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Husselgeren ville ikke ha Farooqs fem millioner
Han passet ikke inn i nabolaget
Småbarnsfaren Farooq Ahmed (26) vant budrunden for drømmevillaen, men fikk
likevel ikke kjøpe huset. Grunn: Selgeren mente han ikke passet inn.
Av Eirik Borud , Katrine Lia

LIKTE IKKE FARGEN? Farooq Ahmed (26) hadde det høyeste budet på en enebolig, men
fikk likevel ikke kjøpe. Fordi han ikke passet inn. Foto: Fredrik Solstad

En norsk familie som bød 50000 kroner mindre enn Ahmed fikk i stedet tilslag på huset.
- Det er helt forferdelig at det går an. Jeg har hørt mye om lignende diskriminering før, men dette var et
hardt slag i trynet, sier 26-åringen, som er født og oppvokst i Norge.
Drømmeboligen
Budrunden på den 177 kvadratmeter store villaen på Risløkka i Oslo startet i går morges. Ahmed bød
stadig mer etter hvert som andre bød over ham, og til slutt kom meldingen: Ingen ville by over hans bud
på 4950000 kroner.
- Jeg ble kjempeglad. Etter å ha vært på husjakt i tre-fire måneder fikk jeg endelig tilslag. Dette var
drømmeboligen for meg og familien min, sier Ahmed, som bor sammen med kona og datteren Amina
(2).
En telefon til megleren snudd imidlertid lykke til skuffelse og sinne.
Selgeren ville ikke at Ahmed skulle få kjøpe huset, og solgte heller til den andre budgiveren - til 50000
kroner under prisantydning.
Megleren sjokkert

- Til og med megleren var sjokkert. Jeg tror nesten ikke han hadde lyst å fortelle meg at jeg ikke fikk
huset, forteller han.
Selgeren mener at det han har gjort i denne saken er «dagligdags».
- Det er mange som vurderer om vedkommende passer inn i et miljø. Dette er dagligdags. Vi har et
veldig spesielt naboskap som vi er veldig glade i. Da ønsker vi også å selge til dem som passer best inn i
naboskapet, sier selgeren til VG.
- Så denne kjøperen passet ikke inn?
- Vi tror at noen mennesker passer bedre i en villa enn andre. Som et eksempel synes jeg det er riktig at
de som overtar en villa med en del vedlikeholdsoppgaver, bør ha forutsetninger for å opprettholde det.
De som trolig aldri har slått en gressplen før, passer kanskje ikke så godt inn. Dette er ingen spesiell sak,
sier selgeren.
- Dagligdags rasisme
Ahmed tror nesten ikke det han hører.
- Dette må jo være direkte rasistisk motivert. Hva vet han om jeg kan klippe plenen eller ikke? sier 26åringen.
Han får støtte av Akhenaton De Leon i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), som bare
de siste seks ukene har vært borti fire lignende saker.
- Dette er dagligdags rasisme. Det selgeren egentlig sier er at han ikke vil ha svarte mennesker i miljøet,
mener De Leon, som råder til å anmelde selgeren.
Administrerende direktør i Eiendomsmegler1, Odd Nymark, opplyser at en selger har lov til å godta og
forkaste ethvert bud.
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