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5. Publiserte saker:
Det ble publisert til sammen 48 saker i Dagbladet/Db.no om SOS Rasisme som omhandles av denne
metoderapporten i 2011. En rekke saker er publisert eksklusivt for nett. Alle saker i papir er også publisert
på nett.
Nyeste først:
●

●

Dato ●

Medium ●

Tittel

30.12.2011
●
.no

Dagbladet/Db

SOS Rasisme-topper hentet ut titusenvis av kroner med råtne bilag

24.12.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Betalte ferier, pass og London-reiser med penger til antirasistisk arbeid

22.12.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Lysbakken stevner SOS Rasisme for 6,8 millioner kroner

14.12.2011
●

Db.no

Tillitsvalgt i SOS Rasisme ba 16-åring ta livet sitt

12.12.2011
●

Db.no

Nora (16) ble oppfordret til å begå selvmord og kalt hore

12.11.2011
●
.no

Dagbladet/Db

SOS Rasisme må betale over 10 millioner kroner

12.11.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Starter etterforskning for falsk forklaring og trygdejuks

11.11.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Ny SOS-gransking

04.11.2011
●

Db.no

- At man har vært slem gutt, har ingenting med saken å gjøre

03.11.2011
●

Db.no

- SOS Rasisme har brutt FNs barnekonvensjon

02.11.2011
●

Db.no

Her får SOS Rasisme vite at alt de eier er tatt i arrest

02.11.2011
●

Db.no

Trekker ti av sine egne vitner

02.11.2011
●

papir

Vil trekke egne vitner

01.11.2011
●

Db.no

Eks-revisor slakter medlemsregisteret i SOS Rasisme

01.11.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Betalte ikke arbeidsgiveravgift for 29 ansatte

01.11.2011
●

Dagbladet/Db

SOS Rasisme innrømmer flere feil i medlemslistene
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.no

●

●

●

31.10.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Uføre Kjell Gunnar anklaget for norgesrekord i medlemsjuks

31.10.2011
●

Db.no

- Nye medlemslister er også fulle av feil

31.10.2011
●

Db.no

Krever at politiet henter SOS Rasismes medlemsansvarlig

27.10.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Slik strippes SOS Rasisme for 32 000 medlemmer...

27.10.2011
●

Db.no

Finn én feil på dette bildet

27.10.2011
●

Db.no

Her er den forsvunne mannen med passordene til SOS Rasismes medlemsregister

27.10.2011
●

Db.no

Dommeren krever at SOS Rasisme legger fram flere medlemslister

27.10.2011
●
.no

Dagbladet/Db

-Nei, så hyggelig å være 16 år igjen

26.10.2011
●
.no

Dagbladet/Db

To av tre medlemmer i SOS Rasisme har ikke meldt seg inn

26.10.2011
●

Db.no

SOS Rasisme nekter å vise fram medlemslister

26.10.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Dette er en medlemsmagnet

26.10.2011
●

Db.no

- Hvem? SOS Rasisme?

25.10.2011
●
Db.no

- Medlemslistene viser feil forvaltning i SOS Rasisme

24.10.2011
●
.no

Dagbladet/Db

SOS Rasisme tror tabbe frikjenner dem for juks

24.10.2011
●

Db.no

- De har bare en brøkdel av medlemmene de hevder å ha

22.10.2011
●

Db.no

Slik mener de at SOS Rasisme jukset og løy

27.08.2011
●

Db.no

Kristent Samlingspartis valgbod angrepet

18.07.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Staten politianmelder SOS Rasisme for bedrageri

04.07.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Oslo kommune krever tilbake 2,2 millioner
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●

●

19.06.2011
●

Dagbladet

Leder: Et nødvendig grep

17.06.2011
●
.no

Dagbladet/Db

SOS! Nå kommer Økokrim

15.06.2011
●

Db.no

Lysbakken inviterer SOS Rasisme til kontoret for å prate om penger

06.05.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Lysbakken langer ut mot sine gamle venner SOS Rasisme

01.05.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Staten trekker støtte til SOS Rasisme medlemsjuks

13.03.2011
●

Dagbladet

Leder: Ny giv mot rasisme

11.03.2011
●
.no

Dagbladet/Db

Starter ny folkebevegelse mot rasisme

●
05.03.2011
.no

Dagbladet/Db

27.02.2011
●

Dagbladet

●
26.02.2011
.no

Dagbladet/Db

●
23.02.2011
.no

Dagbladet/Db

●
10.02.2011
.no

Dagbladet/Db

SOS! Medlemmer er borte SOS Rasisme
- Urimelig sammenlikning

Norske jøder snur ryggen snur ryggen til SOS Rasisme

SOS Rasisme er et sugerør i statskassa for Tjen Folket

Sos Rasisme selger unna eiendom

6. Introduksjon
I 2010 leverte journalistene Eiliv Frich Flydal og Espen Sandli en Skup-rapport om kuppet av SOS
Rasisme, nettverket bak og triksing med tall. Til tross for oppsiktsvekkende avsløringer om mulige
lovbrudd, fikk journalistikken liten konsekvens.
I andre saker med medlemsjuks, har reaksjonene kommet umiddelbart. I tilfellet SOS Rasisme har staten
bidratt med millionstøtte, men liten vlje til å gripe inn over for misbruket. Politimyndighetene viste heller
ingen større interesse.
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Vi mente det lå langt mer til denne historien enn hva som så langt var fortalt. Derfor har vi gjort det ingen
andre gjorde: Jaktet videre på sannheten om SOS Rasisme.
Hvordan det har vært mulig for SOS Rasisme å ha en ekstrem medlemsvekst og stabile,
rekordhøye medlemstall over flere år?
I 2011 la Dagbladet svaret på bordet. Det er ikke mulig. Ikke på lovlig vis.
I 26 måneder har vi utviklet kildearbeid og metodikk som gjør det mulig å dokumentere hva som har
foregått, hvordan det er skjedd og av hvem det er utført.
En rekke ganger utover 2000-tallet ble SOS Rasisme plukket ut av offentlige instanser for ekstra
kontroller, på grunn av store medlemstall, men ingenting galt ble funnet. Mange ulike metodiske
tilnærminger har vært nødvendig for at Dagbladet klarte å avdekke det et tiltalls representanter fra
støttegivere og offentlige instanser i flere år ikke fant ut: At det forekom medlemsjuks og avsløre at store
pengeverdier er ført ut av organisasjonen og over i private lommer, til en liten elite i SOS Rasisme. En
elite med forankring i et lite, men stadig mer ressurssterkt politisk parti, Tjen Folket.
Tjen Folket er en selverlært maoistisk organiassjon, som ser på vold som et legitimt politisk virkemiddel,
gir medlemmene dekknavn, har hemmelige møter og bruker kodede e-poster til å kommunisere internt.
Medlemskap og tillitsverv i Tjen Folket er hemmelig, knapt noen ville bekrefte medlemskap. Men
gjennom mange timers arbeid med intervjuer og undersøkelser kunne vi med sikkerhet slå fast at nesten
alle toppvervene og alle de best betalte stillingene i SOS Rasisme de siste årene har bestått av personer
tilknyttet Tjen Folket. Dagbladet har dokumentert hvordan Tjen Folket har et fast grep både horisontalt og
vertikalt i organisasjonen. I tillegg dokumenterte vi hvordan partilojale medlemmer kontrollerer nesten
alle store pengestrømmer lokalt og sentralt, samt selve pengebingen - investeringsselskapet
Aktivisteiendom AS, som i dag sitter på over 10 millioner kroner i eiendom.
Vi har dokumentert hvordan dette miljøet fattet alle viktige avgjørelser i SOS Rasisme de siste årene.
Opprinnelig var SOS Rasisme en breddeorganisasjon for antirasister, men ble utover 2000-tallet gradvis
redusert til et verktøy for Tjen Folkets interesser, økonomisk såvel som politisk.
I 2011 står SOS Rasisme som følge av vår serie avkledd all troverdighet og ved sin egen undergang.
Gravearbeidet har nådd en slags fasit: Dagbladet har dokumentert hvordan SOS Rasisme står bak
norgeshistoriens største medlemsjuks.
Metodene som gjorde det mulig kan du lesere mer om i denne rapporten.

7. Ideen bak
Fra 2005 økte medlemstallet i SOS Rasisme kraftig. I 2008 meldte SOS Rasisme om rekordhøye 47 422
medlemmer til offentlige myndigheter. Av disse var over 37 000 personer innenfor alderskravene om
offentlig støtte. I søknader om pengestøtter til frivillige organisasjonener brukes normalt et
“grunnlagstall” som er to år gammelt. I 2010 utløste 37 000 medlemmer en støtte på 9,5 millioner kroner
til SOS Rasisme, bare fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU) og Oslo kommune. Andre ungdomsorganiasjoner, spesielt de politiske og
saksorienterte, kunne se langt etter noe i nærheten av slike medlemstall og påfølgende inntekter.
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Arbeidet startet med en prat mellom kolleger og kilder rundt to enkle spørsmål:
Hvordan er det mulig over flere år å ha slike enorme medlemstall? Hvor har det blitt av over 40
millioner offentlige kroner som de siste årene skal ha gått til antirasistisk arbeid blant ungdom?
Så enkelt som det er viktig: Følg pengene!
AKP’s og deretter Tjen Folkets kupp av organisasjonen SOS Rasisme på 90-tallet er dokumentert
tidligere, blant annet gjennom en god reportasje i Dagens Næringsliv i 2006. Men da vi i 2009 begynte å
se på hvem som var ansatt, ledet sentralleddet i den landsdekkende organisasjonen, fylkeslagene og de
278 lokallagene i SOS Rasisme, ga det signaler om langt mer alvorlige forhold og konsekvenser enn
tidligere kjent.
Ganske tidlig fant vi grunnlag for å anta at det fantes en sammenheng mellom Tjen Folkets posisjon i
organisasjonen og de enorme medlemstallene. Ryktene på ytterste venstrefløy sa at Tjen Folket
finansierte sine aktiviteter gjennom SOS Rasisme. Etter noen runder i Retriever og i årsmeldinger fra
SOS Rasisme konkluderte vi internt i redaksjonen med at SOS Rasismes aktiviteter i det offentlige rom
og interne aktivitet ikke tilsa at organisasjonen kunne bruke nærmere 10 millioner i året på antirasistisk
arbeid. Ett eller annet sted måtte pengene ta veien.
Heller ikke gjennom de offentlig tilgjengelige regnskapene deres fikk vi gode nok svar på hvor
inntektene, flere titalls millioner kroner over ganske få år, var brukt for å kjempe mot rasisme i Norge.
Det styrket mistanken om misligheter ytterligere.
Til tross for Dagbladets avsløringer av SOS Rasismes begredelige situasjon i 2010, fattet andre medier
liten eller ingen interesse for saken. Dagbladets redaksjon mente et slikt bakteppe var god grunn til å
grave videre. Men for å bringe noe nytt opp i dagen og se bredere enn “udemokratiske tilstander”, valgte
vi å følge pengene hele veien - og å forsøke å skaffe til veie de hemmelige medlemslistene.
Hvor grovt omfanget av juks og bedrag skulle vise seg å være, visste vi lite om den gang.

8. Sentral problemstilling
I 2011 har vi arbeidet utfra en helt grunnleggende problemstilling: Hvordan kan vi identifisere og
dokumentere medlemsjuksjuks og ulovlige pengestrømmer ut av SOS Rasisme?

9. Genuint nytt og konsekvenser
I 2011 har Dagbladet i sin serie om SOS Rasisme presentert en rekke artikler som besvarer
problemstillingene overfor. Dette har gitt følgende avsløringer og konsekvenser:
●

Dagbladets metode med å sjekke navn i medlemsregisteret opp mot offentlige registre har avslørt
at SOS Rasisme ikke hadde rundt 40 000 medlemmer å kreve støtte for, slik de i en årrekke
opplyste til staten og andre støttegivere. Trolig hadde organisasjonen maksimalt 5000
støtteberettigede medlemmer.
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●

SOS Rasisme hadde ikke krav på de titalls millioner kroner i offentlig støtte for 37 000
medlemmer den ble innvilget i 2007, 2008 og 2009. Opplysningene viste seg å være beviselig
falske da de ble ettergått, både av Dagladet og en støttegiver

●

Dagbladet har dokumentert hvordan det i stor skala i SOS Rasismes medlemslister er ført opp
oppdiktede, ikke-eksisterende og fiktive personer.

●

SOS Rasisme mottok i november 2011 en knusende dom for medlemsjuks i Haugaland tingrett,
etter et sivilt søksmål fra LNU med krav om tilbakbetaling av 9,7 millioner kroner. Ifølge
dommen ble feilene begått “i ond hensikt”. Saken er anket.

●

De økonomiske kravene fremsatt mot SOS Rasisme av staten, LNU og Oslo kommune er nå på
rundt 19 millioner kroner.

●

Namsmannen tok som konsekvens beslag i alle SOS Rasismes verdier i eiendomsselskapet
Aktivisteiendom AS høsten 2011.

●

Dagbladets dokumentasjon for medlemsjuks ble under et konfronterende intervju i fjor sommer
forelagt ansvarlig statsråd Audun Lysbakken, som kort tid senere politianmeldte SOS Rasisme til
Økokrim for bedrageri og falsk forklaring til offentlig myndighet. Saken etterforskes nå av
Haugaland politidistrikt med bistand fra Økokrim.

●

NAV politianmeldte høsten 2011 Kjell Gunnar Larsen for trygdemisbruk etter Dagbladets
avsløring av hans mange roller i organisasjonen. Larsen er 78% uføretrygdet, men er daglig leder,
hovedkasserer og har minst 14 verv og posisjoner i organisasjonen. Saken er under
politietterforskning.

●

Dagbladet har gransket over tusen økonomibilag fra SOS Rasisme opp mot lovverket og
tilgjengelige kilder om organisasjonens aktivitet de siste årene. På bakgrunn av funnene kunne vi
ved juletider avsløre at flere titalls tusen kroner er ført ulovlig ut av organisasjonen. Pengene er
brukt til blant annet private feriereiser, private utlegg og Tjen Folket-oppdrag i utlandet..

●

Dagbladet har avslørt hvordan SOS Rasisme lønnet 29 ansatte uten å betale arbeidsgiveravgift.
Praksisen er ulovlig, ifølge flere skattejurister Dagbladet har intervjuet. En stor andel av de
ansatte er sentrale Tjen Folket-medlemmer.

●

Da Haugaland tingrett under rettssaken mellom LNU og SOS Rasisme i høst ikke oppnådde
kontakt med SOS Rasismes medlemsansvarlig og fraværende vitne, Bjarne Stokke, kunne
Dagbladet dokumentere at han diskuterte rettssaken med andre i SOS Rasisme på internett.
Tingretten konkluderte deretter med at Stokke aktivt hadde unndratt seg vitneplikten.

●

I etterkant av Dagbladets avsløringer igangsatte studieforbundet Populus en gransking av sine
utbetalinger og SOS Rasisme er nå som konsekvens suspendert fra støtteordningen.
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●

SOS Rasismes troverdighet er ødelagt og tilgang til alle vanlige støtteordninger er nær opphørt.

●

Dagbladets dekning har ført til en tverrpolitisk opprettelse av en ny antirasistisk
grasrotorganisasjon.

FAKTA: TIDLIGERE MEDLEMSJUKS
●

I 1998 ble sentrale AUF-ere funnet skyldige i grovt bedrageri og forsøk på grovt bedrager. I dommen ble
det slått fast at de leverte inn for høye medlemstall, slik at organisasjonen fikk nærmere 500.000 kroner mer
enn den hadde krav på.

●

I 1998 ble Fpu saksøkt av staten for i overkant av én million kroner og funnet skyldig i juks med
medlemstallene.

●

I 2002 ble Norsk Målungdom avslørt. Målungdommen ble idømt en bot på 400 000 kroner og ble også
krevd for 2,8 millioner av staten.

●

SOS Rasisme har så langt krav om tilbakebetaling av 19 millioner kroner fra ulike støttegivere. SOS
Rasisme har ikke hatt rundt 40 000 medlemmer i en årrekke, men trolig under 5000.

10. Organisering:
Eiliv Frich Flydal og Espen Sandli er faste medarbeider i Dagbladets nyhetsavdeling for nett og papir, og
har ved siden av SOS-saken vært knyttet til flere andre prosjekter og løpende nyhetssaker. I tillegg har
fotografene Jacques Hvistendahl og Erling Hægeland som har deltatt i arbeidet med sakene.
Deres langvarige kjennskap til aktørene og sakskomplekset har vært viktig. Både for å finne motiver til
gode reportasjebilder og video, men også for å vite hva slags typer bildemateriale og dokumentasjon som
bidrar til å bygge saken.

11. Metode- og kildebruk
En rekke ulike metoder og tilnærminger, og kombinasjoner av disse, har vært nødvendig for å avdekke
forholdene i SOS Rasisme. Alt fra egeninnsamling av data, via kildemøter med innsidere vi bare har kjent
et dekknavn på, til avanserte dataverktøy, har ført til at Dagbladet lykkes med avsløringene.
Under separate overskrifter beskriver vi nedenfor flere metoder, verktøy, kilder og arbeidsformer som i
stor grad griper inn i hverandre. Disse er blant annet :
●
●
●
●

systematisk kontroll av navn på kontingentinnbetalinger og medlemslister fra SOS Rasisme opp
mot offentlige registre og sosiale medier
«slektsgranskning» av medlemmer ført i medlemsregistrene
realitetssjekk av adresser i medlemsregisteret utført med Google Earth Street View
realitetsvurderinger av regnskapsbilag som ennå ikke er i hende hos verken statlige granskere,
myndighetene eller politiet
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●
●
●
●
●
●

lesermedvirkning gjennom å legge grunnlagsmateriale ut på nett og invitere leserne til å lete
sammen med oss etter ny dokumentasjon og ideer til saker
konfronterende intervju av myndigheter med tregt byråkrati og manglende ansvarstaken
Innhenting av offentlig tilgjengelige dokumenter om støtte fra kommuner for å sjekke lokale
aktiviteter opp mot regnskaper og medlemstall
sjekk av aktivitet på sosiale medier
kryssjekk - bruk av elektronisk postjournal og kontakt med saksbehandlere hos en rekke
myndigheter, sammenholdt med annen informasjon tilgjengelig om SOS Rasismes indre
anliggende
kildepleie innenfor og utenfor miljøet i SOS Rasisme

Til sist angir vi også en liste over kilder, dels på nettet, dels andre skriftlige kilder.
I tillegg til datalagring digitalt (stort sett excellark og Word) har vi rundt ti ringpermer med dokumenter,
regnskap, medlemslister, bilder og kildeinformasjon som med tiden er opparbeidet av journalistene under
gravearbeidet knyttet til SOS Rasisme. Det er systematisk sortert og organisert, slik at vi har kunnet gå
tilbake for å sammenholde ny og gammel informasjon. Det har vært uvurderlig flere ganger fordi gamle
“kalde” spor ofte blir varme når ny informasjon tilflyter.
Siden starten av prosjektet antok vi at svaret på mange av våre spørsmål lå i medlemslistene og
regnskapene. Dette er to kilder til informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig. I 2011 ble året da
Dagbladet takket være langvarig og tillitsbyggende kildepleie fikk tilgang til dokumentene, lenge før
politietterforskere, Økokrim og statlige granskere.

Medlemslistene: Slik beviste vi jukset
I nesten to år har hadde vi bygget vårt eget “aktivistregister” med utfyllende data om SOS Rasismeaktivister som var interessante for vår gransking av organisasjonen. Det omfatter spesielt flere titalls
personer med medlemskap i både SOS Rasisme og Tjen Folket. Disse har stort sett mer fremskutte
posisjoner i SOS Rasisme enn øvrige medlemmer. Fordi SOS Rasisme nektet å gi ut informasjon om
organisajonens struktur og lokale tillitsvalgte, bygget vi praktisk talt opp organiasjonen, med informasjon
om lokale tillitsvalgte, ledere og sentrale personer, utfra offentlig tilgjengelige kilder og etter samtaler
med kilder. Vi har tatt hensyn til personvernet ved å utelate informasjon som ikke er interessant for selve
saken.
Men SOS Rasismes virkelige medlemsregister, det som kunne besvare spørsmålet om hvordan jukset var
systematisert, fikk vi ikke tak i før høsten 2011.

Vi finner en unik kilde
Tidligere samme år tok vi kontakt med en kilde for be om en uformell kaffe og en prat om SOS Rasismesaken. Vi visste kilden hadde mye interessant informasjon, men ikke at personen satt på materialet vi
hadde øverst på lista. Medlemslistene dukket raskt opp som tema i samtalen, men personen var usikker på
om det lot seg gjøre å levere det fra seg.
Det ble raskt viktig å holde god kontakt videre og vi hadde stadige samtaler om medlemsjukset, som nok
var av gjensidig nytte og interesse, ettersom det er krevende å få oversikt over det enorme
sakskomplekset. Kilden kjente til at medlemsjukset trolig lot seg bevise gjennom å analysere
medlemslistene og Dagbladets journalister kunne gjennom samtalene vise til at vi kjente til hvordan vi
skulle gå fram for å finne juks, og at listene ville være til stor nytte for serien om SOS Rasismeskandalen.
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Vi skrev flere saker om SOS Rasisme etter de første møtene med kilden. Disse bidro trolig til at kilden
synes det ville være interessant å bistå oss i arbeidet med å finne flere avsløringer. Uformelle middager,
hyppige telefonsamtaler og prat etter hvert som saken skred fram, bidro til at vi etter noen måneder fikk
tommelen opp.
Via e-poster og møter med kilden rant det etter hvert inn materiale som tilsvarte store deler av
medlemslistene fra 2008. Ved å ettergå listene mot egen informasjon lot de seg lett verifisere som ekte
vare.
Slik fikk vi listene. Nå startet den virkelig store jobben: Å dokumentere systematisk juks.
Selv om listene er fra 2008 ikke er siste årgang, er de likevel svært relevant. Det er 2008 som har
toppnoteringen med 47 422 medlemmer i SOS Rasisme, det er dette året staten gransker, det er innenfor
regnskapsplikten å oppbevare for SOS Rasisme og det er ikke foreldet straffemessig.
Og 2008-tallene utløste krav om 9,5 millioner kroner i pengestøtte, et historisk rekordbeløp for en norsk
ungdomsorganisajon av SOS Rasismes slag.

Et utvalg av 16 lokallag
Arbeidet med å gå gjennom materialet var omfattende, ettersom organisasjonen dette året hadde påberopt
seg 47 422 navn som medlemmer. Vi valgte i første i runde ut 16 lokallag med over 1000 medlemmer,
spredt utover hele landet. Noen lokallag hadde kjente Tjen Folket-aktivister i styret, andre ikke.
Arbeidet med å gå gjennom listene, kryssjekke navn mot Folkeregisteret, skattesøk, sosiale medier og
andre registre, alt for å sikre at vi ikke strøk oppføringer som kunne være reelle medlemmer, var svært
tidkrevende og gikk langsomt, men vi ante raskt at det ville bli svært givende journalistisk.
Jobben ble gjort både manuelt og digitalt. Vi valgte først å skrive ut listene og krysse av og ut relevante
navn og personer på “gamlemåten” med penn. Det som gjorde et navn “relevant” og strykbart i denne
sammenhengen var:
•
•
•

At personen ikke kunne regnes som tellende medlem eller støtteberettiget innenfor regelverket (se
illustrasjon med forklarende tekst senere i rapporten)
At det ikke fantes spor av personen, slektsnavnet eller kombinasjonen av dette og fornavnet, i
verken Folkeregisteret, på sosiale medier eller i andre registere, som skattelistene eller Retriever
At navn eller hele familier var dobbeltført eller ført i flere lokallag og dermed krevd støtte for
flere ganger. Vi lot i så fall oppføringen stå bare en gang

Deretter oppsummerte vi hovedtallene i Excel og gjorde regnstykkene for alle medlemmene og deretter
lokallagene. Alternativet var å skanne listene med bokstavgjenkjenningsprogramvare (OCR) for å
digitalisere dem, men det var tidkrevende og vi var usikre på nytteeffekten av det i en situasjon der vi
arbeidet under stort tidspress.

Presentasjon: Slik siles listene
Under ligger et eksempel der man kan følge hvordan vi arbeidet med å sile ut medlemmer som ikke er
støtteberettiget eller var falske. Eksempelet vi bruker her er hentet fra et skolelag i Oslo. Skolelag har ofte
en høyere andel “ekte” medlemmer, men listen tjener formålet, ettersom lokallaget har under halvparten
av de gyldige medlemmene som SOS Rasisme konkluderer med i lista.
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I tillegg er kontingenten innbetalt for lav til at de er støtteberettiget i Oslo, men trolig er det også søkt om
støtte for disse medlemmene fra kommnunen.
Her viser vi hvordan listene siles i praksis, på et eksempel fra Oslo og 2008-listene:
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Hovedfunnene i medlemslistene
I en artikkel 26. oktober i fjor kunne Dagbladet avsløre at:
•
•
•
•
•

et stor antall navn, både kombinasjonen av fornavn og etternavn og etternavn alene, lot seg ikke
spore noe sted og var å regne som falske
to av tre medlemmer ikke hadde meldt seg inn i SOS Rasisme selv. De var bare ført som
“familiemedlemmer”
et stort flertall av disse “familiemedlemmene” var ikke støtteberettigede, på grunn forhold
beskrevet i presentasjonen over, stikk i strid med det SOS Rasisme hevdet
flesteparten av disse “familiemedlemmene”, som man ser på listen som er lagt ved her, var det
heller ikke betalt kontingent for
ifølge regelverket er det er ikke tillatt å søke om støtte for medlemmer som ikke har betalt
kontingent, slik SOS Rasismes egne vedtekter krever, men det hadde SOS Rasisme gjort uansett

Artikkelen ble bredt sitert og flere lokale medier gikk videre med egne saker på falske identiteter lokalt og
stilte lokale ledere til veggs.
Gjennom å kontakte flere på medlemslistene fikk vi også bekreftet situasjonen empirisk. Hos mange var
det en total uvitenhet om at de i det hele tatt var registrert. Andre hadde ikke betalt kontingent på
“evigheter” og var derfor ikke tellende medlemmer. De lurte selvfølgelig på hvorfor de fremdeles
figurerte i medlemslistene vi satt med.
Alle funnene beskrevet over var gjennomgående i store deler av SOS Rasismes medlemslister, som vi
senere også gikk gjennom. Dagbladets avsløring, som var førstegangskunnskap om det omfattende jukset
i medlemslistenes ble brakt ut i offentligheten, ga oss og leserne mye av svaret på hvordan det har vært
mulig for SOS Rasisme å hevde at de har hatt mellom 35 000 og 48 000 medlemmer over flere år:
Gjennom juks. Deretter er listene brukt til å søke offentlige midler og motta millionbeløp på feil grunnlag.
Dommen som ble avsagt i rettssaken mot SOS Rasisme senere samme høst bekreftet Dagbladets
fremstilling av medlemslistene, de store manglene og at dette var juks utført med vinning som motiv.
Under følger noen mer detaljerte forklaringer på det vi fant.

