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VILLE DU SPONSA RASISME?
Rasisme foregår rundt oss - på skolene våre, på arbeidsplassene våre og i gatene våre.
Det er noen av oss som opplever fordomsfulle ytringer i skolegården og som ikke blir tatt
like mye på alvor som kollegene våre på jobb. Det er noen av oss som blir stoppet på gata
av politiet jevnlig, samtidig som andre ikke en gang blir stoppet når de gjør noe ulovlig.
Samfunnet vårt gir noen privilegier, og fratar andre frihet. Dette er rasisme.
For SU er det fullstendig uakseptabelt at vi lever i et samfunn hvor norske innbyggere går
rundt og føler seg usikre og utrygge på grunn av sin identitet. SU mener at alle skal ha like
muligheter uansett hvordan man ser ut eller hvilken bakgrunn man har.
Skal vi klare å slå ned på rasismen i samfunnet må vi tørre å snakke høyt om det og vise
motstand. Vi trenger et skikkelig oppgjør med rasisme i Norge!
Regjeringen velger derimot å møte rasisme med å gi statsstøtte til den rasistiske og
islamofobiske bloggen Human Rights Service (HRS). Å gi statsstøtte til HRS er å sponse
farlige holdninger og legitimere rasistiske utsagn. Det er å stå på feil side av historien.
Når regjeringen gir statsstøtte til HRS gjør det hverdagen til mange av oss vanskeligere. For
når rasistiske og hatefulle ytringer spres gjør det at flere mennesker får rasistiske
holdninger. Hat og rasisme er farlig, og har store, negative konsekvenser for vanlige folk.
Vi i Sosialistisk Ungdom er antirasister. Derfor krever vi at statsstøtten til HRS fjernes.
Ville du sponsa rasisme? Det gjør regjeringen. Vi i SU velger heller å være en del av den
antirasistiske bevegelsen. Bli med på SUs aksjonsuke 15.-22. november!
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OM AKSJONSPAKKA
I denne aksjonspakka finner du ressurser, verktøy og idéer til hvordan du kan kjempe mot
rasisme under aksjonsuka, enten som en enslig aktivist eller sammen med lokallaget ditt!
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NOE DU LURER PÅ? BE OM HJELP!
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FORBEREDELSER TIL AKSJONSUKA
Aksjonsuka foregår 15.-22. november. Dette er et kort tidsrom, og for å få mest mulig
effekt, er det viktig at du planlegger aksjonsuka godt!

PLANLEGG AKTIVITETER!
1. Finn frem aksjonspakka.
2. Gå gjennom aksjonene, og se om det er noe dere har lyst til å gjennomføre eller om
dere kommer på andre ideer til aksjoner dere kan gjøre.
3. Legg planer for aktiviteter dere skal gjøre i aksjonsuka, når dere skal gjøre hva, og
fordel ansvaret mellom dere.
Tips til ting man bør huske på når man planlegger:
● Hvor mange aktiviteter/aksjoner kan dere få gjort?
● Hva trengs for å gjennomføre dem?
● Hvem skal gjøre hva?

SMITTEVERN
Det er viktig at alle arrangementer er trygge å delta på. Derfor er det viktig at dere setter
dere godt inn i retningslinjene for aktivitet i SU, nasjonale retningslinjer og lokale
retningslinjer for smittevern. Retningslinjene er sendt til alle lokallag og fylker på e-post og
er også tilgjengelig på ressurssidene.
Ingen aktiviteter som ikke er i tråd med retningslinjene skal gjennomføres. Ta kontakt med
fadderen deres i sentralstyret dersom dere er i tvil.

FRIFOND
Frifond er en støtteordning for SUs lokallag som kan brukes til aktivitet i lokallaget.
Retningslinjene og søknadsmal for Frifond finner du på ressurs.su.no.
Du søker ved å fylle ut søknad om prosjektstøtte send til post@su.no. Dette må gjøres før
aktiviteten finner sted. Les retningslinjene før dere søker, og husk rapportering etter
prosjektet.
Fristen for å søke frifond i 2020 er 15.november. Husk å søke i god tid før aksjonsuka!
Trenger du hjelp? Send e-post til post@su.no.
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DIGITALT BANNERDROPP
Når organisasjonen ror i takt blir vi mer synlige og flere får med seg at vi har aksjonsuke.
Istedenfor at alle endrer forsidebildet sitt litt nå og da, kjører vi på med et nasjonalt digitalt
bannerdropp!

