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Stille markering med 
flammende budskap.

Av Bernhard Hienerwadel
redaksjonen@altaposten.no 

Asylsøkere fra Syria, Irak og Su-
dan gikk i fakkeltog mot vold – 
og hedret den siste tids ofre for 
krig og terror.

– Helt forferdelig
20 asylsøkere, som for tiden 
oppholder seg i Alta, gikk tors-
dag ettermiddag i fakkeltog 
langs E6 fra Bossekop til Sen-
trum. Også et fåtall altaværin-
ger, deriblant innvandrere fra 
Norden og Tyskland, sluttet seg 
til følget, som la vekt på at det 
skulle bli en verdig markering.

– Det har skjedd helt forferdeli-
ge ting forskjellige steder i ver-
den den siste tiden. Vi vil reise 
oss i en stille protest mot dette, 
sier Samer (28) og Ferand (26) 
fra Syria. Av hensyn til familie 
og slekt i sitt borgerkrigsherjede 
hjemland ønsker de ikke å stå 
frem med fullt navn.

– Vi som går i fakkeltog i dag, 
kommer fra ulike land. Vi har 
flyktet fra krig og vold. Vi har 
lidd mye. Vi er glade og takk-
nemlige for å ha klart å komme 
oss til Norge. Det siste vi ønsker 
å oppleve her, er vold og utrygg-
het, sier de to syriske mennene 
som har vært i Norge i rundt tre 
måneder.

Blomster og fakler
– Ja, vi har ulike kulturer og 

religioner i verden. Men vi er én 
menneskehet. Vi har teknologi 
og evnen til å utvikle velstand 
og framgang i hele verden. Nå er 
det på tide at vi slutter å bruke 
vold og terror. Vårt budskap her 
i Alta i ettermiddag er fred i hele 

verden, i Norge og i Alta. Vi snak-
ker ikke norsk. Vi snakker litt en-
gelsk. Men vi har et universelt 
språk: Blomster og fakler, sier 
Samer og Ferand som har stu-
dert henholdsvis økonomi og 
medisin.

Religioners rolle
– Det diskuteres ofte, spesielt i 
disse dager, om og hvorvidt ek-
stremistisk og voldelig islamis-
me er knyttet til verdensreligio-
nen Islam. Hva tenker dere om 
dette?

– Det finnes ingen religioner 
som taler voldens sak. Alle reli-
gioner oppfordrer til menneske-
lighet og fred, sier Ferand.

Også Sokneprest i Alta, Øyvind 
Oksavik, deltok på fakkeltoget 
som endte ved Nordlyskatedra-
len.

– Vi lever i en global verden, og 
vi må vise solidaritet med våre 
forfulgte søsken, sier Oksavik.
Ved Nordlyskatedralen ba initi-
ativtaker Samer om ett minutts 
stillhet for ofrene for krig, vold 
og terror den seineste tiden. Da 
arrangementene var over, tak-
ket han alle som hadde møtt 
opp, spesielt de norske deltaker-
ne.

Ikke i asylmottakets regi
De aller fleste deltakerne på 
markeringen bor i et av Alta 
mottakssenters boliger. Infor-
masjonskonsulent ved Alta 
mottakssenter, Ingunn Sørgård, 

synes asylsøkerne gjennomfør-
te en fin og viktig markering. 
– Et flott initiativ som kommer 
helt og holdent fra disse folke-

ne selv, med Samer og Ferand i 
spissen. Det eneste vi hjalp dem 
med var å bistå praktisk med 
innkjøp av fakler, sier Sørgård.

STILLFERDIG OG VERDIG: Rundt  asylsøkere og en liten gruppe altaværinger gikk i fakkeltog fra Bossekop til Sentrum i protest mot voldelig ekstremisme, krig og terror.

MANET TIL SOLIDARITET OG FRED: 
Fakkeltogets initiativtakere Samer (til 
venstre) og Ferand (til høyre), begge 

fra Syria, sammen med soknepresten i 
Alta, Øyvind Oksavik.

Tente faklene for
terror-ofrene


