
Vi husker Krystallnatten – 
aldri mer nazisme

Krystallnatta var starten på nazistenes folkemord. 9. november 1938 angrep 
nazistene jøder rundt om i hele Tyskland.
I løpet av få år ble 6 millioner jøder myrdet av nazistene. Fagforeningsfolk, 
funksjonshemmede og andre som ikke passet inn i nazistenes verdensbilde 
ble også ofre for dødens ideologi.

Det er viktig at vi ikke glemmer vår historie! 
Vi må lære av historien for ikke å gjenta de samme feilene. Nazismen og 
rasismen døde ikke med Hitler. Det siste årer har vi sett en økning i rasistisk 
vold. Nazistiske grupper som Vigrid har økt aktiviteten sin flere steder i 
landet. Nazistene bruker politisk terror og vold mot dem de hater: 
innvandrere, jøder, muslimer og andre minoriteter, fagforeningsfolk, 
demokratiforkjempere og antirasister. 

Forby nazistisk organisering
Nazistisk organisering er kriminelt og må forbys, dette har SOS Rasisme 
krevd i mange år. 
Etter 2. verdenskrig ble Norge og de andre landene i FN enige om å forby 
nazistisk organisering. Likevel får norske nazister boltre seg på nettet, og 
politiet henlegger nesten alle anmeldelser av rasisme. FN mener norsk 
rettspraksis er i strid med den internasjonale avtalen mot rasediskriminering. 
Norske politikere må ta et valg: Ta parti med ofrene for rasistenes mobbing 
og vold, eller fortsette å beskytte nazistenes terror og hat.

Organiser deg!
Kampen mot rasisme og nazisme kan bare vinnes viss folk 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!

ww.sos-rasisme.no
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