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Tid för motstånd! Du behövs!
30 november 1991: Kapitalismens kris skapade 
massarbetslöshet. Rasisterna gick framåt. Ny Demo-
krati kom in i riksdagen och hetsade mot flyktingar.
Nazisterna förberedde sig för att genomföra en stor 
demonstration i Stockholm 30 november.

Den gången slog vi tillbaka! 10 000 människor slöt 
upp i Kungsträdgården, blockerade platsen och stop-
pade nazisterna. De nazister som vågade sig fram ja-
gades bort. Nederlaget var ett faktum - och i nästa val 
åkte Ny Demokrati ut ur riksdagen.

30 november 2009: Kapitalismens kris skapar mass-
arbetslöshet. Angreppen på arbetarklassen haglar. 
Sverigedemokraterna siktar mot riksdagen, och åter 
planerar nazisterna att gå ut på Stockholms gator. 

Det är dags att återupprepa 30 november 1991! 
NMR manar till stor demonstration mot rasismen och 
mot nazisterna i Stockholm. Vårt budskap: Vi vägrar 
låta den kapitalistiska krisen splittra oss!

Lördag 28 nov: Nyckelskramla 
mot SMR! Kl.13 vid Sergelgången 
(utanför Akademibokhandeln).

www.nmr.nu

Svenska Motståndsrörelsen, en av de mest våldsam-
ma nazistgrupperna, planerar en marsch genom cen-
trala Stockholm. Vi uppmanar alla att sluta upp och 
skramla med sina nycklar som ett sätt att visa att vi 
inte tolerar deras dagordning.

Demonstrera: Måndag 30 nov  
Odenplan - kl.17 - Stockholm
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