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Afrikanere oppfordres til å hjelpe politiet

OPPFORDRER TIL SAMARBEID: Akhenaton de Leon i Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (t.v.) og Elvis Chi Nwosu
i African Cultural Awareness, vil at de afrikanske miljøene skal hjelpe politiet med å oppklare voldtektssakene i Oslo.
Foto: TORE BERGSAKER, BJØRN LANGSEM

- Voldtektssakene en belastning for miljøet.
MIKKEL BAY VOLD
Lørdag 05.05.2007, 05:58
oppdatert 08:05

(Dagbladet.no): Innvandrerorganisasjoner oppfordrer de afrikanske miljøene til å hjelpe politiet med å oppklare voldtektssakene i
Oslo.
Flere av de voldtatte kvinnene i år har beskrevet gjerningsmannen som mørk afrikaner. Voldtektene gjør at nordmenn blir skeptiske
til afrikanere, mener Akhenaton de Leon i Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering.
- Disse sakene er en belastning for miljøet, sier han til Dagsavisen.
De Leon ber om at ikke hele gruppen av afrikanere blir stemplet.
- Jeg har også afrikansk blod i meg. Alle svarte er ikke voldtektsfolk, alle svarte er ikke tyver. Barn og unge med afrikansk
bakgrunn får dårlig selvbilde av voldtektssakene, mener han.
Akhenaton de Leon har selv opplevd at en kvinne la på sprang da hun oppdaget at han gikk bak henne i en tunnel.
- Utseendet gjør at man er lett gjenkjennelig. Hvis noen er opptatt av dette spørsmålet og kjenner det godt på kroppen, er det
nettopp folk av afrikansk opprinnelse. De afrikanske miljøene er nå preget av håpløshet og skuffelse, sier de Leon.
Leder Elvis Chi Nwosu i African Cultural Awareness oppfordrer voldtektsmennene til å melde seg.
- Afrikanere i Norge kan ikke ha et slikt rykte på seg, det gagner oss ikke. Hvis det er afrikanere som står bak, synes jeg
afrikanske organisasjoner må være helt tydelige i å ta avstand. De må bruke de midlene de har for å bekjempe denne typen
krefter i sitt miljø, sier Nwosu.
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Skrevet av En som ikke går ut lenger 05.05.2007 kl. 08:53
Det må handling til. Man må stå til ansvar for det man gjør. Derfor er det fint om
man kan innarbeide et bra levemiljø for kvinner og barn.
Kan det være slik at det er de "tøffeste", "råeste" som klarer å komme seg inn i et
land og derfor "sprenger" andre grenser? Det er klart at mange kan ha vært vitne til
voldsomheter i sine hjemmland, sin fars behandling av sin mor mv.. Det er mye fint
her også.
Det er absolutt en mulighet for mange å være, leve og å bli samfunnstøtter. Dette
ordet er et viktig ord når man lever et samfunn. Man lever i sameksistens. Det gir
enorm mye respekt, det må gjøres over tid, lang tid.
Kan det være slik at det er noe grunnleggende egenskaper ved den personen som
utfører vold, som gjør at vedkommende utfører volden? Hvordan iallverden kan man
la slike behov overstyre konsekvensene av sine handlinger? I særlig grad når det
gjelder å skamfere en kvinne som kanskje bare var på vei hjem.
Svar på innlegg

Varsle

Ler..
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Skrevet av Glob!(kjelpet3) 05.05.2007 kl. 08:44

Bra!

