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RODEDRIEHOEK.BE
STEUNPUNT ANTIFASCISME

No Pasaran !
Stop extreemrechts!

actief antifascisme is nodig!
Extreemrechts verspreidt en versterkt racisme,
seksisme, LGBTQIA+fobie.
Extreemrechts wordt steeds driester. Het beperkt
zich niet tot haat op sociale media, maar
organiseert die haat ook in de samenleving.
Extreemrechts heeft de laarzen geruild voor
modieuze kostuumschoentjes, maar de racistische
haat blijft even erg!
Extreemrechts wil 'experimenteren' met 'puur
blanke steden' en organiseert neonaziconcerten.
Extreemrechts doet zich sociaal voor, maar doet
alles om sociale voorstellen voor onze lonen,
uitkeringen, de bouw van meer sociale huisvesting
of de uitbouw van openbare diensten tegen te
werken!
Extreemrechts speelt in op tekorten en legt de
verantwoordelijkheid ervoor bij migranten. Het
zijn niet de migranten, het is de winsthonger van
de kapitalisten die onze levensstandaard bedreigt!
Extreemrechts groeit als schimmel op een rot
systeem in crisis.

Systeemverandering zal ons niet in de
schoot geworpen worden, er is
organisatie en actie voor nodig.
Samen staan we sterker in de strijd tegen alles
wat ons verdeelt!
Geen ruimte voor fascisten en extreemrechts!
Geen haat in onze straat!
Sociale vooruitgang dwingen we af door er
samen voor te strijden, niet door haat en
verdeeldheid!

Wat kan u doen?
Draag zoals honderden
anderen een pin en/of
oorbellen van de rode
driehoek. Dat is het symbool
van verzet tegen fascisme en
extreemrechts. Het is een klein
symbool om elke dag je
engagement te uiten. Bestel je
rode driehoekjes via Steunpunt
Antifascisme, met de opbrengst
steunen we antifascistisch
protest.
Neem deel aan en organiseer
mee acties en campagnes
tegen extreemrechts, tegen
alles wat ons verdeelt en voor
sociale verandering. Het is
onder druk van antifascistisch
protest dat het neonaziconcert
Frontnacht niet kon doorgaan.
Het is door strijd dat de
arbeidersbeweging de afgelopen
decennia sociale zekerheid en
bescherming afdwong. Doe mee
met de acties voor koopkracht,
tegen onderdrukking en tegen
extreemrechts.