Fettere og kusiner
Ett eksempel: En jente vi intervjuet i saken var oppført som hovedmedlem og hadde ti navn registrert på
henne som familiemedlemmer på hennes egen bopel. Slik lød forklaringen:
-

Da jeg ble vervet oppga jeg navnene til fetterne og kusinene mine, for at SOS Rasisme skulle
sende dem informasjon. Det var ikke meningen at de skulle registreres som medlemmer.

Hun hadde aldri betalt kontingent for de ti personene. Dagbladet fant en serie med slike tilfeller.
Opplegget var klart regelstridig, men kunne foregå blant annet fordi SOS Rasismes familiemedlemmer
aldri får egen medlemspost eller blir bedt om å betale sin egen kontingent. Dermed visste de heller ikke
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om hvordan navnet deres ble misbrukt. Likefullt er de rapportert inn som medlemmer til offentlige
myndigheter og mottatt støtte for.

Søskenkopier
En systematisk feil som gikk igjen i listene var føringen av familiemedlemmer og angivelige søsken. I
mange tilfeller dukket først søsknene (registrert på samme bostedadresse) opp i én rekkefølge, med
hovedmedlem og påfølgende “familiemedlemmer” under.
Men noe skurret: Overraskende hyppig dukket de samme navnene straks opp i en annen rekkefølge, med
et annet søsken som hovedmedlem, og resten av søsknene på rekke og rad under. I feltet til høyre i
medlemslisten ble søsknene hver eneste gang markert som støtteberettiget og tatt med i regnestykket over
antall medlemmer i lokallaget det skulle søkes for.
Med to tredeler “familiemedlemskap” i organisasjonens lister og hyppige tilfeller av slik “søskenkopiering”, antar vi at det samlet sett førte til et betydelig hopp i medlemstallet for støttegrunnlaget SOS
Rasisme oppga til myndighetene.

Hvem stod bak?
Daglig leder Kjell Gunnar Larsen hadde tidligere hevdet overfor Dagbladet i et intervju at de sentralt i
organiasjonen bare skrev inn navnene slik de kom inn på vervesedlene fra lokalleddene. Men i retten i
oktober 2011 bekreftet han at det nok kunne ha oppstått feil da innskrivingen ikke alltid var foretatt av
“kyndige folk”.
Lokalt hevdet flere medlemmer overfor Dagbladet også at navnene var ført på sentralt, mens andre
innrømmet at flotte vervepremier og instruks om å “verve alt og alle” førte til at mange falske navn fant
veien til verveskjemaene. Å finne svaret på hva som hadde skjedd i hvert enkelt tilfelle vil kreve full
adgang til de digitale utgavene av medlemslistene i originalformat, alle vervelister, innmeldingsblanketter
og innbetalingsgiroer. Så langt har verken politi, staten eller granskere blitt gitt tilgang til dette materialet.
En gjennomgang av SOS Rasismes liste over
“superververe” viser at fire gutter ifølge SOS Rasisme
angivelig vervet 7500 medlemmer på et halvt år.. Det vil si
41 personer pr dag, i snitt. Navnene på guttene lot seg aldri
spore i Folkeregisteret eller andre steder, og ledelsen
nekter for at de husker hvem disse ververne var, til tross
for at de angivelig var medlemmer i det lokale laget i
Haugesund og jobbet direkte under fylkesleder (og daglig
leder i SOS Rasisme) Kjell Gunnar Larsen. Kanskje
forklaringen på mange av feilene i medlemslistene ligger
der?

Slik fikk vi leserne med på laget
Gjennom 2011 inviterte vi flere ganger leserne til å lese
originaldokumentene vi bygde artiklene våre på, gjennom
å legge dem ut nedlastbare i egne faktabokser i
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nettartiklene våre. Dette førte ofte til nye tips. Jurister, statlige ansatte eller andre folk med kjennskap til
temaene vi har omtalt har tatt kontakt med sine syn og innspill.
I tillegg har vi aktivt invitert medlemmer til å sende inn giroblanketter de har mottatt fra SOS Rasisme,
hvor det er oppgitt fiktive navn på søsken eller dersom de selv har mottatt giroer uten å være medlemmer.
Vi mottok mange og den “jevne leser” har vært en ressurs for oss både mht innspill, ideer og konkrete
bidrag i form av slik informasjon.
Vi har også deltatt i diskusjoner i kommentarfeltet i sakene vi har publisert i dialog med lesere som kan
ha nyttig informasjon.

“Slektsgransking”
I SOS Rasismes medlemslister er det en rekke etternavn som går igjen, med tilsynelatende korrekte
adresser. Ved å sjekke slektsnavn opp mot eldre familiemedlemmer med interesse for sine slektstre, fant
vi snedige metoder SOS Rasisme har benyttet for å gi medlemmer et skjær av eksistens.
Ett eksempel: Slektsnavnet Ovind stusset vi på. Et ikke veldig vanlig navn her til lands. Derfor tok vi
kontakt med VG-journalist og drammenser Jan Ovind, som angivelig skulle være medlem. Det samme ble
store deler av hans slekt oppgitt å være.
Ovinds innsikt i eget opphav viste derimot at det meste var feil knyttet til disses angivelige persondata.

Med Google Earth på jakt etter det røde huset
Under rettssaken i Haugesund kom det fram at det på en adresse i Horten var oppført 28 personer som
medlemmer.
Ved å sjekke adressen i Google Maps Street View, en tjeneste der man kan bevege seg virtuelt rundt på
gateplan rundt i de fleste større norske byer, så man at huset ikke hadde noe slikt boareal.
Dagbladet fant etterhvert flere adresser i medlemsregisteret som vi vanskelig kunne fatte huset alle
medlemmene SOS Rasisme hevdet at bodde der. Blant annet ble denne metoden brukt for å sjekke
adressen til jenta som opplevde at SOS Rasisme meldte inn de 10 fetterne og kusinene hennes, nevnt
tidligere i rapporten..
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Så hvordan kunne det ha seg at alle disse navnene, som vi heller ikke fant i noen av registrene vi brukte
for å sjekke identiteter, var registrert på det røde huset i Horten? Vi sporet opp eieren og ringte ham. Han
hadde heller ikke hadde noen god forklaring, ei heller kona. Eieren stilte til intervju med fullt navn og
kunne avkrefte at han hadde hatt 28 medlemmer av SOS Rasisme boende hos seg. Navnene på
“medlemmene” var ukjente for dem begge.
Artikkelen vi skrev til Dagbladet.no, med forsidetittelen “I dette huset hevder SOS Rasisme at det bor 28
personer”, førte deretter til at huseieren ble innkalt som vitne i den pågående rettssaken mellom LNU og
SOS Rasisme. Han avla forklaring for retten.

Regnskapsbilagene som beviser lovbrudd
Høsten 2011 fikk vi via kilder tilgang til over tusen regnskapsbilag for 2007 og 2008 fra SOS Rasisme
arkiver. Arbeidet med de to sakene bilagene foreløpig har resultert i strakte seg over flere uker vinteren
2011. Det viste seg å være verdt det, igjen kunne vi avsløre informasjon fullstendig ukjent for statlige
granskere og politiet.
Avsløringene vi skal beskrive nå ført til saken “Slik betalte de ferier, pass og London-reiser med penger
til antirasistisk arbeid” (24.12.2011) og “SOS Rasisme-topper hentet ut titusenvis av kroner med råtne
bilag” (30.01.2011) gjorde at vi endelig kunne sette to streker under svaret på problemstillingen vår for
2011:
“Kan vi identifisere og dokumentere medlemsjuksjuks og ulovlige pengestrømmer ut av SOS
Rasisme?” Ja, det kan vi definitivt, og deler av pengestrømmene finansierte Tjen Folket-aktiviteter.
16

Metoden for avsløringene
Slike bilag skal blant annet inneholde personens navn, adresse, kontaktinfo, bankkontonummer, signatur,
stempel og signatur fra hovedkasserer (Kjell Gunnar Larsen) for godkjenning, innleveringsdato og
utbetalingsdato.
De aller fleste bilagene var vanlig utgiftsgodtgjørelser for matinnkjøp til seminarer, reisedekning for
aktivister og annet normalt. Vi bestemte oss for å avgrense den nitide gjennomgangen til refunderinger til
ca 30 personer blant ansatte, ledelse og landsstyret. Vi satt da fremdeles igjen med flere hundre bilag.
Prioriteringen hadde en hovedårsak: Det kan alltids forekomme feil i bilag, men kravene til ryddighet og
redelighet er størst til dem med sentrale verv i en frivillig organisasjon. I tillegg var det mest sannsynlig
blant disse personene at uregelmessigheter fantes.
Det er ikke unormalt at ledelsen og ansatte i frivillige organisasjoner har andre typer utgifter og langt
større utgifter, enn vanlige medlemmer. Men etter hvert fant vi avvikene vi mistenkte. De ble sorterte
etter typer:
●
●
●
●
●
●
●

diverse utgifter av privat karakter (pass, briller, medisiner, etc)
uvanlige reiser
bilgodtgjørelse
reiser med diett uten lovpålagt data (som personnummer til mottaker)
utenlandssturer
omfattende og uforklarte bilag for taxiregninger
kategorier vi ikke vil liste, fordi saker om dette ikke er publisert ennå

Etter sorteringen tok leste vi oss grundig opp på Skatteetatens hjemmesider om de ulike bilagsføringene
og tok kontakt med flere skattejurister og revisorer for å rådføre oss. De påpekte unisont at en rekke bilag
var ført i strid med skatteforskriften og var svært mangelfulle.
To personer fra revisjonsfirmaet BDO stilte til intervju om saken og bekreftet funnene, sett fra et faglig
ståsted. Dette bidro til å gi saken den tyngden vi trengte for å kjøre den over to sider med tittelen: “Slik
misbrukte de pengestøtten”. Det var den første av to saker som avslørte pengemisbruket i SOS Rasisme.
Under følger hovedfunnene som vi publiserte i de to artiklene, og hvordan vi kom fram til disse funnene:

Reiser til Istanbul, London og Belfast
Mange av bilagene i materialet dekket utgifter som vi vanskelig kunne forstå var nødvendig for SOS
Rasisme i deres vanlige drift. Hva gjorde en ansatt i sekretariatet i Tyrkia to ganger i 2008? Vi ringte
hotellet med vakker havutsikt han hadde bodd på i Istanbul, fikk bekreftet oppholdene og at det var et
feriehotell uten konferanserom.
Hvorfor reiste nåværende nestleder Kenneth Fuglemsmo og hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen (to
profilerte Tjen Folket-medlemmer) på SOS Rasismes regning til London og Belfast, med full diett i
desember 2008? Og uten at det fantes spor av turen i medlemsbladet Antirasisten i 2008, 2009 eller 2010,
ei heller på SOS Rasismes nettsider?
Svarene tok det tid å få, men informasjonen var desto mer interessant: Den nå tidligere ansatte som fikk
refundert 11 723 tok i mot bilagene på epost, så på dem og innrømmet deretter overfor Dagbladet: “- Jeg
fikk reisen dekket av SOS Rasisme. De visste at det var en ferietur.”
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Av hensyn til hans private livssituasjon som forsørger og arbeidssøker trykket vi ikke navnet hans.
London-turen vi stusset over viste seg å være knyttet til Tjen Folket. Etter mange søk og timeslange økter
i diskusjonsforum for britiske maoister fant vi svaret: De eneste stedene Larsen og Fuglemsmo faktisk
omtales er nettsidene til Tjen Folket og flere steder i disse nettforaene. Begge har sentrale verv i Tjen
Folket og ungdomsgruppe Revolusjonær kommunistisk ungdom (RKU).
På Tjen Folkets nettsider og i nettforumene framgår det at Fuglesmo (og hovedkasserer Kjell Gunnar
Larsen, viser bilagene) i SOS Rasisme dro som representanter for Tjen Folket for å holde tale om
organisasjonsbygging på et stiftelsesmøtet til et nytt britisk maoistparti. Om de mottok honorar er ukjent,
men ifølge bilagene bevilget de seg diettgodtgjørelse på opptil 970 kroner døgnet, på SOS Rasismes
regning.
De to hevet totalt flere tusen kroner i diettpenger for reisen, uten å oppgi personnummer på bilaget. Dette
bryter med Skatteforskriften og er lovstridig. Fuglemsmo bekreftet overfor Dagbladet at han reiste, men
verken han eller Larsen ville svare på noen spørsmål om turen og oppholdet.

Månedskort uten skatt
Bilagene viser i tillegg at SOS Rasisme betalte månedskort for mange tillitsvalgte og ansatte i flere år,
blant annet i 2007 og 2008. For mange av dem var beløpet i en størrelsesorden som gjør det til skattebar
inntekt (frivillige organisasjoner har egne satser som gir unntak for mindre beløp). En oppstilling viste at
blant annet leder Trond Thorbjørnsen mottok gratis månedskort for over 18 000 kroner i 2008. Verken
han eller organisasjonen vil svare på om han skattet av denne goden.
At vi systematisk merket og tok vare på gammel korrespondanse mellom SOS Rasisme og støtteforvaltere
viste seg igjen å være lønnsomt: I 2010 hadde SOS Rasisme selv skrevet i et brev til Barne- og
likestillingsdepartementet at de i 2008 ikke ga noen goder i en størrelsesorden det måtte skattes av til sine
tillitsvalgte. Det viste seg altså å være feil hva gjaldt en rekke personer i ledelsen i SOS Rasisme.
Dagbladet kunne avsløre at SOS Rasisme enten løy i brevet fra 2010, eller så ble det ikke betalt
skatt av skattepliktige goder for flere hundre tusen kroner, kanskje mer.
Ledelsen i SOS Rasisme nektet å svare Dagbladet på da vi spurte hva som er korrekt før nyttår, og
forklaringene blant kilder som har motatt slike månedskort er avvikende og preget av dårlig hukommelse.
Trolig vil politietterforskningen vise hva som har
skjedd.

Udokumenterte kjøregodtgjørelser
Men det lå mer i bilagene: Materialet innholdt store
uforklarte taxiutgifter og en rekke kjøregodtgjørelser
av mistenkelig karakter. Nesten samtlige
kjøregodtgjørelser manglet pliktig informasjon, slik
det er oppgitt i Skatteforskriften: Kjøreruter,
tidspunkter, startsted og stoppested og navn på
passasjerer det var ført tillegg for var stort sett helt
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eller delvis utelatt. Totalt omhandler disse bilagene store pengesummer. Deler av dette er det ikke laget
journalistikk på ennå. Igjen valgte vi å starte med å finkjemme bilagene fra hovedaktørene i
organisasjonen:
En opptelling viste at hovedkasserer Larsen i 2008 leverte inn over ti krav om kjøregodtgjørelser for totalt
6390 kilometer bak rattet. Dette ga ham utbetalinger på total 21 500 kroner i kjøregodtgjørelse.
Strekningen tilsvarer Nordkapp-Lindesnes tre og en halv ganger i luftlinje og på bilagene oppgir Larsen at
en stor hoveddel av kjøringen skjedde “lokalt”. Refunderingene til Larsen var signert av ham selv to
ganger: Først i feltet som mottaker og deretter i feltet for utbetaling, i kraft av sitt verv som hovedkasserer
i SOS Rasisme.
Måten bilagene var ført på var klart mangelfult og lovstridig i henhold til Skatteforskriften, dersom ikke
pengene er regnet som lønn og det er betalt skatt av overføringen.
Halve året bak rattet for SOS Rasisme?
Slik kjøregodtgjørelse som Larsen leverte inn skal ifølge Skatteetaten, revisorer og skattejurister ikke
dekke reise til og fra jobb (ifølge kartverktøy ligger Larsens bopel en kilometer unna arbeidsstedet). For å
se om det var sanssynlig at Larsen faktisk hadde kjørt disse strekningene i arbeidstiden, satt vi opp et
regnestykke som vi la ved i saken. Det bidro også til å illustrere størrelsen i tallene over det Larsen oppga
som “lokal kjøring”.
Vi sjekket først trafikkreguleringen for Haugesund kommune, Larsen hjemsted og SOS Rasismes
hovedsete.
Som Trygg Trafikk formulerer det: “Alle boligområder i Haugesund inkludert sentrumskjernen i byen har
fartsgrensesone 30 km/t, i de fleste tilfeller i kombinasjon med fysiske tiltak. Resultatet er lavere hastighet
som gir økt trygghet i trafikken.”
Som et av få unntak i byen er riktignok hovedinnfartsåren Karmsundsgata i Haugesund regulert til 50
km/t.
Regnestykket ble som følger: Gitt at Larsen fulgte fartsgrensen på 30 km/t, og vi lar være å trekke fra
stopp, bremsing og annet som normalt senker snittfarte betraktelig, hvor mye av sin tilmålte arbeidstid
som uføretrygdet i 21 prosent stilling (7,5 timer i uka) for SOS Rasisme har han tilbrakt bak rattet i 2008?
Svar: 6390 kilometer kjøring i 30 km/t gir 213 timer og 35 minutter bak rattet. For å kjøre inn dette, og
rettmessig kom innenfor rammene av stillingen sin, måtte Larsen tilbringe 28 av sine 47 arbeidsuker i
2008 bak rattet på jobb for SOS Rasisme.
Selv om det var teoretisk mulig kunne vi lage en ny sak som besvarte vår hovedproblemstilling. Bilagene
var uansett svært mangelfulle og var ført i strid med kravene Skatteforskriften for skattefri
kjøregodtgjørelse.
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Mye igjen
Saken “SOS Rasisme-topper hentet ut titusenvis av kroner med råtne bilag” vakte oppmerksomhet. Igjen
kunne vi dokumentere at midler var ført ut av SOS Rasisme på lovstridige måter, forutsatt at det ikke var
skattet av pengene. Dette nektet Larsen å svare på. I tillegg var det ikke hvem som helst som hadde
kassert inn store beløp på det. Og igjen var samtlige involverte i saken tilknyttet Tjen Folket, og satt på
alle sider av bordet når penger skulle fordeles og utgifter godkjennes.
Det er fremdeles godt stoff i bilagene fra 2007 og 2008, men å skille gull fra gråstein i materialet,
gjennom kryssjekking av informasjonen mot egne databaser og andre kilder, er en tidkrevende prosess og
vil fortsette i 2012.

Konfronterende intervjuer
Saksbehandling
I tidligere saker om medlemsjuks i organisasjoner har myndighetene respondert relativt raskt. Da Norsk
målungdom ble avslørt av Rikets tilstand på TV2 den 9. september 2002, politianmeldte ansvarlig statsråd
organisasjonen allerede morgenen etter. I tillegg ransaket Økokrim kontorene hurtig og tok omfattende
beslag.
Våren 2011, 9 måneder etter at Dagbladet første gang dokumenterte medlemsjuks i SOS Rasisme, gikk
saksbehandlingen av SOS Rasisme-saken i Barne- og likestillingsdepartementet tregt. Mens SOS
Rasismes nye klager og andre tiltak for trenering rullet inn, rullet pengene fra kontoene deres ut i andre
enden og forsvant, slik at de stadig vanskeligere kunne kreves tilbake.
I skrivende stund er det bare smuler igjen av disponible midler i SOS Rasismes sentralledd.
Mange lesere har reagert via e-poster og kommentarfelt på hvordan skattepengene er benyttet, og hvorvidt
staten kom til å klare å få tilbake pengene. Det spurte vi også departementet om en rekke ganger, uten å få
andre svar, enn de var “opptatt av å få tilbake penger som er utbetalt på feil grunnlag”.
Vi konfronterte departementet med en liste over saker som tok, og så langt hadde tatt, flere måneder å
behandle. Departementets svar var i all hovedsak ordrette gjengivelser av det statlige Fordelingsutvalgets
tidligere saksbehandling. Da kom innrømmelsen: Statsråd Audun Lysbakken bekreftet under et intervju
med Dagbladet at saksbehandlingstiden måtte ned og flere ressurser settes på saken.

Bevisene på bordet
Sommeren 2011, ett år etter at Dagbladet første gang publiserte bevis på juks i medlemslistene, hadde
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) ikke gjort mer enn å be SOS Rasisme betale tilbake i
overkant av fem millioner kroner (en liten andel av de offentlige beløpene organisasjonen hadde mottatt
de siste årene). Forskjellen i fremgangsmåten fra tidligere saker om medlemsjuks var slående.
Lysbakken nølte med å kommentere Dagbladets avsløringer som viste klart medlemsjuks. I stedet for bare
å stille det klassiske spørsmålet “Hvorfor har ikke du som ansvarlig statsråd gjort mer i denne saken?”,
fant vi ut at en annen tilnærming kunne bære vel så gode frukter.

20

I forkant av en intervjuavtale med statsråden 17. juni 2011 bestemte vi oss for å ta med deler av materialet
vi hadde samlet inn over ett år. Det inneholdt en rekke beviselig fiktive oppføringer og identiteter fra SOS
Rasismes medlemsregister, i originalformat og utsendt av organisasjonen selv i form av kontingentkrav.
Målet var å presse ansvarlig statsråd til å ta stilling til innholdet og få en avklaring på om staten ville
forfølge denne saken utover de relativt små pengekravene som nylig var sendt.
Materialet ble lagt fram under intervjuet. Nysgjerrigheten tok overhånd og underveis sørget fotografen for
å forevige statsrådens gjennomlesning av materialet, både med video og bilder.
Etter en lesepause som inneholdt skarpe kommentarer, hjertesukk og hevede øyebryn, konkluderte
Lysbakken tydelig med at ”dette er jo interessant”. Dagbladets utsendte kunne opplyse at dokumentene
allerede var publisert på Dagbladet.no ett år i forveien. Intervjuer med personer som avkreftet både egne
medlemskap og SOS Rasismes påstander om eksistensen av mangfoldige søsken med rare navn lå også
der fritt tilgjengelig.
Det skapte aldri så lite oppstuss blant de fremmøtte, noen nysgjerrige spørsmål og den effekten vi var ute
etter.
Bildene av Lysbakken som leste bevisene for medlemsjuks mot SOS Rasisme ble blant dagens mest leste
saker på nettet. Resultatet av konfrontasjonen så vi også ganske raskt: Kort tid etter politianmeldte
Lysbakken SOS Rasisme for ”bedrageri og falsk forklaring til offentlig myndighet”.
Skulle vi valgt en slik konfrontasjon som metode tidligere? Åpenbart, sett i ettertid. På bakgrunn av
anmeldelsen bestemte politiet seg senere samme høst for å åpne etterforskning. Saken fikk en helt ny
vending, etter halvannet år med arbeid i redaksjonen.

Kommuneundersøkelse
Vi brukte Dagbladets e-postliste fra Kommuneforlaget for å sende ut en epost til samtlige norske
kommuner og fylkeskommuner med henvisning til offentlighetsloven, der vi ba om innsyn i alle søknader
til, og vedtak om støtte utbetalt til SOS Rasismes prosjekter og arrangementer i kommunen.
Organisasjonen hadde på dette tidspunktet rundt 270 lokallag. I løpet av 2010 og 2011 fikk vi rundt 300
svar, mange med søknader, rapporter og politiske vedtak som vedlegg. Vi opplevde få problemer med å
svar. De rundt 130 kommunene som ikke svarte var i stor grad små steder som neppe hadde SOS
Rasisme-lokallag.
Informasjonen ble systematisert i regneark og har vært svært nyttig. Både for å kartlegge aktiviteten
lokalt, finne lokalt oppgitte medlemstall og regnskaper (noe som viste seg å avvike kraftig fra
informasjon fra sentralleddet om at “slike lokale regnskap finnes ikke”) og for å se hvem som hadde en
hånd på ratttet i organisasjonen.

Manglet arbeidsgiveravgift
Det var gjennom undersøkelsene blant kommunene vi først fikk dokumenter som viste at SOS Rasisme
hadde 29 ansatte med nasjonale oppgaver ansatt i to lokal- og fylkeslag i 2008. Det viste seg senere at de
hadde latt være å betale arbeidsgiveravgift for disse 29 ansatte. Ettersom lokalleddene ikke opplyste om
dette andre steder, så var informasjonen også ukjent i andre registre, som arbeidstakerregisteret og
Brønnøysund.
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Det eneste stedet denne informasjonen var tilgjengelig var gjennom et vedlegg i en pengesøknad til
kommunen fra 2008. Da Dagbladet skrev om saken vakte det stor oppsikt og praksisen ble erklært ulovlig
av flere skattejurister Dagbladet har intervjuet. Skattedirektoratet ville ikke uttale seg om enkeltsaker.
Da vi sjekket opp mot våre egne lister, fant vi raskt ut at svært mange av lønnsmottakerne hadde
tilknytting til Tjen Folket.

