårbar livssi-
tuasjon, og det har vært vanskelig å finne frivillige som 
har tilstrekkelig kompetanse. Ved behov har frivillige 
tolket i rådgivningssamtaler.
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DiMe er et lavterskel rettshjelp- og meglingstiltak som 
tilbyr gratis juridisk rådgivning, bistand og megling i 
rasisme- og diskrimineringssaker. Rettshjelpstilbudet 
omfatter både det sivilrettslige og det strafferettslige 
diskrimineringsvernet. Diskrimineringshjelpen tilbyr 
rettsveiledning samt bistand til å skrive klager og 
anmeldelser ved behov, eventuelt sorterer saker videre 
til Meglingsbenken. Meglingsbenken fasiliterer møter 
mellom parter i en konflikt som springer ut av anklager 
om rasisme eller diskriminering, og som enten ikke 
egner seg for rettsapparatet, eller hvor partene selv 
ønsker en minnelig løsning. Rettshjelptiltaket er et 
samarbeid mellom Antirasistisk Senter, Skeiv Verden, 
Norsk Folkehjelp og Norges Handikapforbund.

Per i dag består DiMe av tre ansatte på et nivå med 
til sammen 200 prosent stillingsressurs, herunder 
juridisk rådgiver, megler, og ansatt med oppsøkende 
virksomhet for øyet. DiMe er i dag ikke registrert med 
eget organisasjonsnummer, men er i praksis et selv-
stendig organ med egne lokaler på Galleriet i Oslo 
sentrum.

SYNLIGGJØRING
September 2020 ansatte vi en egen person til å jobbe 
oppsøkende for DiMe. På bakgrunn av dette arbeidet, 
har vi utvidet kontaktflaten for samarbeidspartnere opp 
mot målgruppen til DiMe i tillegg til å komme tettere på 
målgruppen via partnerorganisasjonene.

OM RETTSHJELPEN
Et typisk trekk for henvendelser til DiMe om rettshjelp, 
er klager på trakassering som oppfattes som rasistisk 
og diskriminerende. Mange beskriver i tillegg en sterk 
avmakt over situasjonen de har havnet i, og frykter ube-
hagelige reaksjoner dersom de går videre med saken. 
Mange av dem som DiMe snakker med, sier også at de 
kjenner seg alene, og at det ofte er tilfeldig at de fikk 
høre om DiMe sitt tilbud om gratis rettshjelp.

Diskriminering og rasisme ser ut til å være et alvorlig 
problem, først og fremst for dem det rammer. Oslo 
kommune har et mål om nulltoleranse for diskriminering 
og rasisme. DiMes viktigste oppgave er å bidra til at 
den som rammes får støtte og veiledning om alternative 
måter å reagere på oppførselen, og samtidig motivere 
og gi håp til den enkelte om at det nytter å si fra og 

protestere mot slik oppførsel. Diskriminering og rasisme 
bør koste for dem som er ansvarlig.

Det er likevel vanskelig å motivere enkeltpersoner. 
Det gjelder også for saker om hatkriminalitet som 
bør anmeldes til politiet. Det samme gjelder klager til 
Diskrimineringsnemnda. Liten sannsynlighet for en 
fellende dom i en straffesak, eller et vedtak om brudd 
på diskrimineringsvernet, virker demotiverende i seg 
selv. Mange spør seg hvorfor de skal bruke av sin tid 
på slike saker, når det ikke er dem som har gjort noe 
galt. Mange frykter at en rapportering fungerer som en 
oppreisning for dem som diskriminerer.

De fleste som kontakter DiMe trenger mye bistand 
og har mange spørsmål til det de har opplevd. Mer kunn-
skap og innsikt, gjør dem bedre rustet om de kommer 
i tilsvarende situasjoner senere. DiMe bistår primært 
personer som er bosatt i Oslo og personer som utsattes 
for dårlig behandling av virksomheter i Oslo. Men DiMe 
kontaktes også av personer bosatt utenfor Oslo. Vi 
forsøker så langt mulig å veilede disse, og henviser dem 
til et alternativt tilbud i den grad dette er mulig.

