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Låt dig 
inte luras! 

Kapitalismen förstör klimat och människor och lever 
på krig och mänskligt elände. I dess spår följer arbetslöshet, 
kriminalitet och ett stenhårt klassamhälle.

För att få ett slut på detta måste samhällets tillgångar ägas 
gemensamt och styras demokratiskt och inte av den minoritet 
som idag kontrollerar och berikar sig på andras arbete. 

Som socialister deltar vi i kamp där människor försöker 
bryta med kapitalismen och försvara sina intressen. Kom med 
i den kampen!

Till kamp för 
våra gemensamma 

intressen!
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För enhet i arbetarklassen, mot rasism och fascism! För en ny kämpande och demokratisk arbetarrörelse!

I dessa tider av kris och växande 
arbetslöshet så växer frustrationen 
och misstroendet i takt med att 
läget blir allt mer desperat.

Olika rasistiska och fascistiska partier och 
grupper försöker utnyttja krisen för att växa och för 
att sprida sin sjuka och människofientliga ideologi. 
Det må så vara att de är pinsamma och fåniga, men 
hotet från fascismen måste ändå tas på allvar. De 
vinner sina anhängare genom att spela på det miss-
nöje många människor känner över samhället idag. 
Framförallt är det ungdomar som lockas av fascis-
ternas blandning av populism, ”enkla lösningar” 
och utpekande av syndabockar som roten till de 
ekonomiska och sociala problem som finns i dagens 
Sverige.

Som socialister ser vi ovan nämnda problem på 

ett helt annat sätt. Privatiseringar, nedskärningar, 
lönedumpningar och en allt osäkrare arbetsmarknad 
beror varken på mångkulturen eller någon sorts 
ekonomisk naturlag. Grunden till dagens situation 
är en konkret och medveten klasskamp uppifrån. 

De som idag har makten i samhället är bor-
garklassen - arbetsgivare och företagsägare - och 
samhället formas för att passa denna minoritet och 
för att bevara deras privilegier. De tjänar på att ar-
betare ställs mot varandra istället för att gå samman 
och kämpa för ett bättre samhälle.

Mot fascismens idéer om bakåtsträ-
vande konservatism och utpekande 
av syndabockar ställer vi socialis-
ter våra idéer om frihet, jämlikhet, 
demokrati och samarbete.

För allas rätt till arbete - Sex timmars arbetsdag! För allas rätt till välfärd - Beskatta de rika!
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