BYTT FORSIDEBILDE
Bytt forsidebildet ditt på Facebook til det som er laget til aksjonsuka! Forsidebildet ligger
vedlagt og ligger også ute på ressurssidene.

LEGG TIL PROFILBILDERAMME
Oppdater profilbildet ditt på Facebook med rammen til Sosialistisk Ungdom! Rammen blir
tilgjengelig fra SU’s facebookside!

DEL BILDER PÅ INSTASTORY
Legg ut et bilde fra aksjonsuka på instastory! SU kommer til å legge ut bilder i forbindelse
med aksjonsuka som du kan dele, eller du kan legge ut et av bildene som ligger vedlagt og
som er på ressurssidene. Er det en av plakatene du synes er ekstra kul? Del den på insta, da
vel!

Bli med på digitalt bannerdropp 15.november 15:00!
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SKOLERING
For å gjennomføre gode aksjoner er det både lurt og gøy å ha skolering først. Skolering kan
man gjøre alene eller sammen med lokallaget. Her er noen forslag til hvordan man kan få
skolering på antirasisme.

TEMAKVELD
Å samles i lokallaget til en temakveld kan være en god måte å lære om antirasisme og
diskutere sammen. Temakvelder kan holdes både fysisk og digitalt, alt utfra hva
smittesituasjonen tillater.
I sammenheng med aksjonsuka har det blitt utarbeidet en skolering om hverdagsrasisme
som man kan holde. Skoleringen og manus ligger tilgjengelig på ressurssidene. Dere kan
også bestille sentralstyrefaddere for å holde skoleringen. Hvis dere vil bestille en sentralist
til aksjonsuka må dette må gjøres innen 8.november. Husk å søke Frifond!

Sånn går du fram for å arrangere en temakveld fysisk:
1. Finn en dato og et lokale som passer. Tips: det kan være en god ide å høre om man
kan låne rådhuset, dette gjøres ofte via kommunens sentralbord.
2. Inviter noen til å holde en innledning og lede en diskusjon.
3. Når dere har bestemt dato, funnet lokale og bekreftet innleder er det tid for å
mobilisere. Lag et arrangement på facebook, post et innlegg på instagram, send
melding til klassekamerater dere tror kan være interessert og heng opp plakater!
4. Når dagen for temakvelden er kommet er det bare å rigge opp til temakveld og
huske på antibacen!

Sånn går du fram for å arrangere temakveld digitalt:
1. Finn en dato og book et digitalt møterom. Du kan booke SU sine digitale møterom
ved å sende mail til fadderen din i sentralstyret.
2. Inviter noen til å holde en innledning og lede en diskusjon.
3. Når dere har bestemt dato,booket møterom og bekreftet innleder er det tid for å
mobilisere. Lag et arrangement på facebook, post et innlegg på instagram, og send
melding til klassekamerater dere tror kan være interessert!
4. Finn ut hvordan det tekniske fungerer i god tid før temakvelden. Trenger dere at
innlederen deler skjerm, og skal dere dele inn i mindre grupper? I så fall må dere
avtale med fadderen deres i sentralstyret at de skal komme innom det digitale
møterommet og gi dere tilgang til disse funksjonene.
5. Når dagen for temakvelden er kommet er det bare å koke en kopp te og huske på
PC-laderen!
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FILMKVELD
Det finnes mange gode filmer om antirasisme. Filmkveld slår aldri feil, og kan
legge et grunnlag for diskusjon. Å se film sammen er både hyggelig og lærerikt! Styret kan
også forberede noen diskusjonsspørsmål dere kan snakke om etter filmen. Filmkvelder kan
holdes både fysisk og digitalt.
OBS: Ikke skriv hvilken film dere skal se i Facebook-arrangementet. Det kan bli tolket som
kommersiell bruk, og dere kan risikere bøter.

Anbefalte filmer:
● 12 years a slave, finnes på HBO og Netflix. Filmen er basert på Solomon Northubs
selvbiografi; en fri mann fra New York som selges som slave.
● The hate U give, finnes på Viaplay. Hovedpersonen lever i to verdener, hun går på
en privatskole i et rikt, hvitt område, men bor i et fattig og svart nabolag.
● Deeyah Khan i Trumps USA: Livet som muslim, finnes på NRK Nett TV.
● The help, en kritikerrost film fra 2011 som skildrer rasisme i Mississippi på 60-tallet.