Etablering av lavterskel gratistilbud om rettshjelp i 
rasisme og diskrimineringssaker i flere byer enn Oslo, 
må være et langsiktig mål.

DiMe kontaktes også av andre enn dem som selv 
er berørt av rasisme og diskriminering. Det kan være 
ansatte i offentlige eller private virksomheter som ønsker 
mer informasjon om hvordan de kan bidra konstruktivt i 
arbeidet mot rasisme og diskriminering i sin virksomhet.

DiMe har jobbet systematisk gjennom hele året for 
mer synlighet av tilbudet i relevante miljøer for våre 
målgrupper. Det gjelder også på nettsidene til våre 
partnerorganisasjoner. Vi tror det har gitt resultater og 
bidratt til at flere nå kjenner til tilbudet vårt.

Statistikk over henvendelser om rettshjelp
2020 har vært et krevende år preget av korona og 
hjemmekontor, slik det er for de fleste virksomheter i 
Oslo kommune. Hjemmekontor er ikke gunstig for et 
lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig der 
den enkelte oppholder seg. DiMe utelukker ikke at 
det hadde kommet inn flere henvendelser under mer 
normale forhold. Det er likevel positivt at det har vært 
tilnærmet lik aktivitet på henvendelser til DiMes retts-
hjelpstilbud, sammenliknet med fjoråret.

De fleste som tar kontakt med DiMe, er etniske 
minoriteter. Overraskende mange av disse tror den 
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dårlige behandlingen de har blitt utsatt for henger 
sammen med at de har en annen hudfarge. Det gjelder 
uavhengig av samfunnsområde. Om det er ytringer som 
slenges ut når det enkelte oppholder seg på utesteder, 
på bussen, på jobb, på butikken eller i nabolaget der de 
bor. Mange sier de har opplevd tilsvarende trakassering 
flere ganger tidligere. Den uprovoserte negative og 
aggressive oppførselen er grunnen til at den enkelte 
tror at holdninger til folk med annen hudfarge er den 
egentlige grunnen. 

Dette gjelder også saker der politiet er part. 
Enkeltpersoner som har dårlig erfaring med politiet fra 
tidligere, innrømmer ofte at de ikke stoler på politiet, 
og mange er også raske til å tolke politiets oppførsels 
som fordomsfull. DiMe tror at manglende tillit i utgangs-
punktet øker sannsynligheten for at møter med politiet 
ender med aggresjon og konflikter.

DiMe mottar noen få saker som gjelder barne- og 
ungdomsskole. Elever gir vonde beskrivelser av uten-
forskap og ensomhet. Selv om elevene forteller at de 
har tatt opp eksempler på rasisme og vold med skolens 
ledelse, fortsetter problemene etterpå. Det er alvorlig 
at skolen ikke lyktes bedre med slike saker. Rundt 60 
prosent av henvendelsene til DiMe er fra menn. Men 
som tidligere ser DiMe imidlertid at kvinner i noe større 
grad utsettes for trakassering knyttet til hvordan de kler 
seg.

DiMe mottar også noen saker fra pårørende (les 
kvinner) med minoritetsbakgrunn som har voksne barn 
med behov for betydelig omsorg på grunn av nedsatt 
fysiske og/eller kognitiv funksjonsevne. 

Samfunnsområde Totalt

Arbeid 9

Utdanning 3

Skole 3

Bolig 7

Velferd 4

Verge 2

Helse 2

Uteliv 2

Politi 6

Idrett 1

Internett 13

Rasisme offentlig rom 13

Sum 65

Eksempler på saker
Arbeid: En mann med minoritetsbakgrunn hadde lang 
fartstid som ansatt i en virksomhet i offentlig sektor. 
Han avdekket uregelmessigheter i virksomheten som 
berørte både kollegaer og ledere. Ledelsen hadde 
regelmessig oppfordret de ansatte til å varsle om slike 
hendelser. Mannen hadde vært vitne til flere grove 
eksempler på uregelmessigheter som han varslet om, i 
tråd med ledelsens oppfordringer. I etterkant opplevde 
mannen en høy sosial kostnad. Han sa at han ble 
sosialt isolert og avvist av sine ledere og kollegaer. I 
tillegg konstaterte han at han ikke lenger hadde den 
samme progresjonen som andre kollegaer med tilsva-
rende erfaring og kompetanse, hverken lønnsmessig 
eller karrieremessig. Mannen fikk tilbud om bistand til å 
klage, men valgte å ikke gå videre med saken.

