
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. De siste årene 
har vi sett mer rasistisk vold, og vi må ikke langt utenfor våre 

grenser for å se at nazister kan bli en stor trussel mot alle de 
hater: innvandrere, jøder, muslimer og andre minoriteter, fagforen-

ingsfolk, demokratiforkjempere og antirasister.  

Organiser deg
Engasjerte folk er det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og 
helt. Mennesker er ikke født rasister. Derfor er det viktig at flest mulig tar 
et aktivt standpunkt mot rasisme og reagerer når de opplever rasisme.

Et medlemskap i SOS Rasisme er et standpunkt mot rasisme
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 Jeg vil bli aktiv!
 Jeg vil bli medlem!

Kr 50.- for personer under 26 år
Kr 75.- 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
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	Hva: Fakkeltog:
	Dato-KL: mandag 9. nov.kl 18.00
	Hvor: Rådhusplassen, Lilleby
	Andre opplysninger - arrangør etc: For 50 kroner får du fakler til hele familien, inkludert medlemskap i SOS Rasisme. Arrangør: Lilleby SOS Rasisme


