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eller kriget 
kommer



Samhället har ännu inte hämtat sig från den ekonomiska krisen som drab-
bade oss 2008, och vi måste ständigt vara beredda på nya lågkonjunkturer. 
Medans rikedomar samlas hos överklassen och de rika blir rikare, blir vi andra 
arbetslösa. Vår offentliga sektor raseras och styckas upp. Vården och barnom-
sorgen privatiseras och är underbemannad. Men dagens överklass behöver inte 
ha ångest över samtiden eller framtiden. Det är vi andra som får ta smällen 
från de kriser som deras ekonomiska system framkallar.

Utöver de ekonomiska kriser vi vi måste finna oss i, genomgår klimatet en 
kris som drabbar alla, men först och främst arbetarklassen världen över. Som-
maren 2018 stod Sverige i brand, och på många håll i landet höll värmen i sig 
in i oktober. Istället för att diskutera varför vi drabbas av fler naturkatastrofer 
idag än förr, eller varför vår beredskap såldes ut av borgarna, kom debatten att 
handla om sakpolitik om flygplan och elcyklar. Men det är tydligt att oavsett 
om det är skogsbränder, stormar eller översvämningar blir naturkatastrofer allt 
vanligare, i Sverige såväl som i hela världen. 
   Dessa är konsekvenser av det ekonomiska system som styrs av företagens jakt 
på vinst, istället för människors och planetens behov. Klimatförändringarna är 
en konsekvens av det kapitalistiska systemets ständiga rovjakt efter mer vinst 
åt kapitalisterna. Forskare som arbetar under FN stämmer in i detta och menar 
att vi kan lösa klimatkrisen om vi ändrar det ekonomiska systemet, men det 
måste ske nu. Det är mer akut än någonsin att vi måste förändra vårt samhälle 
om vi vill kunna fortsätta leva våra liv.

På grund av det kapitalistiska systemet ska vi unga förvänta oss att våra liv 
förstörs när en kris uppstår. Detta gäller också de krig som kommer ur de 
imperialistiska maktkamperna som uppstår idag. Miljontals människor har 
dött eller fördrivits från sina hem för att olika imperialistmakter vill roffa åt sig 
mer makt och naturtillgångar. USA:s bomber faller fortsatt över Mellanöstern, 
allt för att den kapitalistiska världsordningen är beroende av det. Dessutom 
kommer Sverige ofta till stöd för olika invasioner som krigsalliansen Nato är 
ledare för. 

Som ung i detta samhälle förväntas man lära sig hantera kriserna. Vi ska 
bli entreprenörer för att råda bot på lågkonjunkturen, hamstra konserver och 
lära oss var närmaste skyddsrum finns. Men det räcker inte att krishantera - vi 
måste gå till roten med problemen! Vi lever i ett kapitalistiskt system, där vad 
som tillverkas bestäms av ett fåtal rika som ständigt jagar mer pengar. Så länge 

bekämpa kapitalismens kris



de styr över våra liv kommer vi aldrig få bukt med de ekonomiska kriserna, 
klimatet, eller de imperialistiska krigen.

Det är dags för något annat nu. Det är dags att vi tillsammans tar kamp för en 
förändring. Det är vår framtid det handlar om. Vi i RKU vill kunna leva i fram-
tiden också, utan att oroa oss för pengar, utan att drabbas av översvämningar 
och skogsbränder, och utan invasionskrig.

Det är inte genom medlemskap i EU eller subventionerade elcyklar kriserna 
kommer lösas. Det som är lösningen är ett annat samhälle, där människors 
behov sätts framför företags vinst. Där klimatets och folkets väl är viktigare än 
vad någon hög chef får i lönekuvertet. Det är bråttom att välja och valet står 
mellan socialism eller klimatkris. 

RKU för kampen för det socialistiska samhället, där miljökriser och ekonom-
iska kriser är ett minne blott. Vill du ta kamp för en värld där vi slipper skogs-
bränder och lågkonjukturer som slår hårdast mot oss som har det sämst ställt? 

Kom med i RKU!

Organisera dig i RKU för klasskamp och socialism. 

Ta kampen vidare genom att inte nöja dig med tillfälliga förbättringar - 
genomskåda det kapitalistiska systemet och arbeta för att bekämpa det.

Bekämpa nedskärningar i vård och omsorg - protestera, organisera, 
ockupera.

Organisera dig med dina klasskamrater och kräv bättre arbetsmiljö för 
elever och lärare -  motarbeta nedskärningar i kommunala skolor.

Kräv gratis kollektivtrafik där du bor - för klimatets och allas skull.

Gå samman med dina grannar och kämpa för lokala frågor.

Gå med i facket tillsammans med dina kollegor och organisera er för 
förbättrade villkor på er arbetsplats.

checklista inför en stundande kris



aktivera dig i 

RKU.nU
RKU@RKU.nU
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