Sosiale medier og “vitnet som forsvant”
Under rettssaken i Haugaland tingrett mellom Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner
(LNU) og SOS Rasisme i oktober og november, var ansatt og ansvarlig for medlemsregisteret i SOS
Rasisme, Bjarne Stokke, innkalt som vitne av LNU.
Stokke var, ifølge SOS Rasisme, også den eneste som kunne åpne den delen av medlemsregisteret som
tingrettsdommer Svein Åge Skålnes krevde utlevert fra SOS Rasismes kontorer underveis i rettssaken.
SOS Rasisme hevdet at Stokke var forsvunnet og at de ikke kunne komme i kontakt med ham. Ved søk
og sammenstilling av informasjon fra ulike sosiale medier og på internet, kunne Dagbladet påvise kontakt
mellom Stokke og medlemmer i SOS Rasisme underveis i rettssaken. Ved å se på postingene hans på
Facebook kunne vi i tillegg bevise at han selv faktisk fulgte utviklingen i rettssaken.
Dette ble til saken "Her er den forsvunne mannen med passordene til SOS Rasismes medlemsregister".
Med ferske skjermdumper og våre funn av nylig aktivitet på nettet dokumenterte den både hans kjennskap
til saken og kontakt med medlemmer av SOS Rasisme i perioden han “var forsvunnet”. Saken ble
publisert mens striden om medlemslister og Stokkes forsvinningsnummer raste som verst i rettssalen.
I rettssalen var det trådløst internett, noe både partene og dommeren benyttet seg av. Saken ble publisert i
pausen og førte til en del oppmerksomhet straks etterpå da retten ble satt. Dagbladets avsløring ble først
brukt av LNU i et forsøk på å hente inn Stokke med tvang. Deretter startet dommeren startet selv en
direkte utspørring av SOS Rasisme om hvordan det kunne ha seg slik at Stokke var utilgjengelig. Etter å
ha lest Dagbladets sak, som ble overlevert ham av den ene parten i saken, LNU, konkludere dommeren
med at Stokke unndro seg vitneplikten. I dommen skriver Skålnes: "Videre har Bjarne Stokke, som
innehar en sentral rolle i SOS Rasisme, unndratt seg vitneplikten med viten og vilje.".

Elektronisk postjournal og saksbehandlere
Elektronisk postjournal på www.oep.no og Oslo kommunes postjournal har vært brukt rutinemessig for å
fange opp korrespondanse mellom SOS Rasisme og et utall ulike instanser, som Lotteri- og
stiftelsestilsynet, departementene, utdanningsdirektoratet og Brønnøysundregistrene. Vi har ved enkelte
anledninger oppdaget at dokumenter at manglet, disse har blitt etterspurt og oversendt.
Fordi vi har ligget tett på prosessen og hatt kontakt med kilder i saken, har vi stort sett kunnet trykke
avgjørelser og vedtak fattet i saker om pengestøtte og pengekrav før de har havnet i postjournalen og blitt
offentlig tilgjengelig informasjon. Det har vært en styrke for Dagbladets posisjon og målet om å “breake”
nyhetene.

22

Kryssjekk
Dagbladet har innhentet søknader, saksbehandling, rapporter og vedtak knyttet til SOS Rasisme i samtlige
norske kommuner og fylkeskommuner - i tillegg til de store offentlige støtteordningene (LNU, IMDI,
BLD og Oslo kommune). Sammenholdt med registre vi har opparbeidet, kunne vi kryssjekke informasjon
om møter og aktivteter i SOS Rasisme - og vi kunne påvise hvordan aktiviteter framsto som om de
foregikk i regi av SOS Rasisme og ble søkt om støtte for i SOS Rasismes navn, mens de i realiteten var
knyttet til Tjen Folket.

Kilder og kildekritikk
Under hele arbiedet har vi gått svært bredt ut for å innhente informasjon og gjennomførte en rekke
intervjuer og uformelle samtaler. Kildene vi jobber med befinner seg i hele spennet mellom ansatte i
regjeringsapparatet og grasrotaktivister som driver lokale lag i SOS Rasisme.
Alle funn av interesse er fortløpende lagt inn i regneark eller databaser med informasjon om aktører og
hendelser i saken.
En lukket krets
Utad har landsledelsen og flere profilerte lokale aktivister i SOS Rasisme og Tjen Folket stått som en
samlet enhet hvor få eller ingen tør å snakke åpent med Dagbladet eller andre medier. I kildepleien har
journalistene kommet i kontakt med flere personer i SOS Rasisme og Tjen Folket som likevel har vært
nyttige kilder. Av kildehensyn går vi ikke nærmere inn på dette.
Skjult agenda
Det har vært en utfordring å sile ut agendaer hos kildene, være seg interne stridigheter eller
personlige motsetninger, før vi har kunnet bruke informasjonen vi har mottatt. I tillegg lagde vi tidlig
en regel som vi har fulgt siden: All informasjon fra kilder skal kunne bekreftes av andre før bruk.

Vi har vært på vakt mot enkildejournalistikk, og unngått dette ved kildepleie på alle sider av bordet
og gjennom kryssjekk av alle våre egne arkiver.
Vi har flere ganger opplevd å få henvendelser med “tips”, som har vist seg å være falsk informasjon
om angivelige aktiviteter i Tjen Folket eller SOS Rasisme. Til tross for at dette noen ganger var godt
synlig på et tidlig stadie har vi ofte tatt oss tid til å “sjekke ut “ tipset skikkelig etter vanlige
framgangsmåter i nyhetssaker. Det kunne uansett lede til annen interessant informasjon. For
eksempel viste det seg nyttig å logge avsenders ip-adresser og lagre epostadresser for senere
kryssjekking av informasjon.
Dagbladets agenda
Det er ikke tvil om at Dagbladets dekning har hatt en dreining det siste året. Fra å beskrive en tvilsom
organisasjonspraksis, har mer og mer handlet om å dokumentere lovbrudd. Frustrasjonen har vært hvor
lite konsekvens jukset har fått i politi og offentlige etater. Hvorfor ingen razzia? Hvorfor ingen
anmeldelse på et tidligere tidspunkt? Hvorfor ingen siktelse?
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I en slik fase ville ren kampanjejournalistikk fra vår side kunnet ble en naturlig konsekvens. Vi har
forsøkt å unngå det, ikke av motstand mot kampanjejournalistikk, men fordi det strengt tatt ikke burde
være nødvendig. Sakens alvorlighetsgrad burde tale for seg.
Et klart unntak var konfrontasjonen av statsråd Audun Lysbakken, hvor bevismateriale ble lagt på bordet
for å framprovosere en reaksjon. Hvilket det også gjorde.
Identifisering
Det har vært en løpende vurdering hvor langt vi skal i identifisering av personer knyttet til medlemsjuks
og andre forhold knyttet til SOS Rasisme og Tjen Folket. I hovedsak er vår linje at den sentrale ledelse i
de to organisasjonene bør identifiseres,i den forstand at de visste hva som skjedde eller burde gjøre noe
med det.
Et medlemsjuks som har pågått over så lang tid er så alvorlig at vi mener personene i ledelsen må tåle at
det identifiseres hvem som styrer en slik organisasjon.
Tillitsvalgte på lavere nivå er anonymisert, med mindre de selv har medvirket til det motsatte.

Ytterligere digitale kilder
Wayback machine: Tjenesten, som ligger på http://www.archive.org, har gitt tilgang til hvordan
nettsider så ut bakover i tid, før dagens endringer har funnet sted, slik at vi har kunnet sanke historiske
data knyttet til SOS Rasisme.
Facebook: Ulike grupper, forum for diskusjon og fansider av fremtredende kommunistiske ideologer har
bidratt til å gi en god oversikt over Tjen Folket-miljøet. Slik at vi i større grad kunne forstå hvem som
hadde hvilke roller med de samme navnene i SOS Rasisme. Facebook har også vært nyttig til å samle
informasjon om nettverk og aktiviteter.
Bizweb: Rollesøk, adresser, telefoner og kryssjekk av navn, adresser og annet nyttig informasjon finnes..
Brønnøysundregistrene: Vi har hentet ut årsmeldinger, regnskap og organisasjons- og firmainformasjon.
Andre:
Eiendomsregisteret
Elektronisk postjournal, gammel og ny
Kredittsjekk
Motorvognregisteret
Norid for domeneopplysninger
Skattelistene
Vi har brukt sosiale nettsteder som Twitter og Facebook for tips
Studieforbundet Populus, studiestatistikk
Telefonkatalogen
+ En rekke verktøy for sjekking av IP-adresser, domener, DNS-informasjon og annen fjernet informasjon
fra nettet
Skriftlige kilder:
981 interne e-poster i Tjen Folket og RKU fra 2007 og 2008.
300 e-poster fra norske kommuner- og fylkeskommuner
Flere domstoler for kartlegging av dommer mot ansatte/tillitsvalgte i SOS Rasisme
Fordelingsutvalgets regelverk for tildeling av støtte
Flere tusen e-poster og loggførte telefonsamtaler og sms’er vi har mottatt i 2010 med informasjon fra
lesere og tipsere
LNUs regelverk for støtte
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Retriever og Kvasir.no mediesøk
Postjournaler i flere departementer, kommuner og Lotteritilsynet
Saksdokumenter fra Fordelingsutvalget og LNU
SOS Rasismes medlemsblad ”Antirasisten”
Tjen Folkets medlemsblad ”Til kamp””
Regnskapsbilag
Medlemslister

12. Problemer underveis
Ingen adgang
Alle som har ønsket innsyn hos SOS Rasisme har slitt med å få tilgang til organisasjonens lokaler, fysiske
medlemslister, regnskap og underbilag. Dagbladet har gjennom å avdekke lovbrudd nettopp rundt dette,
medvirket til at granskningene stadig er blitt intensivert i styrke.

Ingen kommentar
I 2011 har det tilhørt sjeldenhetene at lederskapet i SOS Rasisme har uttalt seg til Dagbladet, on record.
Organisasjonens ledelse hevder både overfor oss og på egne nettsider at Dagbladet driver en
svertekampanje mot dem og SOS Rasisme basert på usannheter. Selv etter den knusende dommen mot
dem, insisterer ledelsen overfor medlemmene at intet galt er skjedd, og at alt bygger på missforståelser og
Dagbladets svertekampanje.
I forkant av hver artikkel denne metoderapporen omhandler er SOS Rasismes ledelse konfrontert og gitt
mulighet til å kommentere, skriftlig eller muntlig. Etter hvert har svarene blitt knappere og knappere. I
dag ønsker ingen i ledelsen lenger å svare på noen spørsmål. Svaret alltid er det samme. I de perioder
SOS Rasisme har hatt advokatbistand er den som har blitt konfrontert kommet med samme svar: “Ingen
kommentar”.

DoS-angrep
I 2010 ble Dagbldets to journalister på saken utsatt for såkalte DoS-angrep (Denial of Service) mot
mobiltelefonene sine. Dette skjedde på nytt 7. januar 2011. Forholdet ble av konsernledelsen
politianmeldt 30. januar 2011 og forbindelsen til SOS Rasisme/Tjen Folket redegjort for i denne.
DoS-angrep likner metoden hackere bruker for å ta ned websider: Man anroper og laster ned innhold fra
websiden så hurtig at adressaten overbelastes og ikke fungerer. I disse tilfellene derimot, gikk metoden ut
på å anrope våre respektive mobiltelefoner så hyppig (ca. hvert 20. sekund) at telefonene ble umulig å
bruke.
Angrepene opphørte parallelt med at SOS Rasisme ble gjort kjent med anmeldelsen.

13. Spesielle erfaringer
Kryssing av informasjon
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Det er svært mye å finne gjennom analyse på tvers og ved bruk av nye digitale medier. Dette har vært
meget positive erfaringer. De er redegjort for i avsnitt tidligere i dokumentet.

Ingen “mediehjelp”
Vi har undret oss over hvor liten interesse andre medier har vist i forhold til å avdekke sannheten om SOS
Rasisme og Tjen Folket. Da vi startet arbeidet var både Klassekampen og Dagsavisen på ballen, men har i
liten grad fulgt opp i 2011. Forklaringen fra kolleger i andre medier har ofte vært at saken har vært for
kompleks eller uoversiktlig til å ta fatt på.
Likevel: Godord fra kolleger både i egen redaksjon og andre medier om SOS Rasisme-sakene har blitt satt
pris på og har bidratt til motivasjon underveis.

Statens rolle
I mange sammenhenger har journalistene opplevd at det har vært liten interesse for å finne sannheten
blant de mange som har gitt millionstøtte til SOS Rasisme over flere år. De har hatt delvis hatt
mangelfulle mandater til å granske, men viktigst: de har kviet seg for å politianmelde eller bruke
tilgjengelige virkemidler for å få ut informasjon om de faktiske forhold i organiasjonen. Grunnene til
dette kan vi bare spekulere over.
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) gikk allerede i 2009 til et sivilrettslig
søksmål mot SOS Rasisme. Det er et paradoks at LNU, som har et lite sekretariat, små driftsmidler og
eies av ungdomsorganisasjonene selv, deriblant SOS Rasisme, er de som har “ligget først i løypa” blant
støttegiverne - ikke staten, med sine store ressurser og langt kraftigere verktøykasse.
Etter hvert som Dagbladets avsløringer har vokst i omfang, er det blitt vanskeligere for offentlige
støtteforvaltere å snu ryggen til hva som skjedde med pengene de bevilget SOS Rasisme. I 2011 har
Dagbladet avdekket deler av svaret.
SOS Rasisme-saken har et omfang, målt i kroner (så vel som i antall personer som er misbrukt,) som
langt overstiger jukset i Målungdommen og “AUF-skandalen” - og alle andre kjente tilfeller av
medlemsjuks i Norge.
De to nevnte sakene endte begge i en omfattende politietterforskninger og full dekning i alle riksmedier
raskt. SOS Rasisme har i skrivende stund, januar 2012, forsatt ikke sett en politietterforsker med
ransakelsesordre på sine kontorer.

Rettsbehandlingen
Den påfølgende dommen i rettssaken mellom LNU og SOS Rasisme i november 2011 gjorde det enklere
å beskrive SOS Rasisme i spaltene. De var nå dømt for medlemsjuks. Mens vi før kunne “avsløre juks”
og hver gang pinlig nøyaktig redegjøre nøye for saken for å ha vårt på det rene hver gang, kan vi nå litt
enklere omtale et faktum: SOS Rasisme er dømt for medlemsjuks.
Og de er dømt etter en metode for å analysere oppgitte medlemsnavn som Dagbladet var først til å ta i
bruk, og som vi først benyttet for å dokumentere medlemsjukset.
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14. Epilog
SOS Rasisme er etter våre avsløringer en organisasjon fratatt troverdighet. Den er avkrevd en vesentlig
del av de millionene den mottok på feilaktig grunnlag. Organisasjonens ledelse er under
politietterforskning for en rekke forhold som vi må kunne vente konklusjoner på utover i 2012.
En effekt er at en ny bred antirasistisk organisasjon er i ferd med å bli etablert. Dens mål er å fortsette
arbeidet SOS Rasisme opprinnelig drev, men som druknet i jakten på penger.
Politimyndighetenes fravær og statens sendrektighet har ikke bidratt til å kaste lys over norgeshistoriens
største medlemsjuks. SOS Rasismes fall er ene og alene et resultat av vår metodikk og vilje til å bruke tid
blant dokumenter og kilder i jakten på den sanne historien om “Europas største antirasistiske
organisasjon”.

Eiliv Frich Flydal /s/

Espen Sandli /s/
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TORSDAG 10. FEBRUAR 2011

MÅ PUSSES OPP: Ifølge salgsprospektet behøver næringslokalene en oppussing. Lokalene har for
tiden provisorisk strøm og er ikke tilknyttet vann- og avløp.
Foto: Leif Stang

Sos Rasisme

SELGER
UNNA
SOS Rasisme nekter
å oppgi hvorfor
organisasjonen
plutselig selger sine
lokaler i Bergen.

KRISERAMMET

Tekst: Espen Sandli
esan@dagbladet.no

Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

SOS Rasisme beskyldes for omfattende triksing med medlemstall og kjøp av eiendommer for
statlige midler som skulle gått til
medlemsaktivitet.
De siste åra har SOS Rasisme
kjøpt eiendom for cirka 11 millioner kroner. Samtidig krever Staten og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
(LNU) 13,2 millioner kroner tilbakebetalt for uberettiget medlemsstøtte.

I pengeknipe

SOS Rasisme avviser alle anklagene, og ser ingen grunn til å betale tilbake noe som helst. Samtidig holdes all offentlig støtte tilbake inntil alle påstander om
triksing er ferdig etterforsket. Etter hva Dagbladet kjenner til,
medfører dette at SOS Rasisme
for tida sliter økonomisk.
Men daglig leder og hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen i SOS
Rasisme nekter å svare på om ei
bunnskrapt kasse er årsak til at lokalene i Bergen nå er lagt ut for
salg.

– Ingen kommentar, sier Larsen
til Dagbladet.

Ingen gullgruve

SOS Rasisme hadde ifølge egne
tall 2972 medlemmer i Bergen
ved utgangen av 2008. I tillegg er
Bergen hovedsete for Hordaland
fylkeslag.
Eiendommen i Kong Oscars
gate 25 ble kjøpt for 2,1 millioner
kroner i 2009, og belånt for 2,5
millioner. Etter bare halvannet år
har SOS Rasisme lagt lokalene på
gateplan sentralt i Bergen ut for
salg. Noen gullgruve er investeringen ikke blitt.
Takst- og prisantydningen er 2
150 000 kroner for de 88 kvadratmeterne. Det er bare 50 000 mer
enn hva lokalene ble kjøpt for.
– Det har bare vært en begrenset prisstigning i det siste, sier
Petter Grevstad Theodorsen i
Proaktiv næringsmekling.
Han er ansvarlig mekler for salget. I prospektet oppgis det at lokalene har behov for oppussing.
For tiden er det bare provisorisk
strøm. Lokalene til SOS Rasisme
er heller ikke koblet til byggets
vann- og avløp.

Nekter å svare

Dagbladet sendte i forrige uke en
rekke spørsmål til Larsen vedrørende salget og økonomien i SOS
Rasisme. til tross for flere purringer har Dagbladet ikke fått noe
svar.
– Det får dere ta til etterretning,
sier Larsen på telefon.
– Betyr det at dere heller ikke
kommer til å svare på våre spørsmål?

TAUS PENGE-SJEF:
Hovedkasserer og daglig
leder Kjell Gunnar Larsen.

– Ingen kommentar, sier Larsen.
I mars møtes LNU og SOS Rasisme i retten. Landsrådet for
Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) saksøkt SOS
Rasisme for 9,7 millioner kroner.
Eiendomskjøp er ventet å bli et
viktig element i rettssaken.

FAKTA
SOS Rasisme eier:
h Strandgata 71, Haugesund:
2 075 000.
h Pilestredet 29A, Oslo: 5
900 000/3 600 000.
h Kong Oscars gate 25, Bergen: 2 500 000/2 100 000.
h Munkejordgaten 64, Trondheim: 2 000 000.
Prisene henviser til lånebeløp/kjøpesum.
h Næringslokalene er registrert i Aktivisteiendom AS,
hvor alle aksjer tilhører SOS
Rasisme.
h Aktivisteiendom AS styres
av fem personer. Flertallet har
tilknytning til maoistgruppa
Tjen Folket.
Disse er: Hovedkasserer Kjell
Gunnar Larsen, styremedlem i
Tjen Folket.
Leder i SOS Rasisme Trond
Thorbjørnsen, webutvikler for
Tjen Folket. Bjarne Stokke,
styremedlem i Tjen Folket og
SOS Rasisme.

Nyhet
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ONSDAG 23. FEBRUAR 2011

– SOS RASISME BØR DØ: Fylkestingsrepresentant Petter Tvedt (Frp) i Hordaland
mener SOS Rasisme må kveles økonomisk, slik at en ny antirasistisk organisasjon
kan springe fram i dens undergang.
Foto: Privat

Nyhet
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– LAR OSS IKKE KNUSE: Hovedkasserer og daglig leder Kjell Gunnar Larsen i SOS
Rasisme hevder Fremskrittspartiets våte drøm er å knuse hans organisasjon.
Foto: Jacques Hvistendahl

Et sugerør
i statskassa
Hordaland fylkeskommune trekker
all støtte til SOS
Rasisme.

SOS RASISME

Tekst: Espen Sandli
esan@dagbladet.no

Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Hordaland fylkeskommune krever nå at all støtte til SOS Rasisme
betales tilbake. Nye tilskudd blir
ikke utbetalt.
Det skriver fylkeskultursjefen i
et notat Dagbladet har fått tilgang
til.
Fylkestingsrepresentant Petter
Tvedt (Frp) har tidligere bedt fylkeskommunen stoppe alle utbetalinger til SOS Rasisme i påvente
av en gransking. Forslaget er nå etterkommet.

– Sugerør for Tjen Folket

– Dette viser at min påstand
stemmer. SOS Rasisme er ikke
noe annet enn et sugerør i
statskassa for Tjen Folket, sier
Tvedt til Dagbladet.
Som Dagbladet har påvist er et

FAKTA

Kravene mot SOS
Rasisme:

h Staten og Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) krever
13,2 millioner kroner tilbakebetalt for uberettiget medlemsstøtte. Det er hva de
mener SOS Rasisme skylder
etter å ha rapport rundt
30 000 medlemmer for mye.
h I løpet av 2011 kan kravene
beløpe seg til oppunder 20
millioner kroner, ettersom
også Oslo kommune vurderer
liknende krav.
h I tillegg vurderer Staten nye
krav mot SOS Rasisme.
h Hordaland fylkeskommune
har besluttet å trekke tilbake
28 000 kroner.
flertall av de sentralt tillitsvalgte
og ansatte i SOS Rasisme knyttet
til det maoistiske partiet Tjen Folket. SOS Rasisme i Hordaland har
i sum blitt tildelt 28 000 kroner
fra fylkeskommunen de siste par
åra. Ikke noe stort beløp, men
Tvedt oppfordrer nå andre fylker
til å gjøre det samme: Stoppe alle
utbetalinger.

– Den eneste måten å gjøre
noe med SOS Rasisme er å kutte all pengestøtte, slik at organisasjonen dør ut. Deretter
kan man starte en ny antirasistisk organisasjon med seriøse
folk bak, sier Tvedt.
Han stiller spørsmål ved hva
SOS Rasisme har gjort for det antirasistiske arbeidet – med de 40
millionene organisasjonen har
mottatt i støtte de siste åra.
– Misbruk av offentlige midler
er et stort problem. Det sverter alle organisasjoner som gjør et positivt bidrag i kampen mot rasisme,
sier han – og legger til:
– SOS Rasisme er en skamplett mot det antirasistiske arbeidet. Den eneste måten å
knuse SOS Rasisme er ved å avslå deres søknader om penger.

– Frp’s våte drøm

Daglig leder og hovedkasserer
Kjell Gunnar Larsen i SOS Rasisme ber seg frabedt den slags beskyldninger:
– Midler som er bevilget til SOS
Rasisme har bare blitt brukt til å
drive organisasjonen, ingen ting
annet, sier han i en e-post til Dagbladet.
Og legger til:

– Vi forstår at
Frp har våte
drømmer om å
knuse SOS Rasisme. Dette er
heller ikke noe
nytt for oss. Frp
har alltid hatet
alle organisasjoner som arbeider mot rasisme.
Verken Frp eller
noen
andre
kommer til å
klare å knuse
SOS Rasisme.

Ingen er dømt

Hordaland
er
styrt av KrF, Høyre og Frp. Ifølge
Larsen har SOS
Rasisme
ikke
mottatt noen melding fra Hordaland fylkeskommune om tilbakebetaling.
– Dagbladet har tidligere satt
fram påstand om at SOS Rasisme
er blitt undersøkt av 20 personer i
to år. Vi kan slå fast at SOS Rasisme ikke er anmeldt for noe som
helst, ikke er blitt etterforsket av

politiet for noe som helst, ikke er
tiltalt for noe som helst og derfor
heller ikke er blitt dømt for noe
som helst. Det gjelder ikke bare
organisasjonen, men også alle våre sentrale tillitsvalgte gjennom
25 år.
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DØMT: En 38-årig nig
eriansk mann er i Bergen
tingrett dømt til fengs
el i fem
og et halvt år for å ha
kjøpt og
solgt minst 2,5 kilo ko
kain. Han
har også mottatt peng
er fra
straffbare handlinger,
og brutt
utlendingsloven ved å
arbeide
som renholder uten arb
eidstillatelse. Han får inndra
tt en
million kroner.

5,7

GRENSEHANDEL: Nordmenn
handlet for 10,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i
fjor. Det er en økning på to
prosent fra året før. Folk fra
Oslo, Akershus og resten av
Sør-Østlandet sto for nær 70
prosent av grensehandelen i
2010. Over halvparten av handelen ble gjort i Strömstad,
melder NTB.
Foto: Henning Lillegård

var styrken på et jordskjelv som
rystet østkysten av Mexico i går.
Skjelvet hadde sitt episenter 6,4
kilometer fra byen Acayucan, i delstaten Veracruz og var 133 kilometer
dypt. Det er ikke kommet meldinger
om skadde eller omkomne.
(NTB)

SNUR RYGGEN
til SOS Rasisme

FAKTA
Krystallnatta
h Natt til 10. november 1938 ble
rundt 200 jøder slått i hjel, 267
synagoger brent ned og over 7500
butikker vandalisert i Tyskland og
Østerrike.
h 26 000 jøder ble ført til konsentrasjonsleirer i løpet av nattetimene.
h Fram til i fjor samarbeidet flere
norske jøder, blant annet gjennom
trossamfunn, med SOS Rasisme om
felles markeringer.

