
Muslimer er 
velkomne 
– vores kultur er mangfoldig
Muslimerne er 
længe blevet lagt 
for had. Politikere 
og medier siger, 
de er en ”trussel” 
mod vores kultur, 
men mennesker 
der stammer fra 
andre lande og 
kulturer, har altid 
været en vigtig del 
af vores samfund.
Kulturer er man-
gfoldige og i evig 
forandring. Vi må 
derfor sige fra, når 
politikerne fremstiller muslimer som en trussel 
mod ”danskheden”.

Vi ønsker at stå sammen med mus-
limerne mod politikernes hetz

Mester dumper lønnen 
– ikke østarbejderne
Arbejdsgiverne vil forringe løn og arbejdsforhold. 
Østarbejderne har sværere ved at sige nej til 
dårlige forhold, så arbejdsgiverne bruger dem 
som billig arbejdskraft, og som en murbrækker 
til at forringe andres arbejdsforhold.
Svaret er ikke at slås mod østarbejderne, 
de er velkomne her. Vi skal alle stå sam-
men for bedre forhold, løn og overen-
skomst.

Politikerne siger at udgifter til flygtninge er en trussel 
mod velfærden.

Samme politikere skærer ned, samtidig med at 
de giver skattelettelser til de rigeste og de store 
virksomheder. Politikerne bruger mange milliarder på 
krige og våben - vores samfund er rigt nok til at tage orden-
tligt imod dem som flygter fra elendighed.

Flygtningene er en ressource, vores kommende naboer, kollegaer, venner. De 
svageste i vores samfund skal ikke gøres til syndebukke.

Politikerne skærer i velfærden 
ikke flygtninge
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Flygtninge skal 
behandles ordentligt

 

København: 6. oktober kl. 17.00
Fra Fredens park, Fredensgade/Ryesgade, til 
Christiansborg slotsplads. 
Arrangeres af Velkomstkomiteen 
(læs mere på facebook)

Odense: 6. oktober kl. 16.00 
Fra Banegårdspladsen 
Arrangeres af Racismefri By - Odense for 
mangfoldighed. (læs mere på facebook)

www.facebook.com/fascismefrit

kontakt@racismefriby.dk

Følg med i vores aktiviteter

www.racismefriby.dk

Racismefri By opfordrer 
alle til at støtte op

“Demonstration på folketingets åbningsdag”
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