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Oslo Extra Large – e
n by for alleOslo Extra Large – e
n by for alle

Oslo skal være byen
for alle.

Det stadfestet Oslo
bystyre da de i juni

2001 vedtok verdido
kumentet “Oslo - en

by for alle”.

Verdidokumentet ut
gjør fundamentet fo

r

OXLO-kampanjen so
m ble igangsatt av

Oslos ordfører i aug
ust 2001.

OXLO står for Oslo
Extra Large og er

kommunens holdnin
gsskapende og mål-

rettede arbeid for å
skape en åpen og

inkluderende hoved
stad med rom for

mangfold og livsutfo
ldelse.

Les mer om OXLO, og
last ned kommunens

verdidokumenter på
flere språk, på

www.oxlo.no

Oslo kommune
Bydel Grünerløkka
Enhet for mangfold og integrering

www.oxlo.nowww.oxlo.no
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Ny bok om asylsøkere forklarer lite 

Norge har en organisasjon for asylsøkere. Den heter Norsk Or-
ganisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er 25 år. Organisasjo-
nen har gitt ut bok til jubileet.
 Boken viser bilder av mange asylsøkere. Noen bilder forteller 
historier om bare én person. Andre bilder forteller om hvordan 
livet er for forskjellige asylsøkere.

For eksempel er det mange bilder av asylsøkeren Kazem fra 
Iran. Familien hans fikk opphold i Norge. Men det fikk ikke han. 
Derfor reiste hele familien til Svalbard. Den norsk utlendingslo-
ven gjelder ikke der. Kazem har en kebabkiosk på Svalbard.
 Boken kritiserer nordmenn. De vet for lite om asylsøkere. Men 
boken forklarer lite. Vi får ikke vite mer om hva organisasjonen 
mener nordmenn må lære. Det er Bjørn Gabrielsen som har 
skrevet teksten i boken.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere, 
NOAS, er en menneskerettighets-
organisasjon som tilbyr juridisk 
hjelp til asylsøkere i Norge, samti-
dig som det arbeides mot opinion 
og myndigheter. I disse dager er 
det blitt sagt at det egentlig ikke er 
noen grunn til å feire deres jubi-
leum, siden deres eksistens bare er 
påkrevet i en urettferdig verden. 
Så er da heller ikke denne boken – 
som rett og slett heter ”Asylsøker” 
– noen hyllest til NOAS som sådan, 
men i stedet en rekke forskjellige 
portretter av dem de representerer.

Kebab på Svalbard
Det er magnum-fotografen Jonas 
Bendiksen som står bak det første 
kapitlet. Han har reist til Svalbard og 
besøkt kebab-sjappa til iranske Ka-
zem. Kazem bodde i mange år i Tysk-
land før han kom til Norge med sin 
kone og lille sønn. Her fikk begge de 
to sistnevnte innvilget asyl, men ikke 
Kazem selv. Da tok han fram Nor-
ges Lover og fant ut at utlendings-
loven ikke gjaldt på Svalbard, og her 
lever han nå, i et juridisk vakuum.
 Svalbard blir beskrevet som et 
kaldt og vakkert land, og Bendiksens 
bilder bidrar til dette inntrykket. 
Omgivelsene rundt den ensomme 
flyktningen er ekstremt naturskjønne, 
men fotografen har lykkes i å kom-
me nær nok til å vise både savnet og 
strevet i ansiktet hans. Samtidig ser 
det ut som også Kazem lar seg blen-
de av Svalbards landskap. På veggen 
i leiligheten hans henger et bilde av 
to isbjørner, omkranset av portret-
ter av hans nærmeste. Kontrasten er 
så stor at man blir minnet om den 

store uretten alle flyktninger er ram-
met av, at de blir tvunget til å leve 
i ukjente miljøer langt hjemmefra.

Forskjellige strategier
Jonas Bendiksen er blant dem som 
har satset hardest på å portret-
tere én enkelt person, men det fin-
nes også gode bidrag fra den an-
dre siden av spekteret. Eksempler 
er Espen Rasmussens nærmest 
anonyme sort-hvitt-bilder fra et 
asylmottak, og Sigurd Fandangos 
kapittel ”Elva”, et forsiktig portrett 
av afrikanske narkolangere i Oslo, 
der både lys, farger og avstand bi-
drar til en litt skummel stemning.
 Den gladeste personen i boken 
er Knut Egil Wangs ”Jawana”, en 14 
år gammel jente fra Sri Lanka som 
virker svært så aktiv i sin tilværelse i 
Førde på Vestlandet. Vi får se henne 
både på skitur og teaterscene, og 
hadde det ikke vært for at hun ny-
lig er blitt nektet opphold og derfor 
neppe er i Norge nå, så hadde man 
her ant konturene av en etterlengtet 
suksesshistorie.

Vag målsetning
”Asylsøker” består av bidrag fra i alt 
åtte fotografer, i tillegg til tekstlige til-
skudd fra skribenten Bjørn Gabriel-
sen. I forordet blir det harselert over 
at nordmenn flest har et svært lavt 
kunnskapsnivå når det gjelder asyl-
spørsmålet, noe det antydes at denne 
utgivelsen skal bøte på. Men denne 
målsetningen blir merkelig nok ikke 
fulgt opp, og det kan lett virke mot 
sin hensikt når det norske byråkra-
tiet blir beskyldt både for latskap og 
udugelighet når dette ikke blir be-
lagt med annet enn løsrevne utsagn.
 Konklusjonen må bli at dette 
prosjektet enten skulle hatt mer 
tekst eller ingen tekst i det hele 
tatt. For min egen del hadde jeg 
tålt å bli belært mye mer, både med 

De hjemløses beskyttere 
NOAS feiret nylig 25-årsjubileum, og i den forbin-
delse kom det ut en fotobok dedisert asylsøkerne.  
Den er full av skjeve smil og tomme blikk. 

Avlslag : Jawana, på rommet i asylmottaket. Hun har fått avslag grunnet manglende integrering i det 
norske samfunn. Hun er en av de åtte som presenteres i boken.                                FOTO: Knut Egil Wang

   Ny bok kritiserer lavt kunnskapsnivå om asyl, men gjør lite for å oppklare  

Av Fredrik Giertsen

paragrafer, tabeller og statistikk. 
Men uansett: hatten av for NOAS 
og det arbeid de har nedlagt i sine 
første 25 år, og lykke til Jawana, 
hvor enn skjebnen måtte føre deg.
 
Bok: “Asylsøker”
Diverse fotografer,
med tekst av Bjørn Gabrielsen
Press Forlag, 2009

Ordforklaring

Jubileum - feiring, fest for en 
årsdag.
Harselere - gjøre narr av, drive ap 
med.
Bøte - rette på, gjøre god igjen; 
reparere.