SKOLERING FOR ENSOMME AKTIVISTER
Det er også mulig å skolere deg på egenhånd! Her er tips til serier og bøker om antirasisme.

Anbefalte serier:
● When they see us, finnes på Netflix. Meget rørende serie basert på sann historie.
Lenke til trailer
● Self made: Inspired by the Life of Madam C.J Walker, finnes på Netflix. En
inspirerende, sassy, historisk og feministisk serie. Lenke til trailer
● Norsk-ish, finnes på NRK. En kortserie om livet og identitetskriser.
Lenke til trailer
● Do the right thing, finnes på Amazon Prime. Dette er en drama/komedie fra 1989
som handler om politivold, raseidentitet og klasseforskjeller. Lenke til trailer
● Dark girl, finnes på Amazon Prime og Oprah.com. Dokumentarserie som handler
om presset svarte jenter opplever om å nå opp til vestlige skjønnhetsidealer.
Lenke til trailer

Anbefalte bøker:
● Third Culture Kids av Aon Raza Naqvi
● Rasismens poetikk av Guro Sibeko
● Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar
● Hvitverk av Athena Farrokhzad
● Ikkje ver redd sånne som meg av Sumaya Jirde Ali
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AKTIVISME
Ressurser til aksjonene er tilgjengelig på ressurssidene, og har også blitt sendt ut til alle
lokallag og fylkeslag. Stort lokallag eller lite lokallag, målet at alle SUs lokallag har aksjoner
i løpet av aksjonsuka!

HVORDAN FINNE PÅ EN EGEN AKSJON?
Å finne på en egen aksjon trenger ikke å være tungt eller vanskelig, her er det bare
kreativiteten (og smittesituasjonens) grenser som kan stoppe dere! Her er noen tips til
hvordan man kan gå fram når man skal finne på en egen aksjon i lokallaget.

Idémyldring
Sett av tid til å ha idémyldring. Kule aksjoner kommer ikke av seg selv, de må tenkes ut av
noen! Diskuter med hverandre og kast ut forslag til aksjoner. Hvordan kan aksjonen deres
bli så kul, spennende eller morsom at alle i lokalsamfunnet får det med seg?

Ja-fasen
Når man skal finne på kule aksjonsidéer er det lurt å starte med en ja-fase. I denne fasen er
alle idéer er velkomne selv om de ikke er så lette å gjennomføre. Ofte kan umulige idéer
utvikle seg til å bli morsomme og konkrete idéer til kule aksjoner som skiller seg ut.

Konkretisering
Når man har tenkt på mange forskjellige forslag til aksjoner er det tid for å snevre inn og
konkretisere aksjonen. Når man skal gjøre det kan det være lurt å tenke over disse tingene:
● Hva vil dere oppnå med aksjonen?
● Hvem er målgruppa?
● Hvordan kan dere nå ut til målgruppa?

Planlegging og gjennomføring
Når dere har funnet på en kul aksjon er det tid for å planlegge og gjennomføre den. Ulike
aksjoner krever ulike forberedelser og gjennomføres på ulike måter. Likevel er det noen
ting som ofte er lurt å tenke på når man skal planlegge og gjennomføre en aksjon.
● Når dere skal planlegge aksjonen er det lurt å dele de konkrete oppgavene mellom
dere. Hvem skal kjøpe inn bannerstoff, hvem skal invitere folk til aksjonen og hvem
skal ta med roperten?
● Hvis dere skal stå på stand eller ha en aksjon på et offentlig sted må man søke
tillatelse fra politiet først. Send en mail til dem og få tillatelse til å stå der når dere
skal ha aksjon.
● Hvis lokallaget trenger å kjøpe inn noe kan man ofte få det dekket av frifond.
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FYSISKE AKSJONER
Dersom det er mulig så er det hyggelig å samles i lokallaget. Da kan man først ha
et medlemsmøte før man går ut og aksjonerer på gata. Det er mye man kan fylle en kveld
med! Her er noen forslag til aksjoner lokallaget kan gjennomføre fysisk:

