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Vi må stoppe hatet
Av: Inger Sylvia Johannesson, Nesteleder Norsk Folkehjelp Kristiania

med teorien om hvordan
mennesker kan inndeles og
rangeres etter ulike raser.
Mange med rasistiske
holdninger hevder de kun
bedriver kritikk av andres
kultur, tradisjon eller standpunkter, og ikke av deres
etnisitet eller hudfarge.

At unge mennesker som
engasjerer seg i samfunnet
blir møtt med rasistisk hets
og trusler kan ikke aksepteres. Den siste tiden har
dessverre vist at hudfarge og
kjønn fortsatt er viktig for
hvordan folk behandles. Det
er på tide å stoppe opp og ta
grep – både lokalt og
nasjonalt.
Rasisme handler om at noen
mennesker blir behandlet
annerledes på grunn av
deres etnisitet og/eller
hudfarge. Historisk har
dette vært rettferdiggjort

Et eksempel på dette er
medie,- og kommentarfeltkjøret mot den unge
miljøbyråden i Oslo, Lan
Marie Nguyen Berg. Til
tross for at et samlet byråd
står sammen om politikken,
har Lan Marie vært utsatt
for så massiv rasistisk og
sexistisk hets med sterke
innslag av trusler, at hun i
perioder har måttet ha
ekstra beskyttelse. At hun
ikke lenger kunne sykle fritt
i byen, men måtte benytte
seg av kommunens biltjeneste i fare for liv og
sikkerhet ble også kritisert
av Nettavisen, noe som
igjen medførte økt hets.
Et annet eksempel er sam-

Sannheten om klima
Av: Marian Eigeles, Nordstrand

Jeg takker Trond Vivestad
for hans innlegg om
Manipulasjon av informasjon (Oslo Syd mars i.år.).
Det er alvorlig at rapporten
fra 1990 som viser at

variasjonene i klima, fiske
og is ligner forholdene i
oppvarmingsperioden 192025 er unndratt offentligheten. Jeg har lest en
interessant reportasje i Der

funnsdebattant Sumaya
Jirde Ali, som det siste halve
året har fått mye oppmerksomhet i media. Gjennom
sine treffsikre tekster om
feminisme og anti- rasisme
har mange mennesker i
Norge fått øynene opp for
19-åringen. Reaksjonene
som kom frem når hun ble
kåret til årets Bodøværing
fokuserte derimot ikke på
hennes standpunkter, men
på at hun ikke var en verdig
vinner fordi hun er en nordmann med svart hud og
hijab. Hennes foreldre er
somaliske, hennes religion
er Islam, og hennes kjønn er
kvinne. Sumaya ble stigmatisert og definert av sitt
utseende.
Hvordan skal vi stoppe dette
hatet? Hvordan skal vi få en
debatt og samfunnsutvikling
som har menneskeverdet i
sentrum, og hvor unge
mennesker i alle farger og
kjønn skal kunne uttrykke
seg?
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom la i 2016 frem
en tilstandsrapport om
Spiegel 16 nov. 2009. Reporteren har bl.a. intervjuet
Jochen Marotzke direktør
av Max Planck Institutt i
Hamburg og Latif Kieler ved
Lekibnitz Institutt for
Oseanografi og Hadley fra
Center for Climachange,
som viste til at det skjer en

KRYSTALLEN TREFFSENTER
Tekst og foto: Jan Schou, infomedarbeider

rasisme i Norge, der ett av
hovedmålene var å undersøke om norske kommuner
har handlingsplaner mot
rasisme. Av de 168 kommunene som besvarte
undersøkelsen så var det
kun 10 som kunne vise til
planer som involverte
arbeid mot rasisme. Skal vi
lykkes med holdningsskapende arbeid og
bekjempe rasisme og
diskriminering så må dette
tas seriøst på alle plan, også
i kommunene.
Norge har gjentatte ganger
blitt kritisert av FN for
manglende strategi i
kampen mot rasisme, særlig
i den offentlige debatten. I
2011 etterlyste FN statistikk
om antallet rasismeanmeldelser, antall saker som har
blitt henlagt, årsaker til henleggelse, rutiner for etterforskning og rettsforfølgelse.
Da FN i 2015 på nytt møtte
regjeringen for utspørring
om situasjonen i Norge, var
listen lang og kritikken
skarp. FN stilte seg også
uforstående til Norges
manglende rapporter om
oppvarming i Arktisk og en
nedkjøling i Nord Amerika.
Ifølge Latif Kieler er det tale
om en svingning i strømmene i Stillehavet som
pågår i løpet av ti år. Og
ifølge Hadley har kllimaforandringene en syklisk

