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Når skal historie forbli historie? 
 
Du har sikkert hørt om apartheid, slavehandel og rasisme. Dette er kjente begrep i skolefag, 

artikler og dokumentarer. Hvis du ikke er familiær med historiefaget er det et fag hvor vi 

lærer om hendelser i fortiden – både positive og negative. I samfunnsfag lærer vi at 

samfunnet er smartere og mer tilpasset menneskerettighetene i dag, enn det var tidligere. 

Det er jo ikke rart med tanke på at vi lever i en globalisert verden som gjør at det ikke er 

unormalt at det kan sitte en asiat, en afroamerikaner, en skandinav og en afrikaner i samme 

bil. Det er heller ikke rart at vi er smartere enn tidligere generasjoner fordi vi lærer av våre feil 

(tror vi...?)  Og mennesker har gjort ekstremt mye feil opp igjennom årene. 

 

Jeg husker veldig godt temaet mitt på muntlig eksamen i engelsk i 10. klasse; Freedom 

Fighters. Da presenterte jeg historiene til blant annet Nelson Mandela og Rosa Parks. Nelson 

Mandela var Sør-Afrikas første svarte president og er kjent for å ha vært fengslet i 27 år for 

sitt arbeid for å stoppe apartheid. Rosa Parks var en afroamerikansk kvinne som nektet å gi fra 

seg setet til en hvit mann på bussen i 1955. Jeg skulle ønske disse to var de siste Freedom 

Fighters vi trengte å lære om for at raseskille og rasisme skulle dø. Istedenfor er det fortsatt 

uskyldige afroamerikanere som dør i 2020 .....  

 

Tirsdag 26. mai ble George Floyd drept. Vi så alle på video at politibetjent Derek Chauvin 

knelte på halsen hans. Det var fire politimenn til stede, men ingen ba Chauvin om å stoppe. På 

barneskolen lærte vi at dersom du oppdager mobbing, men ikke sier i fra, da er du en av 

mobberne. Det gjelder mord også. Dette foregikk i omtrent 8 minutter før Floyd ikke klarte 

mer, og døde. Et sikkerhetskamera har vist at Floyd ikke viste motstand etter at han fikk på 

seg håndjern. Men fordi han er mørkhudet tror amerikanske politibetjenter at han er farlig 

selv om at han ligger på bakken med håndjern? Hva kan man liksom gjøre når man har på 

håndjern bak ryggen og ligger på bakken?  

 

Tror de at han kan knuse håndjernene, sprette opp fra bakken og slå ned fire væpnet 

politimenn? Bare fordi han er svart betyr ikke det at han er Black Panther. Det er en ekstremt 

bra film forresten. Ikke misforstå, Black Panther er en superhelt, men her var det ikke akkurat 

politiet som var «good guys».  Når skal dette ta slutt? Når skal de slutte å vise Black Panther 
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på politiskolen og fortelle at alle svarte folk har superkrefter? Når vil hudfarge slutte å ha en 

betydning? 

 

Ifølge statistikken til theguardian.com er det mer enn dobbelt så mange svarte som blir drept 

av politiet i USA enn hvite. Dette kan selvfølgelig være at mange flere svarte folk peker en 

pistol mot politiet etter at de blir stoppet og arrestert enn hvite, men det er lite sannsynlig 

fordi man er ikke kriminell eller gangster fordi man er svart. Forresten, det at hvem som helst 

kan eie våpen i USA er jo det helt vilt og landets nest største problem etter rasismen. Grunnen 

til tallene fra The Guardian er nok fordi hvite folk rett og slett er redde for afroamerikanere. 

Det at man blir født svart gjør deg ikke til en mer kriminell person. Ikke biologisk. Det er bare 

større sannsynlighet for strengere straff jo svartere man er. 

