
 Forby nazismen!
1.  mai  er  en  antirasistisk  kampdag.  Dagen er  tuftet  på  internasjonalisme, 
samhold og likeverd. Rasismen og nazismen bryter med alt det 1. mai står 
for.

Stopp nazistene
Nazigruppene Vigrid og "Nasjonaldemokratene"  har aktivitet flere steder i 
landet. Nazistene bruker politisk terror og voldshandlinger mot det de kaller 
sine  "fiender":  innvandrere,  jøder,  muslimer  og  andre  minoriteter, 
fagforeningsfolk, demokratiforkjempere og antirasister. 

Forby nazistisk organisering
Nazistisk organisering er kriminelt og må forbys, dette har SOS Rasisme stilt 
krav  om  i  mange  år.  Nazismen  kan  ikke  ties  i  hjel,  de  nazistiske 
organisasjonene må brytes opp før de kommer i  nærheten av riksdagen i 
Tyskland eller det norske stortinget.
Etter 2. verdenskrig forpliktet Norge og de andre landene i FN seg til å forby 
nazistisk organisering (FNs "Konvensjon om avskaffelse av alle former for 
rasediskriminering"). Dette er en forpliktelse Norge ikke har fulgt opp.  I fjor 
gikk FN ut og krevde at Norge skjerper rettsvernet mot rasistiske ytringer, og 
innfører et forbud mot nazistisk organisering.

Håndhev §135a
En effektiv håndhevelse av §135a vil gi nazismens fiender det de har rett på: 
et vern mot rasistiske overgrep. Slik paragrafen håndteres i dag er det en 
knyttneve i ansiktet på alle nazismens millioner av ofre.

Organiser deg!
Kampen  mot  rasisme  og  nazisme  kan  bare  bli  vunnet  dersom vanlig 
mennesker  organiserer  seg  for  å  bekjempe  den  umenneskelige 
voldsideologien.  Delta  aktivt  i  kampen  mot  rasisme,  se  baksiden  av 
løpeseddelen. 
Støtt  SOS  Rasisme  økonomisk  i  kampen  mot  nazismen,  konto: 
7874.05.34709

Kamp mot all rasisme!
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