Plakataksjon
Etter medlemsmøtet er det tid for å gå ut på gata! En god måte å vise at lokallaget er aktivt
og jobber mot rasisme kan være å henge opp plakater.
Sånn går man fram for å ha en plakataksjon:
1. Søk frifond! Teip og papir kan dekkes av frifond.
2. Finn ut hvor mange plakater dere trenger. Hvor mange skal være med å henge opp
plakater, og hvor mange plakater kan dere klare å henge opp?
3. Print ut plakater. Plakater til aksjonsuka ligger vedlagt og på ressurssidene.
4. Hvis dere har god tid og rom i budsjettet kan dere sende plakatene til et trykkeri og
få dem trykket opp i plakatpapir.
5. Mobiliser! Lag arrangement på facebook, legg ut bilde på instagram og send
melding til en klassekamerat og spør om hen vil være med.
6. Når dagen for aksjonen kommer er det bare å henge opp så mange plakater som
mulig! Husk å ha nok teip til alle og å ta masse kule bilder!

Bannerdropp
Bannere er en god måte å synliggjøre budskapet vårt på og skaffe oppmerksomhet.
Arranger en malekveld, finn på et kult slagord, og heng det opp et sted hvor alle kan se det!
Sånn går man fram for å male et banner:
1. Kjøp bannerstoff eller laken. Det kan kjøpes i interiørbutikker eller tekstilbutikker.
2. Kjøp maling. Maling kan kjøpes på for eksempel Clas Ohlson eller butikker som
selger interiørmaling.
3. Finn ut hvordan dere vil at bannere skal se ut og lag det som et liggende ark i word.
4. Koble pcen til en prosjektor slik at dere får opp word-dokumentet på veggen. Heng
opp stoffet med gaffateip og tegn omrisset ved blyant/tusj (det er lettere å bruke
fargeblyanter enn penn).
5. Ta ned lakenet. Teip søppelsekker fast i gulvet som underlag. Legg stoffet på og mal
banneret. La det stå og tørke over natten.
Hva bør man tenke på når man skal henge opp banneret?
● Når banneret er tørt kan det være lurt å klippe mange små “hull” i banneret. Dette
er så vinden kan blåse gjennom banneret og ikke ødelegger banneret.
● Heng det opp et synlig sted, men husk at det ikke må være trafikkfarlig.
● Ta masse bilder!
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DIGITALE AKSJONER
Det er pandemi, og det betyr at det noen steder vil være vanskelig å arrangere
møter og aksjoner. Men det er ingen grunn til å la være å drive med aktivisme!
I tillegg til aksjonsidéen under er det mange andre antirasisme-relevante aktiviteter dere
kan gjøre under aksjonuka! Inviter gjerne familie eller venner til filmkveld, eller start en
lesesirkel i lokallaget. Du kan også se film på Netflix Party eller zoom med andre SUere.
Sjekk også ut delen om nasjonalt digitalt bannerdrop!

Legg press på din lokale Høyrepolitiker!
Regjeringspartiene velger en side, og det bør ikke gå ubemerket. De fleste høyrepolitikere
har sin egen Facebook-side, og dette kan være en god arena for å legge press på
politikerne. Finn Facebook-siden og legg ut innlegg! Du kan legge ut hva du vil, men for
inspirasjon kan du bruke teksten nedenfor!
Eksempeltekst
Hei, (navn)! Du har sikkert sett at regjeringa i det nye statsbudsjettet gir økonomisk støtte
til den rasistiske tenketanken Human Rights Service (HRS), til tross for at Frp nå er ute av
regjering. Når regjeringa gjør dette er det en rettferdiggjøring og normalisering av rasisme i
samfunnet. Det gir fordeler til rasister, mens det fratar andre mennesker frihet. Hvorfor
velger Høyre å møte rasismen i samfunnet med å gi statsstøtte til HRS? Ville du sponsa
rasisme? Det gjør regjeringa du støtter.

ENSOM AKTIVIST ELLER LITE LOKALLAG
Disse aktivitetene passer for enkeltpersoner eller små grupper. Lokallag bør gjennomføre
aksjonene som foreslåes over.

