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Nolltolerans mot nazism & fascism!

Fem saker du kan göra nu

Förra lördagen samlades 2000 personer i en rekordstor 8-marsdemonstration där vi 
fi rade de feministiska segrar vi vunnit och samlade energi för den kamp som ska leda 
till fl er. En fantastisk styrkemanifestation för alla oss som arbetar för jämställdhet och 
jämlikhet och mot rasism.

På natten väcktes vi ur vårt segerrus av stöveltramp på Möllan och nyheten om ett 
nazistiskt angrepp på våra feministiska kamrater. Med Kärrtorp i färskt minne blev förra 
helgens attack ytterligare en påminnelse om att den antirasistiska och antifascistiska 
kampen måste bedrivas varje dag.

Idag samlas vi i tusental för att visa att vi inte accepterar nazister på våra gator. Vi är 
fl er än dem och vi är starka, men ännu starkare blir vi när vi organiserar oss. Vi accept-
erar aldrig nazisters propaganda, lögner eller våld!

1. Riv ner, klistra över, förstör
Riv ner deras affi scher, klistra över deras klistermärken och förstör deras propaganda.
 
2. Bemöt hatet och lögnerna – på nätet och vid fi kaborden
På internet och i sociala medier sprids hatpropagandan genom kommentarer och kam-
panjer organiserade av extremhögern. Bemöt och anmäl deras lögner, ta diskussionen 
med alla som gått på dem.
 
3. Ställ regeringen & SÄPO till svars
Organiserade nazister har de senaste 20 åren mördat över 20 personer. Ändå 
förminskar regeringens utredning det högerextrema våldet. Kräv av justitieministern 
och demokratiministern att de tar nazisternas våld på allvar:
beatrice.ask@gov.se, birgitta.ohlsson@riksdagen.se.
 
4. Organisera dig!
Vänsterpartiet Malmö bedriver socialistisk, feministisk och antifascistisk kamp. Vi
behöver dig och ditt engagemang. Bli medlem och ta aktiv del i vårt arbete.

5. Rösta för förändring
De organiserade nazisterna verkar inte i ett vakuum. Vi har ett rasistiskt parti i riksda-
gen och en regering vars politik vidgar klyftorna mellan människor istället för att över-
brygga dem. Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt alternativ. 
För jämlikhet, jämställdhet och ett samhälle utan förtryck.

Vänsterpartiet Malmö
040-96 64 67, malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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