Stöd Fristadsfonden
Fristadsfonden är en fond som instiftades av Vänsterpartiets partistyrelse 1995. Via fonden
hjälper vi asylsökande flyktingar som hotas av avvisning eller utvisning och som inte kan
återvända till sina hemländer. Många har varit utsatta för förföljelse och grym tortyr eller
har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De asylsökande som fonden hjälper hyser
välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån och tvingas därför gömma sig i
vårt land.
Genom Fristadsfondens hjälp har många flyktingar fått permanent uppehållstillstånd under de
år fonden funnits. Vänsterpartiets medlemmar och sympatisörer bidrar generöst till att medel
tillförs fonden. De bidrag som kommer till Fristadsfonden går till sakkunnig juridisk hjälp,
tortyrutredningar, läkarutlåtanden, psykologintyg och tolkar. Den hårda flyktingpolitiken i
Sverige gör att många ärenden måste föras till Europadomstolen och Kommittén mot tortyr i
Genève. Varje krona är därför viktig, behovet av pengar är stort.
Varmt tack för ditt bidrag!

Ulla Hoffmann
ordförande

Anita Dorazio
sekreterare
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Medgivande om uttag via autogiro
Undertecknad betalare medger härmed att uttag från det angivna kontot på begäran av ovan nämnd betalningsmottagare för överföring till denne. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av begärda uttag. Uttag redovisas på
kontoutdrag. Undertecknad betalare förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto bankdagen före förfallodagen. Uttag får göras tidigast på förfallodagen. Betalningsmottagaren är skyldig att i god tid före
uttaget underrätta betalaren om betalningens belopp och förfallodag. Betalningsmottagaren skall vid anfodran
återbetala belopp som felaktigt överförts från betalarens konto. Om betalaren ej medger ett visst uttag skall betalningsmottagaren underrättas senst tredje bankdagen före förfallodagen. Detta medgivande gäller tillsvidare, och
upphör fem dagar efter det att återkallats hos betalningsmottagaren.
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DATUM, ORT SAMT UNDERSKRIFT

TEJP HÄR

PORTO
BETALT

FRISTADSFONDEN
VÄNSTERPARTIET
SVARSPOST
110 221 700
110 08 STOCKHOLM

VIK HÄR

TEJP HÄR

