
SLÅ TILLBAKA!

SÅ KAN DU GÖRA MOTSTÅND!
Kamp lönar sig. Organiserat motstånd är ända sättet att slå 
tillbaka borgarnas nyliberala offensiv. Vi ungdomar har ett 
särskilt ansvar gentemot oss själva - det är vår framtid som 
borgarnas nu säljer ut! 

Men hur ska vi kämpa? Och för vad? I den här foldern kan 
du läsa en kort sammanfattning av vad vi i REVOLUTION 
föreslår.

Borgarregeringens attacker innebär i själva verket en fortsättning 
på den politik som den förra socialdemokratiska regeringen redan 
påbörjat, om än i ett högre tempo. Nedskärningar, privatiseringar 
och segregation var även den förra regeringens politik. Anledningen 
till att även sossarna och vänsterpartiet varit med och lagt grunden 
för den offensiv vi nu bevittnar är att dessa partier för länge sedan 
gett upp kampen för socialismen, och därför tvingas anpassa sig till 
kapitalets krav. De söker på sin höjd en ”kapitalism med mänskligt 
ansikte”. 

Detta betyder också att dessa partier och deras ungdomsorga-
nisationer (SSU, Ung Vänster) drar sig för att bygga upp en verklig 
massrörelse bland ungdomar och arbetare mot kapitalismen. De är i 
första hand intresserade av att utöva makt i parlamentet. De räds att 
bygga upp en verkligt demokratisk och revolutionär rörelse då de 
inte vill stå till svars inför en sådan då de kompromissar och säljer ut 
rörelsens kamp. 

Vi behöver nu, mer än någonsin, en självständig revolutionär ung-
domsrörelse. En sådan rörelse måste vara baserad och rotad bland 
ungdomar i förorterna. Den måste samla killar och tjejer oavsett 
etnisk bakgrund för gemensam kamp. Den måste vara verkligt de-
mokratisk för att kunna ta självständiga beslut. 

REVOLUTION strävar efter att bygga en sådan rörelse. Vill du också 
bidra? Organisera dig!

Bygg en revolutionär ungdomsrörelse!
Upprop till arbetarungdomen:

www. .se



Prata med andra elever om de kommande försämringarna av skolan. 
Ordna möten för att informera och för att agera mot betygshets, mer 
maktbefogenheter för lärare och nedskärningar på skolan. Föreslå krav 
att enas kring och kämpa för!

Informera alla på skolan om attackerna. Ta initiativ till en demonstration 
eller en strejk för att sätta tryck bakom kraven. Kolla hur stort intresset är 
genom att höra efter i klasserna. Man behöver inte vinna allas stöd för att 
lyckas. Men det är viktigt att aktioner har förankring. Kontakta även 
lärare och föräldrar, förklara syftet med aktionen och försök att vinna 
deras stöd! Försämringar av skolan angår alla!

REVOLUTION säger:

- Nej till betygshetsen. Inga uppförandebetyg. 
- Avskaffa betygs systemet.
- Nej till införandet av disciplinära åtgärder.
- Rusta upp skolan och utöka lärartätheten.
- Slå tillbaka attackerna på elevers inflytande. För strejkrätt för     
  elever. För demokratiskt elev-, lärar- och föräldrastyre i    
  skolan.

SLÅ TILLBAKA BORGARNAS 
SKOLPOLITIK!

Hur kan vi gå tillväga???

Delta i rörelsen - bygg rörelsen!
Ungdomar måste ta del i den rörelse som komer att forma vår framtid. 
Och vi måste inse att vår kamp är en del av en större kamp - en klass-
kamp. Ungdomar kan inte själva förändra världen. Det kan bara arbetar-
klassen - den klass som producerar samhällets rikedomar. Men 
ungdomar har visat, i strid efter strid, att det är vi som går i första ledet i 
kampen mot kapitalismens och imperialismens härjningar.

Vi bör därför inte se vårt engagemang enbart som ett ”ungdoms-
engagemang.” Vi bör delta i arbetarrörelsens och vänsterrörelsens 
aktiviteter och bidra till att bygga hela rörelsen. Försämringar av 
A-kassan, angrepp på kvinnors ställning och försämringar för de arbets-
lösa är lika mycket ett angrepp på oss som det är ett angrepp på våra 
föräldrar. 

På samma sätt är George Bush’s av ockupation av Irak, precis som kapi-
talismens förtryck i hela världen, frågor som angår oss. När G8, de mäk-
tigaste åtta ländernas ledare, träffas i Tyskland i sommar för att diskutera 
hur de kan fortsätta utsugningen av arbetarklassen i alla länder, då 
angår det oss också. Det är vår framtid.

Mobilisera på din skola eller arbetsplats för protester:

- 8 mars Internationella Kvinnodagen
- 17 mars mot ockupationen av Irak
- 1 maj: arbetarrörelsens dag! 
- Häng med till Rostock 2-8 juni för att protestera mot G8-toppmötet!

REVOLUTION protesterade mot G8-toppmötet i Skottland 2005


