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Det är länge sedan som vi unga har haft så stor anledning att demonstrera 
på första maj. Den borgerliga regeringen förbereder en omfattande nylibe-
ral offensiv. Hårdare skola, färre hyresrätter, dyrare bostäder och kollektiv-
trafik, angrepp på arbetslösa, försvagat fack och mer makt åt cheferna på 
arbetsmarknaden - borgarnas angrepp slår hårdast mot oss som är unga, vi 
som är framtidens arbetare. 

Samtidigt rustar sig den svenska staten för att spela en större militär roll 
på George Bush sida i ”kriget mot terrorn”. Unga värnpliktiga lockas med 
lögnen att de ska sättas in i ”försvaret av demokratin”. I Afghanistan deltar 
svenska styrkor i USA:s blodiga oljeockupation.

Nu måste vi visa styrka och bygga upp ett motstånd! Den socialistiska ung-
domsorganisationen REVOLUTION vill samla ungdomarna på första maj. 
Vi kommer i demonstrationerna att höja vår röst mot imperialism, kapita-
lism, miljöförstöring och förtryck. Vi kommer att stå på motståndets sida. 
Ta med skolkamrater och dina vänner. Gå med oss på första maj! 
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