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I DAG

... eller rättare sagt i kväll är
det dags att kora länets bästa
fotbollsspelare. Norrbottens
fotbollsgala är en av årets
höjdpunkter och Norrbot-
tens-Kuriren delar ut Kuri-
renbollarna till säsongens
bästa dam- och herrspelare.
För sportredaktionen är ga-
lan ett utmärkt tillfälle att
umgås på ett litemer av-
slappnat sätt med de aktiva.
Allt om galan, vinnarna och
glamouren kan ni givetvis lä-
sa i måndagens Norrbottens-
Kuriren – ännu en anledning
att längta efter nästa vecka.
Godmorgon!

Malin Öhrlund

Länet|Nu höjer vi rösten för ett öppet Norrbotten
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Norrbottens

Dömdes för
mord på Rano
På tisdagseftermiddagen
kom domen mot den
mordmisstänkte Jerry
Sorvoja Polvi. Hapa
randabon dödade Esa
Rano, i något som hovrät
ten benämner som en ren
avrättning, och dömdes
till 15 års fängelse för
mord.

Umeå | 4–5

Frontalattack
av Kommunal
Beslutet att lämna sam
verkansavtalet står fast,
enligt ombudsmannen
Vanja Nyberg. Inhuman
behandling av de anställ
da är Kommunals motiv.
– Det blir bara värre

och värre, säger Vanja
Nyberg.

Luleå | 6

Nyförvärv
klar för spel
I går blev det klart att
Luleå hockey vann drag
kampen om den efter
traktade förre detta KHL
spelaren Mika Pyärlä.
31åringen är redo för
spel redan i kvällens
match mot AIK.

Sport | 30–31

Här är
årets

praktgran
| 16
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HELGTIDNINGEN

tv
VECKANS

17–23 november

Tina
hjälper
bönder
Tina Nordström besöker innovativa bönder

som har tagit fram en ny produkt baserad

på de råvaror som finns på gården. Tinas

uppgift är att hjälpa bönderna att få ut

produkten på marknaden. TV4 MÅNDAG 19.30

duo

Norrlands största helgtidning
LÖRDAG

Hans
skolvägrar

17 november 2012

Vågade välja ny
äg för karriär

FOTO:KURTENGSTRÖM

HELA
VECKAN I
TV-RUTAN

Hans vågade
välja en ny väg
för karriären

”Främlingsfientlighetenoch rädslan
för olikheter ökar i vårt land.
I Norrbotten är den främlingsfient
liga trenden tydlig ochoroande.
Kuriren och 24Norrbotten startar
i dag kampanjenEttNorrbotten för
alla för att bidra till ett öppet och
välkomnandeNorrbotten.”
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”Vi vill ha ett län som
utvecklas på grund av
styrkan i olikheter och
olika ursprung”

Ett välkomnande, vidsynt, öppet och progressivt
län, öppet för alla.
Eller ett avvisande, inskränkt, slutet och stag-

nerande län, reserverat enbart för oss som redan bor
här.

Valet för oss på Kuriren och 24 Norrbotten är enkelt och
självklart. Därför startar vi kampanjen Ett Norrbotten för
alla.

DEt fiNNsmånga tecken på att främlingsfientligheten
och rädslan för olikheter ökar i vårt land. Vi har numera
ett främlingsfientligt riksdagsparti, som enligt de senaste
opinionsmätningarna är sveriges tredje största parti. Ett
parti vars finansminister- och justitieministerkandidater,
de senaste dagarna tvingats avgå på grund av uppenbart
rasistiska handlingar.

I Norrbotten är den främlingsfientliga trenden tydlig
och oroande. Det planerademoskébygget i Luleå har
väckt islamfientliga och rasistiska krafter till liv och
lett till hot och trakasserier. Många norrbottningar
med avvikande hudfärg vittnar om att det i princip
är omöjligt att få jobb i länet. Kurirens webbpersonal
tvingas dagligen refusera storamängder kommenta-
rermed grova rasistiska åsikter.

Vi är på väg att få ett Norrbotten vars offentliga debatt
domineras av det avvisande, det inskränkta och det slutna.
Det är dags för denmajoritet av oss som vill ha och tror på
nödvändigheten av motsatsen att höja rösten. Vi på Kuriren
startar idag kampanjen Ett Norrbotten för alla för att bidra
till ett öppet, välkomnande Norrbotten som bygger på vär-
deringar som gör att alla trivs och känner sig hemma här. Vi
vill ha ett län som utvecklas på grund av styrkan i olikheter
och olika ursprung. inte stagnerar på grund av rädsla för det
som uppfattas som annorlunda och avvikande.

KomiKErN soraN ismail, som var den som utsattes för de
ledande sverigedemokraternas rasism, uttrycker sig klokt i
en krönika i Expressen i torsdags. Han konstaterade att det
inte var de rasistiska glåporden som var det största proble-
met, utan helt andra formuleringar, som delas av hundra-
tusentals svenskar. Det handlar om den lite slarvigt kallade
”vardagsrasismen”. så här skriver soran ismail:

”Du är inte svensk. Det här är inte ditt land. Det är mitt
land”. Det är dessa åsikter som är problemet”. för om
alla sverigedemokrater, i såväl riksdag som kommun och
landsting, skulle tvingas avgå i morgon, skulle rasismen i

sverige då ha försvunnit? skulle alla problemmed rasis-
tiska strukturer elimineras? Naturligtvis inte. Dessa åsikter
finns representerade överallt, inte bara bland sD-politiker
och dess väljare”.

Ismail har naturligtvis helt rätt i sin analys. Fram-
komsten av främlingsfientliga partier är inte proble-
met, bara ett symtom på det underliggande proble-
met. Utan ett folkligt stöd kan de här partierna aldrig
växa sig så starka som Sverigedemokraterna gjort.
Partiet framför bara de fördomar och slarviga
generaliseringar som redan finns i de breda
folklagren.

Vi på Kuriren och 24 Norrbotten startar inte
kampanjen Ett Norrbotten för alla för att sätta oss
på höga hästar och påstå att vi själva är felfria och
fördomsfria. i artikelserien och tv-reportagen kom-
mer vi bland annat att lyfta fram och synliggöra
de psykologiska faktorer som utlöser rädsla för
olikheter och i förlängningen leder till ”vardagsra-
sism”.

Genom att belysa sådana faktorer och göra dem
tydliga för alla, kanvi också lära oss attmotverka och
förhindra att de får genomslag.

I kampanjen utgår vi ifrån det enkla och
självklara att Norrbotten ska vara ett län
för alla. Vi vill hellre vara för det positiva
och konstruktiva som vi vet finns i de flesta
norrbottningarna, än att enbart fokusera på
att varamot rasism, fördomar och diskrimi-
nering. Vi vill fåmed oss såmånga norr-
bottningar sommöjligt i vår ambition, inte
enbart de redan frälsta, och då tror vi att det
är lättare i att enas om att vara för någonting
istället för emot.

VaD tycKEr du om vår kampanj? Vad vill du att
vi ska skriva om? ställer du upp på ett Norrbotten
för alla? Kontakta Kurirens redaktion på redaktio-
nen@kuriren.com eller ring 0920-26 29 00 och
fråga efter nyhetschefen Lars-Henrik andersson
(vardagar).

Du som vill stödja vår kampanj på facebook kan
gå in på Kuriren eller 24 Norrbottens facebooksida
och där få instruktioner om hur du kan fästa en så
kallad twibbon på din profilbild.

EttNorrbotten för alla

Mats Ehnbom | Chefredaktör och ansvarig utgivare
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