
Ja, jag vill stödja gömda flyktingar genom 
att bidra varje månad via autogiro med 
följande belopp:

Nätverket Ingen Människa är Illegal Göteborg 
tillåts göra detta uttag från mitt konto den 28:e 
varje månad, eller närmast följande bankdag. 
 
Ditt stöd bidrar till ekonomisk trygghet och är 
mycket värdefullt för vår verksamhet. Allt 
arbete inom IMäI görs ideellt, men det behövs 
pengar till bland annat mat, kläder, hyror och 
juristkostnader för papperslösa.  
Ditt stöd går oavkortat till papperslösa.

Personuppgifter nedan kommer endast att användas för 
uppsättningen av betalning via autogiro.

www.ingenillegal.org

Autogiromedgivande

300 kr

200 kr

100 kr

Annat belopp: _____________ kr

Namn

Ort och datum

Personnummer

Clearingnummer Kontonummer Bankens namn och ort

Postnummer och ort Telefonnummer

Adress

Underskrift

E-postadress
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