Det er ikke uvanlig at varslere utsettes for en eller 
annen urettmessig straff eller sanksjon når de tar opp 
kritikkverdige forhold som berører andres arbeid. De 
fleste som varsler må derfor, med rette, kunne frykte 
ulike former for gjengjeldelse knyttet til slik varsling. 
Ansatte med minoritetsbakgrunn har noen ganger ikke 
samme grad av sosial støtte som andre i sitt arbeidsmi-
ljø, og er derfor ofte mer utsatt om de varsler.

Skole: En ung jente ble opprørt og sint over at en 
ansatt på skolen hun gikk på, brukte n-ordet i en situa-
sjon der han ble irritert. Hun tok saken opp med skolens 
ledelse, men opplevde at hendelsen ble bagatelliserte 
og bortforklart som en misforståelse. Det gjorde at hun 
valgte å ikke snakke med noen andre om opplevelsen 
sin. Men etter demonstrasjonen i Oslo sommeren 2020 
(Black Lives Matter), ønsket hun ikke lenger å tie. Hun 
fryktet at flere elever hadde opplevd noe lignende fra 
samme lærer og ønsket derfor å dele sin erfaring.

Hat og trusler i sosiale medier: En ung jente tok kontakt 
etter å ha mottatt flere alvorlige rasistiske kommentarer 
på sosiale medier fra en mindreårig gutt. I utgangs-
punktet hadde hun forsøkt å svare på krenkelsene, men 
fryktet nå at gutten bare ble mer aggressiv av det. Hun 
var også usikker på om det ville hjelpe å anmelde ham 
til politiet, i og med at han ikke kunne straffes.

DiMe tok kontakt med PST for å høre om de kunne 
gjøre noe i saken. Det viste seg at PST allerede hadde 
kunnskap om gutten og var i dialog både med ham og 
med hans foresatte. De tilbød den unge jenta en prat 
dersom hun hadde spørsmål, eller opplevde nye kren-
kelser fra samme avsender. Den unge jenta opplevde 
håndteringen fra PST som svært betryggende.

Mange av dem som ytrer seg krenkende og rasistisk 
på sosiale plattformer, er mindreårige og kan derfor 
ikke straffes selv om krenkelsene i seg selv kvalifiserer 
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for det. Det er derfor gledelig å se at PST jobber så 
systematisk og godt for å ansvarliggjøre disse likevel, i 
dialog med deres foreldre og foresatte. På sikt kan det 
både forebygge mer alvorlige handlinger og samtidig 
trygge dem som føler seg truet av utspillene.

OM MEGLINGSBENKEN
Meglingsbenken er inspirert av prosjekt om utelivsmeg-
ling fra organisasjonen RADAR i Rotterdam, Nederland. 
Felles for sakene som er tenkt behandlet hos Meglings-
benken er opplevd rasisme eller diskriminering som er 
svært vanskelig å bevise, det kan være ord mot ord og 
den som anklages benekter at det ligger rasisme eller 
diskriminering til grunn for handlingen.

Vi erfarer at dialog som verktøy i slike saker er svært 
nyttig for partene. Det har åpnet opp for at de kan lytte 
til hverandre, bedre forstå den andres oppfatning og 
opplevelse samt kunne slå seg til ro med en oppkla-
rende forklaring eller unnskyldning. Noen av sakene har 
løst seg før et meglingsmøte, og enkelte har sagt at det 
hjalp å bare snakke med oss om saken.