Forstander Anne
Sender i Det
Mosaiske trossamfunn mener stjeling
av Israel-flagg
og trakassering er
uakseptabelt.

POLITISAK
Tekst: Espen Sandli
esan@dagbladet.no

Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

I en årrekke sto jøder fra Det mosaiske trossamfunn skulder til
skulder med SOS Rasisme under
markeringer av jødeforfølgelsene
under annen verdenskrig. Nå er
det slutt.

Pengerot

– Vi avsluttet samarbeidet vårt
med SOS Rasisme i forkant av
Krystallnatta-markeringen i fjor
høst. Det skyldes blant annet forholdene pressen har avdekket om
organisasjonen det siste året, sier
forstander Anne Sender i Det
mosaiske trossamfunn, og sikter
til en rekke avsløringer av medlemstriksing og økonomisk rot.

STJELER FLAGGET: Her løper en kvinne av gårde med flagget som organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) brukte under et arrangement i Trondheim sentrum.
Foto: Roy-Cato Myrvang

– Uakseptabelt

I går skrev Dagbladet at nestleder i
SOS Rasisme, Kenneth Fuglemsmo (28), er under politietterforskning etter at et israelsk flagg
ble stjålet under en støttemarkering for Israel i Trondheim.
Politiet gransker også en kvinne
i 20-åra med verv på nasjonalt nivå i organisasjonen.
Flere medlemmer av Revolusjonær kommunistisk Ungdom

FORSTANDER i Det mosaiske
trossamfunn i Oslo, Anne Sender.
(RKU), der Fuglemsmo er leder,
var til stede under aksjonen.
– Dette er fullstendig uaksep-

tabelt. Jeg kjenner ikke til at noen
jødiske miljøer i Norge samarbeider med SOS Rasisme lengre. I
Oslo kommer vi absolutt ikke til å
samarbeide med dem i framtida
heller, sier Sender.
Fuglemsmo skal ha uttalt at
han opplevde Israel-vennenes
markering som «provoserende»,
og mener palestinernes situasjon
i Israel er et «sionistisk terrorhelvete». Han kritiserer virksomheten til organisasjonen Med Israel
for fred (MIFF).

– Anstendige mennesker føler ingen medynk med en propagandaorganisasjon,
sier
Fuglemsmo til Dagbladet,
uten å ville svare på om flaggstjelingen var planlagt.
RKU har sammen med moderpartiet Tjen Folket kuppet SOS Rasisme og drifter samt rekrutterer
nye medlemmer i organisasjonen.

Høyreekstreme

Sender sammenlikner RKU, Tjen
Folket og Fuglemsmos syn på sta-

ten Israel med høyreekstremes
holdninger.
– Høyreekstreme og disse
folkene forenes på en merkelig
måte i et felles hat mot Israel,
sier Sender.
SOS Rasisme hevder å ha rundt
40 000 medlemmer og nesten
300 lokallag landet rundt.
Staten krever tilbake 3,5 millioner for omfattende triksing
med medlemstall og et søksmål
om 9,7 millioner kroner skal for
retten i mars.
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FIKK PRIS: Laila Lanes
(bildet) er tildelt Fredrikkeprisen 2011
fordi hun sammen med mannen Jan Henry T.
Olsen har brutt
barrierer og gitt
alzheimer et
kerimiansikt. Den tidligere fis
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– Urimelig sammenlikning

Kenneth Fuglemsmo i SOS
Rasisme mener det blir feil å
sette likhetstegn mellom antisemittisme og de som er imot
sionismen.
I gårsdagens Dagbladet sammenliknet forstander Anne Sender i Det Mosaiske trossamfunn
Kenneth Fuglemsmos syn på Israel med høyreekstremes holdninger. Fuglemsmo. som er nestleder i SOS Rasisme, og leder i
Revolusjonær
kommunistisk
Ungdom (RKU), mener dette er
urimelig.

– RKU står gjerne skulder ved
skulder med alle norske jøder i
kampen mot nazister og jødehat,
men sionismen er i praksis også
en form for rasisme.
Den sionistiske staten Israel er
mye mer til skade enn til gagn for
verdens jøder, og derfor er også
mange jøder imot denne terrorstaten. Å sette likhetstegn mellom antisemittisme og oss som er
imot sionismen, faller på sin egen
urimelighet. Se bare på de ortodokse jødene som mener staten
Israel er en styggedom mot Gud

og brenner okkupasjonsflagget i
sine demonstrasjoner, hevder
han.
– RKU vil peke på at Israels
nærmeste allierte i Norge og
Europa nettopp er høyreekstreme
partier, som Frp og Demokratene
her til lands, og blant annet Sverigedemokratene, Østerrikes Frihetsparti og belgiske Vlaams Belang i utlandet. Europeiske fascister og høyreekstreme forenes i
dag med den israelske sionismen i
sin hets mot muslimer, legger han
til.

i går.

Subhi (63) drepte dattera (21) med 48 knivstikk

DREVET
AV HAT

INNRØMMER DRAP: 63 år gamle Subhi Othman (63) har innrømmet drapet på adoptivdattera.

Subhi Othman angrer ingenting. Han
mente familiens ære sto på spill og takket
gud da han fikk høre at dattera var død.

ÆRESDRAP
Tekst: Arnhild Aass
Kristiansen
aak@dagbladet.no

I november i fjor ventet Subhi
Othman (63) på adoptivdattera,
21 år gamle Jian, i trappeoppgangen i familiens hus i Katrineholm
i Sverige. Da hun kom hjem etter
å ha levert sønnen sin i barnehagen, overfalt han henne med en
25 centimeter lang kniv og drepte
henne med totalt 48 knivstikk.
Deretter gikk han, tildekket
av adoptivdatteras blod, til politiet og meldte seg. Drapet
hadde han planlagt i to uker. I
politiavhørene viste han ingen
tegn på anger, skriver den
svenske avisa Expressen.
– Jeg drepte henne, takk og lov,
skal han ha uttalt da etterforskerne fortalte ham at dattera var død.
63-åringen ble i går tiltalt for drapet.

Familiens ære

I avhør har han fortalt at motivet
var å gjenopprette familiens ære.
Jian levde ikke som faren ville,
sier han.
Den 40 sider lange utskriften
av politiavhøret, som nå er frigitt,
er hatefull lesning med uttalelser

som: «Hun svek meg, og det vet
hun» og «Hun var verken menneske eller dyr», skriver den
svenske avisa.
21-åringen var tiltaltes niese,
men ble adoptert av onkelen og
tanta da mora døde i Kurdistan på
80-tallet. For seks-sju år siden
flyttet familien til Sverige fra Irak.
I 2007 giftet dattera seg med en
11 år eldre mann. Paret tok ut separasjon i mai, og hun flyttet da
tilbake til familien.
Skilsmissen skal ha gjort faren
rasende. Et rykte om at dattera
hadde vært utro, i tillegg til hennes livsførsel, skal også ha vært en
del av drapsmotivet.
– Jenta hadde vanæret ham i
hans rolle som familiens overhode. Det er hans oppfatning av det
hele, sier mannens forsvarer, Bo
Johansson, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.
Fortsatt viser han ingen tegn
på anger.
– Han er totalt uberørt og helt
sikker på at han gjorde det som
var rett, sier Johansson.

Skiller seg ut

63-åringen skal ha handlet
uten familiens støtte. På dette
punktet skiller drapet seg ut
fra andre såkalte «æresdrap».

DREPT: Småbarnsmora Jian ble
knivdrept, bare 21 år gammel.
– Æresdrap skiller seg fra andre
drap ved at de ofte er veldig nøye
planlagt. Dessuten er det vanlig at
flere personer er involvert i drapet, selv om de ikke deltar i den
fysiske gjerningen. Familiemedlemmene pleier å være veldig lojale mot hverandre. Sånn sett skiller
drapet på Katrineholm seg ut, siden bare én person er innblandet,
sier kriminolog og drapsforsker
Mikael Rying til Expressen.
Den dreptes familie fordømmer gjerningen i sterke
ordelag.
– Jeg kommer aldri til å tilgi
ham dette. Han har tatt vår søsters liv og for det finnes det ikke
noe forsvar, sier den dreptes bror,
Husan, til Aftonbladet.
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TRUET DOMMERE: En
50 år gammel mann
som sitter varetektsfengslet i
Stavanger, er siktet for å ha
truet to dommere og en psykiater. Sorenskriver Helge Bjørnestad, som anmeldte mannen, valgte å låse en kollega
inne på kontoret for å beskytte
ham mot 50-åringen, skriver
Stavanger Aftenblad. (NTB)

Stor skredfare

Flere steder i NordNorge er det allerede stor skredfare på
grunn av kraftig
nedbør, vind og
plussgrader.
Til helga og uka
kan også MidtNorge havne i samme kategori.
Norges Geo-

TYNN MÅNE: Hvis det er
klart vær i kveld, kan en
usedvanlig tynn månesigd
observeres på himmelen.
Rundt 18.40 kommer bare
0,7 prosent av månesigden
til å være belyst. En så ung
måne er trolig ikke observert fra Norge før, ifølge
astronom Knut Jørgen
Røed Ødegaard.
(NTB)

tekniske Institutt
(NGI) opplyser at
mer nedbør eller
vind enn ventet, kan
gi økt skredfare. De
sier det har vært en
uvanlig vinter med
spesielle snø- og
skredforhold de
fleste steder i landet.
(NTB)

KREVES FOR MER: SOS Rasisme kreves for 750 000 kroner av Oslo kommune, men beløpet kan vokse til to millioner kroner med en påfølgende politianmeldelse. Her er
daglig leder Kjell Gunnar Larsen (53) utenfor kontoret i Haugesund.
Foto: Jacques Hvistendahl

SOS!
SOS Rasisme kreves
nå for 750 000 av
Oslo kommune
etter at en kontroll
avslørte en rekke
medlemmer som
ikke lot seg spore
opp.

SOS RASISME
Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Espen Sandli

esan@dagbladet.no

Nye kontroller av SOS Rasismes
medlemsregister foretatt av Oslo

kommune bekrefter triksingen i
SOS Rasisme, slik Dagbladet avslørte i fjor. Nå vil kommunen ha
pengene tilbake.
– Oslo kommune krever tilbakebetalt 750 000 kroner
umiddelbart, sier avdelingsdirektør Lars Inge Merok Olsen i
kulturetaten til Dagbladet.
I fjor avslørte Dagbladet en rekke fiktive identiteter på kontingentinnbetalinger til SOS Rasisme.

Medlemmer finnes ikke

To granskere besøkte SOS Rasismes hovedkontor i Haugesund i
februar, for å sjekke om millionstøtten de har mottatt de siste årene er basert på reelle medlemstall.
Oslo kommune mener kontrollen viser at et betydelig an-

Medlemmer
er borte

tall medlemmer ikke lar seg
spore opp.
Søk i folkeregisteret var i mange tilfeller resultatløst, ifølge Olsen. Mer enn 200 medlemmer ble
sjekket ut i en stikkprøvekontroll.
– Mange er bare oppført med
fornavn og er innmeldt av andre.
Uten en signatur som bekrefter at
de har meldt seg inn selv, så er
dette klare regelbrudd.
Oslo kommune vurderer å
øke kravet til to millioner, som
er hele støtten de utbetalte til
Oslo SOS Rasismes Oslo-lag i
2008 og 2009.

En million i året

SOS Rasisme har søkt om støtte
for i overkant av 1000 medlemmer i Oslo over flere år. Støtten
har ligget på en million kroner.

– Ifølge vår kontroll har de så
få tellende medlemmer i Oslo
at de nå mister mye pengestøtte. I beste fall snakker vi om
unøyaktigheter, men de burde
definitivt være kjent med våre
regler. Det er absolutt aktuelt å
politianmelde SOS Rasisme.
Det avgjør vi til uka, sier Olsen.
Ledelsen i Oslo SOS Rasisme i
2009 og 2010 var den samme
som på nasjonalt nivå.

Folk eksisterer i
virkeligheten
selv om de ikke
er i folkeregisteret

Kjell Gunnar Larsen,
hovedkasserer i SOS Rasisme

– Vi mener at Oslo SOS Rasisme har fulgt Oslo kommunes regelverk. Det finnes derfor ikke
saklig grunnlag for noe krav mot
fylkeslaget, sier hovedkasserer
Kjell Gunnar Larsen.

SOS Rasisme avviser

– Du avviser at dere har personer i
medlemsregisteret som ikke eksisterer i virkeligheten?
– Ja, helt klart. Folk eksisterer i virkeligheten selv om de
ikke er i folkeregisteret. Det er
heller ikke et krav at de skal
være oppført der, sier Larsen.
Skatteetaten mener alle nordmenn i utgangspunktet er oppført.
– Alle født eller bosatt i Norge
skal finnes i Folkeregisteret, sier
rådgiver Anette Bjerke.
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Starter ny folkebevegelse

skrev 26. februar
at norske jøder snur ryggen til SOS Rasisme.

MOT RASISME
Antirasister og
ungdomspartiene mener SOS
Rasisme er et
hinder for antirasistisk arbeid i
Norge, og starter
en ny grasrotorganisasjon mot
rasisme.

SOS RASISME

Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Espen Sandli

esan@dagbladet.no

– SOS Rasismes handlinger
de siste åra tjener ikke det antirasistiske arbeidet. De forvalter ikke det ansvaret riktig
i dag, sier leder i antirasistisk
senter, Kari Helene Partapuoli, til Dagbladet.
Dagbladet avslørte i fjor
flere tilfeller av ikke-eksisterende medlemmer i SOS Rasisme. Av 40 000 registrerte
medlemmer har flere vist seg
å være falske. Norske jøder
snudde ryggen til SOS Rasisme i februar etter tyveri av et
Israel-flagg, der flere sentrale
medlemmer var tilstede.

Starter på nytt

Ungdomspartiene sto sentralt da SOS Rasisme ble dannet på 80-tallet. I dag er dommen hard.
– Lederne i SOS Rasisme
drar navnet ned i søla. Det
finnes gode krefter der, men
SOS Rasisme er ikke lenger
er en seriøs aktør og de lammer det antirasistiske arbeid,
sier AUF-leder Eskil Pedersen til Dagbladet.
I går startet arbeidet med å
bygge en ny ungdomsorganisasjon. Målet er lokallag og

tusenvis aktivister landet
rundt.
Rød Ungdom, Unge
Høyre, AUF, Fpu, SU, Unge Venstre og Senterungdommen vil oppfordre sine rundt 20 000 medlemmer til å støtte initiativet.
– Vi trenger en skikkelig
bredde på den antirasistiske
kampen, sier leder i Unge
Venstre, Sveinung Rotevatn.

Vil ha avstand

Unge Høyre håper en ny organisasjon holder partiene på
avstand og ikke domineres av
en ideologisk fløy, slik kommunistpartiet Tjen Folket i
dag drifter SOS Rasisme.
– Den må ledes av antirasister og være uavhengig, sier
Unge Høyre-leder Henrik
Asheim til Dagbladet.
SOS Rasisme er ikke begeistret for initiativet.
– Denne planen fra Antirasistisk senter ser ut til å være
lagd mer for å ramme SOS
Rasisme enn rasismen. Vi vil
aldri overlate antirasismen til
partier som har ansvaret for å
sende tusenvis av flyktninger
tilbake til krig, sier nestleder
Kenneth Fuglemsmo.

FAKTA
Kravene mot
SOS Rasisme
h Staten og Landsrådet
for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner
(LNU) krever 13,2 millioner kroner tilbakebetalt
for uberettiget medlemsstøtte.
h Oslo kommune krever
SOS Rasisme for
750 000 kroner og vil
snart avgjøre om de politianmelder.
h Et sivilt søksmål fra
LNU mot SOS Rasisme
starter 21. mars i Haugesund.

– MØTTE PARTIENE I GÅR: Leder for Antirasistisk senter, Kari Helene Partapuoli, opplever at mange personer vil jobbe mot rasisme, men at de ikke vil engasjere seg i SOS Rasisme. Sammen med ungdomspolitikerne vil
hun starte en ny ungdomsorganisasjon.
Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix
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Leder

Grunnlagt 1869 av Hagbard Emanuel Berner
«Uavhengig og riksdekkende organ for
frisinnet og framskrittsvennlig politikk i
nasjonalt, sosialt og økonomisk henseende.»

ansvarlig redaktør:

Lars Helle

lahe@dagbladet.no

Katastrofens
lærdommer

l l Nyhetene som nå kommer fra Japan er rystende
og forteller verden at katastrofen har stort omfang.
Ennå er det helt uvisst hvor mange som har mistet
livet i jordskjelvet og den påfølgende tsunamien.
1600 dødsfall har vært nevnt, men det kommer neppe til å stanse der. I byen Minamisanriku nord i landet er 9500 mennesker ikke gjort rede for, ifølge den
statlige kringkastingen NHK. Byen har til sammen 17
000 innbyggere. Dette er bare ett eksempel, og det er
fremdeles store områder hvor det ennå ikke finnes
oversikt over katastrofens omfang. Midt oppe i dette
viser det japanske folket en rolig verdighet som gjør
dypt inntrykk. Ikke noen annen befolkning er bedre
trenet i å håndtere jordskjelv og tsunamier. Japan
ligger midt i et jordskjelvbelte som kontinuerlig produserer store og små skjelv.
l l Internasjonalt er det en utbredt frykt for at ødeleggelsene vil føre
Atomkraft er ingen
til spredning av
radioaktivt mateknologi for framtida. teriale. To atomreaktorer er ute av kontroll, og det er uklart om det
har skjedd en nedsmelting i den ene. Like før klokka
ni lørdag morgen meldte nyhetsbyrået AFP at det ble
hørt en eksplosjon fra inne i reaktor 1 ved Fukushima
Daiichi. Videobilder av eksplosjonen viser at det kom
store mengder røyk opp fra anleggsområdet. Fire
personer skal være skadd i ulykken, men utover det er
farenivået uklart. Mange frykter en gjentakelse av
Tsjernobyl-ulykken i 1986, en katastrofe som fremdeles krever ofre.
l l Sverre Hornkjø ved Statens strålevern sier at noe
radioaktivitet har allerede sluppet ut, men at vi ikke
har å gjøre med en tidagers grafittbrann som løfter
utslippet flere hundre meter opp i lufta. Det gjør at
konsekvensene lokalt og internasjonalt blir langt
mindre enn hva som skjedde i 1986. Atomfysiker
Nils Bøhmer i Bellona si er japanske kraftverk er laget
for å tåle kraftige jordskjelv, men at det kan virke som
man ikke var like godt sikret mot tsunamien som
kom i etterkant.
l l Selv om det viser seg mulig å begrense atomskadenes omfang, er hendelsen uansett en påminnelse om de store farer som er forbundet med denne
energiformen. Atomkraft er ingen teknologi for
framtida. Nå haster det enda mer å utvikle fornybar
energi som ikke truer livet på jorda.

Ny giv mot rasisme

ANTIRASISTISK SENTER og partienes ungdomsorganisasjo-

ner har nå startet arbeidet med å bygge en bred grasrotorganisasjon mot rasisme. Initiativet kommer på grunn av dyp
mistillit til SOS Rasisme. Dagbladet avslørte i fjor flere
tilfeller av ikke-eksisterende medlemmer i SOS Rasisme.
Av organisasjonens 40 000 registrerte medlemmer har
flere vist seg å være fiktive. Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner krever nå 13,2 millioner kroner
tilbakebetalt for uberettiget medlemsstøtte. Oslo kommune
krever 750 000 kroner og vurderer dessuten politianmeldelse.
MEDLEMSJUKSET HAR FORSØPLET navnet og tilliten til

SOS Rasisme, som ble startet av idealistiske ungdommer på
1980-tallet. Man kan også frykte at det har brakt hele det
antirasistiske arbeidet blant ungdom i vanry. Derfor er det
all grunn til å hilse initiativet til Antirasistisk senter velkommen. Den nye bevegelsen har støtte fra hele spekteret
av partiungdom, fra Rød Ungdom til FpU. En bred antirasistisk front med høy grad av tillit blir stadig viktigere i et
multikulturelt samfunn.

OMFORLATELSE OG SÅNN: Adecco har ved en serie feil konsekvent kommet til å ta litt for godt betalt i noen år. Her fra pressekonferansen 11. mars. Advokat Jan Fougner (t.h.) og Jørn Granås fra internforskningen.
Foto: John T. Pedersen

Sjenerte Adecco

SIGNALER

Andreas
Wiese

andreas.wiese@dagbladet.no

Alle i politikk og PRbransje vet at hvis du
vil begrave en nyhet,
skal man innkalle til
pressekonferanse seint
fredag ettermiddag. Så
på det punktet fulgte
faktisk Adecco regelboka.

ADECCO INNKALTE til sin pressekonferanse fredag klokka 17.
Det er et tidspunkt som passes
svært dårlig for de fleste journalister, for ikke å snakke om de fleste
redaksjoners overtidsbudsjetter.
Kanskje de vil lure journalister til
å jobbe doble skift, twitret DN. s
kommentator Kjetil Alstadheim.
Med politisk løsning i LofotenVesterålen, borgerkrig i Libya og
naturkatastrofe i Japan lå også de
ytre omstendighetene godt til rette for at Adecco skulle få minimal
oppmerksomhet for sin pressekonferanse, akkurat slik den sjenerte ledelsen i Adecco nok ønsket. Adecco har jo også hyret Ge-

3. LEDER

elmuyden-Kiese for å sikre mediehåndtering. De betaler slik
dyrt i disse dager for å få minimal
oppmerksomhet.

SELV OM ADECCO er aldri så blyge, kan vi jo hjelpe dem fram i lyset. Grunnen til at Adecco vil ha
pressekonferanse med færrest
mulig journalister til stede, skyldtes at de i sin egen gransking etter
alt å dømme har funnet seg selv
med hånda dypt nede i kakeboksen. Til sin egen store overraskelse, selvsagt.
Så det Adecco, uten å lage mer
styr om enn absolutt nødvendig,
gjerne ville hviske litt om, var at
de hadde kommet til å overfakturere et par kunder. Stortinget, for
eksempel. Og Oslo kommune.
Ved at det ved gjentatte tilfeller
over tre år var lagt inn feil timepris på vikarer, ble Stortinget
mellom 2007 og 2010 fakturert
472 000 kroner for mye av Adecco. I meldingen Adecco har lagt ut
på sine hjemmesider nevnes ingen tilfeller av at Adecco på noe
tidspunkt har fakturert for lite.
Slik har vist selskapet hatt god
kontroll på. Man gjør jo ikke flere
feil enn absolutt nødvendig.
DEN ANDRE KUNDEN som har
betalt for mye, heter Oslo kommune. Her dreier det seg om et

h Trygve Hegnar «har en mistanke
om» at Finansavisens lesere ikke er
blant dem som er mest interesserte i
matvarepriser.
h Hans lesere er mer interessert i
prisen på matvarekjeder.

sted mellom en og tre millioner
kroner. Det ulykksalige som har
skjedd er at Adecco har feiltolket
sine vikarers ansiennitet. Dermed
har de fakturert kommunen for
høy timepris. Men, som det går
klart fram av en setning nesten
nederst i pressemeldingen, dette
har slett ikke ført til at vikarene
har fått for mye betalt. De har fått
betalt lønn for den ansienniteten
de har, mens Adecco har fakturert
kommunen for en høyere ansiennitet. Så for å hjelpe til med en
positiv vri: Adecco har altså bare
begått en feil, ikke to: Det er heldigvis bare Adecco og ingen andre
som har fått for mye penger. Som
de nå har betalt tilbake. Med renter. Og sagt unnskyld og sånn. Og
i stedet for en anonym skriftestol,
bekjenner de sine synder på en offentlig pressekonferanse klokka
fem på en fredag, når forhåpentlig
alle journalister har gått hjem eller pleier fredagspilsen. Er ikke
det ydmykt, vet ikke jeg.
NÅ HAR SELSKAPET , som de så

vakkert formulerer det selv, «full
fokus» på å hindre at slikt skjer
igjen. Full fokus er vel ikke det
motsatte av et edruelig fokus? Og
så får vi håpe at Adecco passer
godt på at ikke Geelmuyden-Kiese fakturer dem for mye for PRjobben.

FOR 25 ÅR SIDEN

Dagbladet 13. mars 1986: Statsminister Kåre
Willoch tørket bort en tåre. Kong Olav sto i stram
givakt. – Denne dagen er den tyngste i livet for
meg, soldater og befal i Ingeniørkompaniet, sa
brigadesjefen, oberst Arne Pran, da de 16 døde
soldatene ble minnet på Bardufoss flystasjon i går.

Utgitt av AS Dagbladet, Pb. 1184 Sentrum, 0107 Oslo. Sentralbord: 24 00 10 00. Trykkes i Lørenskog, Harstad, Trondheim, Bergen og Stavanger.
Fotografering av Dagbladets stoff og annonser for videreproduksjon er ikke tillatt uten etter avtale.
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MISTER PENGER: Revolusjonær kommunistisk ungdom fikk i fjor utbetalt 146 000 kroner i støtte for å drive politikk, nå mister de pengene.
Foto: Thomas Rasmus Skaug/Dagbladet

Staten trekker støtte
til SOS Rasisme
FAKTA
RKU

Leder i ny medlemstriksingsak

Dagbladet avslørte i fjor
en rekke falske oppføringer
i SOS Rasismes medlemsregister. Nå trekker staten
tilbake 146 000 kroner, og
beskylder ungdomspartiet
RKU – som ledes av det
samme miljøet – for å
trikse med sine medlemslister.

