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Oslo. Han aktør av'K/as-
ekampen, og er av utai nnelse 
agister i sosiologi. Sigurd Al

em har tidligere vært formann i 
UF og AKP(m-1). 

Ellen Pedersen har 2. -plassen 
på lista. Hun arbeider på Fabri
tius, er formann i bokbinderk
lubben der og har siden 1975 
vært bystyrerepresentant for 
RV i Oslo. 

Liv Finstad er nr. 3 på RV-lista. 
Hun leder nå Os/oprosjektet for 
unge prostituerte, har vært re
daksjonsmed/em i Sirene og 
engasjert seg sterkt i kampen 
mot prostitusjon og porno. 
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Lovforbud 
mot 
nynazismen! 

Mordene på Hadeland dokumenterte enda en gang nynazistisk terrorisme 
Norge. To undergrunnsgrupper er rullet opp. Våpentyverier, overvåking av 
venstresida, infiltrasjon i Ungdommens Heimevern og Forsvaret og plar 
lagte attentater er stikkord for deres virksemhet. '--' 

Det er ikke første gang vi opplever volden fra de svarte, høyre
ekstremistiske miljøene. Kyviks 1. mai-bomber invalidiserte to personer. 
Flere steder i landet har Oktober-butikker blitt ødelagt av bombeattentater 
og brannstifting. Angrep på innvandrere og rasistisk hets er et annet 
kjennetegn ved disse gruppene. 

Rød Valgallianse stiller kravet om lovforbud mot nazistiske og fascistiske 
organisasjoner. Fra Høyre, DNA og SV-ledere hører vi da at dette «virker 
mot sin hensikt», det vil «drive nynazistene under jorda» . Erfaringene fra et 
tiår med «legal» nynazistisk virksomhet viser noe annet. Underjordisk ban
devirksomhet driver de uansett. I dag kan de støtte opp om dette med pro
paganda som bl.a. kan spres gjennom Narvesen, leie offentlige møtelokaler 
og nyte godt av vanlige sivile rettigheter i forsvaret. Ja, de kan også stifte 
parti og stille til valg om de oppnår 3000 underskrifter. 

Det er ikke nok å arrestere enkelte nazister når de har kastet bomber, 
stjålet våpen eller trakassert innvandrere. Det er de brune miljøene som mf! 
uskadeliggjøres. Til dette trengs politisk kamp mot all nynazisme. Et lovfo1,.__, 
bud er en viktig hjelp og styrke for denne kampen, og en forutsetning for at 
den skal lykkes. 

Et lovforbud vil: 
• Gi nynazistene mindre muligheter til åpen propaganda og 

rekruttering. 
• Hindre dem i å avholde offentlige møter og pressekonferanser. . 
• Gi Forsvaret og Heimevernet muligheten til å avvise nynazister uten 

at det innføres noen allmenn politisk «siling». 
• Påby Overvåkingspolitiet A følge med i og gripe inn mot disse 

gruppenes virksomhet, uten at dette betyr adgang til politisk 
overvåking. 
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