
Like rettigheter for alle!Like rettigheter for alle!



Hva er EDL?Hva er EDL?

EDL er en tverrpolitisk organisasjon for 
etnisk og demokratisk likeverd. Vi tror 
på den demokratiske idé om at alle 
mennesker har samme rett til 
medbestemmelse. 
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Hvorfor EDL:Hvorfor EDL:

EDL er opprettet for å påvirke våre 
folkevalgte til i større grad å ivareta 
allmennhetens interesser. 
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folkevalgte til i større grad å ivareta 
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EDL mener:EDL mener:

Skillelinjer på etnisk grunnlag er ikke 
demokratisk.

Det bør være like muligheter for deg 
om du er tamil i Båtsfjord, same i 
Kautokeino eller Hansen i Vadsø. 
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EDL mener:EDL mener:

En stemme til Sametinget teller ca 7 
ganger mer enn en stemme til 
Fylkestinget 

Finnmarksloven bidrar til demokratisk 
urett i en blandet befolkning.
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EDL mener:EDL mener:

Sametinget arbeider målrettet for egne 
særinteresser, mens fylkes- og 
kommunepolitikerne ikke makter å
ivareta majoritetens rettigheter. 

Sametinget arbeider målrettet for egne 
særinteresser, mens fylkes- og 
kommunepolitikerne ikke makter å
ivareta majoritetens rettigheter. 



EDL mener:EDL mener:

EDL ser på befolkningens etniske 
mangfold som en berikelse for 
landsdelen, men vi ønsker ikke at noen 
etnisk gruppe skal gis særrettigheter. 

EDL ser på befolkningens etniske 
mangfold som en berikelse for 
landsdelen, men vi ønsker ikke at noen 
etnisk gruppe skal gis særrettigheter. 



Hva mener du?Hva mener du?

Skal enkeltpersoner eller bygdelag ha 
særrettigheter til ”land og vann”?

Blir dine demokratiske rettigheter på
dette feltet ivaretatt? 

Skal enkeltpersoner eller bygdelag ha 
særrettigheter til ”land og vann”?

Blir dine demokratiske rettigheter på
dette feltet ivaretatt? 



Hva mener du?Hva mener du?

Skal Sametinget ha makt over 
kommunestyrer og fylkesting? 
Skal Sametinget ha makt over 
kommunestyrer og fylkesting? 



Hva mener du?Hva mener du?

Støtter du en politikk som deler 
befolkningen inn i ulike etniske 
grupper, og som fører til splittelse og 
konflikt? 

Støtter du en politikk som deler 
befolkningen inn i ulike etniske 
grupper, og som fører til splittelse og 
konflikt? 



Hva mener du?Hva mener du?

Er du en av de over 11 000 som deltok 
i underskriftskampanjen mot 
Finnmarksloven? 

Ønsker du fortsatt å støtte opp om 
dette arbeidet? 
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Ønsker du fortsatt å støtte opp om 
dette arbeidet? 



Hva mener du?Hva mener du?

Er du likegyldig?

Ta et standpunkt og forsvar dine 
rettigheter gjennom å støtte oss. Kun 
ved stor oppslutning av medlemmer 
kan EDL få politisk makt og legitimitet 
til å påvirke utviklingen.
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Bli medlem!Bli medlem!

Registrer deg på www.edl.no, eller bruk 
medlemsgiro. Ingen medlemslister vil 
bli offentliggjort.

Les mer på vår hjemmeside, 
www.edl.no
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