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RUBINA RANA

1956- 2003. Som nygift ankom
Rubina Rana Norge i 1978, og har i
hovedsak vært bosatt i Oslo.
Meldte seg inn i Arbeiderpartiet, og
var medlem i Oslo bystyret fra 1995
til hun døde i 2003.
Ble landskjent da hun i 1999 ble leder
for 17. mai-komiteen i Oslo, og gikk
først i barnetoget iført bunad.

NAVNSETTING

Bare avdøde personer kan få plasser
og gater oppkalt etter seg.
Bydelsutvalgene i de forskjellige
bydelene avgjør hvem som kan få kalt
opp en gate eller plass etter seg.
Enkelte bydeler har egne
navnekomiteer som diskuterer og
kvalitetssikrer forslagene. Blant annet
skal lokale lag og foreninger som har
interesser i området høres før det
endelige vedtaket kan fattes.
Statens navnekonsulent skal til slutt
godkjenne navnet.

Tips oss:
SMS - 1989 'op' Tlf 22 86 30 00
E-post:aften@aftenposten.no

 Tips en venn    Skriv ut
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Rubina Rana var medlem i Oslo bystyret fra 1995 til hun døde i 2003. I 1999 var hun som den
første med ikke-vestlig bakgrunn leder av 17. mai-komiteen i Oslo og gikk først i barnetoget.

Rubina Rana får egen gate
Som første ikke-vestlig innvandrer får den avdøde politikeren Rubina Rana oppkalt en
gate etter seg. En moske på Grønland får adressen Rubina Ranas gate.

WASIM K. RIAZ
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I 1999 skrev Rubina Rana historie da hun som den
første med ikke-vestlig bakgrunn ledet 17. mai-
komiteen i Oslo og gikk først i barnetoget.
Bydelsutvalget i Gamle Oslo har nå bestemt seg for 
å kalle en gate på Grønland for Rubina Ranas gate.

- Jeg og ungene våre, Adeel, Sara og Hira, er
takknemlige overfor det norske folk som ikke har
glemt hennes innsats for integreringen, sier
Jamshed Masroor, enkemannen etter Rubina Rana.

Glad i Norge
Han minner om at Rubina Rana var svært glad i
Norge og det norske folk, og er glad for at hun har
fått anerkjennelse for sin innsats.

- Hun sto på hele tiden for de svake gruppene,
særlig innvandrerkvinnene, minnes Jamshed
Masroor.

Deler av dagens Mandalls gate og en av gatene i
De Nye Grønlandskvartalene, som er under
utbygging, skal slås sammen, og får navnet Rubina
Ranas gate. Nå er det bare formaliteter som
gjenstår før gateskiltet dukker opp.

- Med dette ønsker vi å markere at innvandrere fra
Asia og Afrika også er en naturlig del av
befolkningen i Oslo. Rubina Rana var første
innvandrer og muslim som ledet 17. maitoget i Oslo,
og er et forbilde vi ønsker å trekke frem, sier Helge
Winsvold (a), medlem av bydelsutvalget i Gamle
Oslo.

Selv om den norsk-pakistanske politikeren bodde
på Lindeberg store deler av livet, mener
bydelspolitikerne i Gamle Oslo at det er naturlig å kalle en gate på Grønland etter henne.

Frimerke neste?
Akhenaton Oddvar de Leon, leder i Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD), er
svært glad for nyheten.

- Dette er et stort skritt i riktig retning. Dette viser at vi bor i et inkluderende samfunn. Personer
med innvandrerbakgrunn er jo en naturlig del av samfunnet, sier de Leon.

Han mener at man nå bør gi innvandrere plass også på norske frimerker og sedler.

Denne artikkelen er hentet fra oslopuls.no
http://oslopuls.no/nyheter/article1239719.ece


