Bli medlem
Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er
vanlige folks engasjement. Ingen mennesker er født rasister. Det
er gjennom påvirkning av rasistiske holdninger at folk blir rasister.
Derfor er det viktig at flest 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 280 lokallag av forskjellige
slag over hele landet.
SOS Rasisme erkjenner at rasismen ikke er et problem bare for flyktninger 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 hudfarge, seksuell legning
og religion. Et samfunn der en ikke trenger å frykte diskriminering.
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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
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SOS Rasisme arbeidsutvalget
Pilestredet 29 A, 0166 Oslo
Tel: 23 35 32 00
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Adressaten betaler
for sending i Norge

Distribueres av
Posten Norge

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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Bål for Benjamin

Bål for Benjamin

26. januar 2001 ble Benjamin Hermansen ble drept av nazister på Holmlia.
27. januar er den internasjonale Holocaustdagen. SOS Rasisme vil minnes
Benjamin denne dagen, samtidig vil vi mobilisere til kamp
mot den nazistiske aktiviteten i Norge.
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Nazismen er ikke død
Mange år etter at Ole Nikolai Kvisler og Joe Erling
Jahr ble dømt for drapet på Benjamin er de norske
nazistene fortsatt aktive. Nazistene oppsøker skoler
og fritidsklubber for å rekruttere ungdom, og de sprer
frykt og hat med nazistisk propaganda.
Et nazistisk miljø begynner gjerne som en voldelig
ungdomsgjeng der rasistiske holdninger har slått rot.
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Forbud mot nazisme
Benjamin ble drept som en følge av at den nazistiske
gruppa Boot Boys drev organisering. Uten et organisert miljø som
lærer ungdom opp i vold og hat ville historien vært en annen.
I Norge har vanlige folk en lang tradisjon med å reagere på all form for
voldsrasisme og nazisme. Men fremdeles praktiseres ikke et forbud mot
denne typen kriminell virksomhet. SOS Rasisme krever et klart forbud mot
nazistisk organisering for å hindre at flere mennesker blir ofre for nazismens
terror. I Norge er dette et krav SOS Rasisme har stilt i årevis, men også FN
har kritisert regjeringa for å tillate nazistisk organisering.
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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
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