Vi mener at meglingsmøter kan være svært nyttig i 
situasjoner hvor partene skal forholde seg til hverandre 
fremover ved at de for eksempel bor i samme nabolag, 
går på samme skole eller jobber på samme arbeids-
plass. Meglingsmøter er også en unik arena hvor det 
kan komme frem annen type informasjon i saken enn 
det som blir fremlagt hvis saken hadde blitt behandlet i 
rettssystemet eller i offentlig forvaltning, i tillegg er det 
en unik arena for et møte ansikt til ansikt med den de 
mener har behandlet dem dårlig, som igjen kan gi et 
grunnlag for personlig innsikt og vekst for begge parter. 

På tross av få saker hos Meglingsbenken, ser vi at 
megling og dialog i saker som har sitt utspring i anklager 
om rasisme og diskriminering, er et verktøy som fungerer 
godt hvis saken og partene er moden for det, og at det 
ikke er for intenst konfliktnivå. Vi vil fortsette å anbefale 
megling i saker vi ser er egnet til det, og vi skal fremover 
jobbe mer aktivt for at partene skal vurdere megling som 
et reelt og godt alternativ til konfliktløsning.

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 løsnin-
ger. 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
DiMe har veiledet flere i konfliktsaker som vi tror også 
egner seg godt for megling, men vi må være sikre på 
at vi ikke «megler vekk rasisme og diskriminering», og 
det kreves derfor godt forarbeid med å avdekke saks-
faktum før meglingstilbud eventuelt foreslås. Det er kun 
oversendt tre saker til Meglingsbenken i 2020, alle før 
nedstengning av samfunnet på grunn av covid-19.

En sak gjaldt hatefulle ytringer i sosial medier på 
bakgrunn av etnisitet og kjønnsuttrykk. Politiet over-
sendte saken til Konfliktrådet for oppfølging. DiMe 
bisto fornærmede i forkant, underveis og etter kon-
fliktrådsmøtet. Vi har vært i dialog med Konfliktrådet i 
ettertid for å dele våre erfaringer og bekymringer rundt 
det konkrete møtet.

En annen sak gjaldt en episode hvor det ble ropt 
hatefulle ytringer til en person på en offentlig plass. 
Selve hendelsen ble anmeldt til politiet. En tredjeper-
son som gjorde opptak av hendelsen, delte videoen på 
sosiale medier. Fornærmede ønsket videoen slettet, og 
ville ha hjelp til å kontakte personen som hadde delt 
videoen. Etter samtale med megler i DiMe, fant fornær-
mede styrke til å selv ta kontakt med personen for å 
konfrontere. Gjerningspersonen angret, unnskyldte seg 
umiddelbart, og fjernet videoen straks.

Tredje sak gjaldt konflikt i et borettslag. Meglings-
benken fulgte opp fornærmede over lengre tid da det 
var problematisk å identifisere hvem som kunne være 
motpart i et potensielt meglingsmøte. Etter råd fra 
Meglingsbenken, tok fornærmede uformell kontakt med 
leder i borettslaget og saken ble løst direkte mellom 
partene.

Vi erfarer at forberedende samtaler med oss, kan 
være en sterk katalysator for fornærmede å på egen 
hånd gå i dialog med motpart. Flere fornærmede har 
uttalt at det har hjulpet å bare kunne snakke med oss 
om saken.
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ØKONOMI,  
PERSONAL OG  
ADMIN.
ØKONOMI I 2020
Antirasistisk Senter er regnskapspliktig og leverer års-
regnskap til Brønnøysundregisteret. Senteret hadde i 
2020 totale kostnader på kr 15 546 188. 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 2020
Ansatte i Fagpolitisk avdeling
Daglig leder Rune Berglund Steen, nestleder Mari K. 
Linløkken (i permisjon fra 01.03.20), 2. nestleder Ervin 
Kohn, seniorrådgiver Vivian Brattsti Sørensen, rådgiver 
Maria Wasvik

Ansatte i JOBB X
Avdelingsleder Linn Herland Landro, prosjektansvarlig 
og nestleder Liban Khader Salad, kursansvarlig Ida 
Bakke, kursholdere/veiledere: Abdinasir Hirsi, Siri Ursin 
Gusland, Sarah Mwamburi, Fanny Gylvik, Lisana Preteni.

