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10 DECEMBER KL 14-16 
DEMONSTRATION PÅ TRIANGELTORGET 

BEKÄMPA  RASISM,  MILITARISERING  OCH FASCISM 
FÖR SOCIAL RÄTTVISA, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

OCH KLIMATRÄTTVISA 

ANORDNAS AV: AL SEERAJ SVERIGE, DEBT FOR CLIMATE, 

ENSAMKOMMANDES FÖRBUND, EXTINCTION REBELLION SKÅNE & 

YOUTH SWEDEN, FÖRENINGEN HJÄRTA, KLIMATAKTION SKÅNE, 

KULTURFÖRENINGEN STJÄRNSTOFF, KURDISKA DEMOKRATISKA 

SAMHÄLLSCENTRET, NU ÄR DET NOG & VÅRDPERSONAL MOT 

TIDÖAVTALET & MED FLERA



RIV TIDÖAVTALET! Demonstrera! 

 

Kämpa för social rättvisa, mänskliga rättigheter och 

klimaträttvisa! 

 

Tidöavtalet är det senaste exemplet på allvarliga 

inskränkningar av grundläggande mänskliga 

rättigheter och demokratiska principer såsom allas 

likhet inför lagen, skydd från förföljelse och krig. 

 

Tidöavtalet är rasistiskt. Det en attack mot icke-vita 

personer, boende i förorten samt flyktingar. Om detta 

skulle gå igenom kommer vi i hög grad att leva i en 

polisstat och ett angiveri-samhälle. 

 

Tidöavtalet främjar också en bakåtvänd klimatpolitik 

som är en katastrof för alla människor på vår planet. 

 

Tidöavtalet förhandlades fram på ett slott utifrån en 
bild av verkligheten som vi vägrar acceptera. 

 

Vi vill ha ett samhälle och en politik som står för 

jämlikhet, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, fred, 

social rättvisa, klimaträttvisa och internationell 

solidaritet. 

 

Tidöavtalet har fått hård kritik av mänskliga 

rättighetsorganisationer som Amnesty, Civil Rights 

Defenders och Rädda Barnen. 



Pressmeddelande:  
 
ENAD PROTEST: RIV TIDÖAVTALET!  
 
Regeringens så kallade Tidöavtal har upprört flera organisationer i Sverige, som 
menar att det är rasistiskt, ojämlikt och hotar klimatarbetet. Nu går flera grupper 
samman för att kräva att avtalet rivs.  
 
Startskottet för en enad kampanj mot Tidöavtalet går nu på lördag - den internationella 
dagen för mänskliga rättigheter - i form av demonstrationer i bland annat Stockholm, 
Göteborg och Malmö.  
 
I Malmö blir det en stillastående manifestation på Triangeltorget kl. 14, på initiativ av 
Extinction Rebellion Skåne.  
 
Hot mot människans existens 
Det var Lundabon Sima Nasizadeh som tillsammans med vänner i XR-rörelsen bestämde 
sig för att samla fler organisationer, för att protestera tillsammans mot avtalet. Avtalet är inte 
bara rasistiskt tycker initiativtagarna - det hotar människans hela existens.  
 
- För oss inom klimat- och miljörörelsen, som har bevittnat åratal av försumlighet från 
makthavarna, representerar Tidöavtalet en katastrofal politik, säger Sima Nasizadeh. Avtalet 
påskyndar faktiskt hotet mot människans existens.  
 
En enad och bred front 
Sima Nasizadeh kom själv till Sverige som politisk flykting, och ser nu hur regeringen 
stänger dörrarna i strid mot mänskliga rättigheter. - Nu måste klimatrörelsen gå ihop med 
andra organisationer för att bilda en enad och bred front för social och klimatmässig rättvisa! 
 
Ett tjugotal organsiationer från skilda områden kommer att medverka, bland andra Kurdiska 
Demokratiska Samhällscentret, Ensamkommandes förbund, nätverket "NU ÄR DET NOG!" 
och Vårdpersonal mot Tidöavtalet. 
 
"Vi hjälper, inte stjälper" 
Undersköterskan Mia Christensson i Skurup är fackligt och politiskt förtroendevald och även 
initiativtagare till Undersköterskeupproret i Skåne. 
- I vårt yrke hjälper vi våra medmänniskor, inte stjälper. Det går emot alla värderingar och 
vår yrkesetik att ange människor i utsatt läge. De som vägrat vara angivare har historien på 
sin sida, och så kommer det även bli när denna mörka del av Sveriges historia skrivs. 
 
Hoppas på ökad förståelse 
Muhammad Ali, ordförande för Ensamkommandes förbund, är också orolig för avtalets 
konsekvenser.  
- Tusentals asylsökande har gått igenom en rättsosäker och lång asylprocess. Många av 
dem befinner sig i totalt ovisshet och många har hamnat i papperslöshet utan några 
rättigheter. Vi hoppas att de gemensamma manifestationerna bidrar till ökat förståelse för 
Tidöavtalets negativa konsekvenser för hela samhället. Det känns bra att det svenska 
civilsamhället nu går samman för att försvara öppenhet och medmänsklighet.  



https://fb.me/e/3Hg2AhLIU 
 
Se lista med samtliga medverkande längst ner i detta mail.  
 
Kontakta oss gärna för mer information: 
  
Sima Nasizadeh 
Extinction Rebellion Skåne  
0709925178  
sima.nasizadeh@gmail.com 
 
EvaMärta Granqvist 
NU ÄR DET NOG!  
0767933525  
martagranqvist@gmail.com  
 
Al Seeraj Sverige  
Debt for Climate Sverige  
Vårdpersonalen mot Tidöavtalet 
Ensamkommandes förbund  
Extinction Rebellion Lund  
Extinction Rebellion Skåne 
Extinction Rebellion Youth Sweden  
Föreningen Hjärta 
Föreningen Växtkraft   
Klimataktion Skåne 
Kulturföreningen Stjärnstoff  
Kurdiska Demokratiska Samhällscentret  
Nätverket "NU ÄR DET NOG!" 
Scientist Rebellion Nordic  


