LÅT DOM INTE
SPLITTRA OSS

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA.

Vi vill bygga ett samhälle som håller ihop och som är solidariskt,
men idag blir Sverige allt mer splittrat och orättvist. Det gäller på
arbetsmarknaden, i skolkorridoren och på gator och torg. Grupper
ställs mot varandra och klyftorna blir större. Det sliter sönder vår till
varandra, tryggheten och det påverkar oss alla.
SOLIDARITET - ENSAM ÄR INTE STARK
Vi i Ung Vänster vill vända utvecklingen genom solidaritet eftersom ensam inte
är stark. Vi vet att oavsett vilka vi är, vem vi väljer att älska, var vi kommer ifrån
eller vilken hudfärg vi har, så vinner vi på att hålla ihop. Alla gånger som samhället har förändrats till det bättre har det kommit av att människor gått ihop
och kämpat för gemensamma intressen.
LITA INTE PÅ DOM, LITA PÅ VARANN
Idag finns det dom som försöker splittra oss och få oss att sparka neråt. Så
fungerar rasismen, men det handlar också om att dölja dom verkliga problemen. Att ställa grupper mot varandra för att själv slippa ta ansvar är ett gammalt politiskt knep. Om vi är upptagna med att bråka med varandra kommer vi
inte kritisera dom som egentligen sitter på makten.
När regeringen till exempel försämrar för funktionsnedsatta och skyller på
dom som nyss kommit till Sverige slipper dom ta konflikt med dom som gör
verkligt stora hål i statskassan. Det är meningen att vi ska se varandra som hot
så att storföretagen och bankerna ostört kan göra rekordvinster men fiffla bort
skattepengarna.
DET ENDA SOM FUNKAR MOT SPLITTRING ÄR GEMENSKAP
Om vi vill förändra behöver vi vara många som drar åt samma håll. Istället för
att titta snett på varandra ska vi rikta blicken uppåt och kräva att alla – också
dom allra rikaste – är med och bidrar till det gemensamma. Vi vet att det enda
som funkar mot splittring är gemenskap.
TILLSAMMANS ÄR VI STARKA
Var och en av oss har sin egen frihetskamp och när vi slår ihop dom kan ingenting stoppa oss. Solidaritet handlar om att gå ihop och ställa krav för att alla ska
ha rätt att leva i trygghet i Sverige, inte bara några få. Låt dom inte splittra oss.

VI VILL:
RÄTTVISA PÅ JOBBET - VI SKA INTE
TVINGAS KONKURRERA MED VARANDRA
Arbetsmarknaden har blivit mer otrygg på grund av försämringar i arbetsrätten. Många jobbar med dåliga villkor och på så sätt flyttas makten till chefens
händer och många låter bli att kräva sin rätt av rädsla för att få sparken. Om
några på arbetsplatsen tvingas gå med på sämre löner och villkor kommer det
att göra det svårare för oss att gå ihop och ställa krav. Vi vill att alla ska känna
sig trygga på jobbet och vara fria att ställa krav.
RÄTT TILL FRAMTIDSTRO - NEJ TILL
TILLFÄLLIGA UPPEHÅLLSTILLSTÅND
Den som inte vet om den får stanna i landet kommer känna sig otrygg och ha
svårt att bygga ett nytt liv. Regeringen har ändrat så att den som får asyl inte får
stanna permanent och inte har samma rätt att återförenas med sin familj. Bara
om man kan visa att man har ett jobb eller asylskäl efter 13 månader får man
stanna. I praktiken innebär det att din framtid avgörs av om din arbetsgivare
låter dig jobba kvar. Vi vill att flyktingar ska få en fristad på riktigt.
RÄTT ATT MÅ BRA - OAVSETT KÖNSUTTRYCK
Din hälsa ska inte avgöras av din sexuella läggning, könsidentitet eller ditt könsuttryck. Vi vill se mer resurser till arbetet mot unga hbtq-personers ohälsa.
Hbtq-kampen har kommit långt, men det innebär inte att vi kan luta oss tillbaka. Idag är ohälsan hos unga hbtq-personer hög. Hbtq-personers liv begränsas
och ifrågasätts samtidigt som vård och skolor inte får tillräckligt med resurser
för att hjälpa de som drabbas. Vi vill att skolan går från teori och diskussion till
praktiskt arbete och mer resurser.
STOPPA SKATTESMITARNA
- ALLA SKA BIDRA
Trots att dom rika blivit rikare bidrar dom mindre till det gemensamma genom
att smita från skatten. Våren -16 uppdagades den så kallade Panamaskandalen,
där det avslöjades att företag och banker från hela världen gömt undan pengar i skatteparadis. Vi tycker att det är orimligt att regeringen låter storföretagen
och bankerna göra rekordvinster och samtidigt fiffla bort skattepengarna. Vi
vill ta det tillbaka och bygga ett jämlikt samhälle gemensamt.

är Vänsterpartiets ungdomsförbund. Vi är ett
socialistiskt och feministiskt förbund som kämpar för ett
samhälle där vår bakgrund inte avgör vår framtid.
UNG VÄNSTER

både nödvändigt och möjligt att bygga ett rättvist
och jämlikt samhälle, men det kommer inte att hända av
sig självt. Det är genom att vi är många som tar ställning
och organiserar oss som vi tillsammans kan göra skillnad.
Ung Vänster finns över hela Sverige och vi organiserar oss där
vi bor för att förändra vår egen vardag.
DET ÄR

Kom med oss du också!

JAG HÅLLER MED! JAG VILL...

Vi
betalar
portot

... gå med i Ung Vänster
... kanske gå med, skicka information
... veta mer om Vänsterpartiet

Namn:
Adress:
Postnummer:
Telefon:
Mail:

Postort:
Födelseår:

Svarspost
110 089 500
110 08 Stockholm

