
Protestera mot nazisterna 
i Svenska Motståndsrörelsen!

Vi som delar ut det här flygbladet har in-
funnit oss här i korsningen St.Eriksgatan 
– Flemingsgatan för att vi tänker protes-

tera mot att en av Sveriges farligaste och våld-
sammaste organisationer, Svenska Motståndsrö-
relsen, kommer att gå förbi i en demonstration 
här idag (strax efter kl.12). Vi uppmanar alla att 
stanna upp och delta i en massiv protest mot allt 
det som nazisterna står för. Låt oss bua ut dem 
så att de förstår att de inte är välkomna.

Varför är det här viktigt?
Den nazistiska rörelsen skiljer sig från andra rörelser. 
Det är en rörelse som med våld och terror vill avskaffa 
dom demokratiska rättigheterna. Mellan 20 och 30 per-
soner har mördats av nazister sedan 1980-talet i Sve-
rige. När de tillåts demonstrera använder nazisterna 
detta utrymme för att bygga en rörelse som vill avskaf-
fa den rätten för andra. Deras arbete syftar också till 

att piska upp rasistiska motsättningar mellan svenskar 
och invandrare, och där nazistiska och rasistiska kraf-
ter växer sig starka ökar våldet mot invandrare. 

Därför borde du delta!
När nazister lämnas ostörda, när de inte bjuds på mot-
stånd, då växer deras självförtroende, och med detta 
ökar risken för mer terror och våld riktade mot alla oss 
som motsätter sig nazismen. Att överrösta dem, bua ut 
dem och häckla dem, eller att ställa sig i vägen för dem, 
är därför detsamma som att aktivt försvara våra demo-
kratiska rättigheter!

Det är viktigt att vi är många som sätter ned foten mot 
nazisterna. Idag kan vi göra det tillsammans! Genom 
att visa att vi är många, och genom att aktivt visa att 
vi är beredda att göra motstånd, så försvårar vi nazis-
ternas arbete. 

Inga nazister på Stockholoms gator!

Protestera med Nätverket Mot Rasism mot nazisterna i Svenska Mot-
ståndsrörelsen: kl.11.30 korsningen St.Eriksgatan - Fleminggatan.

Nazism och rasism är krafter som frodas i ett samhälle där klyftorna mella rika och fattiga växer. Massar-
betslösheten, högerpolitiken och regeringens hårda politik mot asylsökare bidrar till det klimat där rasistiska 
strömningar frodas. Nätverket Mot Rasism vänder sig mot den utvecklingen, och mobiliserar för att stimulera 
framväxten av en antirasistisk och socialistisk massrörelse. Vi är ett nätverk bestående av socialistiska och pro-
gressiva organisationer.

NÄTVERKET MOT RASISM:

Vilka är Svenska 
Motståndsrörelsen?
Svenska Motståndsrörelsen (SMR) är en av de farli-
gaste och mest aktiva nazistgrupperna i Sverige. Orga-
nisationen styrs med järnhand av sin egen führer, den 
dömde mördaren Klas Lund. 

Flera av medlemmarna har gjorts sig skyldiga till grova 
våldsbrott. Om nazistiska mord på ”främlingar”, skrev 
SMR en gång i sin tidning, Folktribunen: ”Det enda 
hemska eller skamliga med att unga svenskar 
skadat eller dödat främlingar och fiender, är att 
alla andra svenskar inte ger dem sitt stöd när 
massmedia startar sina hetskampanjer”.

Varför demonstrerar de idag?
Idag demonstrerar SMR med förevändningen att hedra 
minnet av Eugene Terreblanche, en rasistledare som 
var aktiv i kampen för att försvara det rasistiska apar-
theid-systemet i Sydafrika. Enligt SMR var Terreblan-
che ”en obrottsligt lojal och mycket modig förkämpe för 
vita sydafrikaners rättigheter” (patriot.nu). 

Terreblanche, som dödades av två plantagearbetare i 
början av april, ledde en organisation som genomförde 
bl.a. bombattentat mot rörelsen mot apartheid, bomber 
som mördade 20 människor, i samband med det första 
demokratiska valet i Sydafrika 1994. Terreblanche var 
känd för att vara brutal, med flera misshandelsfall och 
mordförsök på sitt samvete.
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