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Staten 
skaper 

• rasisme 

I dag mener folk flest at det er en skam 
at jødene blei sendt tilbake fra Norge til 
Hitlers Tyskland. I praksis er det likevel 
liten forskjell på flyktningepolitikken 

J 

på 30-tallet og avvisninga av flyktning-· 1 

er i dag. Tamilske og kenyanske flykt
ninger behandles på samme måte som . 
jødene på 30-tallet. Konsekvensene er 
også de samme ~ istedenfor å få beskyt
telse sendes flyktningene tilbake til krig 
og terror. Dette er grov vold og rasisme 
utøvd av Stortinget og regjeringa! 

RV ser på rasismen som et redskap for å . 
opprettholde de rådende maktforholda 
mellom rike og fattige land i verden. 
Hver dag dør tusener av sult, naturka
tastrofer og krig. Samtidig sender nor
ske myndigheter stadig flere flyktninger 
og asylsøkere tilbake til krig og nød. I 
praksis har den norske staten stengt 
grensene. Den norske staten tar i mot 
langt færre flyktninger enn land som 

ikke er så rike som Norge. Bare 22 per
soner fikk innvilga asyl i Norge i 1994. 

Når staten stenger grensene og 
kommuner nekter åta i mot flyktninger 
er budskapet at flyktningene er et 
problem. Når det er et mål å begrense 
antall asy !søknader, er budskapet at 

' verdens flyktninger ikke er vår sak. Og. 
når arbeidsløsheten brukes som argu
ment mot flyktningene er hensikten å 
avlede oppmerksomheten fra de egent
lige årsakene til at folk ikke får jobb. 
På disse og et utall andre måter sprer 
staten rasisme . 

Rasistisk grums sprer seg nå som gift 
blant folk, og statens politikk støtter 
opp rundt det. Staten bidrar aktivt til å 
bygge opp folks fordommer og er di
rekte medansvarlig for at rasistiske or
ganisasjoner får økt støtte. 
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RV mener at det norske folk må stå 
sammen med flyktningene i kravet 
om arbeid og velferd. 

RV mener det er viktig å reise brei 
folkelig motstand mot statens rasis
tiske politikk, og mot de rasistiske 
organ1sasJonene. 

RV står for internasjonal solidaritet 
på tvers av hudfarge og landegren
ser. Det er Norges rasistiske politikk 
som er problemet, ikke folk som må 
flykte fra hjemlandet sitt. 

RV krever at Norge skal ta i mot 
mange flere flyktninger og at alle 
norske kommuner lager planer for å 
øke mottaket av flyktninger. 

RV oppfordrer nordmenn til å vise 
solidaritet i praksis ved å skjule 
flyktninger som er truet av tilbake
sendelse til krig og nød. 

RV vil kjempe for at flyktninger og 
innvandrere blir tilbudt morsmåls
opplæring og bedre norskopplæring. 

Røde Ungdom 
er ungdomsorganisasjonen til Rød 
Valgallianse. RU er en revolusjonær ung
domsorganisasjon som gjør mer enn å 
mene noe om hvordan verden bør se ut. 
Vi gjør noe aktivt for å forandre verden i 
dag, og vi slåss for sosialismen som et 
langsiktig mål. Vi jobber mot rasisme, mot 
miljøødeleggelser, for full kvinnefrigjøring 
og mot EU og EØS. Vi arrangerer bølle
kurs for unge jenter, studiesirkler, leire, 
konferanser, hytteturer, aksjoner og mye 
mer. Rød Ungdom er en organisasjon for 
deg som er lei av å sitte i en stol og se på at 
verden går til hel vete! 

Er du interessert i opplysninger om RV, fyll ut 
slippen og send den til Rød Valgallianse, 
Osterha:usgt. 27, 0183 OSLO 

□ Send meg RVs programmer 

□ Send meg innmeldingsblankett 

Navn: ............................................................ . 

Adresse: ....................................................... . 

Poststed: ...................................................... . 

Telefon: ..................................... · .................... . 
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