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Aldri mer novemberpogromene 

Vedtatt av SVs landsstyre 23. november 2019.  
 
10. november ble det markert at det er 81 år siden de forferdelige novemberpogromene 
(“krystallnatten”). Ila natten i forkant hadde mennesker med tilknytning til den nynazistiske gruppen 
Den nordiske motstandsbevegelsen hengt opp “Jude”-davidstjerne-klistremerker på flere postkasser 
og dører der jøder bor i Danmark. Her i Norge hadde det vært en koordinert aksjon mot jødiske 
gravplasser. For rundt en måned siden ble en synagoge i Tyskland angrepet av høyreekstreme.  
 
SV fordømmer disse angrepene på det sterkeste, og krever tiltak mot økningen i antisemittiske 
angrep fra høyreekstreme. Ingen i Norge skal føle seg forfulgt eller utrygg som følge av sin tro.  
 
Det høyreekstreme terrorangrepet i Halle, Tyskland, i oktober var forhåndsvarslet og streamet i 
sosiale medier. Den voksende og organiserte høyreekstremismen bruker internett for å skape 
nettverk. Vi er idag vitne til at rasistiske og nynazistiske organisasjoner vokser og inspirerer 
hverandres hatideologi på kryss av landegrensene. Det er viktig at dette stadig mer koordinerte og 
systematiske samarbeidet mellom slike organisasjoner blir møtt med hardere og mer effektive tiltak.  
 
I januar 2019 ble Norge kritisert av FNs rasediskrimineringskomité for å ikke ha forbud mot rasistisk 
og nynazistisk organisering. SVs landsmøte vedtok i april: “Hvis nazistiske organisasjoner involvert i 
organisert voldsbruk ikke rammes av eksisterende lovverk, må vi vurdere et lovforbud basert på FNs 
rasediskrimineringskomite sin anbefaling”. SVs stortingsgruppe vil i løpet av våren 2020 utrede saken 
og komme tilbake til landsstyre med et forslag. 
 
Angrepene 10. november viser hvor viktig det er å komme i gang med arbeidet for å beskytte 
samfunnet fra trusselen fra høyreekstreme. Vi må finne effektive måter for å hindre høyreekstreme å 
spre hat og utøve vold. Det er viktig at politikerne ikke overlater kampen mot høyreekstremister til 
våre minoriteter, og står sammen med dem for å motarbeide det voksende hatet.  
 
 
 


