NäR SVERigedemokraterna kom
till vår skola buade vi
ut dem och ställde oss
ivägen för deras
För oss är det
bokbord.
självklart att ingen
rasistjävel ska komma
och tala om för oss vad
visst finns
problemen på vår
det skit på vår
skola beror på.
skola. som stölder
och våld. men problemen
beror inte på ”kultur”,
invandring eller
något annat jävla
Rasist tjafs. Problemen
beror på att Skolan
håller på att bli en för–
varingsplats, med överfulla
klassrum där man inte lär
sig nåt, utan bara väntar
på att klockan ska gå.

Mitt jobb är redan
stressigt som det är, och nu
planeras det nya nedskärningar.
SD säger att det beror på
invandringen.. Skitsnack
säger jag!
Det beror på
politikerna och cheferna.
Det är politikerna som har skurit
ner Och det är cheferna som har
prioriterat sina egna löner
framför våra!
Självklart
finns det pengar, men
för att de ska gå till
vården måste vi sätta press
på politikerna och chef–
erna. och Då kan vi inte
lyssna på SD:s
rasism!

Sverige–
demokraternas
Det är Klart att
propaganda åkte
det finns problem i
direkt ner i
mitt kvarter. Inbrott,
soporna!
Rån, misshandel... Klart
att man är rädd ibland
När man går hem
ifrån jobbet.
Sverigedemo–
kraterna försöker bara
utnyttja problemen för
deras egen rasistiska
politik.

INGEN RASISTISK REKLAM!

L Andersson

Deras snack om
kriminalitet och
invandring försöker
få oss att bli rädda
för varandra.

Men i vårat
kvarter tänker vi inte
vara rädda. Vi kommer att stå
upp för varandra! Och vi tänker
inte bli något jävla alibi för
Sverigedemokraterna!
därför har alla i min
trappuppgång satt upp
klistermärket med texten
"Ingen rasistisk reklam!"
på sin dörr

INGEN RASISTISK REKLAM!

L Andersson

Nu kan du också delta!

sätt upp det här klistermärket på din dörr och
visa vad du tycker om rasism!

Ingen rasistisk reklam!
Med denna folder följer ett klistermärke med texten
"Ingen rasistisk reklam". Vi tror att du precis som många
andra är trött på att få stötande valpropaganda från
Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga
partier. Därför vill vi ge dig möjligheten att med
det här klistermärket på din brevlåda visa detta
för dem som sprider rasistisk propaganda.
Rasisternas propaganda bidrar bara till att
skapa fördomar och rädsla,. genom att sprida
denna folder till alla hushåll i Lund vill vi
bidra till att motarbeta detta, oavsett om
du håller med oss i andra frågor eller inte.
Vi som gjort denna folder är Virvelvinden och
Lundabor Mot Rasism. Vi gör inte detta för att
du ska rösta på ett visst parti, utan för
att ge dig ett enkelt sätt att visa att
du precis som vi har fått nog av rasism!
Virvelvinden är en partipolitiskt
obunden socialistisk organisation
som inte ställer upp i val, och
Lundabor Mot Rasism är ett brett
nätverk av antirasister i Lund.
För mer info, se:
www.virvelvinden.net &
ingenrasistiskreklam.wordpress.com

innehåller ett
klistermärke att
sätta på din dörr!