MEDLEMSJUKS
Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Fordelingsutvalget i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) krever tilbake
146 000 kroner fra partiet Revolusjonær
kommunistisk ungdom (RKU), som de ble
tildelt i fjor for å drive politisk aktivitet.

«Medlemmene» nekter

Fordelingsutvalget sendte i februar ut et
kontrollbrev til 98 av de 359 medlemmene
som RKU selv opplyste at var medlemmer
i organisasjonen. I svarene nektet hele 54
prosent av respondentene for at de var
medlemmer i RKU i 2009. Nesten halv-

«MEDLEMMENE»
NEKTER: Talsperson
Mehrnaz Bambadsoofi og leder
Kenneth Fuglemsmo,
i Revolusjonær kommunistisk ungdom
krevde støtte for
359 medlemmer hos
staten. I en statlig
kontroll hevder over
halvparten av de som
svarer at de ikke er
medlemmer. Foto:
Kommunisme.no
parten mente de aldri hadde vært medlemmer i organisasjonen.
Fordelingsutvalget skriver i et referat at de ikke lenger har tillit til RKU og
avslår samtidig en ny pengesøknad for
2011. Til sammen taper RKU 300 000
kroner.

bekrefte medlemskapet overfor myndighetene.
- Undersøkelsen har gitt et skjevt bilde
og metoden er svak. Det stinker antikommunisme og politisk agenda og vi kommer
til å klage, sier leder i RKU, Kenneth Fuglemsmo til Dagbladet.

Ba folk svare «ja»

Omfattende

Tilbakemeldingene i kontrollen skal være
det dårligste resultatet siden Fordelingsutvalget ble opprettet på 90-tallet.
Dette til tross for at ledelsen i RKU,
etter det Dagbladet kjenner til, kontaktet flere av personene som fikk
kontrollbrevet og innstendig ba dem

Fuglemsmo er nestleder i SOS Rasisme.
Den antirasistiske ungdomsorganisasjonen er for tiden under gransking for medlemsjuks og misbruk av pengestøtte. SOS
Rasisme har det siste året fått krav på over
15 millioner kroner rettet mot seg.
Også flere andre personer RKU og

Ideologi: Marxisme-leninismemaoisme.
Stiftet: i 2008.
Hovedbase: Trondheim.
Hevder å ha 421 medlemmer i 2011.
Er ungdomspartiet til Tjen Folket.
Leder: Kenneth Fuglemsmo (28).
Nestleder: Håkon Norby Bjørgo (21).
Styremedlem:
Mehrnaz Bamdadsoofi (23).
Alle de tre holder tillitsverv i SOS
Rasisme, som for tiden er under
kontroll fra en rekke instanser.
DISSE GRANSKER SOS RASISME:
h Fordelingsutvalget (Barne- og
likestillingsdepartementet).
h Landsrådet for Norges Barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU).
h Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
h Kulturetaten i Oslo kommune.
LNU nektet SOS Rasisme støtte i 2010
og gikk i fjor til sivilt søksmål for å få
tilbake 9,7 millioner kroner de mener
er brukt i strid med regelverket.
Saken skulle gått i mars, men er utsatt.

moderpartiet Tjen Folket har sentrale
posisjoner, verv eller betalte jobber i
SOS Rasisme.
Dagbladet har ved en rekke anledninger
dokumentert hvordan TF og RKU siste
årene har brukt SOS Rasisme som front for
egne interesser og til verving av nye medlemmer. Både Dagbladet og Oslo kommune har flere ganger avslørt omfattende
medlemstriksing i SOS Rasisme.
I fjor avslørte Dagbladet en revisorrapport som viste at under halvparten av SOS
Rasismes medlemmer i tre byer bekreftet
at de var medlemmer i 2008. Disse var det
utbetalt statsstøtte for.
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SEX-SMITTE: Antall
personer som ble smittet av gonoré og syfilis økte i
Norge i fjor. Økningen er
størst blant homoseksuelle
menn. De fleste blir smittet i
forbindelse med tilfeldig sex i
Oslo, men smitten er økende
og så i andre storbyer. Mange
av dem som blir smittet er
hivpositive fra før.
(NTB)

FREDAG 6. MAI 2011

Overraskende mye mugg i drikkevannet
Norsk drikkevann inneholder overraskende mye
muggsopp.
Det går fram av et forskningsprosjekt Norges
forskningsråd har gjennomført.
– Drikkevannet fra
kranen er ikke så rent som
vi kanskje liker å tro. Men
jeg må presisere at det i

dag ikke er farlig å drikke
vann fra springen, sier
forsker og seksjonssleder
Ida Skaar ved Veterinærinstituttet i Oslo.
Noen av soppene kan
produsere giftstoffer
(mykotoksiner), i små
eller store mengder ved
optimale vekstbetingelser, skriver forskning.no.

– De fleste vet at muggsopp finnes i mat. Flere
blir overrasket når det
samme påvises i drikkevann. I dette prosjektet
som vi nå avslutter, har vi
sett spesifikt på hvordan
muggsopp reagerer i
kombinasjonen med bakterier, sier Skaar.
(NTB)

SPRINGVANNET
er ikke så
rent som
du tror.

MILLIONKRAV

mot sine gamle venner
FØLG SAKEN
Medlemstriksing
h SOS Rasisme er norgeshistoriens største kjente medlemstriksing. På 90-tallet ble
flere ungdomspartier tatt for
triksing med medlemstallene.
h Fire AUF-ere ble funnet
skyldige i grovt bedrageri og
forsøk på grovt bedrageri. I
dommen ble det slått fast at
de leverte inn for høye medlemstall til myndighetene, slik
at AUF fikk nærmere
500 000 kroner mer enn den
hadde krav på. Flere måtte i
fengsel.
h 1998 ble FpU saksøkt av
staten for i overkant av én
million kroner og funnet skyldig i juks med medlemstall.
h I 2002 ble Norsk Målungdom avslørt. Organisasjonen
ble idømt en bot på 400 000
kroner og ble krevd for 2,8
millioner kroner.
h Kravene som er reist mot
SOS Rasisme er langt større
enn i tidligere saker.
h Staten, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Oslo
kommune krever så langt
tilbake rundt 15 millioner.

TAR GREP: Statsråd Audun Lysbakken (SV) langer ut mot SOS Rasisme og forlanger tilbakebetaling av millioner av kroner. Flere krav er
trolig i vente.
Foto: Jacques Hvistendahl

Audun Lysbakken
(SV) går til frontalangrep mot sine
gamle venner i
SOS Rasisme og
vurderer å politianmelde norgeshistoriens største
medlemstriksing.

SOS RASISME

Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Espen Sandli

esan@dagbladet.no

På 80- og 90-tallet var statsråden
fra SV selv medlem av SOS Rasisme, men nå er symbolet med den
gule, åpne hånda på jakkeslaget
byttet ut med knallhard kritikk. I
dag styrer Lysbakken Barne- og
likestillingsdepartementet, som
er ansvarlig for støtten til ungdomsorganisasjoner.

– Veldig alvorlig

– Saken er veldig alvorlig og
rammer tilliten til SOS Rasisme. Det er skjerpende at de ikke lar våre representanter gå
gjennom regnskapene. Det
kaster en tydelig mistanke
over SOS Rasisme og viser at
de har noe å skjule.
Trolig vil kravene fra statsråden
bare øke ettersom nye forslag til

millionkrav blir lagt på bordet
hans denne våren.
– De andre sakene vi behandler nå er jo beslektet til
denne, uten at jeg vil forskuttere saksbehandlingen, sier
Lysbakken.
SOS Rasisme aviser kravene fra
staten. De mener staten gikk for
langt da de i fjor krever å se hele
regnskapet og inntektsstrømmen
i organisasjonen.
– At departementet valgte å
være enig med Fordelingsutvalget er ikke noen overraskelse for
oss. Argumentasjonen henger

uansett ikke sammen, sier hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen i
SOS Rasisme.

Mulig politisak

Det statlige Fordelingsutvalget
har bedt Lysbakken om å kreve
hele 5,5 millioner av SOS Rasisme. De mener organisasjonen har
fått uberettiget støtte for rundt
30 000 personer over to år. Dagbladet og Oslo kommune har også
avslørt flere oppdiktede «medlemmer».
Lysbakken åpner derfor for å
politianmelde organisasjonen.

Det finnes ingen unnskyldning
for ikke å følge reglene.

Audun Lysbakken, statsråd (SV)

h Kravene er for uberettiget
medlemsstøtte for 30 000
virkelige og fiktive personer,
samt eiendomsinvesteringer
for mange millioner kroner
som gjort med penger bevilget til antirasistisk arbeid.

– Det finnes ingen unnskyldning for ikke å følge reglene. Vi kommer til å politianmelde SOS Rasisme, dersom
vi mener det er grunnlag for en
politisak. Jeg rådfører meg om
det nå, sier Lysbakken.

– Mobbing

– Vi har nå i flere år blitt truet med
politianmeldelser fra både den
ene og den andre. Å true folk med
politianmeldelse er en form for
mobbing som statsråden burde
holde seg for god til, sier Larsen.
Triksingen med medlemstall i
SOS Rasisme er den mest omfattende i sitt slag som noensinne er
avslørt i Norge, viser en oversikt
Dagbladet har utarbeidet.
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RUNDE PROTESER:
De seks måneder
gamle chihuahuavalpene Ellie og Gulliver
ble født uten forben.
Tvillingene er nå
utstyrt med hjul, og i
trening for å lære å
bevege seg med
hjelpemidlene.
Foto: AP/Scanpix

«HVIT ELITE»: Mens «Ali» og «Mohammed» kan sitte på tiltalebenken, er de nærmest fraværende som meddommere. Norske
meddommere er en hvit elite, mener rettsprofessor Ulf Stridbeck. Han finner ett utenlandsk-klingende navn i listene over meddommere.
– Slik jeg har observert, kan man jo si at det
er en hvit elite i sin beste alder som sitter som
lekdommere, sier Stridbeck til NRK.

FALSKE IDENTITETER: Lysbakken studerer dokumenter som avdekker hvordan SOS Rasisme i 2010 hadde en rekke falske identiteter oppført i medlemsregisteret. Ved å
rapportere dem inn til staten kan støtten økes betraktelig.
Foto: Erling Hægeland

SOS!
Audun Lysbakken
vil be Økokrim vurdere om SOS Rasisme har jukset med
medlemstall og
trikset til seg ekstra
millionstøtte.

MEDLEMSTRIKSING

Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Espen Sandli

esan@dagbladet.no

Barne- og familieminister Audun
Lysbakken (SV) har koblet inn politiet for å vurdere SOS Rasisme
har brutt norsk lov. Departementet krever nå tilbake minst 5,2
millioner kroner, fordi de mener
SOS Rasisme i flere år har innrapportert oppblåste medlemstall og

dermed fått for mye i statlig støtte.
– Vi har bedt om et møte
med Økokrim for å få deres
vurdering på hvorvidt det er
grunnlag for straffeforfølgelse, sier Audun Lysbakken til
Dagbladet.
Totalt er kravene mot SOS Rasisme fra ulike støttegivere på
over 15 millioner kroner.

Møter Økokrim

Departementet skal nå møte med
Økokrim for å gjennomgå dokumenter de mener er relevante for
politiet.
– Vi har bedt SOS Rasisme
om å lage en tilbakebetalingsplan. Dersom de ikke betaler
tilbake, så går det til innkreving. Dette er samme tilnærming som i saken om medlemsjuks i Målungdommen,
sier Lysbakken.
I den påfølgende rettssaken mot
Målungdommen i 2003, ble seks

Nå kommer
Økokrim

personer dømt til ubetinget fengsel. Organisasjonen fikk 100 000
kroner i bot og flere millioner kroner ble tilbakekrevd. Også AUF er
tidligere dømt for medlemsjuks.
Kravene mot SOS Rasisme er
samlet sett større enn i disse sakene.

Ukjent regnskap

Verken Lysbakken eller departementet vet i dag hvordan SOS Rasisme har brukt flere titalls millioner kroner de siste åra. Organisasjonens ledelse nekter å vise fram
detaljerte regnskap og bilag til
myndighetene, slik de er pliktige
til ifølge regelverket.
Dagbladet har tidligere avslørt
SOS Rasismes kontingentkrav
med falske identiteter fra med-

lemsregisteret. Gjennom å innrapportere disse som medlemmer
til staten, kan det utløses store
summer i støtte. Etter å ha gått
gjennom dokumentene, understreker Lysbakken at politiet skal
gjøre en grundig undersøkelse.
– Det gjenstår å finne ut om
dette baserer seg på misforståelser eller er bevisst juks. Det
som kommer fram her er interessant for de vurderingene politiet skal gjøre, sier Lysbakken.
SOS Rasisme nekter for medlemsjuks.
– Vi ser fram til Økokrims gjennomgang, vi er helt sikre på at vi
har vårt på det tørre i denne saken,
sier hovedkasserer Kjell Gunnar
Larsen.

Dersom de ikke betaler tilbake,
så går det til innkreving.

Audun Lysbakken, barne- og familieminister

FØLG SAKEN

Medlemstriksing
i SOS Rasisme
h Norgeshistoriens største
kjente medlemstriksing.
h Staten, Oslo kommune og
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjonen startet i 2009 og 2010
en gransking av SOS Rasisme.
h De tre mener å ha funnet
for høye medlemstall, investeringer i flere eiendommer med penger bevilget til
antirasistisk arbeid og fiktive
identiteter i medlemsregisteret.
h Nå kreves SOS Rasisme for
over 15 millioner kroner.
Kravene vil trolig stige.
h SOS Rasisme mener de
ikke har bedrevet medlemsjuks og at investeringene ikke
var i strid med regelverket.
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Leder
Spillfekteri
om jury
l l Jury i straffesaker er vel innarbeidet i rettspleien.
Den var et ledd i den folkelige erobringen av det
norske maktapparatet i siste del av 1800-tallet. Men
ordningen har vært angrepet så å si fra første stund.
I de seinere år har flere partier tatt til orde for å
avskaffe juryen fullstendig, og innføre såkalt stor
meddomsrett. Regjeringen har derfor nedsatt et
utvalg som til å vurdere dommersammensetningen
i alle saker som behandles i lagmannsrett. Hovedspørsmålet har vært om juryordningen bør beholdes
eller erstattes av en annen ordning. Fredag la utvalget
fram sin innstilling.
l l Utvalget er delt på midten. En halvpart vil beholde den nåværende ordningen med jury. Den andre
halvparten går inn for at lagmannsretten skal settes
som meddomsrett bestående av to fagdommere og
fem lekdommere.
Med meddomsrett er Jurytilhengerne
vil imidlertid gjøre
det ikke til å komme en del endringer
ordningen, blant
ifra at fagdommerne iannet
innføre krav
om
begrunnelse
blir den sterke part.
for kjennelsen.
l l Det kan hevdes at utvalgets hovedkonklusjoner
ikke avklarer saken lenger enn den var før utvalget
startet sitt arbeid. Det skal ikke stor spådomskunst til
for å anta at høringsprosessen vil avspeile den samme
todeling som utvalgsinnstillingen har. Det blir derfor
regjeringen som må fatte den endelige beslutning.
l l Hele utvalget argumenterer sterkt for det ikkefaglige innslaget i rettssystemet. En naturlig konsekvens av en slik prinsipiell holdning er etter vårt
skjønn at juryen bør beholdes. Den er et sterkt demokratisk innslag i domstolene, og er i dypt samsvar med
det norske politiske system slik det har utviklet seg
siden 1814. Med meddomsrett er det ikke til å komme
ifra at fagdommerne blir den sterke part. Vi syns heller ikke at det er behov for noen annen begrunnelse
for juryens kjennelse enn det som ligger i forhandlingene i rettssalen. Her vil opptak bli en sterk støtte.
l l Justisminister Knut Storberget inviterer til et
forlik om saken. Det vil etter alt å dømme dessverre
bli jurysystemets død siden de tre store partiene
for lengst har programfestet stor meddomsrett.
I det perspektivet var utvalget bare spillfekteri fra
regjeringens side.

Et nødvendig grep
BARNEMINISTER Audun Lysbakken (SV) pusser Økokrim
på SOS Rasisme. Departementet mener at organisasjonen
i flere år har innrapportert oppblåste medlemstall og jukset
til seg støtte. Staten, Oslo kommune og Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner mener å ha
funnet for høye medlemstall, misbrukte pengegaver og
fiktive identiteter. Dagbladet har avdekket SOS Rasismes
kontingentkrav med falske identiteter fra medlemsregisteret. Personer som aldri har samtykket har stått registrert
som SOS Rasisme-medlemmer. Jo flere medlemmer som
innrapporteres, jo mer støtte får organisasjonen.
MEDLEMSTRIKSINGEN i SOS Rasisme kan være norgeshistoriens største. Kravene mot organisasjonen er på over
15 millioner kroner. Ledelsen nekter for alt og mener de har
sitt på det tørre, men avviser å framvise regnskap og bilag
til myndighetene. Det er all grunn til å koble inn politiet.
Det er mye som skurrer i SOS Rasisme. Måten ledelsen har
håndtert saken på, er ikke tillitvekkende. 20 personer har
gransket organisasjonen i to år. Det er på tide å sette hardt
mot hardt.

Grunnlagt 1869 av Hagbard Emanuel Berner
«Uavhengig og riksdekkende organ for
frisinnet og framskrittsvennlig politikk i
nasjonalt, sosialt og økonomisk henseende.»

ansvarlig redaktør:

Lars Helle

lahe@dagbladet.no

Kriselitteratur
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Simen
Ekern
sek@dagbladet.no

Kan en ny dagsavis
være redningen for
det europeiske
samarbeidet?
BRUSSEL (Dagbladet):
«EUROSAMARBEIDET er dømt

til å bryte sammen», meldte en
kommentator i Financial Times i forrige uke. «Det europeiske prosjektet er i ferd med
å stanse opp», advarte Timothy Garton Ash i Guardian.
Det er dårlige tider for
Europa-optimister, men det
finnes flere utganger på krisa
enn total kollaps. Det krever
riktignok noen gode ideer.
Hvordan Europa skal se ut
framover er et spørsmål kontinentets intellektuelle med
fordel kan forholde seg mer
aktivt til, ifølge deltakerne
på en stor konferanse i EUparlamentet onsdag kveld.
Bakgrunnen for arrangementet var norsk, på et vis:
Senter for Europaforskning
ved Universitetet i Oslo er i
ferd med å avslutte et fem
års forskningsprosjekt med
bidragsytere fra 21 universiteter, med demokrati
i Europa som overordnet
tema.
DELPROSJEKTET

SOM

BLE

debattert denne uka handler om
europeiske intellektuelle – hva de
snakker om når de snakker om
Europa. Det er ganske mye
forskjellig, etter prosjektets bokutgivelse «European stories» å
dømme. Det er bra, mente debattantene. Et felles europeisk
prosjekt trenger ikke være strømlinjeformet, så lenge europeere
får muligheten til å følge med på
debatter som foregår i andre land.
Boka er et overraskende krasjkurs i hva Europa er og kan være.
Den inkluderer til og med et velskrevet kapittel om Norge – trukket fram av én paneldeltaker som
kilde til de største overraskelsene.
(«Tenk at unionene med Sverige
og Danmark har betydd så mye
for den norske EU-debatten!»)
SAMME DAG SOM konferansen

dukket en ny europeisk dagsavis
opp på gata i Brussel (du finner en
pdf-variant på nettet). European
Daily er lansert med en litt høystemt lederartikkel på forsiden:

NY AVIS: Får European Daily investorene den trenger?
«Å lese ei avis sammen med morgenkaffen kan virke som en triviell daglig rutine, men det er en av
hovedpilarene i et virkelig levende og demokratisk samfunn».
DET ER IKKE HELT FEIL, og mange har ment at en europeisk avis er
en forutsetning for en fungerende
offentlig samtale på kontinentet.
Robert Maxwells The European
var et tidlig forsøk, ei avis som var
tenkt som en trespråklig dagsavis,
men endte en gang i uka på
engelsk.
Med European Daily vil to
unge svenske bakmenn prøve
igjen. Foreløpig er prosjektet på
prøvestadiet – den første utgaven
man fikk lese til morgenkaffen
denne uka er ment å friste mulige
investorer.
KAN DET GÅ? Tja. Forsiden ser
ikke så verst ut, den er en slags
krysning av International Herald
Tribune og Wall Street Journal.
European Daily ser ikke umiddelbart ut til å være noen trussel for

noen av dem, eller for Financial
Times, for den saks skyld. En
syndikert kommentar av George
Soros. En fin reportasje fra
protestene i Spania. En liste over
de mest solgte bøkene i Europa.
Det er flere gode ideer her, men
avisa overbeviser ikke helt.
DEN GOTISKE SKRIFTEN på
avisnavnet signaliserer noe av
prosjektets problem: Dette ser ut
som ideen om ei avis, laget for å
oppfylle de funksjonene avisene
har fylt innenfor nasjonalstaten.
Man trenger litt mer egendyrket
originalitet for å være en reell utfordrer. Og en ordentlig nettside.
MEN DE SKAL HA for vyene. Og
for antydninger av hva et europeisk perspektiv vil si for ei avis:
Nyheter fra andre kontinenter
kommer
under
rubrikken
«Abroad». Og sportssidene melder at det er store sjanser for at
«Europa beholder tronen» under
den kommende Wimbledonturneringen. Det er da noe.

3. LEDER

FOR 25 ÅR SIDEN

h Sympatisører til partiet Rødt er
mest opptatt av å bruke ferien til
å slappe av, skriver Aftenposten.
h Det tar på å være revolusjonær.

Dagbladet 19. juni 1986: Farvel Danmark.
Et spansk lag, som utnyttet motstandernes
tabber, senket den danske VM-drømmen i natt.
Med 5–1 var det ikke tvil om hvem som var beste
lag på banen. Men danskene ga oss tross alt
en underholdende kamp. Takk – og farvel.

Utgitt av AS Dagbladet, Pb. 1184 Sentrum, 0107 Oslo. Sentralbord: 24 00 10 00. Trykkes i Lørenskog, Harstad, Trondheim, Bergen og Stavanger.
Fotografering av Dagbladets stoff og annonser for videreproduksjon er ikke tillatt uten etter avtale.
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Krever millioner

TILBAKE
Oslo kommune
mener SOS Rasisme
i flere år oppga for
høye medlemstall.
Nå krever de at organisasjonen betaler
tilbake 2,2 millioner
tilbake.

SOS RASISME
Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Etter råd fra kommuneadvokaten
krever Oslo kommune nå tilbake
2 252 783 kroner. Betalingsfristen
er to uker fra kravet er mottatt.
– Vi krever nå tilbake 75 prosent av utbetalingene SOS Rasisme fikk i 2008 og 2009,
pluss renter. Årsaken er at vi
under en kontroll i februar oppdaget at mange medlemmer ikke hadde meldt seg inn selv, sier
avdelingsdirektør Lars Inge
Merok Olsen til Dagbladet.

FØLGER SAKEN: Direktør
Gro Balas i
Kulturetaten i
Oslo.

INNKREVER:
Avdelingsdirektør Lars
Inge Merok
Olsen.

Oslo kommune varslet i mars at
de ville kreve tilbake 750 000 kroner. Beløpet er nå tredoblet og renter er medregnet. SOS Rasisme
oppga i 2009 at de hadde 1583 tellende medlemmer 1598 i 2008.
Disse utløste 715 kroner hver i
støtte fra kommunen.
Totalt er kravene mot SOS Rasisme fra ulike støttegivere nå på
over 17 millioner kroner.

Uten spor

Etter staten og Landsrådet for
norske barne- og ungdomsorganisasjoner har Oslo kommune vært

en stor økonomisk bidragsyter til
SOS Rasisme i mange år. Organisasjonen har lenge arrangert «17.
mai for alle» i Kubaparken i hovedstaden.
Da Oslo kommune i vinter
kontrollerte medlemsregisteret i SOS Rasisme, klarte de ikke å finne de registrerte personene i Folkeregisteret.
Mer enn 200 oppførte medlemmer ble sjekket i en stikkprøvekontroll.

Nekter for triksing

SOS Rasisme avviste i mars funnene som ligger til grunn for vedtaket om å kreve tilbake pengene.
– Folk eksisterer i virkeligheten selv om de ikke er i Folkeregisteret. Det er heller ikke et
krav at de skal være oppført
der, uttalte hovedkasserer Kjell
Gunnar Larsen.
Dette ble kontant avvist av Skatteetaten, som har ansvar for å vedlikeholde Folkeregisteret.
– Alle født eller bosatt i Norge skal finnes i Folkeregisteret,
sa rådgiver Anette Bjerke.

Nyhet
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FØLG SAKEN
Medlemstriksing
i SOS Rasisme

h Staten, Oslo kommune og
Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjonen
startet i 2009 og 2010 en
gransking av SOS Rasisme.
h De tre instansene mener å ha
funnet for høye medlemstall,
investeringer i eiendommer
med penger bevilget til antirasistisk arbeid og fiktive identiteter i medlemsregisteret.
h Nå kreves SOS Rasisme for
over 17 millioner kroner totalt.
Kravene kan stige.
h SOS Rasisme mener de ikke
har bedrevet medlemsjuks og
at investeringene i eiendom
ikke var i strid med regelverket.
h Dagbladet har avslørt og
dokumentert hvordan medlemmer av det kommunistiske
partiet Tjen Folket innehar
flertallet av de høyest lønnede
og viktigste posisjonene i organisasjonen.
Barne- og familieminister Audun Lysbakken (SV) har koblet inn
politiet for å vurdere om SOS Rasisme har brutt norsk lov.
Departementet krever nå tilbake minst 5,2 millioner kroner, fordi de mener SOS Rasisme i flere år
har innrapportert oppblåste medlemstall og dermed fått for mye i
statlig støtte.

