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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.
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I en tid da nær 40 millioner mennesker er på flukt fra krig, forfølgelse og
naturkatastrofer bygger EU en mur for å beskytte seg mot de ubehagelige
resultatene av fattigdom og krig: Mennesker på flukt. SOS Rasisme vil rive
denne muren.
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Et lukket Europa
EU har i mange år jobbet for å bygge så høye og effektive ”murer” som
mulig. Murene består av lover og avtaler mellom EU-landene,
personregistre, politisamarbeid, grensekontroller og fysiske murer med
piggtråd og væpnede vakter. Disse murene skal ikke beskytte Europas
befolkning mot fiendtlige makter, kriminelle eller terrorister. Murene skal
sørge for at flyktninger og asylsøkere fra fattige land aldri når drømmen om
et liv i det ”frie vesten”.
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Mur mot de “ikke-vestlige”
Folk ønsker å komme til Europa fordi de ønsker et bedre liv. Et liv uten
fattigdom eller forfølgelse, en trygg framtid for seg og sine barn. Men
innenfor festningen er det ikke rom for solidaritet eller menneskelige hensyn.
Utenfor står de samme folkene som gjennom århundrer har lidd under den
europeiske rasismen og kolonismen, de “ikke-vestlige”.
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Nei til en menneskefiendtlige asylpolitikk
I dagens Norge har vi en mulighet til å påvirke vår egen flyktningpolitikk i
riktig retning. Innenfor EU mister vi denne muligheten. Det hjelper fint lite å
arrangere store demonstrasjoner utenfor Stortinget, hvis avgjørelsene blir tatt
i Brussel. Da er vi bare en murstein i festningen.
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