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Antiimperialistisk massprotest i Rostock, Tyskland i juni:

På insidan sitter 
världens mäktigaste 

politiker och planerar hur 
de bäst ska kunna exploa-
tera världens arbetare. De 
planerar för krig, de säljer 
ut miljön och frossar i den 
utsugning de försöker att 
vältra över på folket. 

På utsidan finns en värld av motstånd. Fackföreningsaktivister, fattiga bön-
der, ungdomar, kvinnor och papperslösa kommer återigen att gå ut i mass-

protester och aktioner för att uttrycka sin protest mot G8-ledarna och den 
globala kapitalistiska världsordning de representerar. 

Vid årets protester kommer den globala antikrigsrörelsen att finnas synligt 
närvarande. Antiimperialistiska rörelser i åtskilliga länder mobiliserar 

tillsammans i ett nätverk som syftar till att organisera ett gemensamt antiim-
perialistiskt och antikapitalistiskt block i den största demonstrationen (som 
kommer att hållas den 2 juni och beräknas samla upp till 150 000). Missa inte 
årets stora internationella massprotest i Europa!

2-8 juni 2007

Vill du åka till Rostock och delta i protesterna? Vill du 
delta i en kampanj som syftar till att få fler att åka? Eller 
vill du bara veta mer? Låt oss veta!

STOPPA G8!

REVOLUTION är en revolutionär socialistisk ungdomsorganisation.
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