Klistremerkeaksjon
Klistremerker er en enkel og effektiv måte å aksjonere ute på. Trykk opp en bunke, gå en
runde rundt og fest dem der de festes kan!
Hvordan bestille klistremerker:
Vedlagt ligger en fil som kan brukes til å trykke opp klistremerker. Filen kan også finnes på
ressurssidene. For å trykke opp klistremerker må denne filen sendes til et lokalt trykkeri.
Sånn her går man fram for å gjøre det:
1. Finn et trykkeri som kan trykke klistremerker.
2. Send mail eller ring til trykkeriet og spør om pris.
3. Søk frifond!
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4. Send filen til trykkeriet og motta klistremerkene når de er klare.
Det tar ofte ikke så lang tid å trykke opp klistremerker, men det er fortsatt lurt å gjøre det
så tidlig som mulig for å være sikker på at de blir klare i tide. Hvis dere møter noen
utfordringer på veien kan dere ta kontakt med en av fadderne deres som kan hjelpe til!

Andre aktiviteter for en ensom aktivist
Som en ensom aktivist eller et lite lokallag kan man gjennomføre forslaget over eller finne
på noe helt annet. Her er noen anbefalinger som kan hjelpe deg på veien hvis du er en
ensom aktivist eller en liten gruppe med aktivister:
●
●
●
●
●

Finn på deres egen aksjon!
Sjekk ut delen om skolering for ensomme aktivister!
Sjekk ut delen om leserinnlegg!
Bli med på nasjonalt digitalt bannerdrop!
Ta kontakt med fylkesstyret eller fadderen din og be om forstekninger til å
gjennomfør en større aksjon!

LESERINNLEGG
Leserinnlegg er en god måte å få oppmerksomhet rundt aksjonsuka på. De fleste
lokalaviser elsker engasjert ungdom, men også nasjonale aviser digger ungt engasjement!

Sånn går du fram for å få et leserinnlegg på trykk:
● Det vil bli sendt ut et standardisert leserinnlegg før aksjonsuka begynner som du
kan sende inn til avisa. Du kan også skrive ditt eget leserinnlegg.
● Finn ut hvordan du kan sende inn et innlegg til avisa di. Mange aviser har et digitalt
skjema hvor du kan lime inn leserinnlegget, mens andre aviser har en mailadresse
du kan sende det til.
● Send inn leserinnlegget ditt!
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SKOLEBESØK
Skolebesøk er den mest effektive måten å nå ut til ungdommer og verve nye medlemmer
til kampen mot rasisme. Snakk med elevene på skolen om aksjonsuka, og spør om de vil
være med i SU!

Skolebesøk på 1-2-3
1. Finn ut når og hvor dere vil ha skolebesøk. Dette burde dere gjøre på et styremøte
i god tid før aksjonsuka.
2. Ta kontakt med skolen dere vil besøke. Kontakt skolen og finn ut om dere får lov
til å ha skolebesøk. Dette er ting det er lurt å huske på når dere skal snakke med
skolen:
● Ring god tid i forveien, og vær forberedt på at noen skoler ikke tar imot
besøk på grunn av smittesituasjonen.
● Fortell dem om smittevernstiltakene dere har, og spør om de har noen regler
dere skal forholde dere til.
● Spør om når det er lurt å komme. Når har elevene friminutt?
3. Ta vurderinger på smittevern. Smittesituasjonen gjør det vanskelig å dele ut
profileringsartikler på stand. Da er det desto viktigere at standen ser bra ut!
4. Skaff materiell. Planlegg å ta med flagg og roll-up og heng opp plakater rundt
standen. Husk å bestille materiellet til aksjonsuka i god tid i forveien! Lokallag kan få
dette dekket av Frifond.
5. Mobiliser SUere til å være med. Få med deg SUere fra lokallaget og/eller
fylkeslaget til å stå på stand!
6. Skriv ut og ta med ark for politisk fravær. Dette finnes på ressurssidene.
Lokallagsleder kan signere på dette.
7. Smil og vær glad! Det er ekstra viktig å få til å prate med folk når man ikke kan dele
ut like mange effekter som før, og ingen vil prate med SUere og bli med i SU om det
ikke ser noe gøy ut!
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NOE DU LURER PÅ?
BE OM HJELP!
Dersom du lurer på noe om aksjonsuka er det bare å kontakte arbeidsgruppa for
aksjonsuka, eller fadderen din i sentralstyret!
Du finner kontaktinformasjon her: su.no/kontakter/faddere/

Aksjonsgruppa:
Hans Christian Knudsen
Sentralstyremedlem
hans-christian@su.no

Nilofar Nori
Antirasistisk leder
nilofar@su.no

Alexander Fossen Lange
Internasjonal leder
alexander@su.no

LYKKE TIL!
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