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bli medlembli medlem
Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er van-

lige folks engasjement. Ingen mennesker er født rasister. Det er 
gjennom å bli påvirket av rasistiske holdninger at folk blir rasis-
ter. Derfor er det viktig at fl est mulig tar et aktivt standpunkt mot 
rasisme og reagerer når de opplever rasisme rundt seg.

SOS Rasisme har som mål å skape en bred allianse 
mot alle former for rasisme. 

SOS Rasisme er en ikkevoldelig, rusfri og partipolitisk 
uavhengig organisasjon.
SOS Rasisme mener at det er viktig å arbeide lokalt. Vi 

har mer enn 40 000 medlemmer, fordelt på 170 lokallag 
av forskjellige slag over hele landet. 

SOS Rasisme erkjenner at rasismen ikke er et problem bare 
for fl yktninger og innvandrere – selv om de som oftest er 

ofrene for fordommer, diskriminering og trakassering.
SOS Rasisme jobber for et samfunn fritt for rasisme. Et samfunn 

med plass for alle, der alle har de samme rettighetene, uansett hud-
farge, seksuell legning og religion. Et samfunn der en ikke trenger å frykte 
diskriminering.

Et medlemskap i SOS Rasisme er et standpunkt mot rasisme!
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� Jeg vil bli aktiv!
� Jeg vil bli medlem!
Kr 25.- for personer under 26 år
Kr 50.- for personer over 26 år
Kr 100.- for familiemedlemsskap

Du kan også bli medlem på:
www.sos-rasisme.no/blimedlem

SOS Rasisme arbeidsutvalget
pb 7073 St. Olavs pl, 0130 Oslo
Tel: 23 35 32 00

SOS Rasisme økonomiutvalget
pb 297, 5501 Haugesund
Tel: 52 71 21 75

Navn: _______________________________

Adresse: ____________________________

Postnr. / Sted: _______________________

Telefon: _____________________________

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo
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I dag er nærmere 40 millioner mennesker på fl ukt, og mange av dem 
er jenter og kvinner. Forfulgte kvinner er en svært utsatt gruppe, men 
får fortsatt i liten grad  beskyttelse i Norge.

Et verdig liv for kvinner?
SOS Rasisme har fokusert på forfølgelse og undertrykking av 

kvinner, og har i mange år stilt følgende krav:

Det må bli slutt på:

– at jenter vokser opp uten selvstendige rettigheter

– at kvinner og jenter er mannens og storfamiliens eiendom og 

underlagt deres herredømme og straffemetoder

– at jenter og kvinner selges og brukes som slaver og sexleker

– at jenter tvinges inn i ekteskap

– at jenter og kvinner utsettes for vold og voldtekt, uten å ha noen til å 

forsvare seg, uten å ha rett til å forsvare seg, og uten å ha rett til å bryte båndene.

Kvinner som flykter fra slike forhold, og søker beskyttelse i Norge, må møtes med 

respekt og ydmykhet. De  har en selvfølgelig rett til beskyttelse og rehabilitering, og må 

møtes og intervjues av personer som er kvalifiserte til å behandle traumatiserte kvinner. 

De har rett til å oppleve et verdig liv.

Norge bør samtidig gjøre en internasjonal innsats for:

–       å reise jentenes og kvinnenes verdighet, og

–       å kriminalisere overgrepene, også der staten er medvirkende kraft

En ny politikk?
Norge har internasjonale forpliktelse til å ivareta kvinners rettigheter og   regjerin-

gen lovte i Soria Moria erklæringen mye godt om bedre vilkår for asylsøkere. Soria 

Moria-erklæring har sagt at de skal sørge for samsvar mellom FNs barnekonvensjon 

og utlendingforvaltningen. Man trenger ikke å være samfunnsviter for å se at det ikke 

har skjedd enda. Behandlingen av kvinner fra Iran er bare ett av mange eksempler på 

at Norge enda ikke har tatt kjønnsbasert forfølgelse på alvor. 

Det er en tid for alt, og nå er tiden for handling kommet. Bjarne Håkon Hansen og 

Regjeringen må sørge for å kvalitetsikre asylpraksisen i Norge en gang for alle. Regje-

ringen må holde det de har lovet.
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