anbefalinger

Slår ikke feil. Nå kommer "stopp innvandringen" debatten opp igjen. Ikke ta inn flere
innvandrere?? Afrikanerne må rydde opp i eget miljø? Unnskyld meg, men det er vel
flere som skriver her inne enn de som kun har vært i utlandet med danskeferja over
Skagerak? Morsomt med nordmenn som sitter godt i sofaen sin og lurer på om de
skal ha Hansa eller Tuborg til reken senere i kveld og samtidig skal ytre meninger
om mennesker skal få lov til å komme inn til det trygge, enkle landet vårt i
stedenfor å la de være "der de kommer fra" og dukke kuler 3 ganger om dagen.
Integreringsproblemet blir ikke løst over natta. Folk skal holde seg for gode til å ytre
idiotiske meninger om innvandrernes evne til å tilpasse seg det norske samfunnet
uten å vite hvordan forlholdene er i de landene de kommer fra. Det er frekt og
uvitende. Det kommer garantert til å bli mange flere voldtekter, drap, tyverier, vond
lukt i oppganger p.g.a. matlaging, osv. Pakitanerne innvandret til Norge for ca. 30 år
siden. Fremdeles er de ikke fullt integrert i samfunnet. Godt på vei, men ikke fullt
enda. Hvorfor tror da folk at Afrikanerne, med enda mindre utdannelse, mer voldelig
kultur og et menneskesyn som er helt forskjellig fra vår, skal kunne "tilpasse seg det
norske samfunnet" på halvparten av tiden? Integereringen skjer den. Det tar bare
tid!
Svar på innlegg

Varsle

Belastning for Norge
Skrevet av Bak 05.05.2007 kl. 08:20
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Bra!

anbefalinger

Hvor mye smerte skal våre politikere påføre befolkningen i Norge? Dette
multikulturelle utopiske eksperimentet som drives foran nesen på oss er både frekt
og forræderisk. Stopp denne galskapen! Vi vil ikke ha det slik!
Se hvilket samfunn dere skaper.
Svar på innlegg

Varsle

Hælvete
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Skrevet av www.priestsrapeboys.com 05.05.2007 kl. 08:18

Bra!

anbefalinger

Blir bare så hælvetes forbanna når jeg leser at den voldtatte dama ikke engang kan
forklare seg fordi den afrikanske mannen slo henne sånn at ansiktet ikke ligner
grisen.
Afrikanerne får se å rydde opp i miljøet sitt ellers har de ingen fremtid i Norge. Er
det noe som skaper rasisme så er det disse voldtektene.
Svar på innlegg

Varsle

SELVJUSTIS
Skrevet av flipp 05.05.2007 kl. 08:30
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Bra!

anbefalinger

Siden politiet virker noe handlingslammet og sikkert er mer opptatt av
trafikkforseelser enn voldtekt bør absolutt det afrikanske miljøet i oslo ta tak i
saken. Det er sikkert en eller annen som kjenner den eller de som står bak
ugjerningene. For å "redde" seg fra å bli mistenliggjort blant hele norske befolkning
bør de selv pågripe de skyldige og straffe de(m) på en "god" muslimsk måte.
(steining.halshugging?)
Svar på innlegg

Varsle

Fornuftig
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Skrevet av Jon 05.05.2007 kl. 08:14

Bra!

anbefalinger

Dette er et veldig bra forslag! Mørkhudede har ikke noe særlig godt rykte i Norge.
Men tviler på de som voldtar melder seg selv, det er å være naiv.
Svar på innlegg

Varsle

er vi fordomsfulle?
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Skrevet av sint cola 05.05.2007 kl. 08:37

Bra!

anbefalinger

eller er det et tilfelle at innvandrere topper denne (ikke andre) typen kriminalitet?
Svar på innlegg

Varsle

RE: er vi fordomsfulle?

Spill for galleriet?

0

Skrevet av En som ikke går ut lenger 05.05.2007 kl. 08:30

Bra!

anbefalinger

Dette må de jo si i kraft av sine stillinger, det er jo klart. Sorry, er bare eitrende
sinna. En vodtektsmann kan være hvem som helst, her i disse sakene, en eller flere
africaner.
Africansk kultur, africanske kvinner, africanske barn, africansk mat, africansk klær,
africansk ungdom, africansk miljøer, africansk samhold. africanske holdninger, hva er
det? Slik det er, slik syntes det i gatemiljøet, det er fakta, en realisme i ytterligheter.
Og det kommer tilbake som en boomerang til hele det africanske miljøet. Det har en
slik en slagkraft, en slik tilsvarende smerte.
Dere bør nok gjøre noe med saken selv, snakk med folk i miljøet. Arranger fester i
helgene med africanske kvinner og menn. Det er kommet så mange africanske
kvinner til norge og disse kvinnene kjenner ikke så mange i norge. Dere kan hjelpe
hverandre?
Svar på innlegg

Varsle
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