
Aktive antirasister 
søkes 
Nok en gang har en høyreekstrem gjennom
ført en terrorhandling i Norge, og mer enn 
noen gang må vi huske at hatet og volden 
ikke har vokst fram av seg selv. I dag sprer 
rasister hatet sitt gjennom nettsteder, 
blogger og sosiale medier. Samtidig får 
voldelige nazistiske organisasjoner lov til å 

marsjere fritt i våre gater. 

De høyreekstreme får også drahjelp av 
politikere som snakker om «snik
islamifisering», som kriminaliserer 
mennesker som flykter fra krig og nød og 
som stadig sier at kriminalitet og 
innvandring er to sider av samme sak. 

Den som har hvit hud ser rasismen best når 

rasistene går ut i gatene og sprer sitt 
hatbudskap. 

Den som har mørk hud får merke rasismen i 
hverdagen. De små blikkene, jobbsøknaden 
som havner nederst i bunken, huseieren som 
ikke vil leie ut, de som ikke tror du kan norsk, 

69 trusler og direkte rasistiske kommentarer. 

Rødt Oslo vil ha på plass en tiltaksplan mot 

rasisme og muslimhets, men vi vil også ha 
umiddelbare tiltak. 
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Ingen rasister i våre gater 

Rødt Oslo vil: 

Ha forbud mot rasistiske markeringer i Oslo 
Dette kan b!:JSt!:Jret vedta å ta inn i politivedtektene. Vi trenger ikke å vente 
på en plan eller på vedtak fra Stortinget. 

At alle demonstrasjonstillatelser som er gitt til rasistiske 

organisasjoner som SIAN, trekkes tilbake med en gang 
SIAN har fått tillatelse til å demonstrere på Tø!:Jen 28. september. Dette må 

stoppes. 

Disse tiltakene vil gjøre det enklere å bekjempe rasismen, men kampen 

vinnes ikke i b!:JSt!:Jresalen eller gjennom politiske vedtak. Kampen mot 
rasismen må kjempes og vinnes hver dag i alle sammenhenger. Rødts 

b!:JSt!:Jrekandidater vil gjøre sin del av jobben - men vi trenger at alle deltar. 

•in a racist society it is not enough to be 

non-racist, we must be anti-racist. " 

- Angelo Davis 

Eivor Evenrud 

1. kandidat 

Maren Rism!:jhr Siavash Mobasheri 

2. kandidat 3. kandidat 

Sofia Rana 
4. kandidat 
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