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Bli med – stopp ekstremismen!
Stop ekstremismen! Vi ønsker at du blir med på et stille fakkeltog mot trusler,
vold og ekstremisme i det norske samfunnet vårt! Bli med på et tverrpolitisk
tiltak hvor alle står sammen om en felles sak! Ekstremisme og trusler aksepterer
vi ikke!
Søndag den 2. desember 2012 kl 18.00 går det et fakkeltog fra Jernbanetorget i
Oslo til Stortinget.
Arrangørene ønsker at flere norske byer følger opp dette. Derfor har de har
forespurt ...
oss om det er mulig å få til noe tilsvarende i Drammen. Drammen som er en
flerkulturell by med en rekke utfordringer og muligheter bør etter vår oppfatning
også støtte opp om dette initiativet og vise engasjement. Så vi oppfordrer deg
om å møte opp.
La vårt grasrotinitiativ til å markere nulltoleranse mot ekstremisme som
fremmer vold og terror bli vårt bidrag til å hegne om vårt demokrati og vår
ytringsfrihet! Også lokalt. Takk til deg som nå blir med og som hjelper oss med
mobiliseringen!
Oppmøtested: Øvre Sund bro ved Drammenselvens venner -søndag 2. desember
kl 18.00.
Vi kan innse at undertrykkelse alltid vil være med oss, og likevel strebe etter
verdighet. Vi kan innse at det vil bli krigere, men likevel strebe etter fred. Vi kan
gjøre det, for det er det som er historien bak all menneskelig framgang; det er
håpet for hele verden; og i dette utfordringens øyeblikk, må det være vårt
oppdrag her på jorden.
Vi har invitert ledere i ulike trossamfunn, politiske ledere, kulturpersonligheter
til å stå sammen mot trusler, vold og ekstremisme i det norske samfunnet.
Fakkeltoget går fra Bragernessiden av Øvre Sund bro og over denne broen ned
til Ypsilon og tilbake til utgangspunktet hvor det vil bli holdt korte appeller.
Hjertelig velkommen!
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