GENERATION REVOLUTION
Behandlat av Ung Vänsters riksting i Katrineholm 2019
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Inledning
Vi är generation revolution. Vi är generationen som går från ord till handling. Vi har
tröttnat på politikers tomma löften. Vi är generationen som på grund av vår bristande
tillit till systemet tar saken i egna händer istället för att stå handfallna när våra liv
försämras. Vi utan makt har fått nog nu. Vi har sett på när de rika bli rikare, när
politiker skurit ner i det vi sägs äga gemensamt och vi har sett hur storföretag förstör
vår planet. Det är dags för Ung Vänster att visa vad vår generation kan åstadkomma
genom kollektiv kamp. Denna text beskriver vår generations verklighet och förklarar
vad som gör oss till generation revolution.

Nyliberalismens slag mot oss unga
För oss unga idag har ordet förändring blivit förknippat med försämring. Vi är en
generation som vuxit upp med sämre förutsättningar än vår föräldrageneration och det
har satt sina spår. Våra föräldrar växte upp i en tid då möjligheterna till bra utbildning,
ett tryggt arbete och en bostad var stora. För oss är dessa saker många gånger fantasier
och drömmar. Istället tampas vi med ångest, oro och en känsla av rotlöshet.
Nyliberalismens intåg innebär att kapitalismens kalla logik ska få styra alla samhällets
processer. Vår generation upplever hur utbildning, vård och omsorg slutar att ses som
rättigheter och istället blir varor på en marknad. I det nyliberala samhället är vi inte
medborgare utan kunder, och vårt värde avgörs av storleken på vår plånbok. Det gör att
de allra flesta av oss blir mer osäkra och maktlösa. Medan de mäktiga kunnat göra allt
mer profit har vi tvingats leva på smulorna från deras bord. Vår känsla av desperation
är något de med makt utnyttjar när de häver ur sig klyschor som “ett dåligt jobb är
bättre än inget”. I själva verket är detta bara ett sätt att försöka legitimera sänkta löner
och försämrade villkor för oss som jobbar och samtidigt öka överklassens vinster. Den
extrema nyliberala utvecklingen har gjort att Sveriges klassklyftor är bland de snabbast
växande i världen idag. De ökade klassklyftorna och känslan av maktlöshet bidrar även
till fascistiska rörelsers tillväxt.
Vi är en generation som mår sämre än någonsin tidigare. För oss har den psykiska
ohälsan blivit vardag. Vår ohälsa har inte uppstått ur tomma intet, utan beror ofta på en
otrygg vardag och ett otryggt liv. Detta är ett kollektivt problem och en konsekvens av
hur samhället förändrats. När pressen i skolan ökar, arbetsmarknaden blir mer otrygg
och det blir allt svårare att få fast bostad är det knappast överraskande att vi mår sämre.
Vår hälsa offras för vinstintresset - de med makt är inte intresserade av att bekämpa
orsakerna till den psykiska ohälsan när det står i motsättning till profiten.
Att samhället blivit sämre på en rad områden vet vi och oavsett vem som suttit på
regeringsmakten har våra rättigheter fortsatt att begränsas. De senaste 30 åren har det i
Sverige förts en nedskärningspolitik som drabbat oss unga hårt. Politikerna har varit
överens om ramarna för denna nedskärningshets, och makten över den ekonomiska
1

politiken har ställts utanför folkets inflytande genom odemokratiska institutioner som
EU. Resultatet har blivit att det inte går att rösta bort nyliberalismen. Det är knappast
förvånande att vår generation känner sig maktlös.
Istället för att förändra samhället till något bättre förväntas vi unga tänka på oss själva.
Vi är elever i dagens stress- och pressfyllda skola, vi är arbetare som lever på ring- och
springjobb, och vi får ständigt höra att vår otrygghet och ohälsa är vårat eget fel. Vi vet
att det inte är sant. Vi är otrygga för att någon tjänar på det. Sveriges överklass är rikare
än någonsin, och vi unga har betalat priset.
De med makt har under de senaste decennierna konstruerat ett system där vi vägras
rätten att leva och bli vuxna på riktigt. Vi förnekas rätten till schyssta jobb, rätten till
bostad och rätten till en bra vård. Vår generation kommer inte tiga stilla när våra liv
försämras. Vi är generationen som istället för att knyta näven i fickan organiserar oss i
konkret kamp för vår rätt till ett värdigt liv. De med makt har på många sätt raserat vår
tro på det nuvarande systemet och istället har vi funnit vår framtidstro i kollektivet.