Ansatte i Agenda X
Avdelingsleder Sahar Hassani, rådgiver Linda Tinuke 
Standmyr, ungdomsleder Awo Abdulqadir, ungdomsle-
der Hersi Mohamud, rådgiver og kulturansvarlig Miriam 
Haile, ungdomsleder Samir Madad, litteraturansvarlig 
Marie Dahl Lund, ungdomsarbeider Foad Dahir, 

ungdomsarbeider Charlotte Olsen, rådgiver Vanessa 
Storøy (vikariat), studioansvarlig Eivind Kvitvik, studio-
ansvarlig Johan Køber, Åpent Hus-ansvarlig Kristine 
Tønnevold

Ansatt i Rådgivningskontoret
Seniorrådgiver Emrullah Gürsel (deltid)

Ansatte i Diskrimineringshjelpen og 
Meglingsbenken (DiMe)
Juridisk rådgiver Rokaya Hossainali,
juridisk seniorrådgiver Heidi Wyller.

Ansatt i kommunikasjon
Carima Tirillsdottir Heinesen, kommunikasjonsansvarlig

Ansatte i drift
Kontorleder Julie Granerud, sekretær Fida Al-Jeries 
Baarli, miljøarbeider Kinsi Ahmed (deltid), miljøarbeider 
Felipe Orellana Castro (deltid), dataansvarlig Mohamed 
Adan (konsulentbasis)

SENTERETS STYRE I 2020
Fram til årsmøtet
Eskil Pedersen (styrets leder), Emrullah Gürsel (styrets 
nestleder), Sunil Loona, Hanne Løvstad, Knut Kjeld-
stadli, Sindre Bangstad, Linn Herland Landro (ansattes 
representant), Maria Wasvik (ansattes vararepresentant)
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Nytt styre fra august
Manuela Ramin-Osmundsen (styrets leder), Susanne 
Demou Øvergaard (styrets nestleder), Sunil Loona, Sofia 
Rana, Shoaib Sultan, Karl Eldar Evang, Hodan Gulaid, 
Ahmed Hassan, Sahar Hassani (ansattes representant), 
Vivian Brattsti Sørensen (ansattes vararepresentant)

LIKESTILLINGSRAPPORTERING
Antirasistisk Senter har et mål om at medarbeidere 
speiler samfunnet rundt oss. Når ansatte på Antirasis-
tisk Senter har ulik bakgrunn, ulike erfaringer og kom-
petanse, 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. 

Kjønn
Av 39 ansatte var 26 (66 %) kvinner og 13 (34 %) menn, 
dette er tilnærmet samme fordeling som i 2018 og 2019.

Mangfold
15 (38 %) av de ansatte har majoritetsbakgrunn, mens 
24 (62 %) har minoritetsbakgrunn. Av de ansatte med 
minoritetsbakgrunn var 10 (41 %) menn, og 14 (58 %) 
kvinner, dette er samme fordeling som i 2019.

Ansettelsesforhold
35 (90 %) av de ansatte ved Antirasistisk Senter i 
2020 hadde fast ansettelse, 2 (5 %) var i vikariat og 2 
(5 %) var ansatt på midlertidige prosjekter. Andelen fast 
ansatte har gått betydelig opp i 2020 da JOBB X har 
gått fra å ha mange times betalte veiledere til å ha færre 
fast ansatte veiledere i ulike prosentstillinger.
• Av alle 39 ansatte på Antirasistisk Senter i 2020 

var 9 (23 %) ansatt i heltidsstillinger mens 30 
(77 %) jobbet i deltidsstillinger. Det er især 
ungdomsavdelingene som har mange ansatte i 
deltidsstillinger. 

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

• Av de 30 som var ansatt i deltidsstillinger var 19 
(63 %) kvinner, mens 11 (37 %) var menn. 

