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– Vi er alle nordmenn
Av: Jonas Brække
Organisasjonen mot offentlig diskriminering er glad for at Språkrådet nå innrømmer at det er opp til
hver enkelt om man vil kalle seg for nordmann. – Fornuften seiret til slutt, sier leder Akhenaton AlMadi Oddvar de Leon.
Som navnet hans tyder på, er det ikke helt enkelt å klistre etniske merkelapper på lederen av
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD). Akhenaton Al-Madi Oddvar de Leon har en far
fra Karibia og en mor fra Trøgstad. Barndommen tilbrakte han i England, men som voksen flyttet han
til Norge.
Ifølge e-posten som Språkrådet sendte til Ny Tid sist uke, ville OMOD-lederens bakgrunn diskvalifisert
ham fra å kalle seg for nordmann. Men etter torsdagens styremøte i Språkrådet gjorde direktør Sylfest
Lomheim helomvending, og beklaget formuleringene som ble brukt. En pakistaner som bosetter seg i
Norge, kan likevel bli nordmann så god som noen.
– Jeg er glad for at Språkrådet nå viser romslighet, fordi ord er makt. Det oppleves ikke som særlig
positivt å bli offisielt bortdefinert på denne måten, sier OMOD-lederen.

Svart er OK
Som et alternativ til Språkrådets definisjoner, lanserte de Leon sitt eget forslag om å bruke «svarte
nordmenn» framfor «innvandrere». Og i hvert fall ikke «negere», som Språkrådet tidligere har godkjent
som verdinøytralt. Men da fikk han sitt pass påskrevet av direktør Lomheim. For hvilken kompetanse
har OMOD for å uttale seg om språkspørsmål?
– Det virker jo ikke som om Språkrådet har noen særlig kompetanse på dette feltet heller, ler de Leon.
– Jeg er kanskje ingen språkekspert, men jeg er ekspert på meg selv og min egen subjektivitet. Om jeg
definerer meg som nordmann, så kan ikke språkrådet ta det fra meg.
De Leon ser ikke på «svart» som en farge i denne sammenhengen, men som et politisk begrep.
– Bruken av «svart» er også allment akseptert i andre land som England og USA. Ordet er dekkende for
følelsen av å være annerledes.

Føler seg tråkket på
Denne uka har OMOD fått flere henvendelser fra svarte nordmenn som føler seg tråkket på av
Språkrådet. Men også mange hvite nordmenn er blitt provosert.
– Språkrådet har såret mange hvite nordmenn som har svarte, adopterte barn. Ikke minst mødrene deres,
som hele tiden har fortalt dem at de er norske, sier de Leon.
Selv har han en mørkhudet datter og en hvithudet sønn.

– Datteren min blir oppfattet som utlending, sønnen min for å være helnorsk. Begge er en kjødelig
halvpart av meg, men de må leve med å bli definert vidt forskjellig.

– En stor lapskaus
OMOD takker likevel Språkrådet for å ha skapt debatt om dette spørsmålet. De kraftige reaksjonene
tyder på at temaet har pirket borti et ømt punkt hos mange nordmenn – uansett etnisk opphav eller
hudfarge.
– Etter Språkrådets forrige definisjon, er heller ikke de kongelige norske, men engelske og danske. Og
hva med Sveriges nye statsminister, når oldemoren hans er svart?
Nå håper de Leon at det er slått fast en gang for alle at ordet «nordmann» er et vidt og tøyelig begrep,
og at det først og fremst er opp til hver enkelt å bestemme hva man vil kalle seg.
– En nordmann er ikke en hvit person. Det er regelen. Vi er alle nordmenn, som er blandet sammen til
en stor lapskaus. Og det beste av alt er at den smaker godt.
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