
Sergels torg tis 15 sept kl 17

VI VÄGRAR BETALA
KAPITALISMENS KRIS

Massdemonstration:

När riksdagen öppnar den 15 september
anordnar Septemberalliansen en stor de-
monstration i protest mot kapitalismens kris
och högerpolitik – i Sverige och EU. Vi
vägrar acceptera kapitalismens massar-
betslöshet, attacker på arbetsrätten och
kollektivavtalen, ökade klassklyftor och lö-
nesänkningar, sociala nedrustning och pri-
vatiseringar, klimathot, rasism, deportation
av flyktingar och krigspolitik.          

I stället krävs gemensam och massiv
kamp mot att krisens bördor läggs på arbe-
tare, arbetslösa, sjuka, fattiga unga och
gamla samt papperslösa.         

Ingen ska behöva gå utan arbete när
vård, skola och omsorg måste rustas upp,
bostäder måste byggas och hela samhället
snarast måste befrias från koldioxidutsläpp
och miljöförstörelse. 

Septemberalliansen är ett nätverk av ak-
tiva i lokala fack och andra sociala rörelser
och föreningar. Vi  uppmanar hela fackför-
eningsrörelsen att snarast samlas till en
landsomfattande protestdag med lokala
och regionala massprotester mot kapitalis-
mens massarbetslöshet och den orättvisa
krispolitiken. 

Vi har inte råd att inte agera! 

Läs mer och skriv under uppropet för 
kämpande och demokratiska fack:

Septemberalliansen.wordpress.com

Stöd Septemberalliansen med

ett bidrag till plusgiro 51 77 33 – 2
(anmäl gärna ditt deltagande till Septemberalliansen på Facebook)

Demonstrationens 5 teman:
H För jobben, a-kassan och arbetsrätten

H För gemensam välfärd och rättvisa
H För klimatet och miljön
H För asylrätten och papper åt de papperslösa

– mot rasism och diskriminering
H För internationell solidaritet – mot imperialism
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