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Mange reagerer på den siste rasismedommen i norsk fotball.

Falk-spilleren Alen Patros (18), fra Irak, er utestengt fra all trening og alle kamper i seks måneder fordi
han reagerte sterkt da han ble kalt apekatt. Teie-spilleren Christian Kolstad, som brukte ordet apekatt,
slapp unna uten straff for bruken. Han fikk kun en kamps suspensjon fordi han ble utvist i tumultene med
Falk-spilleren.

Les saken her.

- Tar ikke dette alvorlig nok
NISO stiller flere spørsmålstegn ved dommen. Likestillings og diskrimineringsombudet likeså. Og
Organisasjonen mot offentlig diskrimering, OMOD.

- Hva vil de egentlig oppnå med å utestenge ham fra all trening også, undrer NISO-leder Silje
Johannessen.

- Det er så mange som ikke forstår dette. Med den historien som ligger bak rasisme, så kan det å bli kalt
apekatt eller svarting, nesten være det samme som et fysisk slag – eller verre, sier OMOD-leder
Akhenaton Deleon til Nettavisen.

- Vi tar heller ikke rasistiske ytringer alvorlig nok i Norge. Det gjelder overalt. Jeg kjenner til saker i
retten hvor en mann er blitt kalt apekatt eller svarting uten grunn. Vedkommende har så slått mannen i
ansiktet. Da blir politiet tilkalt, og den svarte mannen pågrepet. I retten påpekes det at man ikke slår i
Norge. Og ja, man kan ikke slå rundt seg hvor som helst i verden. Det skjønner folk. Men man kan
heller ikke bruke rasistiske ytringer hvor som helst i verden, legger han til.

Deleon så episoden hvor HamKams Roman Kienast sa ”fucking monkey”, og la merke til at Daniel
Nannskog måtte holdes tilbake fra å ta igjen mot østerrikeren.

- Jeg støtter ikke vold. Som Malcolm X sa, man må lære å kontrollere sine frustrasjoner på en kontruktiv
måte. Men hvis man så Daniel Nannskog, så kan man kanskje forstå at rasistiske ytringer kan virke på
samme måte som et fysisk slag. Psykisk vold kan faktisk også være verre enn fysisk vold, fortsetter
Deleon.

Han er kritisk til straffen NFF har gitt Falk-spilleren.

- Det er en altfor streng reaksjon. Man skjønner ikke hva 18-åringen egentlig har gått gjennom. Hva
rasisme gjør med et individ. Det burde vært bortimot lik straff for begge i denne saken, sier han.

- Ikke nøytralt
Seksjonssjef for forvaltning og juss i NFF, Roger Ness, påpeker overfor Nettavisen at ordet ”apekatt” for
seg selv egentlig er et nøytralt uttrykk.

Det er ikke Likestillings- og diskrimingeringsombudet enig i.

- Det vi vet er at apekatt ofte blitt brukt som en rasistisk fornærmelse innen fotballen i andre
sammenhenger. Sånn sett er det en uheldig språkbruk. Det er jo flere eksempler på at apekatt og apelyder
brukes rasistisk. Vi vet også at det har vært reaksjoner mot spillere som har brukt uttrykket på høyre
nivå. Derfor er det i hvert fall ikke et nøytralt uttrykk, sier seniorrådgiver Ella Gosh til Nettavisen.



Kan føre til endring
NFF vil likevel ikke gå inn og se på straffen Teie-spilleren Christian Kolstad fikk. Det har med
rettssikkerheten å gjøre, og NFF kan ikke gå inn i enkeltsaker og endre avgjørelsen slik at det ender til
ugunst for personen det gjelder.

Forbundet vil imidlertid se på om alle liknende saker skal avgjøres sentralt i NFF-systemet.

- Det er en mulighet for at det kan skje, ja, sier Ness.

- Raskt?

- Man skal ikke se bort fra det, nei.
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