
SKJUL EN FL YKT'NING 
Flere tusen asylsøkere 
blir kasta ut av landet 
dersom regjeringa får 
det som den vil. Forføl
gelse, fengsling . og 
henrettelser venter 
mange av dem. V ær 
med på å skjule flykt
ninger som trues med å 
bli kasta ut. Skjul dem 
for myndighetenes 
menneskejakt. 
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V Æ.R MED PA A HINDRE UTKASTELSE 
Regjeringa må ikke få igjennom politik
ken sin overfor asylsøkere. Alle humant 
innstilte mennesker må gjøre hva de kan 

for å presse regjeringa; - uttalelser fra 
organisasjoner og enkeltpersoner, de

monstrasjoner og aksjoner. Om nødven
dig må det fysisk hindres at politiet får 

gjort jobben med å kaste dem ut. 

BLI KJENT MED ASYLSØKERNE 
Asylsøkerne er revet opp fra venner og 

familie. De ønsker kontakt med folk i det 
landet de har flyktet til. Vi har mye å lære 

av dem. Å få venner fra andre land vil 
gjøre livet vårt rikere. Protestene mot ut

kastelse er lettere å reise når mange 
kjenner asylsøkere. Personlig bånd betyr 

mye. 

1 MILLION INNVANDRERE TIL NORGE 
Norge er et rikt land med en liten befolk
ning. Vi har god plass til flere innbygge

re. Men noen mener at hvite er mer verdt 
enn faregede og går i mot innvandring. 

RV vil åpne grensene. Slipp inn dem som 
ønsker å komme til Norge. Vi bør være 
glade for alle som velger Norge som sitt 

nye hjemland. Innvandere er en ressurs. 
Norge kan gi mange et bedre liv. Rød 

Valgallianse ønsker asylsøkere og inn
vandrere velkommen. 
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ET RASISTISK LOVFORSLAG 
Forslag til utlendingelov skal behandles av Stortinget i høst. Lovforslaget betyr et nytt nivå i 
den statlige rasismen. Bl.a. vil kravene for å få flyktningestatus i Norge bli strengere enn det 

den internasjonale flyktningekonvensjonen fastsetter. 
Sosialarbeidere skal tvinges til å bryte taushetsplikten. Innvandrerkvinner som blir skilt de 

første tre årene, risikerer å bli hjemsendt. 
Forslaget til utlendingslov er rasistisk, og må aldri vedtas! 

VISSTE DU AT: 
Det er 16 millioner flyktninger i verden. 
Bare 2-3 millioner av disse blir tatt i mot 
av de rike industrilanda. 13-14 millioner 
flyktninger må den fattige verden sjøl ta 
hånd om. Rike Norge tar i mot under 1 -
en - promille av verdens flyktninger. 
Regjeringen har forpliktet seg til en årlig 
flyktningekvote på 1000 hvert år. Bare 
684 av disse plassene ble brukt i 1986. 
Det kom 2722 asylsøkere til Norge i 1986. 
Over 20 prosent ble avvist. Prognosen for 
1987 er 8000-10000 asylsøkere. 70 pro
sent av disse vil bli avvist pga. regjerin
gens restriktive politikk. 
Den største flyktningegruppa kommer 
fra Iran (nesten 50 prosent). Tamilere og 
folk fra Chile er andre store grupper. 
Folk fra Polen, Tyrika og Afghanistan 
utgjør bare noen får prosent av asylsøker
ne. 
Pr. 1. juli 1987 har det i år kommet 3200 
asylsøkere til landet. 2600 asylsøkere 
manglet boforhold. De «rike» kommune
ne tar i mot minst asylsøkere. 
Av land det er «naturlig å sammenligne 
oss med»: 
Sverige tok i mot 16 000 asylsøkere og 
flyktninger i 1986. Danmark tok imot 
9 500. Norge er også en baktropp i nor
disk sammenheng når det gjelder be
handling av asylsøkere. 

STATLIG RASISME- EN SKAM! 
Rasismen splitter folk, og gjør det lettere 
å holde folk nede. Rasismen har brune 
røtter i historia. I dag er det Sør Afrika 
som praktiserer rasismen i sin mest åpne 
og groteske form. I Norge er det ny
nazistene som med bomber, trakassering 
og rasistisk propaganda står for den åpne 
kriminelle rasismen. Men den mest om
fattende og holdningsskapende rasismen 
i Norge i dag er den statlige. 

Innvandringsstoppen stenger døra for 
folk fra den 3. verden. I år kommer bare 
8-10 000 asylsøkere til landet. Regjerin
ga vil kste ut 70 prosent av dem. Asylsø
kere flykter fra krig, økonomisk og sosial 
nød. De sendes tilbake til forfølgelse, 
fengsling, tortur og drap. Staten gjør 
asylsøkere til syndebukker og bruker 
dem rått som begrunnelse for økonomis
ke innstramminger. Asylsøkere framstil
les som et problem og en utgiftspost. De 
møtes ved grensa som kriminelle. 

Den statlige rasismen er en skam for Nor
ge. 
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