hatkriminalitet, og regjeringen måtte svare for hvorfor
de har valgt å ikke fortsette å
ha en handlingsplan mot
diskriminering og rasisme
slik tidligere regjeringer i
flere perioder hadde hatt.
Det er derfor svært gledelig
at Senterpartiet i februar
fremmet forslag i Stortinget
om en nasjonal handlingsplan mot rasisme og
diskriminering, blant annet
basert på Norsk Folkehjelp
Solidaritetsungdoms rapport
fra 2016. Med #metoo,
høyreekstremisme på
fremmarsj og et voksende
problem med hatkriminalitet
på digitale plattformer er det
definitivt et behov for nye
kunnskapsbaserte tiltak. Det
finnes ingen enkle svar på
hvordan vi bekjemper
rasisme og diskriminering,
men det som er sikkert er at
det ikke kommer av seg selv.
Norsk Folkehjelp Kristiania
vil gjøre det vi kan for å
skape gode lokalsamfunn
frie for rasisme, og vi håper
at Oslo kommune, bydelene
og alle dere andre vil bli med
på laget.
karakter. Men i mediene og
i de politiske miljøer verden
over er det Klimapanelets
synspunkter som dominerer. Dette kan forklare
hvorfor den ovennevnte
rapport ble unndratt
offentligheten.

. . nå er’n her, våren . . .

Sist så ropte vi på våren – og pang! så var den her, noe sent, men godt! Fremdeles
er vi omkranset av noen møkkete snøhauger, men de forsvinner vel etter hvert de
også. Det grønnes utenfor hos oss og som bildet viser står vi nå fram i «New
Look», nemlig det fine skiltet som ruver nede i innkjørselen på hjørnet av Glimmerveien og Feltspatveien.. Ingen skal noensinne være I tvil om hvor Krystallen Treffsenter ligger. Bildet viser også Senter-bilen (bakerst) som blir benyttet til henting av
brukerne og hjemkjøring etterpå, ellers til diverse turer, og en og annen tur til Sverige også. Vi er i full gang med vårens arrangementer, med bl.a. tur til Spasenteret i
Son, Rullatorløpet osv. Dette kommer vi tilbake til.

I skrivende stund har vi hatt
besøk av Odd Georg Murud,
en av være velkjente kåsører,
og han tok for seg «100-årsdagen til Nelson Mandela». Og
den 25. april kommer BengtOle Nordstrøm med programmet «Over the Ocean» – med
gamle filmsanger o.l. - Og så
er vi kommet til mai, og 2.
mai tar vi for oss: «Fallforebygging», Bydelen er opptatt
av at du holder deg på bena!

Vi får besøk av 4 fagpersoner
som vil orientere om dette.
Så Mandag 7. mai er det igjen
«Mandagstreffen», sist så var
det stinn brakke og vi venter
igjen storinnrykk til dette populære arrangementet med god
mat og drikke – og dans!
16. mai kommer «Bjørn &
Kompisane» og de underholder oss med evergreens fra 50og 60-tallet. – 23. mai kommer Per Kristian Aale og for-

teller om den italienske mafiaen. Gjennom bilder og videosnutter og fortelling blir vi tatt
med på en reise i Italia.
Så er vi i gang med Bydelsuken, noe vi må komme tilbake til senere. Vi skal ihvertfall
på tur «Ut i det blå», en busstur langs Oslofjorden som ender opp i Son, på Son Spa.
«Rullatorløpet» er i år lagt til
lørdag 2. juni og det skal foregå på Rådhusplassen.

Vi henviser til Frivilligsiden
hvor det blir redegjort litt mer
om dette. Vi samarbeider med
Frivillighetssentralen og vi
kommer også til å redegjøre
mer om det her på Krystallen.
På bildet ovenfor ser vi vår
«New Look», et inngangsparti
og et skilt som tydelig forteller
hva som foregår her. Ja, ikke

alt, men man må komme inn
for å se og få en oversikt over
de aktivitetene som foregår
her og å snakke med noen av
de faste brukerne her.
For uten våre faste aktiviteter,
har vi også noen «Kosestunder» med egne krefter med allsang, gode historier - og ellers
hva vi måtte finne på.