PÅ TALERSTOLEN: Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko talte til befolkningen på
uavhengighetsdagen i går.
Foto: Scanpix

Arrestert for
ivrig applaus

Flere opposisjonelle i Hviterussland ble i går pågrepet for å ha
klappet entusiastisk på «feil»
tidspunkt da landets president
talte.
Like etter at Hviterusslands
autoritære president Aleksandr
Lukasjenko innledet sin tale på
landets uavhengighetsdag, begynte opposisjonelle å klappe
ironisk for sin leder.
Dermed grep politiet inn og
pågrep flere opposisjonelle, blant
dem landets tidligere president
Stanislav Sjusjkevitsj.
Den nokså marginale demokratibevegelsen i landet har fått
vind i seilene den siste tida på
grunn av den økonomiske krisen
som rammer landet.
Den kan føre til at også andre
gruppe av befolkningen viser
større interesse for å protestere
mot Lukasjenko-regimet.
(NTB)

Se kommentar på side 3
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SOS Rasisme
blir anmeldt
for bedrageri
Etterforskningen i norgeshistoriens største sak om
medlemstriksing kan starte i
høst.
Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har politianmeldt
SOS Rasisme for bedrageri og falsk
forklaring
overfor
offentlig
myndigheter.

Snart 20 mill.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt
en anmodning om etterforskning
av SOS Rasisme, sier konstituert
politimester Trond Sekkingstad i
Haugaland og Sunnhordland
politidistrikt til Dagbladet.
SOS Rasisme har hovedkontor i
Haugesund kommune.
Departementet mener SOS
Rasisme har oppgitt over
30 000 for mange medlemmer
over minst to år. Kravene mot
SOS Rasisme nærmer seg
20 millioner kroner.

– Lager kulisse

sto omspent av flammer bare sekunder etter at hobbypiloten med vilje fløy rett inn i stua hjemme hos sin mor. Men han klarte ikke å gjennomføre
inne, men trolig ute i hagen, og reddet dermed livet.
Foto: Walter Bieri/EPA/Scanpix.

SOS Rasisme er uenige.
– I begrunnelsen som gis fra
departementet settes det fram en
rekke påstander som ikke holder
mål, andre forhold rotes også inn
for å forsøke å lage en kulisse som
skal vise noe annet enn virkeligheten, skriver hovedkasserer Kjell
Gunnar Larsen til Dagbladet.

56

Meninger

Debatt
ONSDAG 20. JULI 2011
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Debattredaksjonen i sommer:
Mikal
Hem

Cornelia
Kristiansen

Debatt- og
kronikkansvarlig

SEND INNLEGG TIL
debatt@dagbladet.no

RETT
FRA NETT
Staten
politianmelder
SOS Rasisme.
Hadde det ikke vært
for at mediene faktisk
har gjort jobben sin i denne
saken så hadde dette aldri
kommet fram. Verken medlemsjukset eller at SOS rasisme egentlig er en dekkorganisasjon for kommunistene i Tjen Folket/RKU.
Martin_K
Hvorfor er jeg ikke
overrasket over at
lederen for SOS rasisme,
politisk korrekthet i forkledning, også er leder for en
kommunistisk organisasjon,
revolusjonær til og med?
Realist8
Kommunister er maktsyke og pengegriske,
og de som såkalt skal hate
kapitalismen, er de verste
kapitalistene selv, akkurat
som de som er imot rasisme
er de verste rasistene selv,
Børre Tafsemester
Bjerkland
Kravene mot SOS
Rasisme/Tjen Folket
er ca. 20 millioner totalt.
Hvis jeg hadde svindlet
staten for 20 mill i moms for
eksempel så hadde jeg sikkert fått 5–7 år i spjeldet,
blitt dømt til tilbakebetaling
og mistet retten til å drive
butikk på livstid. Lurer på hva
Lysbakkens kompiser får?
Andre Solholm
Jeg støtter ikke
anmeldelsen.
Hauk Dyrhaug Aslaksen
Det var på tide! Her er
det på sin plass med
fengselsstraffer på samme
måte som med ungdomspolitikerne som var kreative
med medlemsregistreringen
for en del år siden.
Arnt_T
Personlig syntes jeg
statsstøtte til organisasjoner
er noe tull, ikke minst fordi
det er byråkratisk og åpner
for enorm juks med folkets
penger.
PM

DELTA I DEBATTEN
PÅ DAGBLADET.NO

KRONIKK: 6000 tegn inkl. mellomrom.
HOVEDINNLEGG: 3000 tegn inkl. mellomrom
REPLIKK: 2000 tegn inkl. mellomrom.
KORTINNLEGG: 700 tegn inkl. mellomrom.
Legg ved portrettfoto.

prosent færre mennesker
har omkommet i trafikken
mellom januar og juni
2011, sammenliknet med
samme periode i fjor,
ifølge Statistisk sentralbyrå.

DISKRIMINERING: Audun Lysbakkens såkalte homoengasjement er

Lysbakkens hom
KRONIKK

Dag Øistein
Endsjø

Leder av Menneskerettsalliansen

LIKESTILLINGSMINISTER

Audun Lysbakken liker å kalle
seg homominister. Han framstiller seg selv som alle homoers
venn og har akkurat oppdaget at
også transpersoner er hyggelige
folk.
SV skal ha stor ære for å ha
lansert felles ekteskapslov i Stortinget i 2004, men dette begynner å bli veldig lenge siden.
Som likestillingsminister har
Lysbakken derimot direkte motarbeidet homolikestilling, mens
han synes det er helt greit at
SV-ministrene i andre departementer gir fullstendig blanke i
både homoer og transpersoner.
HVIS HOMOMINISTER skal være
en hedersbetegnelse, er det vanskelig å se hvordan Lysbakken
fortjener den.
Lysbakken brukte homodagene i Oslo som anledning til å
erklære at han har torpedert et
lenge eksisterende lovarbeid for
full likestilling mellom seksuell
orientering, kjønnsidentitet og
-uttrykk og andre diskrimineringsgrunnlag.
STOLT SOM EN HANE erklærte

Lysbakken i stedet at det skulle
bli en egen homo- og transdiskrimineringslov, selvfølgelig
uten å presisere at dette vil bli en
annenrangs lov, med mindre
vern enn den eksisterende
ÆkjønnsÅlikestillingsloven.
Også funksjonsevne, etnisitet,
alder vil fortsatt ha et annenrangs
vern i loven, mens andre diskrimineringsgrunnlag utelates
fullstendig.
DEN DIREKTE foranledningen
for Lysbakkens homosvik synes å
være sterkt press fra LO og et par
mindre kvinneorganisasjoner,
som slett ikke ønsker at andre
diskrimineringsgrunnlag skal få
like sterkt vern som kjønn.
Det mer grunnleggende problemet er at Lysbakken ikke klarer

Havnelageret, Langkaia 1, 0150 Oslo.
Postboks 1184, Sentrum, 0107 Oslo.
Sentralbord: 24 00 10 00

å se at diskriminering er et generelt fenomen, at det er like
alvorlig uansett på hvilket
grunnlag man blir diskriminert.
En kort titt på Likestillingsdepartementets nettsider, demonstrerer departementets
åpenbare mangel på helhetlig
forståelse. Mangfold og inkludering er tilsynelatende bare et
etnisk anliggende, likestilling
gjelder i all hovedsak bare kjønn.

LIKESTILLING og mangfold
gjelder åpenbart ikke homofile og
funksjonshemmede. Disse gruppene presenteres i stedet som
problemer i seg selv. Alder og
andre mindre diskrimineringsgrunnlag er fullstendig usynliggjort.
SELV OM HAN ER regjeringens
koordineringsansvarlig for homo- og andre likestillingsspørsmål, tolererer Lysbakken likevel
at andre SV-ministere systematisk ignorerer homoer og andre.
Etter å ha blitt rystet av et
TV-innslag, initierte kunnskapsminister Kristin Halvorsen en omfattende
satsing mot antisemittisme og rasisme i skolen. Men bare mot disse
fordommene.

Det ville derimot vise sammenhengen mellom fordommene.
EN ANNEN av SV-erne Lysbak-

ken lar fare vilt i sin homoignoranse er forskningsminister
Tora Aasland.
Så lenge hun har sittet i stolen
har hun systematisk usynliggjort
alt som har med likestilling og
diskriminering å gjøre, unntatt
akkurat det som gjelder den
sosiale gruppen hun selv tilhører: Hvite, heterofile, ikkefunksjonshemmede, middelaldrende kvinner.
Mens Aasland har brukt store
deler av sin tid på å forsøke å
tvinge gjennom en så radikal
form for kvinnekvotering som
selv EFTA-domstolen har dømt
som kjønnsdiskriminerende, har
hun ikke løftet en finger for å
gjøre noe med tradisjonell underrepresentasjon eller systemisk diskriminering av funksjonshemmede, homofile, transpersoner, etniske minoritetspersoner eller personer med lavere
sosial bakgrunn.

DETTE ER EN konsekvent politikk som hun
også setter pris på hos
andre. Da Universitetet i
Bergen i 2007 offisielt
avskaffet sin likestillingsHADDE IKKE Dagspolitikk for å slippe å
Likestilling
revy-innslag vært Halutvide sitt likestillingsvorsens primære kilde
arbeid til å gjelde annet
gjelder i all
til hva som skjer ute i
enn kjønn, belønnet
hovedsak
skolegården, ville hun
Aasland dem med selvesbare
lett ha fått med seg at
te Likestillingsprisen.
«homo» er og blir
Lysbakkens såkalte
kjønnslikeskjellsord nummer én,
homoengasjement er
stilling.
at unge funksjonssyltynt og amatørmessig.
hemmede ofte er helt
Han er akkurat som den
nederst på den harde sosiale
heterofile venninna som synes
rangstigen, at mange barn og
det er så gøy å henge med homoungdom er blitt så mobbet for å
file fordi de er «så frigjorte, kule
være homo at de har byttet skole,
og alternative lissom», men hvis
at en del funksjonshemmede er
forståelse av hva dette egentlig
så marginalisert i klasserommet
dreier seg om er så grunn at hun
at de har støttekontakt.
like gjerne kan støtte homofobe
utspill bare fordi hun ikke vet
HELLER IKKE LYSBAKKEN påbedre.
pekte at å utvide satsingen mot
Akkurat som den arketypiske
rasisme i skolen til også å gjelde
heterovenninna, er Lysbakken
homofobi, transfobi, fordommer
alltid der når det er gøy å være
mot funksjonshemmede og
med homoene, som under Skeive
andre grupper, på ingen måte
dager, men fraværende når det
ville skade fokuset på rasisme.
gjelder.

Åpent man.–fre. 07.00–16.00
Stengt lør., søn. og helligdager.
Redaksjonen direkte: 24 00 03 10
Vaktsjef direkte: 24 00 03 60
Fotodesk direkte: 24 00 09 00
E-post: pictures@dagbladet.no

Dagbladet.no direkte: 24 00 00 07
E-post: nettred@dagbladet.no
Telefax: Dagbladet: 24 00 00 01
Dagbladet.no: 24 00 01 01
E-post: sentralbord@dagbladet.no
Tips og digitalfoto: 2400@db.no

INGEN HOMOVENN: Audun Lys
Lysbakken alltid der når det er gøy
fatteren.
NÅR DET GJELDER Lysbakkens
grunnleggende forståelse av
andre diskrimineringsgrunnlag
han har ansvaret for, som for
eksempel funksjonsevne, synes
den å være enda mindre. Lysbakken har ennå til gode å gå i den
funksjonshemmede stolthetsparaden og har på ingen måte
signalisert at han ser seg selv som
funksjonshemmetminister, selv

Kundeservice: 800 30 100
E-post: kundeservice@dagbladet.no AS
Dagblad-Trykk: 67 98 94 23
Dagbladet forbeholder seg retten til
å distribuere innsendte innlegg i
elektroniske formater.
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Nytt magasin
i Dagbladet
MOTE / SHOPPINGGUIDE / KONKURRANSER

GLISSENT: Bildet er fra SOS Rasismes landsmøte på Lørenskog i 2010. oppmøtet var så som så. Organisasjonen hevder de har 40 000 medlemmer. Langt fra alle tror det tallet er reelt.
Foto: Sigurd Fandango

SOS Rasismes
medlemslister skal
endevendes, i
norgeshistoriens
største sak om
medlemsjuks.

SOS RASISME
Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Espen Sandli

esan@dagbladet.no

HAUGESUND: SOS Rasisme
hevder selv å ha rundt 40 000
medlemmer. Sannheten er at de
aller fleste er blitt meldt inn av familie eller venner, uten selv å få
vite om det. Eller at personene
aldri har eksistert.
Ordningen med disse såkalte
«familiemedlemmene» er kjernen
i rettssaken som nå pågår mot
SOS Rasisme i Haugesund. Støttegivere mener det er juks som
ligger bak - med med mål om
hente ut mest mulig penger. SOS
Rasisme mener deres praksis er
innenfor regelverket.

Flere byer

Dagbladets funn baserer seg på en
gjennomgang av over 1000 registrerte medlemmer i SOS Rasisme. Den viser at bare én av tre
har meldt seg inn selv. Resten har
blitt meldt inn av andre, trolig
uten å vite det selv. De 16 lokallagene Dagbladet har sjekket er
spredt utover hele landet: I Haugesund, Skien, Kongsberg, SørTroms, Bodø, Levanger, Trondheim, Malvik, Fræna, Oslo, Ski,
Fagerli asylmottak, Otta og Lillehammer har samme tendens.
Tallene er fra 2008, men SOS
Rasisme sier selv at de praktiserer
det samme systemet i dag.
– Dette er en langt høyere
andel familiemedlemmer enn
SOS Rasisme selv har opplyst
om tidligere, sier fungerende
generalsekretær
Martin

To av tre har

IKKE
meldt seg inn

Østerdal i LNU, til Dagbladet.
Flere av etternavnene som
går igjen i SOS Rasismes medlemsregister finnes det få av i
Norge. Ifølge Folkeregisteret
og Statistisk sentralbyrå ofte
færre enn hva det forekommer
i SOS Rasismes registre.
Dagbladet har ved flere anledninger avslørt en rekke falske
identiteter i SOS Rasismes medlemsregister.

Tause sjefer

Hvorfor virkeligheten slett ikke
stemmer overens med SOS Rasismes register vil verken leder
Trond Torbjørnsen eller hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen uttale seg til Dagbladet om.
Denne uka kjemper Landsrådet
for Norges Barne- og ungdomsorganisajoner (LNU) og SOS Rasisme i retten om 9,7 millioner kroner. LNU krever tilbake millionstøtten de har utbetalt, fordi de
mener SOS Rasisme opplyste for
høye medlemstall og har misbrukt pengene.
SOS Rasismes advokat Peter
Skarbøvig mener saken ikke
handler så mye om hvilke overtramp organisasjonen kan ha
gjort.

Vi mener at det ikke finnes noe
rettslig grunnlag for kravet fra
LNU.

SOS Rasismes advokat Peter Skarbøvig

-faktor
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Inger Lis
på et politisk comeback:

Jeg trenger
ikke rampelyset

10 drømmereiser på hesteryggen

DETTE ER SAKEN
Medlemsjukset

h SOS Rasisme kreves for
over 17 millioner kroner totalt
fra ulike bevilgere. Kravene
kan stige.
h Staten, Oslo kommune og
Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjonen
(LNU) startet i 2009 og 2010
en gransking av SOS Rasisme.
h Alle mener å ha funnet for
høye medlemstall, investeringer i flere eiendommer
med penger bevilget til antirasistisk arbeid og fiktive
identiteter i medlemsregisteret.
h Dagbladet har avslørt og
dokumentert hvordan medlemmer av det kommunistiske
partiet Tjen Folket innehar
flertallet av de høyest lønnede
og viktigste posisjonene i
organisasjonen.

– Vi mener at det ikke finnes
noe rettslig grunnlag for kravet fra LNU, sier Skarbøvig.
Han sier også at medlemsregisteret som er forelagt retten ikke
er relevant for rettssaken. LNU
har saksøkt SOS Rasisme over
funn for grunnlagsårene 2005 og
2006, mens medlemstallene de
har fått forelagt er for 2007 og
2008.

Lag noe
godt med
elgkjøtt
Carina (28) var utbrent:
Nå er hun sin egen sjef

Kjøp Dagbladet på torsdag!
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Meninger

KVITRET

SOS Rasisme møtte i retten,
anklaget for medlemsjuks
og misbruk av pengestøtte.

Historieløshet
i Dagbladet
Carsten Carlsen
Sverre Lunde

Medlemmer i skøyteforeningen
Bjarne Frangs venner

I Trivial Pursuit-spalten 24.
oktober spørres det: «Hva
het skøyteløperen som
satte verdensrekord på
Frogner med 2.17,4 på
1500 meter i 1912?» Her
har man på komprimert
plass fått inn to feil. Riktig
svar er Oscar Mathisen,
men det skjedde i Davos
og i 1914. Det er velkjent at
Oscar Mathisens store
tragedie var hans sinnsforvirrede kone. Arne Skouen
har i sin selvbiografi skildret hvordan han som journalist i Dagbladet alltid
fikk direkte føling med fru
Mathisens sinnslidelse når
han omtalte 2.17,4-løpet.
Løpet er med andre ord
nært knyttet til Dagbladets historie. Da er det
trist at det kan omtales så
til de grader feilaktig i
avisens egne spalter.

Enda flere
barnehager
Kjetil Kjernsmo

Ph.d. Research Fellow, Semantic
Web

Regjeringen har foreslått å
fjerne tilskuddet til bygging av barnehager. Dette
bør videreføres et par år
til, ettersom det ikke reelt
er full barnehagedekning.
Mine barn er født etter 1.
september, og min pappaperm går mot slutten. Fra
bydelen har jeg fått høre at
«det nytter ikke å mase,
hvis dere får plass får dere
høre om det, hvis ikke
hører dere ingenting». Når
vi ikke har rett på plass,
blir det vanskelig å planlegge framover.
Kommunen vi skal flytte
til har utelatt den største
utbyggingen av eneboliger
i sine langtidsplaner. Dermed kommer det nok
noen ubehagelige overraskelser som kommer til
å gå ut over oss småbarnsforeldre, så ei heller
her er det reelt full dekning. Med statlig tilskudd
kunne foreldrene i området selv ha bygget en ny
barnehage og løst problemet.
Kristin Halvorsen har
gjort en flott jobb med
barnehagene, men jeg
ønsker et svar: Hvorfor
står du ikke løpet helt inn?

ONSDAG 26. OKTOBER 2011

To av tre medlemmer i
SOS Rasisme har ikke
meldt seg inn, melder Dagbladet. Ikke ulikt Den norske
kirke, der altså.
@AndUlv
Folk klager på SOS Rasisme, men hva med Den
norske kirkes medlemssvindel?
@boombadila
Det trengs ikke foreldresamtykke for å bli meldt
inn i SOS Rasisme, da.
Det kaller jeg service, altså!
@Ninanjah
To av tre har ikke meldt
seg inn selv i SOS Rasis-

me. Mange navn er forfalsket
og Veranda er sikkert medlem,
og.
@torjh
Dagbladet får ofte fortjent
kritikk for flåsete forsider,
men måten de har bidratt til å
rulle opp skandalen i SOS Rasisme er prisverdig.
@ahogalmen
Den gode nyheten med
SOS Rasisme, er at de
heldigvis har gått fra væpna
revolusjon til snylting av statsstøtte.
@johnbildoy
Lurer på om ikke hele SOS
Rasisme-saken kunne

vært unngått om Tjen Folket
hadde brukt sitt fulle navn: Tjen
Penger På Folket.
@renatheer
Det at SOS Rasisme får
folk til å melde inn familie
og andre har de sikkert lært av
kirka.
@arnehgr
Meldte meg ut av SOS
Rasisme for lenge siden.
Av gode grunner.
@AmalieAntonsen
Organisasjonens leder
innrømmer i retten at
bokstavene SOS i SOS Rasisme
egentlig står for Snyt Og Svin-

del, melder avisene. Drømmenyheter.
@Mannsutvalget
Var selv med i SOS Rasisme en gang. For alt jeg
vet kan det hende jeg er det
fortsatt.
@linnheleneloken
SOS Rasisme burde gitt 1
krone per medlem til
TV-aksjonen de også, så hadde
vi fått inn 100 millioner ekstra.
@BTHansen

Taper én million på å stå til 70 år
SAMORDNINGSTEKNIKKEN

Erik
Orskaug
Sjeføkonom i Unio

PENSJON: Regjeringen har mot
arbeidstakerorganisasjonenes
vilje trumfet igjennom strenge
samordningsregler for de offentlig ansatte som velger å jobbe etter 67 år. Reglene er så strenge at
tapene kan bli så store som én
million kroner som pensjonist,
hvis du velger å ta ut folketrygd
fra 67 år og fortsette i jobb.
Og reglene er strengere for dagens 67-åringer og de eldre årskullene enn for yngre årskull.
Regjeringen må ta ansvaret for
at en del nå vil velge å slutte i offentlig sektor ved 67 år, ta ut full
tjenestepensjon og heller søke
jobb i privat sektor. Offentlig
sektor kan tape viktig kompetanse og erfaren arbeidskraft.
DET VAR MOT protestene fra en

samlet arbeidstakerside Stortinget la inn negative arbeidsinsentiver for de offentlig ansatte som
tar ut folketrygd fra 67 år og
fortsetter i jobb. I en felles høring i mai 2010 uttalte LO-kommune, LO-stat, Unio, YS og
Akademikerne at regjeringens
forslag til samordningsregler var
«inkonsistent, og ikke i samsvar
med avtalen» (pensjonsavtalen
av 2009).
Videre uttalte organisasjonene at «folketrygd fra 67 år kombinert med arbeid, og seinere uttak av tjenestepensjon gir mindre i samlet pensjon, enn å ta ut
alt ved 67 år».
For å spare penger på de som
jobber lenger enn 67 år blander
regjeringen sammen den nye
folketrygdens uttakslogikk med
bruttoordningens ytelseslogikk
og retten til en full pensjon fra
67 år.

som regjeringen har valgt rammer de eldste årskullene hardt.
En offentlig ansatt med 530 000
kroner i lønn, som tar ut full tjenestepensjon fra 67 år, vil få en
årlig pensjon på 366 000 kroner.
Lever denne personen til 83
år, blir samlet pensjonsutbetaling 5,9 mill. kroner. Tar den ansatte ut folketrygd fra 67 år, men
jobber videre til 70 år, blir folketrygdutbetalingen i hvert av disse tre åra 285 000 kroner og årlig
pensjon fra 70 år 313 000 kroner.
Samlet pensjonsutbetaling fra
67 år og livet ut blir da 4,9 mill.
kroner. Den som jobber lenger,
men tar ut folketrygd fra 67 år
taper med andre ord én million
kroner i pensjon på å jobbe tre år
til for en offentlig arbeidsgiver.
Å KUNNE JOBBE etter 67 år er

viktig for dem det gjelder, likevel hører disse problemstillingene med til «luksusdelen» av alle
de pensjonsutfordringer vi står
overfor. I Unio er vi tilfreds med
at bruttoordningen gir to tredeler av sluttlønn i pensjon. Den
videreførte tjenestepensjonsordningen er tilpasset yrkesmønstrene i offentlig sektor.
Mange slitne kvinner i tunge
omsorgsyrker er sikret en god
pensjon selv om de må gå av tidlig, og folk med lang utdanning
straffes ikke fordi muligheten til
å få mange opptjeningsår er
mindre.
Regjeringen bør derimot legge til rette for at de som vil jobbe
etter 67 år kan gjøre dette uten
store tap i samlet pensjon.

Offentlig sektor
kan tape viktig
kompetanse.

LØNNER SEG IKKE: »Regjeringen må ta ansvaret for at en del nå
vil velge å slutte i offentlig sektor ved 67 år, ta ut full tjenestepensjon og heller søke jobb i privat sektor», skriver artikkelforfatteren.
Illustrasjonsfoto: Erlend Aas/Scanpix

Lysbakkens ammetåke
Laila Marie
Reiertsen (Frp)
Stortingsrepresentant

LIKESTILLING: Statsråd Audun
Lysbakken kaster en brannfakkel inn i livene til mange foreldre ved å ville skape en trend om
at amming bør og kan avsluttes
på et tidlig tidspunkt til fordel
for arbeid og likestilling.
Det er vel og bra at han nevner
ordet valgfrihet i samme stund,
det er nemlig noe som ikke er
vanlig fra den kanten. Han har
kanskje i sin egen permisjonstid
oppdaget at valgfrihet er bra?
SOM MAMMA til fire og beste-

mor til fem har jeg lenge vært
med i ammesnakkisen. Både
gjennom å ha ammet selv, alt fra
tre til 18 måneder, og ikke minst
hvordan man ble oppfordret til
amming slik som da de to minste ble født på nittitallet – fra man
noen år tidligere mente det ikke
var så viktig.

JEG MENER AT amming må sees
på helhetlig, på en slik måte at
det ikke fremstilles som om det
bare er amming som er avgjørende for at barnet skal vokse og
ha det bra.
Det påvirkes også av familiesituasjonen, og spesielt av at
mor er frisk i etterkant av en
fødsel. Noen trenger faktisk lang
tid på å restituere seg fysisk og

psykisk etter en fødsel. Statsråd
Lysbakken har tydeligvis hatt en
mønsteropplevelse med sin
kvinne etter fødsel, men slik er
det ikke for alle.

