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Ta kampen mot rasisme og islamofobi

Rasisme, nasjonalisme og fascisme i vekst

Når begynte det, vil ettertiden spørre oss. Hva gjorde dere når dere så det skje, vil man spørre oss - og vi må 
ha svar. 

En kald vind blåser over den industrialiserte verden. USA har valgt sin 45. president på en hatsk retorikk 
rettet mot nasjonale mindretall. I Europa er fascistiske og høyreekstreme bevegelser i sterk fremvekst, og 
griper etter statsapparatet selv i nasjoner med en rotfestet, demokratisk tradisjon.

Vi ser en urovekkende bevegelse bort fra internasjonal solidaritet og tilbake til nasjonalismens snevre, 
ekskluderende løsninger, hvor flerkulturelle fellesskap med vilje brytes ned. 

Høyrepopulismen er ikke alltid eksplisitt rasistisk, men dens vekst har åpenbart styrket rasistiske grupper og 
rasistisk politikk. Gradvis har grensene for den offentlige debatten flyttet seg. 

De liberal-konservative partiene leker med farlige krefter når de åpner døren for samarbeid med 
høyrepopulisme og nasjonalsjåvinisme. De risikerer å miste sin anstendighet etterhvert som de gir 
innrømmelser til den mer eller mindre eksplisitte rasismen hos sine samarbeidspartnere. 

Rasismen er et angrep på sivilsamfunnets og demokratiets integritet. Den gjør skade på både 
enkeltmennesker og grupper. Rasismen er ærekrenkelse; falske, injurierende påstander som gjør det 
vanskeligere for hele grupper å fungere som fullverdige borgere i samfunnet. Rasismen undergraver 
rettssikkerheten og tilliten mellom flertall og mindretall. Rasismen må bekjempes.

Vern om folkeretten
Nasjonalsjåvinismen har ingen løsninger på vår tids kriser. Folkeretten er en anerkjennelse av at våre 
nasjonale rettssystemer ikke er tilstrekkelige til å beskytte de mest sårbare, de som står foran Europas porter 
og roper på oss i sin nød.

Folkeretten vokste frem som et vern mot en konkret historisk trussel, i en spesifikk historisk situasjon, som et
skjold mot fascismen.

Folkeretten er ikke en meny man kan velge det man ønsker fra, og forkaste det som er ubeleilig, eller blir for 
dyrt i det korte perspektivet. Folkerettens prinsipper er ikke oppe til debatt. De er ikke åpne for tolkning av 
tilfeldige, brutalistiske politikere som blåser frem og tilbake etter stemningene i kommentarfeltet.

Folkeretten står fast, fordi alternativet er mørke og natt over Europa.

Islamofobi og antisemittisme
I Europa og Norge har islamofobien fått lov å spre seg på samme måte som antisemittismen gjorde det i 
mellomkrigstiden. 

Den største trusselen mot vårt samfunn er ikke, som man vil la oss tro, våre nasjonale mindretalls kulturelle 
hodeplagg. Den største trusselen mot vårt samfunn er løgnen om at noen mennesker er mer verdt enn andre.

SV vil stå solidarisk sammen med våre urfolk, nasjonale minoriteter og nye etniske mindretall.



Vi må ta kampen mot undertrykking på alle fronter, også denne. Kampen mot høyrepopulismen vinner vi ved
å være tydelige i både økonomiske og kulturelle spørsmål.

SV vil invitere til et bredt politisk samarbeid med alle gode krefter. I kampen mot rasismen skal alle de som 
forstår tidens alvor finne en alliert i SV, enten de er sosialister, sosialdemokrater, radikalere, liberalere, 
kristendemokrater eller anstendige konservative. Fordi det som skiller oss blir uvesentlig i møtet med det 
mørket vi står overfor.

Når ettertiden spør oss hva vi gjorde må vi kunne svare dette: Vi sto sammen for folkeretten. Vi sto sammen 
for solidariteten, for nestekjærligheten og for anstendigheten.

SV vil:
• Verne om folkeretten
• Sikre kommunene få rett til å boikotte israelske varer og tjenester med opphav på Vestbredden.
• Kjempe for en rettferdig asyl og flyktningpolitikk
• Alltid la barnekonvensjonen ta forrang for «innvandringsregulerende hensyn»
• Styrke og håndheve rasismeparagrafen
• Styrke redaktøransvaret for hatefulle ytringer
• Utvikle et målrettet program mot hatefulle ytringer
• Arbeide for en god og konstruktiv offentlig samtale
• Motarbeide ekstreme bevegelser
• Kutte statsstøtten til Human Rights Service


