
BEKÄMPA BORGARNAS
REGERING!

Färre arbetarbarn till 
högskolorna, sparka på 
dom arbetslösa.. MUMS!

Förra årets seger förde de borgerliga partierna, med 
Modertarena i spetsen, till makten. På dagordningen 

står nu ett helt program av antifackliga åtgärder, masspri-
vatiseringar av statliga företag och offentlig sektor, utför-
säljning av allmännyttan och en mer aggressiv imperialis-
tisk utrikespolitik. 

Den nyliberala offensiven kommer att slå särskilt hårt 
mot oss ungdomar, och allra hårdast mot oss från 
arbetarklassen. Sverige har EU:s tredje högsta nivå av ungdoms-
arbetslöshet. Det är särskilt vi som nu förväntas ta de sämsta jobben. Och 
det stannar inte vid arbetsmarknaden. Skolans roll som “klasskiktnings-
mekanism” ska förstärkas. Mer betygshets och disciplin och mindre 
medinflytande för elever istället för verkliga satsningar på att t.ex. minska 
klasserna. 

Det är dags att göra motstånd. Det är vi unga som måste ta upp den kas-
tade handsken. Den globala kapitalistiska värld vi växer upp i - med krig, 
klassförtryck, rasism, sexism och miljöförstöring - måste förändras i grun-
den. Därför behövs du i kampen mot borgarna - i kampen för socialismen! 
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Sörj inte! Agera!

BEKÄMPA BORGARNAS
REGERING!

Färre arbetarbarn till 
högskolorna, sparka på 
dom arbetslösa.. MUMS!

Förra årets seger förde de borgerliga partierna, med 
Moderaterna i spetsen, till makten. På dagordningen 

står nu ett helt program av antifackliga åtgärder, mass-
privatiseringar av statliga företag och offentlig sektor, 
utförsäljning av allmännyttan och en mer aggressiv im-
perialistisk utrikespolitik. 

Den nyliberala offensiven kommer att slå särskilt hårt 
mot oss ungdomar, och allra hårdast mot oss från 
arbetarklassen. Sverige har EU:s tredje högsta nivå av ungdoms-
arbetslöshet. Det är särskilt vi som nu förväntas ta de sämsta jobben. Och 
det stannar inte vid arbetsmarknaden. Skolans roll som “klasskiktnings-
mekanism” ska förstärkas. Mer betygshets och disciplin och mindre 
medinflytande för elever istället för verkliga satsningar på att t.ex. minska 
klasserna. 

Det är dags att göra motstånd. Det är vi unga som måste ta upp den kas-
tade handsken. Den globala kapitalistiska värld vi växer upp i - med krig, 
klassförtryck, rasism, sexism och miljöförstöring - måste förändras i grun-
den. Därför behövs du i kampen mot borgarna - i kampen för socialismen! 

Sörj inte! Agera!
info@revolution.se

www. .se