SAMFUNNET har i dag oppnådd
det maksimale når det gjelder å
få flest mulig til å amme. Det er
bra. Selv om vi skal ha den største respekt for de som må ty til
flaske og morsmelktilskudd. Likevel skal man ikke kimse av at
det er individuelle behov som
må styre når man igjen skal ut i
arbeidslivet. Dette må være opp
til hver enkelt familie.
Derfor ønsker jeg Audun Lysbakken velkommen til å støtte
Frp's familiepolitikk – der valgfrihet står i fokus.

Dagbladet i går.
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FAKTA
Dette hevder LNU at de fant:
h Falske identiteter.
h Personer ført opp flere ganger.
h Personer ført med for lav fødselsdato,
for å utløse pengestøtte.
h Registrerte medlemmer som ikke har
betalt kontingent.
h Registrerte medlemmer som aldri har
meldt seg inn.
h Ifølge LNU er det bevisst juks, utført
over tid for å føre støttegiverne bak lyset.

LAPP PÅ LAPP: Assisterende generalsekretær Synnøve Seljeflot i Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) står bak permene med medlemsregisteret for 2007 og 2008. LNU krever tilbake støtten til SOS Rasisme for 2007 og 2008, som var på 9,7 millioner kroner.
Foto: Jacques Hvistendahl

SOS Rasisme ankom retten med
37 000 personer i
medlemslistene.
Granskere mener de
må fjerne 9 av 10.

MEDLEMSJUKS
Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Espen Sandli

esan@dagbladet.no

HAUGESUND: Assisterende generalsekretær i LNU, Synnøve
Seljeflot har brukt tre år på å komme til bunns i SOS Rasismes innfløkte medlemsregister, organisasjonsstruktur og hemmeligholdte
pengestrømmer.
I går tok hun et knusende oppgjør i Haugaland tingrett med en
organisasjon hvor medlemsregisteret enten er helt ute av kontroll
eller er konstruert for å skjule
massivt juks.
Seljeflot har lang erfaring med
forvaltning fra blant annet Kristen idrettskontakt og Fredskorpset.
Fra vitneboksen strippet
hun SOS Rasisme for medlem-

Stripper SOS Rasisme for

32 000

MEDLEMMER

mer - i tusentall. Seljeflot er ikke i tvil.
– Vi har funnet juks flere
steder.

28 i ett hus

Gang på gang dokumenterte hun
det LNU mener er omfattende og
systematisk medlemsjuks, med
mål om å lure til seg penger som
skulle kommet andre til gode.
– Her er et litt morsomt eksempel. I dette huset i Horten hevder

SOS Rasisme at det bor 28 personer som er medlem av SOS Rasisme og som alle er i familie. Til
tross for flere ulike etternavn, sa
Seljeflot, mens hun viste fram et
utdrag fra medlemsregisteret og
et bilde tatt av huset.

- Fruen hadde flyttet

Den aktuelle adressen er Edvard
Griegs gate 2. Dagbladet tok i går
kveld kontakt med både eieren og
en nabo for å sjekke saken.

– Jo da, jeg har 28 karer som
leier i kjelleren, men ikke si
det til noen, svarer huseier
Ronny Stensrud lattermildt,
når Dagbladet ringer.
Ingen av de 28 navnene Dagbladet leser opp har ifølge eier
bodd i huset.
– Nei seriøst, det hadde blitt
litt trangt og fruen hadde nok
flyttet ut. Jeg har bodd her i ni
år og har ikke sett noe til dem.
Og ikke noe liknende i nabola-

get heller, sier Stensrud.
Det samme sier husets tidligere
eier, Tom Knutsen, som er nærmeste nabo og bor i Edvard
Griegs gate 2a.

Maks fem tusen

Fungerende generalsekretær
Martin Østerdal sier LNU vil
legge fram bevis for at det reelle medlemstallet ikke er rundt
40 000, men snarere 5000.
– LNU vil bevise at det fantes et
sted mellom tre og fem tusen tellende medlemmer i SOS Rasisme
i 2008, og ikke 37 000 tellende
medlemmer, som SOS Rasisme
både rapporterte inn og mottok
pengestøtte for, sier han.
– Vi har da luket ut alle identitetene som er falske, ført opp
flere ganger, har feil fødselsdato, mangler sentrale opplysninger, ikke har betalt kontingent eller er ført i strid med
retningslinjene, sier Østerdal.
Selv da mener han det fortsatt
er tvilsomme medlemmer igjen:
– Vi klarer ikke å slå det fast
mer presist enn at det fremdeles
er en differanse på et par tusen,
fordi listene har så mange feil og
mangler generelt, sier Østerdal.
Daglig leder Kjell Gunnar Larsen i SOS Rasisme ville i går ikke
svare på Dagbladets spørsmål.

– Nei, så hyggelig å være 16 år igjen

Ifølge SOS Rasisme er denne
mannen 16 år gammel. Og
alle nordmenn med hans
etternavn meldt inn.

HAUGESUND (Dagbladet): SOS
Rasisme har åtte medlemmer
med etternavnet Ovind, viser
medlemslister Dagbladet har lest.
Det er like mange Ovind som det
bor i hele Norge.
Jan Flytitter Ovind (56) ler så
han rister når Dagbladet ringer for
å opplyse om at han er oppført
som medlem av SOS Rasisme.

– Det har jeg aldri vært, sier
han.
Ifølge SOS Rasismes medlemslister er den erfarne VG-journalisten 16 år gammel.
– Nei, så hyggelig. Men jeg føler meg jo ikke akkurat så ung, sier
Ovind.
Ifølge Jan og kona Lisbeth er
navnene SOS Rasisme oppgir å ha
som medlemmer blant familien
Ovind, et sammensurium av ikke-eksisterende personer og feilinformasjon.
Ett av få navn Ovind kjenner

igjen som reelt er faren sitt: Wilhelm R. Ovind. Samfunnsdebattanten fra Drammen døde i 2009,
85 år gammel.
Jans kone Lisbeth står ikke i listene fra 2008, men fikk brev om
at hun var medlem for et par år siden.
– Jeg ringte SOS Rasisme og ba
dem slette meg med en gang. De
er jo bare ute etter å lure til seg offentlig støtte, sier hun.
SOS Rasisme avviser alle påstander om medlemsjuks og hevder det er ledd i en heksejakt.

«MEDLEMMER»: VG-journalist Jan Flytitter Ovind (56) og kona
Lisbeth.
Foto: Privat
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Herjer for millioner

Hele villaen måtte
totalrenoveres etter
rotteangrep.
Det ga huseier hodepine og kostet forsikringsselskapet 2,5
millioner kroner.
Flere skadedyrfirma
kan konstatere økt

rotteplage. Det tilskrives ikke minst mange
milde vintre: Flere
rotter overlever.
Ei enkelt gravid rotte
i teorien kan være
opphav til en familiegruppe på rundt 60
individer, og det bare i

Eksplosjon på skole

løpet av fire måneder.
Åpninger i grunnmur, kabel- og kloakkgjennomføringer, lufteluker uten sikring med
stålnett er ensbetydende med å invitere rotta
til bords. Råd: Tett
dem!
(NTB)

En 9. klassing i Flekkefjord er innlagt på Stavanger universitetssjukehus med andregrads forbrenning på
hender og ansikt.
Han skal ha tatt seg inn
på skolen sammen med
andre 9. klassinger. De
brøt opp ei dør til kjemisalen, og skal ha tatt

med seg kjemikalier
som siden eksploderte,
skriver Agder.
Deler av skolen har
stått åpen i helga på
grunn av et turnarrangement. Medlemmer i
turnforeningen skal ha
hørt et kraftig smell ved
18.30-tida lørdag.
(NTB)

Uføre Kjell Gunnar

GJØR
ALT
Uføre Kjell Gunnar
Larsen (55) sier han
jobber fem til ti timer
i uka i SOS Rasisme,
selv om han har de
fleste og mektigste
posisjonene i
organisasjonen.

SOS RASISME
Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Espen Sandli

esan@dagbladet.no

HAUGESUND (Dagbladet): SOS
Rasismes sterke mann gjennom
18 år, Kjell Gunnar Larsen (55),
holder et solid grep om flere av de
mest sentrale posisjonene i organisasjonen som inntil nylig hevdet å ha cirka 40 000 medlemmer.
Larsen og SOS Rasisme beskyldes nå for norgeshistoriens største medlemsjuks.

Eiendomsinvestor

Kjell Gunnar Larsen er daglig leder, hovedkasserer, landsstyremedlem, leder av Økonomiutvalget, leder av Haugesund SOS Rasisme, leder av Rogaland SOS Rasisme, daglig leder og styreleder i
Aktivisteiendom AS og revisor
for flere lokallag.
I tillegg er han nestleder i det
kommunistiske
mikropartiet
Tjen Folket, som har plassert en
rekke av sine sentrale folk i verv
og betalte stillinger i SOS Rasisme.
Som valgkomitéleder har
han med stor suksess foreslått
og fått valgt seg selv og en rekke medlemmer av Tjen Folket.
Som styreleder i SOS Rasismes
heleide Aktivisteiendom AS har
Larsen investert nærmere sju millioner kroner i eiendom. Penger
offentlige støttegivere mener

FØLG SAKEN
SOS Rasisme

h Medlemstriksingen i SOS
Rasisme er Norges-historiens
største kjente tilfelle.
h Nå kreves SOS Rasisme for
over 17 millioner kroner totalt
fra ulike støttebevilgere.
h Granskere mener SOS
Rasisme har maksimalt
3500-5000 medlemmer, ikke
nærmere 40 000 som oppgitt.
h Dagbladet har avslørt og
dokumentert medlemstriksing og hvordan medlemmer
av Tjen Folket er plassert i de
høyest lønnede og viktigste
posisjonene i organisasjonen.
skulle gått til lokalt antirasistisk
arbeid.
I Haugaland tingrett denne uka
ville Landsrådet for barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU)
vite hvordan det er mulig for en
uførepensjonist å løse alle disse
oppgavene i en så stor organisasjon.
– Jeg bruker mellom fem og
ti timer i uka på mitt arbeid i
SOS Rasisme, hevdet Larsen i
sin vitneforklaring tirsdag.
Larsen jobbet flere år ved Hydro Aluminium på Karmøy, der
han også var fagforeningsleder.
55-åringen har til Dagbladet opplyst at en ryggskade har gjort ham
80 prosent arbeidsufør. Han kan
derfor ikke ha en større stillingsprosent enn rundt 20 prosent.

… men sier han
bare jobber fem
til ti timer i uka

Leder fra en stol

Larsen leder også det største lokallaget, Haugesund SOS Rasisme. Lokallaget hevdet i 2009 å ha
9500 medlemmer, i en by med
rundt 30 000 innbyggere. «Haugesund-medlemmene» har effektivt sikret Larsens eget lokallag
millioninntekter og stor makt internt.
– De fleste oppgavene får jeg

DEN MEKTIGE MANNEN: Kjell Gunnar Larsen (55) møter for SOS Rasisme i Haugaland tingrett. Her
møter han alene, uten støtte fra ett eneste av de 40 000 medlemmene han har hevdet SOS Rasisme
har.
Foto: Jacques Hvistendahl
løst fra stolen min hjemme, sa
Larsen i sin vitneforklaring.
SOS Rasismes omsetning har
ligget rundt ti millioner kroner i
året. Som hovedkasserer og leder
av økonomiutvalget må Larsen

gjennom året forholde seg til pengefordeling mellom 278 lokallag,
reisedekning og lønnsutgifter.
– Jeg har aldri før sett noen få
til så mye på fem til ti timer i
uka. Han må være utrolig ef-

fektiv, sa LNUs assisterende
generalsekretær Synnøve Seljeflot i sin vitneforklaring.
Larsen har etter gjentatte forespørsler ikke ønsket å kommentere saken.
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HYTTEBRANN:
En person mistet
livet da det begynte å brenne i
en hytte i Innvik
i Sogn og Fjordane. Vedkommende var i går
ettermiddag ikke
identifisert.
Brannårsaken er
ikke kjent. (NTB)

Pizzaselger banket opp av 15 mann
PILEGRIMSFERD:
Titusener av
muslimske pilegrimer er nå
samlet til pilgrimsferd i byen Mekka
i Saudi-Arabia.
Foto: AP/Scanpix

Innehaveren av en
pizzarestaurant i Oslo ble
søndag kveld angrepet.
Han ble banket opp en
gjeng på opptil 15 personer,
ifølge politiet. En person er
pågrepet.
Innehaveren måtte på
legevakta etter at han skal
ha blitt slått med en jern-

NYE TRIKS
AVSLØRT

stang. Kassaapparatet i
pizzautsalget ble tømt, og
gjerningspersonene har
rømt fra stedet.
– Politiet har opplysninger om hvem som kan
være gjerningsmenn, skriver operasjonsleder i Oslo
politidistrikt på Twitter..
(NTB)

MANGE DOKUMENTER: Kjell Gunnar Larsen (t.h.) i samtale med sin advokat, Peter Skarbøvig, under rettssaken mot SOS Rasisme i Hageusund.

Foto: Erling Hægeland

FØLG SAKEN
Medlemstriksingen i SOS Rasisme
h Norges-historiens største kjente tilfelle
av medlemstriksing.
h Nå kreves SOS Rasisme for over 17 millioner kroner totalt fra ulike støttegivere.
Kravene kan stige.
h Støttegivere har funnet for høye medlemstall, investeringer i flere eiendommer
med penger bevilget til antirasistisk arbeid
og fiktive identiteter i medlemsregisteret.
h SOS Rasisme mener de ikke har bedrevet
medlemsjuks og at investeringene ikke var
i strid med regelverket.
h Dagbladet har avslørt og dokumentert
hvordan medlemmer av det kommunistiske partiet Tjen Folket innehar flertallet
av de høyest lønnede og viktigste posisjonene i organisasjonen.

29 fikk lønn - men arbeidsgiveravgiften ble droppet

SOS Rasisme lønnet
personer med
flere hundre tusen
kroner uten å betale
arbeidsgiveravgift.

SOS-RASISME
Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Espen Sandli
esa@daghbladet.no

HAUGESUND (Dagbladet): SOS
Rasisme har 29 ansatte lønnet
gjennom et lokallag, og har på den
måten unngått å betale arbeidsgiveravgift for dem i minst ett år.
Det kom fram i Haugaland
tingrett i går, da daglig leder og tillitsvalgt Kjell Gunnar Larsen ble
konfrontert med flere funn i or-

ganisasjonens regnskaper og bilag
for 2008. Rettssaken mellom
støttegiveren Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og SOS Rasisme går
på andre uka. LNU har saksøkt
SOS Rasisme for 9,7 millioner
kroner, for blant annet omfattende medlemsjuks.
Nå kommer helt andre sider
ved organisasjonens drift til syne.
Flere skatteeksperter Dagbladet har snakket med karakteriserer oppførselen som er
lovbrudd.

Larsens eget lokallag

Det var lokallaget der Larsen selv
er leder, Haugesund lokallag, som
sto for de ovennevnte lønnsutbetalingene i 2007 og 2008. Blant
annet har lokallaget utbetalt ham
selv hele 40 000 kroner, noe

LNUs advokat Steffen Brandstad
spurte ut Larsen om.
– Fikk du honorar de åra?
– Vet ikke, svarte Larsen.
– Jeg kan hjelpe når det gjelder
hukommelsen. Du fikk 40 000
kroner i lønn fra Haugesund SOS
Rasisme i 2008.
– Ja, det er slik at alle honorarene jeg fikk i organisasjonen blir
ca. 70 000 kroner i 2008. Det er
trukket i skatt og det er rapportert
inn, svarte Larsen.
Dagbladet har dokumenter

Det spiller ingen
rolle hva han
kaller det. Har
han fått en utbetaling,
så er det lønn. Lars Fallan,

professor i bedriftsøkonomi ved
Handelshøyskolen i Trondheim.

som viser at de øvrige 30 000
kronene kom fra Rogaland fylkeslag. Larsen var, og er, leder der
også.

– Skal betales

Lars Fallan, professor i bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen
i Trondheim, er klar på når det
skal betales arbeidsgiveravgift:
– Når lønna er forskuddstrekkpliktig og de har trukket skatt, så
skal det betales arbeidsgiveravgift
i henhold folketrygdloven, sier
Fallan til Dagbladet.
Han trekker fram ett unntak,
som gjelder små utbetalinger i frivillige organisasjoner. Men maksbeløpet er langt lavere enn de
40 000 kronene Larsen kaller «et
honorar» for tillitsvervet.
– Det spiller ingen rolle hva
han kaller det. Har han gjort en

jobb og fått utbetaling, så er det
lønn som er skattepliktig. Arbeidsgiver skal opplyse til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret om arbeidsforholdet.
Fallan får følge av partner Elin
Sarai i advokatfirmaet PWC Bergen, som i januar forsvarte sin
doktorgrad om arbeidsgiveravgift
ved Universitetet i Bergen.

Lovbrudd

– Loven er klar, det må betales
arbeidsgiveravgift i slike tilfeller, også innen frivillige organisasjoner, sier Sarai.
– På generelt grunnlag kan jeg
si at det er et alvorlig brudd på
loven å ikke betale inn pålagt
arbeidsgiveravgift, sier Fallan.
Dagbladet har rettet flere
henvendelser direkte til Larsen
om saken, men ikke fått svar.
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TENKEPAUSE: Kjell Gunnar Larsen (i midten), hans advokat Arne
Heiestad og Henrik Ormåsen (t.v.) utenfor Haugaland tingrett.
Foto: Erling Hægeland

Vil trekke
egne vitner
SOS Rasismes vitner svarte vidt forskjellig på samme spørsmål
og knyttes til feil i medlemsregisteret av motparten.

SOS RASISME
Tekst: Eiliv Frich Flydal

eliv@db.no

Espen Sandli

esa@dagbladet.no

HAUGESUND/OSLO (Dagbladet): En lang dag i Haugesund
gikk mot slutten i går, da SOS Rasismes advokater ba om ordet.
Advokatfullmektig Peter Skarbøvig ledet selv utspørringen av fem
vitner, alle innhentet for SOS Rasismes i går. Henvendt til dommeren luftet Skarbøvig muligheten for at de kunne trekke et eller
flere vitner fra rettssaken.
– Vi stiller dem jo nøyaktig de
samme spørsmålene, utdypet
han.
– Ja, men dere får ikke de
samme svarene på spørsmålene, kom det raskt fra tingrettsdommer Svein Åge Skålnes,
med et lite smil.
Kommentaren falt i smak hos
saksøkeren, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Deres advokat,
Steffen Brandstad, brukte gårsdagen til å grille vitnene på deres
ulike oppfatninger av reglene som
beskriver hvordan medlemmer
kan verves og store pengesummer som er ført ut av lokallag uten
kasserens viten.

Sentrale spørsmål

Spørsmål som er sentrale for sakens utfall. LNU har saksøkt SOS
Rasisme for 9,7 millioner kroner.
Men også Skarbøvig og hans kollega, advokat Arne Heiestad, dro
på smilebåndene av kommentaren.
– Jeg skal ikke sette noen begrensning på deres vitneførsel.
Dere får bli enige med motparten,
sa dommeren.
Dersom SOS Rasisme dropper
flere av sine egne vitner, vil trolig
LNU opprettholde noen og kreve
at vitneavhør foretas uansett.

Ført opp dobbelt

Blant SOS Rasismes vitner som
ble avhørt i går, var en tidligere
lokallagsleder og kasserer for flere
lokallag på Sørlandet. I et av lagene, Grimstad, er han ført opp to
ganger i medlemslistene fra
2008, og med ulike medlemsnumre.
Det betyr at han høyst sannsynlig er innrapportert to
ganger og at SOS Rasisme har
fått dobbel støtte for ham.
– Og vet du hvem personen Ae
er, spurte Brandstad.
– Nei, det vet jeg ikke.
I medlemslistene til SOS Rasisme står personen med det svært
korte navnet tilsynelatende registrert som et av mannens barn.
Også Ae er det trolig utbetalt
støtte for.
I årsrapporten for Risør SOS
Rasisme er han oppført som kasserer. Lokallaget førte over
50 000 av lokallagets egne midler
til sentralleddet i 2008.
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Ny SOS-gransking
FØLG SAKEN
SOS Rasisme er
Medlemstriksingen
dømt til å betale
h SOS Rasisme er anklaget
over ti millioner
for, er norgeshistoriens største kjente tilfelle.• Nå kreves
kroner for medSOS Rasisme for over 17 millilemsjuks. Nå er en oner kroner totalt fra ulike
støttebevilgere. Kravene kan
ny gransking i
stige.
h Staten, Oslo kommune og
gang.
Landsrådet for Norges barne-

SOS RASISME
Tekst: Eiliv Frich Flydal
eiliv@db.no

Dagbladet avslørte allerede i fjor
falske medlemmer i SOS Rasisme. I går ble organisasjonen dømt
til å betale tilbake 9,7 millioner
kroner til sin tidligere støttegiver
Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU).
Dommen konkluderer med at ledelsen i organisasjonen bevisst
rapporterte inn for høye medlemstall til myndigheter og støttegivere.
«Som retten har påpekt flere
ganger tidligere, måtte de
sentrale personene i SOS Rasisme ha vært fullstendig klar
over at de oppgitte medlemstall og antall lokallag var for
høyt og at støtten som ble utbetalt som følge av dette, også
var for høy.», står det i dommen.
Retten har også idømt SOS Rasisme å betale saksomkostningene på 819 000 kroner, slik at de
totalt må ut med 10,5 millioner
kroner i det er norgeshistoriens
største sak om medlemsjuks.

Ny gransking

Nå er det klart at også studieforbundet Populus, som i en årrekke
har utbetalt store pengesummer
til SOS Rasisme, starter sin egen
gransking. Populus utbetaler støtte basert på organisasjonens egne
opplysninger om avholdte seminarer og antall deltakere.
På tre år har SOS Rasisme
hentet ut 1,4 millioner offentlig kroner fra Populus i studiestøtte, en kraftig oppgang fra
tidligere år.
Forbundet
finansieres
av

og ungdomsorganisasjonen
(LNU) startet i 2009 og 2010
en gransking av SOS Rasisme.•
h Dagbladet har avslørt og
dokumentert hvordan medlemmer av det kommunistiske
partiet Tjen Folket innehar
flertallet av de høyest lønnede
og viktigste posisjonene i
organisasjonen.

Kunnskapsdepartementet og fagetaten VOX.
– Jeg ble orientert om at Populus har startet egne undersøkelser. De ser nærmere på den kraftige økningen i pengestøtten til
SOS Rasisme de siste åra, sier avdelingsdirektør for tilskuddsforvaltning i VOX, Tom Sigurd Sørhus, til Dagbladet.
Undersøkelsene skal bringe på
det rene om det finnes misligheter med listene over deltakere på
seminarene som er rapportert
inn. For å sikre uavhengighet skal
et eksternt byrå skal benyttes til
granskingen.
– Vi forventer å bli orientert
om alle uregelmessigheter i deltakerlister hos studieforbundene,
sier Sørhus til Dagbladet.

Nekter for juks

Blant annet Norsk elevorganisasjon, Frilynt ungdomsforbund,
Juvente og Norges kvinne- og familieforbund er medlemmer i
Populus.
SOS Rasisme nekter for å ha
bedrevet medlemsjuks. De har ikke besvar Dagbladets henvendelser.
Verken daglig leder Jan Heier
eller styreleder Ann-Louis Nordstrand i Populus har vært tilgjengelig for kommentar mandag og
tirsdag.

I RETTEN: Daglig leder i SOS Rasisme Kjell Gunnar Larsen (t.v.) og nestleder Kenneth Fuglemsmo.
Foto: Erling Hægeland
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h Medlemsjuks h Bedrageri h Fa

STARTER ETTE
POLITIANMELDT AV NAV: Daglig leder i SOS Rasisme Kjell Gunnar Larsen (55) ble tidligere i høst anmeldt for trygdesvindel. Nå etterforsker politiet saken.

Politiet i Haugesund
starter nå etterforskning mot
SOS Rasisme for
falsk forklaring og
bedrageri.

SOS RASISME
Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Samtidig åpnes det en egen etterforskning mot daglig leder Kjell
Gunnar Larsen (55) for trygdesvindel.
Kort tid etter at Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) i sommer leste dokumentene som Dagbladet brukte for å
avsløre falske medlemmer og juks i
SOS Rasisme, anmeldte han organisasjonen til politiet for bedrageri
og falsk forklaring.

I ryggen hadde Lysbakken både
regjeringsadvokaten og Økokrim,
som gikk gjennom avsløringene og
departementets egne funn. Dagbladet avslørte en rekke falske
identiteter i SOS Rasismes medlemsregister allerede 7. oktober i
fjor. Ved å innrapportere disse som
ekte medlemmer til staten, utløses
det store summer i pengestøtte.

Også NAV anmeldte

Overfor Dagbladet bekrefter politiet i Haugesund at de nå starter etterforskning av SOS Rasisme og
organisasjonens mektige daglig leder, Kjell Gunnar Larsen (55).
– Både SOS Rasisme og Larsen etterforskes nå av politiet, i
to uavhengige saker. Den første
henger sammen med Barne- og
likestillingdepartementets anmeldelse. Politietterforskningen av Larsen startet etter at
NAV sendte oss en anmeldelse
for at han fikk urettmessig ut-

betalt trygd, sier politioverbetjent Torbjørn Nervik til Dagbladet.
SOS Rasisme har hovedkontor i
Haugesund. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har en egen
gruppe som er spesialisert på økonomisk kriminalitet. I tillegg har
Økokrim tilbudt seg å bistå i etterforskningen.
Mens politiet i Haugesund har
vurdert Lysbakkens politianmeldelse, vant SOS Rasismes tidligere
støttegiver, Landsrådet for Norges
barne- og ungdomsorganisasjoner
(LNU), denne uka fram i retten

Tirsdag 11. mai 2010.
med sitt krav på 9,7 millioner kroner. LNU krevde at SOS Rasisme
tilbakebetalte all støtte de fikk for
to år, og fikk medhold i retten.
Namsmannen har tatt arrest i organisasjonens eiendom.