• 5 (55 %) av de som var ansatt i heltidsstillinger 
hadde majoritetsbakgrunn, mens 4 (45 %) hadde 
minoritetsbakgrunn.

• 10 (33 %) av de som var ansatt i deltidsstillinger 
hadde majoritetsbakgrunn, mens 20 (67 %) hadde 
minoritetsbakgrunn. 

På Antirasistisk Senter i 2020 var 8 personer ansatt i 
leder/mellomlederposisjoner. Av disse var 62 % kvinner 
og 37 % menn, 50 % hadde minoritetsbakgrunn og 
50 % hadde majoritetsbakgrunn. Dette er samme, eller 
tilnærmet samme, fordeling som i 2017, 2018 og 2019.
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KRONIKKER
«Antirasistisk dugnad»

«Om å være melaninrik i Norge»

«Dear George Floyd»
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ANTIRASISTISK DUGNAD

Publisert på NRK-ytring 31. August 2020, 
skrevet av Rune Berglund Steen, Linda Tinuke Strandmyr og Ervin Kohn

Spør deg selv om én ting: Hva kan du gjøre denne høsten i kampen mot rasisme?
Etter drapet på George Floyd opplevde vi en historisk, antirasistisk oppvåkning. 

Mange med minoritetsbakgrunn også i Norge sto fram og fortalte historier om egne 
opplevelser. Det var historier mange hadde holdt inne lenge, og som det kostet mye 
å dele.

Nå skylder det norske samfunnet alle som har tatt byrden med å stå fram, konkret 
handling. Den handlingen må komme fra oss alle. Derfor vil vi at du skal spørre deg 
hva du kan gjøre, på din arbeidsplass, på din skole, i ditt nabolag, for å bekjempe 
rasisme og diskriminering.

Det norske samfunnet har nå en unik mulighet til å ta et krafttak mot rasisme og 
diskriminering.

Hvis du eksempelvis har en ledende rolle på en arbeidsplass, er det først og 
fremst to spørsmål vi vil be deg tenke på: Er dere bevisst hvordan dere rekrutterer, 
så dere ikke disfavoriserer søkere med minoritetsbakgrunn? Forskning viser at en 
statistisk høy andel av arbeidsgivere diskriminerer ved ansettelser.

Selv om noen diskriminerer ut fra rasistiske motiver, er det mange som gjør det 
uten noen negativ hensikt. Nettopp derfor er det viktig å være seg bevisst hvem man 
velger ut, hvordan og hvorfor.

Det andre spørsmålet er om dere har gode rutiner hvis noen av de ansatte opp-
lever rasisme i løpet av arbeidsdagen, om det så er fra en kollega, en sjef, en kunde 
eller noen andre man kommer i kontakt med. Hvem kan man henvende seg til om 
opplevelsen? Hvem har ansvar for at den følges opp?

Hvis du, også som en «menig» ansatt, ser at arbeidsplassen din mangler rutiner 
for å håndtere rasisme, vil vi oppfordre deg til å ta dette opp internt. Enkel handling 
som dette er ofte alt som trengs for å bedre situasjonen, i alle fall litt.

Hvis du er lærer, ønsker vi at du skal tenke på hvordan du kan bidra til å utvikle 
elevenes bevissthet rundt rasisme. Spesielt hvis du har en ledende rolle på en skole, 
vil vi også be deg vurdere om skolen har gode nok rutiner til å følge opp tilfeller hvor 
elever utsettes for rasisme.

Ut fra en undersøkelse vi gjorde i 2017, vet vi at det dessverre er dagligdags at 
elever utsettes for rasisme som en del av skolehverdagen. Vi tror at mange skoler ikke 
forstår helt hvor omfattende problemet er, eller hvor ødeleggende det kan være for 
manges skolehverdag. Det betyr også at alle skoler må være forberedt på å håndtere 
det på en måte som ivaretar hver elev.

Altfor mange elever har erfart at opplevelser med rasisme enten ikke blir forstått 
eller prioritert, i en skolehverdag som ofte er travel for de ansatte. Rasisme er imid-
lertid for ødeleggende for mange barn og unge til at vi har råd til ikke å prioritere det.