 

I en artikkel fra 16. oktober 2019 skriver Annalisa Merelli at gjennomsnittsfengslingen av 

svarte folk i statlige fengsler er mer enn 5 ganger enn hvite mennesker. Hun skriver også at i 

noen stater (Iowa, Minnesota, New Jersey, Vermont og Wisconsin) er det 10 ganger antall 

svarte mennesker i fengsel sammenlignet med hvite mennesker. Det som kanskje er den 

sterkeste statistikken i artikkelen er at jo svartere man er, jo større sannsynlig er det at man 

får strengere straff. What? Artikkelen er verdt å lese. Sjekk den ut på: 

https://qz.com/1724590/colorism-influences-probability-of-going-to-jail-new-study-finds/  
  
 

Men, det er ikke bare politivold mot afroamerikanere som gjenstår av rasismen......  

 

Forrige uke var det en hvit amerikansk kvinne som brøt regelen om båndtvang på hund da 

hun gikk på en tursti. En afroamerikansk mann ba henne om å følge reglene og sette hunden i 

bånd, men hun nektet og sa at hun skulle ringe politiet og fortelle dem at hun blir truet på 

livet av en afroamerikansk mann. Hvorfor trenger du å si at han er svart? Det har ingen ting 

med saken å gjøre. Og i løpet av videoen truet han ikke henne en eneste gang. Han ba henne 

bare om å følge reglene. Kanskje hun tenkte at dersom hun nevner at denne mannen er svart, 

kommer politiet til å komme raskere eller ta henne mer seriøst?   

https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2015/jun/01/the-counted-map-us-police-killings
https://qz.com/1724590/colorism-influences-probability-of-going-to-jail-new-study-finds/
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I går funket ikke kodelåsen på porten vår, så jeg måtte løfte den elektriske sparkesykkelen min 

over gjerdet og hoppe over når jeg skulle ut. Jeg tør ikke tenke hva som ville hendt meg 

dersom jeg var svart. I alle fall ikke i USA..... 

 

Rasisme er ikke bare at hvite blir behandlet bedre enn svarte. På ndla.no står det en fin 

beskrivelse på hva rasisme er: «Rasisme er i smal betydning oppfatninger, holdninger eller 

handlinger som deler mennesker inn i påståtte «raser» hvor noen hevdes å være mer 

verdifulle enn andre.» Det betyr at en svart person kan være rasistisk mot en hvit person. En 

jødisk person kan være rasistisk mot en kristen person. Osv.  

 

Som nordmann i Spania har jeg, og spesielt mine venner, som ser mer «norske» ut, opplevd 

rasisme. Hver gang vi har vært ute på spanske diskoteker blir vi stygt blikka av spanjoler. Jeg 

har også opplevd rasisme i Norge. For noen år siden skulle onkelen min og jeg vaske bilen 

hans på en sånn vaskeautomat som er på bensinstasjoner en fin sommerdag i lille Ulsteinvik. 

Onkelen min er fra Irak, så han ser ikke norsk ut, men han kan så vidt arabisk fordi han kom til 

Norge sammen med mamma og resten av familien når han bare var noen få år gammel. Dette 

har gjort at han føler seg mer norsk enn irakisk. Han kan bedre norsk enn arabisk, men fordi 

han ikke ser norsk ut,  kom en norsk, hvit mann og spurte han om noe på engelsk. Ok, onkelen 

min ser kanskje ikke norsk ut, men han er i Norge, så du kan i det minste spørre på norsk og 

bytte til engelsk hvis han ikke snakker norsk.  

 

Det er ikke sikkert at denne mannen hadde rasistiske intensjoner en gang, men det er denne 

fremmedfrykten og stereotypien som ligger til grunns for rasisme. Derfor mener jeg at dette 

var rasisme.  

 

Nå kan ikke dette sammenlignes med politi som dreper afroamerikanere, men det er et 

poeng i det. Rasisme er ikke bare hvit mot svart, det er større. Rasisme er ikke bare i USA, det 

er over hele verden. Rasisme er ikke kult, det er old school. Rasisme er ikke historie, det er 

presens.  
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