Knusende dom

I en knusende dom skriver tingrettsdommer Svein Åge Skålnes at
sentrale personer i SOS Rasisme

har vært «fullstendig klar over at de
oppgitte medlemstall og antall lokallag var for høyt og at støtten
som ble utbetalt som følge av dette,
også var for høy. Sentrale personer
i SOS Rasisme har dermed vært i
ond tro da midlene ble utbetalt».
– Jeg er glad for at vi i denne
saken har fått en tydelig avklaring. Jeg håper også at vi med
denne dommen kan hindre at

LØRDAG 12. NOVEMBER 2011
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lsk forklaring h Trygdesvindel

ERFORSKNING
Foto: Jacques Hvistendahl
liknende situasjoner oppstår
igjen, sier Lysbakken til Dagbladet.
Departementet venter på at politiet fullfører etterforskningen, før
de vil kommentere saken ytterligere.
I tidligere saker om medlemsjuks mot Målungdommen og AUF
har flere sentrale personer fått
fengselsstraffer. Dersom politiet
tar ut tiltale vil saken trolig gå i
Haugesund neste år.
SOS Rasismes leder Trond Torbjørnsen (34) og Larsen har ikke
besvart Dagbladets henvendelser
ellers spørsmål om de vil anke saken.

– Trygdesvindel

Larsen (55), som nå under etterforskning for trygdesvindel, har i
mange år vært 78 prosent uføretrygdet på grunn av en ryggskade.

>>> Forts. neste side
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FØLG SAKEN
Medlemstriksingen
h Medlemstriksingen som
SOS Rasisme anklages for, er
norgeshistoriens største kjente tilfelle.
h Nå kreves SOS Rasisme for
over 17 millioner kroner totalt
fra ulike støttebevilgere. Kravene kan stige.
h Staten, Oslo kommune og
Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjonen
(LNU) krever tilbake nær 20
millioner kroner av SOS Rasisme.
h De tre mener å ha funnet for
fikitve medlemstall, investeringer i flere eiendommer
med penger bevilget til antirasistisk arbeid og fiktive identiteter i medlemsregisteret.
h SOS Rasisme mener de ikke
har bedrevet medlemsjuks, og
at investeringene ikke var i
strid med regelverket.
h Dagbladet har avslørt og
dokumentert hvordan medlemmer av det revolusjonære
kommunistpartiet Tjen Folket
innehar flertallet av de høyest
lønnede og viktigste posisjonene i organisasjonen.

HARDT PRESSET: Kjell Gunnar Larsen.

3. mai 2010

4. mai 2010

4. september 2010

6. september 2010

5. mars 2011

11. november 2011

Foto: Jacques Hvistendahl

<<< Forts. fra forrige side
Det har ikke hindret ham fra å holde et solid grep om flere av de mest
sentrale posisjonene i SOS Rasisme, som fremdeles hevder å organisere 40 000 medlemmer.
Kjell Gunnar Larsen er blant
annet:
h Daglig leder
h Ansatt som hovedkasserer (20
prosents stilling)
h Landsstyremedlem
h Leder av valgkomiteen
h Leder av økonomiutvalget
h Leder av Haugesund SOS Rasisme
h Leder av Rogaland SOS Rasisme
h Daglig leder og styreleder i det
heleide Aktivisteiendom AS
h Revisor og leder for flere lokallag
Dabladet har dokumenter som
viser hvordan Larsen har mottatt
lønn fra flere lokal- og fylkeslag i
organisasjonen. Dagbladet kjenner til at anmeldelsen fra NAV er
omfattende. Larsen skal ha avvist
grunnlaget i NAV sin anmeldelse i
samtaler med politiet, men vil ikke kommentere saken.

– Fem til ti timer i uka

Under den sivile rettssaken i Haugaland tingrett i oktober, var LNUs

ETTERFORSKER: Politioverbetjent ved Haugesund politistasjon, Torbjørn Nervik.
Foto: Erling Hægeland

FORNØYD STATSRÅD: - Jeg er
glad for at vi i denne saken har
fått en tydelig avklaring, sier
Audun Lysbakken.

advokat Steffen Brandstad innom
Larsens uføretrygd og aktivitet i
SOS Rasisme. Da Larsen satt i vitneboksen, spurte Brandstad om
hvordan det er mulig for en uførepensjonist å løse så mange oppgaver i det SOS Rasisme beskriver
som «Nord-Europas største antirasistiske organisasjon».
– Jeg bruker mellom fem og
ti timer i uka på mitt arbeid i
SOS Rasisme, hevdet Larsen
under ed.

I et foredrag Dagbladet avslørte
innholdet av i fjor, beskriver Larsen Tjen Folkets posisjon SOS
Rasisme slik:
«Her kan vi svømme som fisken i vannet.» og som et sted «Der
vi kan sette dagsorden - der vår
prioritering gjelder».

Med egne ord

Larsen er også nestleder i kommunistpartiet Tjen Folket, der en
rekke andre personer i SOS Rasismes ledelse og ansatte er aktive.

Sentrale personer i SOS
Rasisme har vært i ond tro da
midlene ble utbetalt.

Fra dommen mot SOS Rasisme i Haugaland tingrett.
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KREVER PENGENE TILBAKE: Statsråd Audun Lysbakken tyr nå til sterkere lut for å få SOS Rasisme til å tilbakebetale midler han mener de har tusket til seg.
Foto: Jacques Hvistendahl

Stevner SOS Rasisme

Statsråd Audun
Lysbakken har ikke
sett noe til pengene
han krevde tilbake etter avsløringer av
medlemsjuks i SOS
Rasisme.

SOS RASISMESKANDALEN
Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Lysbakken stevner nå SOS Rasisme for 6,8 millioner kroner. Barne- og likestillingsdepartementet
(BLD) mener organisasjonen har

fått pengene uberettiget utbetalt,
etter at de oppga for høye medlemstall til en rekke støttegivere
flere år på rad.
I høst krevde BLD tilbake midlene, men SOS Rasisme avviser
både anklager om medlemsjuks
og pengekravene fra en rekke ulike støttegivere som krever tilbake
penger.

– Lurer til seg midler

– Støtteordningene baserer seg på
et tillitsforhold mellom staten og
organisasjonene. Når noen bryter
denne tilliten og lurer til seg midler de ikke har krav på, blir det
mindre midler til fordeling blant
de organisasjonene som følger
spillereglene. Dette er det viktig å

reagere på og si klart ifra om at vi
ikke aksepterer, sier Audun Lysbakken (SV) til Dagbladet.
Dagbladet avslørte allerede i
september 2010 hvordan organisasjonen hadde en rekke
fiktive identiteter i medlemsregisteret.

Etterforskes

I sommer bestemte Lysbakken
seg for å anmelde SOS Rasisme
for bedrageri og falsk forklaring

De lurer til seg
midler de ikke
har krav på.

Audun Lysbakken

til offentlig myndighet. Politiet i
Haugesund etterforsker nå saken.
NAV har også politianmeldt hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen i
SOS Rasisme for å ha mottatt
urettmessige trygdepenger. Denne saken etterforskes også.

Anker

I november ble SOS Rasisme
dømt til å betale tilbake 9,7 millioner kroner til Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).
I dommen skriver tingretten at
«de sentrale personene i SOS Rasisme har vært fullstendig klar
over at de oppgitte medlemstall
og antall lokallag var for høyt og at
støtten som ble utbetalt som følge

DETTE ER SAKEN
Medlemsjuks

h Medlemstriksingen som
SOS Rasisme er anklaget for,
er norgeshistoriens største
kjente tilfelle og involverer
over 30 000 navn.
h SOS Rasisme kreves for
over 17 millioner kroner totalt
fra ulike støttegivere. Kravene
kan stige.
av dette, også var for høy.»
Denne uka ble det klart at
SOS Rasisme anker dommen.
SOS Rasisme har ikke besvart Dagbladets henvendelser om saken.

12

Nyhet

LØRDAG 24. DESEMBER 2011

Slik misbrukte de

PENGESTØTTEN
h Private ferier
h Pass og legemidler
h Reiser for kommunistparti
BETALTE FOR LONDON-TUR: Daglig leder i SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen er også nestleder i kommunistgruppa Tjen Folket, som ble invitert til London. Her er han i Haugaland

SOS Rasismes regnskaper viser at
tillitsvalgte og
ansatte brukte
penger øremerket
antirasistisk arbeid
på helt andre ting.
VEKKER OPPSIKT: Politioverbetjent Torbjørn Nervik, mener
Dagbladets avsløring er interessant for politiet.

– MANGLER DET MESTE: Bilagene vi ser her mangler jo det
meste, sier statsautorisert revisor Terje Tvedt til Dagbladet.

SOS RASISMESKANDALEN
Tekst: Eiliv Frich Flydal
eiliv@db.no

De siste fem åra har SOS Rasisme
mottatt flere titalls millioner kroner i støtte. Kritikere har stilt
spørsmål ved hvordan pengene er
brukt. Dagbladet kan i dag avsløre
hvordan ansatte og tillitsvalgte i
SOS Rasisme har dekket private
utgifter med penger bevilget til antirasistisk arbeid.

– Mangler det meste

Flere hundre tusen kroner er ført ut
av organisasjonen og over til enkeltpersoner i ledelsen i form av refusjon av utgifter de skal ha hatt for
SOS Rasisme.
Utbetalingene har blant annet

dekket private ferier til utlandet,
legemidler og aktiviteter i kommunistpartiet Tjen Folket.
Pengene er ikke skattet av, noe
fagfolk mener er betenkelig.
– Svært mange av bilagene er
ført i strid med skattebetalingsforskriften. Det gjør at de ikke skal
unntas skatt. Bilagene vi ser her
mangler jo det meste, sier statsautorisert revisor Terje Tvedt.
Tvedt er partner i revisjonsselskapet BDO og har sammen med
skatteekspert Anne Mette Torjussen sett over flere av SOS Rasismes
regnskapsbilag fra 2008, på forespørsel fra Dagbladet.
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FØLG SAKEN
SOS Rasisme-skandalen
h SOS rasisme er allerede
dømt for medlemsjuks og
tilbakebetaling av 9,7 millioner
til støtteorganet LNU, i det
største av en rekke krav fra
tidligere støttegivere. De har
anket dommen.
h Barne- og likestillingsdepartementet har stevnet SOS
Rasisme for ytterligere 6,8
millioner kroner.
h Organisasjonen hevdet i flere
år å være Nord-Europas største
antirasistiske organisasjon,
med over 40 000 medlemmer
og 278 lokallag i Norge. De
siste årene er det avslørt både
medlemsjuks og kontroversielle eiendomsinvesteringer
gjennom selskapet Aktivisteiendom AS.

22. des. 2011.

12. nov. 2011.

tingrett.

Foto: Jacques Hvistendahl

Svært mange av bilagene er
ført i strid med skattebetalingsforskriften.
Terje Tvedt, revisor
– Det er for eksempel umulig å si
hva penger er refundert for her, sier
Tvedt mens han ser over et bilag på
2300 kroner merket «diverse».

Uten skatt

– Det er umulig å utelukke manglende innbetaling av skatt, fordi
dokumentasjonen er såpass mangelfull, sier eksperten.

Dagbladet har de siste ukene
gjennomgått flere hundre bilag i
SOS Rasismes regnskap for 2008.
Bilagene er fylt ut, signert og levert
inn av tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen, for å få tilbake utlegg
de har hatt til reiser og andre utgifter på vegne av SOS Rasisme.
Avisa har en rekke ganger per
e-post, telefon og sms forsøkt å

få svar fra ledelsen i SOS Rasisme på uklarheter og mangler i
regnskapene deres. Spørsmålene har blitt møtt med taushet
eller beskjed om at ledelsen ikke hadde tid til å se på saken.
Men i et brev organisasjonen
sendte i 2010 til Barne- og likestillingsdepartementet, som Dagbladet har, er konklusjonen klar:
Alle refusjoner i 2008 ble utbetalt uten forskuddstrekk av skatt.

Sydentur

To bilag for reiser til Tyrkia viser at
en ansatt på SOS Rasismes hovedkontor i Haugesund fikk refundert

11 723 kroner for to reiser til ferielandet høsten 2008. Dagbladet
kontaktet hotellet som er oppført
på det ene bilaget.
– Her har vi veldig vakker utsikt
over Marmarahavet. Dette er et
turisthotell, sier mannen i resepsjonen til Dagbladet.
Mannen som fikk pengene for
reisen til Istanbul innrømmer at
turen ikke hadde noen som helst
tilknytning til SOS Rasisme. Og
pengene på det mangelfulle bilaget
ble utbetalt skattefritt.
– Jeg fikk reisen dekket av SOS
Rasisme. De visste at det var en ferietur, sier han til Dagbladet.

1. nov. 2011.
– Skattet du av pengene?
– Nei, selvfølgelig ikke, det var
jo en reise. Og jeg betalte tilbake
pengene seinere, husker jeg.
På gjentatte forespørsel ønsker ikke mannen å legge fram
dokumentasjon for at pengene er betalt tilbake.

Signert av Larsen

Ifølge revisor Tvedt og skatteekspert Torjussen, er bilaget de har
vurdert ført slik at pengeutbetalingen skal skattes som inntekt.
Mange av bilagene fra 2008 er

>>> Fortsetter på neste side
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KOMMUNISTTUR: Nestleder Kenneth Fuglemsmo lot SOS Rasisme plukke opp regninga (til
høyre) da han besøkte britiske maoister for å foredra om organisasjonsbygging i sitt eget
ungdomsparti, Revolusjonær Kommunistisk Ungdom (RKU), i London. Foto: Erling Hægeland

<<< Fortsettelse fra sidene
foran
signert hovedkasserer og daglig
leder Kjell Gunnar Larsen (55).
Blant annet fikk han refundert
innkjøp av et nytt pass, briller og
legemidler for flere hundre kroner. Han har også ført opp utgifter
det ikke finnes kvitteringer på.
– Et pass er klart en utgift av
privat karakter, selv om det benyttes til en jobbreise eller for å
åpne bankkonto for arbeidsgiver.
Bare spesielle databriller kan godkjennes av optiker eller øyelege.
Smertestillende kan man kjøpe
inn til medisinskapet på jobben,
men ikke til privat bruk, sier skatteekspert Torjussen til Dagbladet.
Bilagene viser tilbakebetalinger for 23 pakker Paracet og
Ibux.
Alle utbetalingene til Larsen er

signert av ham selv to ganger.
Først i feltet for kravet, deretter
som godkjenner av utbetalingen, i
kraft av vervet som hovedkasserer i SOS Rasisme.
Larsen har tidligere fått kritikk
av revisor for denne typen dobbeltrolle. Larsen har ikke besvart
Dagbladet spørsmål om saken.
En stor overvekt av SOS Rasismes ledelse er medlemmer i kommunistpartiet Tjen Folket (TF) og
partiets ungdomsgruppe Revolusjonær Kommunistisk Ungdom
(RKU).

Kommunisttreff

Dagbladet avslører i dag dokumenter som viser hvordan SOS
Rasisme-topper brukte tusenvis
av organisasjonens penger på å
reise til Storbritannia for å stifte
et nytt britisk kommunistparti.
I regnskapet fra 2008 finnes
to bilag merket «delegasjons-

Jeg fikk reisen dekket av SOS
Rasisme. De visste at det var
en ferietur.
Anonym

tur til London».
De
er signert av SOS
Rasismes nestleder Kenneth Fuglemsmo og tidligere nevnte Larsen, i slutten av
desember 2008.
Larsen er nestleder i Tjen Folket. Fuglemsmo
leder ungdomsgruppa
RKU.
Ifølge en e-post
Dagbladet har
kopi av, ble
Fuglemsmo i
desember
2008 invitert
for å holde tale
på stiftelsesmøtet til det
britiske
maoistpartiet.
Han vil ikke svare på spørsmål
om hvilke SOS Rasisme-aktiviteter han hadde i London.
Bilagene for turen er til sammen på 8078 kroner og består
nesten utelukkende av diettutgifter. Flybilletter og eventuelle hotellutgifter er refundert separat.
Fuglemsmo og Larsen har mottatt

970 kroner dagen i diett for innsatsen.

Politiet interessert

Politiet har ikke sett dokumentene Dagbladet i dag omtaler, men
finner opplysningene interessante.
– Dette er klart relevant for po-

litiets etterforskning, sier politioverbetjent ved Haugesund politistasjon, Torbjørn Nervik, til
Dagbladet.
Du kan lese mer om Dagbladets avsløringer på

12

Nyhet

FREDAG 30. DESEMBER 2011

Fire år for voldtekt av sovende kvinne

JULESHOPPING: Vær og
helgejul førte til at julehandelen kom sent i gang i år,
men omsetningen kommer til å
ende på nesten 50 milliarder
kroner. Det tilsvarer en vekst på
tre prosent fra i fjor. – Som ventet, men slett ingen kjøpefest,
sier Bror Stende i hovedorganisasjonen Virke til NTB.
Foto: Scanpix.

En mann i 30-åra er i Fredrikstad
tingrett dømt til fire års fengsel for
å ha voldtatt en sovende kvinne på
en fest.
Den polske mannen må også betale
kvinnen 150 000 kroner i oppreisning, melder NRK.
I retten forklarte kvinnen at hun
våknet i senga tidlig på morgenen
etter en fest i oktober i fjor av at hun
ble voldtatt av mannen. Hun for-

klarte at hun jaget ham ut av huset,
og at hun seinere kontaktet politiet.
Mannen har i retten innrømmet
at han var på kvinnens soverom.
Men han nekter for å ha hatt samleie med henne. Han nektet derfor
straffskyld i retten.
I retten ble det imidlertid framlagt
DNA-prøver som var tatt av begge
to samme dag, og tingretten valgte
derfor å dømme mannen.
(NTB)

SOS-TOPP TOK
Daglig leder i SOS
Rasisme fikk utbetalt
tusenvis av kroner i
kjøregodtgjørelser.
Pengene skulle ha
vært regnet som inntekt fordi dokumentasjonen av utgiftene er
mangelfull, mener
skatteeksperter.

SOS RASISME
Tekst: Eiliv Frich Flydal

eiliv@db.no

Dagbladet avslørte forrige uke
hvordan tillitsvalgte i SOS Rasisme har dekket ferier og andre private goder med penger som skulle
ha gått til antirasistisk arbeid.
Dagbladet trykker i dag dokumenter som viser hvordan ledelsen og tillitsvalgte i 2008 hentet
ut titusenvis av kroner i kjøregodtgjørelser når de brukte sine
private biler.
Revisorer som har vurdert
dokumentasjonen på forespørsel fra Dagbladet, mener
at bilagene er ført i strid med
Skatteetatens regelverk.

– Bilagene holder ikke

Ifølge Skatteetaten kan kjøregodtgjørelser, som det er korrekt
redegjort for, utbetales uten beskatning og arbeidsgiveravgift.
Det kreves blant annet datoer for
avreise og hjemkomst, formålet
med reisen, kjørerute og navn på
passasjerer sjåføren har mottatt
ekstra godtgjørelse for.
Spesielt hovedkasserer Kjell
Gunnar Larsen (55) har vært
sparsommelig med opplysninger.
– På dette bilaget er det bare
påført «kjøring lokalt», for å
forklare en utbetaling på 7000
kroner for 2000 kilometer bilkjøring. Dette holder ikke, sier
statsautorisert revisor Terje
Tvedt til Dagbladet, mens han
leser seg gjennom dokumenter fra SOS Rasisme.
Tvedt er medlem av Bokføringsstandardstyret og har vurdert bilagene sammen med skatteekspert Anne Mette Torjussen.

– Skal beskattes

Manglene på de tillitsvalgtes kjørebilag er omfattende og utløser
skatt, mener de to ekspertene.
– Flere av kjørebilagene er ført i
strid med skattebetalingsforskriften. Da skal utbetalingene skattes
som lønn og det skal betales arbeidsgiveravgift, sier Torjussen.
SOS Rasisme sendte et omfattende brev om sitt 2008-regn-

STOR, FEILFØRT KJØREGODTGJØRELSE: Hovedkasserer og daglig leder Kjell Gunnar Larsen (55) er SOS Rasismes mektige mann. I 2008 utbeta
hovedsak lokalt i Haugesund. Han er også nestleder i den ytterliggående stalindyrkende organisasjonen Tjen Folket. Her forlater han kontoret til SOS
skap til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) i fjor.
– Vi tolket opplysningene i
brevet slik at det ikke var utbetalt godtgjørelser til tillitsvalgte og ansatte i 2008 som
det skulle skattes av, sier rådgiver i Fordelingsutvalget i
BLD, Carl Gjerdrum.
På spørsmål fra Dagbladet nekter nå SOS Rasisme å svare på
skatterelaterte spørsmål om de
mangelfulle bilagene i 2008.

– Det er umulig å utelukke
manglende innbetaling av
skatt, fordi dokumentasjonen
i disse bilagene er såpass mangelfull, sier Tvedt.

Norge rundt

Hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen i SOS Rasisme leverte inn
krav om kjøregodtgjørelser på hele 21 500 kroner for 6390 kilometer bak rattet i 2008. Det tilsvarer strekningen Nordkapp-

Lindesnes tre og en halv ganger i
luftlinje. På bilagene oppgir Larsen at hoveddelen av kjøringen
skjedde lokalt.
Refunderingene til Larsen er
signert av ham selv to ganger:
Først i feltet for som mottaker og
deretter i feltet for utbetaling, i
kraft av hans verv som hovedkasserer i SOS Rasisme.
Larsen er 79 prosent uføretrygdet og allerede under etterforskning av politiet for

urettmessig mottak av trygdeytelser, etter at NAV politianmeldte ham i sommer.
Verken NAV eller politiet har
sett dokumentene Dagbladet avslører i dag.
Larsen vil ikke kommentere
saken overfor Dagbladet.
I regnskapene ligger også flere
bilag for drosjereiser, på totalt
6300 kroner. Bilagene er levert av
SOS Rasismes leder fram til
2004, Anne Elisabeth Hansen
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Alle burhøns er løslatt

Fråtset i lemen

Nye EU-regler som forbyr burhøns
har ført til store endringer i norsk
eggproduksjon.
Halvparten av eggbøndene har gitt
opp mens resten har tilpasset seg
EU. Norge er nå selvforsynt med egg.
Tidligere var det bur med tre høner i
hvert. Med den nye miljøinnredningen
samles sju høner i en «leilighet» der de
har bedre plass med sittepinner og sandbad og et reir der de kan legge egg. (NTB)

Den sterkt truede fjellreven har fråtset i
lemen og formert seg rekordartet i 2011.
Bestanden nærmer seg 100 voksne dyr.
Siden 2007 er det satt ut valper i SørNorge og dermed har bestanden etablert
seg på nytt i Snøhetta-området på Dovrefjell. Det har også kommet valpekull i
områder hvor det ikke har vært kjente
fødsler av fjellrev på flere tiår, som Sylane, Knutshø på Dovrefjell og Finse. (NTB)

K INNERSVING
Mangelfulle bilag for

refusjon av bilkjøring
og taxiregninger

lte han kilometergodtgjørelse på 21 500 kroner for 6390 kilometer kjøring, i
Rasisme, i bil, i 2009.
Foto: Jacques Hvistendahl
(44). I dag er hun styremedlem i
fylkeslaget i Rogaland og Haugesund SOS Rasisme. Larsen har
verv i de samme styrene.
Taxibilagene er merket med
«reiser» og «reiser i taxi». Verken
formålet eller reiserutene for turene oppgis på bilagene. Larsen har
godkjent samtlige bilag.
Verken Larsen eller Hansen har
besvart Dagbladets spørsmål om
hvordan reisene var relevante for
SOS Rasismes aktiviteter.

Privat bor Hansen sammen
med Larsen på en adresse i
Haugesund.

– Klart relevant

Politiet etterforsker allerede SOS
Rasisme for bedrageri og falsk
forklaring.
– Informasjonen som framkommer nå er relevant for vår
etterforskning, sier politioverbetjent Torbjørn Nervik i
Haugesund til Dagbladet.

ENKELT OG GREIT: Slik leverer sentrale tillitsvalgte og ansatte i SOS Rasisme oppgjørskjemaer for
bilgodtgjørelse. Bilaget mangler avreisested, ankomststed, tidspunkter og flere andre detaljer. Revisorer Dagbladet har snakket med mener bilaget er svært mangefullt. Uavhengige kilder i SOS Rasisme
hevder overfor Dagbladet at kjøregodtgjørelse fungerer som skjult lønn til ansatte. SOS Rasisme vil
ikke kommentere saken. Faksimile: SOS Rasismes regnskap 2008.

FØLG SAKEN
SOS Rasisme-skandalen
h Medlemstriksingen som
SOS Rasisme er anklaget for,
er norgeshistoriens største
kjente tilfelle.
h Nå kreves SOS Rasisme for
over 17 millioner kroner totalt
fra ulike støttebevilgere.
Kravene kan stige.

h Det statlige Fordelingsutvalget, Oslo kommune og
Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjonen
(LNU) startet i 2009 og 2010
en gransking av SOS Rasisme.
h De tre instansene mener å
ha funnet for høye medlems-

tall, investeringer i flere eiendommer med penger bevilget
til antirasistisk arbeid og
fiktive identiteter i medlemsregisteret.
h SOS Rasisme mener de ikke
har bedrevet medlemsjuks,
og at investeringene ikke var i
strid med regelverket.