Hvis du jobber i politiet, vil vi du skal tenke på hvem du velger å undersøke og 
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hvorfor, og at du tenker like grundig gjennom hvordan du velger å gjøre det. Vi 
forstår at det noen ganger kan være din jobb også å undersøke ungdommer med 
minoritetsbakgrunn.

Hvis du bare gjør det når du har god grunn, og hvis du gjør det med vennlighet og 
respekt, er det ikke et problem. Overdreven kontroll av minoritetsungdom er derimot 
skadelig, både for minoritetsungdommene som opplever det integritetskrenkende, 
og for den tilliten politiet trenger å ha i hele befolkningen.

Vi vet at mange av ungdommene som kontrolleres, er mindreårige. Det er ikke 
minst viktig at dere er bevisst hvor belastende det kan være for mindreårige å bli 
overdrevent kontrollert.

Hvis du arbeider innen kultur eller reklame: Hvem velger du å gi roller, hvem velger 
du å satse på og å løfte fram som rollemodeller? Hvis du jobber i media, hvem bruker 
du som kilder i hvilke saker? Hvor ofte skriver du eksempelvis artikler om temaer 
relatert til minoriteter hvor ingen personer med minoritetsbakgrunn er blant kildene?

Uansett hvem vi er og hvor vi jobber, risikerer vi alle å bli vitne til rasisme. Det 
mest grunnleggende valget du da foretar deg, er om du engasjerer deg, eller om 
du er passiv. Det er en avgrunn mellom disse to valgene. Hvis du er vitne til rasisme 
eksempelvis på bussen eller trikken, kan konsekvensene av ditt valg være betydelig 
for den som utsettes for rasisme.

Hvis du sitter stille, er du ikke nøytral. Du oppleves i stedet som en del av proble-
met – som en av dem som ikke bryr seg, eller som kanskje støtter det som skjer. Hvis 
du derimot reagerer, bidrar du til å lette byrden for den som utsettes for rasisme. Det 
er ikke så viktig hva du sier i protest – bare du sier noe. Opplevelsen av støtte, og av 
ikke å stå alene i møtet med hatet, kan være helt avgjørende.

Det norske samfunnet har nå en unik mulighet til å ta et krafttak mot rasisme og 
diskriminering. De mange som har delt sine historier, har krav på det. Hvis vi som 
samfunn ikke klarer å følge opp disse vitnesbyrdene, risikerer vi i stedet at det vil 
oppleves som at samfunnet har sviktet igjen.

Vi vil derfor oppfordre alle offentlige etater, alle institusjoner, alle bedrifter, kort og 
godt alle i det norske samfunnet, til å bruke denne høsten godt.

La oss sørge for at vi går ut av dette året med en styrket innsats mot rasisme som 
faktisk betyr noe for dem som rammes.
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OM Å VÆRE MELANINRIK I NORGE

Publisert i Dagsavisen 5. juni 2020, 
skrevet av Carima Tirillsdottir Heinesen

De siste dagene har mange spurt meg hvordan det har vært å vokse opp med brun 
hud i Norge – hvordan det oppleves.

Jeg vil anta at det å være melaninrik nordmann i mange sammenhenger oppleves 
på samme måte som å være melaninfattig nordmann. Samtidig er det å være en del 
av en melaninrik minoritet ispedd endel erfaringer som jeg tror mine melaninfattige 
medmennesker ikke trenger å forholde seg til.

For meg er det å være melaninrik nordmann også:
At en voksen mann spytter på bakken i avsky etter å ha oppdaget at barnet 

i vognen moren din triller ikke har hvit hud.
Å få slengt svarting etter deg lenge før du skjønner hva ordet betyr.
Å trues med å bli blåst hodet av med hagle av en skolekamerat første gang du er 

på diskotek som niåring.
Å vrenge lommene når du er på nærbutikken så de ansatte skal se at det ikke 

er noen grunn til å følge ekstra godt med fordi du faktisk ikke stjeler.
Å alltid være høflig så eldre mennesker skal skjønne at «sånne som deg» ikke 

er farlige.
For meg er det å være melaninrik nordmann også:
Å alltid ha litt vondt i magen i friminuttene i frykt for at noen skal si noe og være 

redd for å gå hjem når det er mørkt, fordi medelevene dine hører på «hvit makt-mu-
sikk», hyller Bootboys, og kjører rundt med sørstatsflagg.

Å spare ukepenger nok til å kjøpe sunblock, fordi det å bli brunere gjør deg enda 
mer annerledes.

Å ha lærere som later som om de ikke hører at gutta bakerst i klasserommet roper 
«NIGGER» når du kommer inn etter storefri.

Å stadig få spørsmålet «hvor er du EGENTLIG fra», helt til du faktisk gjør rede for 
hvor på denne jorden foreldrene dine ble unnfanget og av hvem, med forventning om 
at du hver bidige gang skal smile og synes det er hyggelig at folk er interessert, for 
«de mener det jo BARE godt».

Å fokusere på alt det hvite du har i genene dine. For du er ikke SÅ brun, den 
afrikanske farfaren din hadde jo faktisk blå øyne.

Å være melaninrik i Norge er å høre på venner fortelle rasistiske vitser, snakke dritt 
om andre som ser ut som deg for så å unnskylde seg med at «du ikke er som dem», 
uten å se at tårene dine presser på og uten å skjønne at smilet ditt er påklistret.

Å være melaninrik i Norge er å alltid være litt på vakt for kommentarer eller 
handlinger og å føle lettelse og takknemlighet når folk behandler deg som alle 
de andre.
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DEAR GEORGE FLOYD

Publisert på antirasistisk.no 6. juni 2020
skrevet av skrevet av Mohamed Adan

I am ashamed to admit that there are times that I have seen our black skin color as 
a burden.

I watched your last video. I watched you painfully beg to breathe. I watched you 
beg for something every human being takes for granted, the right to breathe. I wat-
ched the uniformed man of law painfully choke you to death, his ears deaf to your last 
cry for the right to live, his face expressionless and a hand in his pocket. I keep asking 
what would have happened if a 17 year old brave girl did not document your murder.

Would you have been part of the statistics of black men killed by policemen, your 
murder described as the death of a criminal resisting arrest? I am ashamed to admit 
that there are times that I have seen our black skin color as a burden, a weight too 
heavy to carry around, a weight that attracts unwanted attention. Why can’t we fly like 
birds, free, without strings attached, without constraints, without watching our steps, 
our surrounding, walking carefully as if afraid to break the glass around us?

It is very difficult to change deep rooted beliefs, that come out naturally, without 
any rational thoughts, mechanically, because they are part of you and you never feel 
any wrong has been done.

Without anyone getting an opinion of us that we do not share. Why must we 
prove that we are not about to commit a crime? Does anyone know the pain of 
trying to convince any new person you meet that you are a normal human being, with 
feelings, trustworthy and with knowledge? The effort and energy used to do this year 
after year? The talk you have to take with your children. It is impossible to explain 
this to someone who has never and will never experience this. That is why there has 
been no need to explain, because who would believe you, we are all kind people who 
believe in equality, aren’t we?

The reality is that humans can be cruel, inhuman even to children! Every one of us 
must act. As many have said, silence is compliance. A basic human principle is that 
all humans are equal, irrespective of color. The only thing that differentiates us is the 
society that shapes us, that makes us what we are. I hope that your sacrifice makes a 
difference. I hope that no human will ever die as you died because of their skin color. 
I hope that no child, no mother will ever hear the cry for a basic human right, the right 
to freely breath, the right to live, brutally denied. 

It is very difficult to change deep rooted beliefs, that come out naturally, without 
any rational thoughts, mechanically, because they are part of you and you never feel 
any wrong has been done. But change is possible when we watch something that 
revolts all of us, that we all describe as deeply unfair, brutal and inhuman. We can no 
longer keep silent. We can no longer look the other way. We owe it to to the victims 
and their loved ones. But above all, we owe it to humanity!
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