En unik generation
Vår generation är inte lik andra. Vi bär på upplevelser som tidigare generation inte kan
känna igen sig i och står inför samhällsutmaningar som generationer innan oss blundat
för. Det märks tydligt att våra erfarenheter av arbete, bostad och skola är helt
annorlunda än tidigare generationers erfarenheter, och vi kommer få bära
konsekvenserna av flera århundraden av miljö- och klimatförstöring. På landsbygden
försämras ungas möjligheter att förflytta sig när man tar bort busslinjer, och ens sociala
sfär förminskas när ungdomsgårdar stängs med hänvisningar till budget. Våra
erfarenheter, och det samhälle vi verkar i, formar vår politiska kamp.
Vår generation är en kämpande generation. Våra omständigheter ger oss inget annat
val. Över hela världen står unga i första ledet i kampen mot klimatförändringarna,
eftersom den kampen är vår enda chans att rädda vår framtid. Vi unga är ledande i
kampen för HBTQ-personers rättigheter, och har vunnit stora segrar för
människovärdet. Vi kämpar för ett rättvist och jämlikt samhälle, eftersom vi känner
konsekvenserna av dagens utveckling in på bara skinnet. I land efter land har unga gett
vänstern nytt liv. Vi vet att vår kamp är livsavgörande.
Vår generation känner också av politisk depression, klimatångest och maktlöshet. Vi ser
att samhällets utveckling formas av storföretag och överstatliga institutioner som ligger
långt bortom demokratisk kontroll. Istället för att kämpa för kollektiva lösningar på
våra problem uppmanas vi att ändra vår livsstil. Sociala medier och modern
kommunikationsteknologi spelar en dubbel roll för vår generation - å ena sidan ger de
oss möjligheter att kommunicera, bilda nätverk och organisera oss, å andra sidan bidrar
de till individualism, psykisk ohälsa och marknadernas intrång i våra privatliv.
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Vi som är unga idag genomskådar makthavares tomma prat. Vi vet att förändring inte
bara är möjlig utan nödvändig. Med den insikten organiserar vi oss och tar kampen för
våra intressen och vår framtid.

Politisk handling när politikerna sviker
Viljan till revolution är inte en frasradikal kliché utan en beskrivning på attityden som
vår rörelse och dagens unga ger uttryck för. Samhället har alltid misstrott den unga
generationen men till skillnad från tidigare generationer så är misstron nu ömsesidig. Vi
som saknar makt har sällan sett reformer som gynnar oss utan enbart sett politiker
försämra asylrätten, dra in busslinjer eller skära ned på psykiatrin. När politikerna
sviker organiserar vi oss och går till politisk handling.
Tjejer hänger ut våldtäktsmän i sociala medier när domstolsväsendet inte ger fällande
domar för att se till att världen vet vilka de är. När ett rättsväsende som genomsyras av
könsmaktsordningen ställer sig på förövarnas sida blir svaret organisering och kamp.
Samtidigt lever vi i en tid där människor utvisas till döden och när utvisningar ska
verkställas går unga till handling mot politikernas inhumana flyktingpolitik. I ett läge
där EU och USA vänt världens flyktingar ryggen blockerar ungdomsorganisationer
utvisningar och sätter käppar i hjulet för statens utvisningspolitik. Unga förändrar sin
och andras vardag genom handling.
Politikerna har länge lovat att lösa klimatproblemen, men utsläppen ökar fortfarande.
Inte ens när mänskligheten står inför katastrofala klimatförändringar agerar politiker
och storföretag, eftersom det skulle kunna skada profiten och ekonomin. När de med
makt vägrar ta ansvar för vår framtid organiserar vi oss. Vi unga blockerar fossil
infrastruktur, strejkar från skolan för klimatet och leder kampen mot de största
utsläpparna. Vi kommer få betala priset för företagens och politikernas klimatförstöring
men med politisk handling tar vi strid för en bättre morgondag.
Ovanstående exempel visar på hur unga människor förändrar sina liv genom handling
istället för att sätta sin tilltro till de med makt. Ungas organisering för ett bättre liv är
något de med makt fruktar eftersom den hotar deras maktställning.

Ung Vänsters roll i vår generation
Trots våra erfarenheter av politiker som sviker och ett samhälle som inte är byggt för
oss, saknar många unga en organisationsvana. Den kamp unga bedriver på egen hand
utgår ofta från sociala medier. Detta är resultatet av den individualism som präglar
samhället. Samma tro på individualism är vad som ger många en känsla av politisk
hopplöshet.
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Ung Vänsters uppgift har varit och förblir att kanalisera den ilska unga känner till kamp
och organisering. Många unga delar insikten att vårt samhälle präglas av strukturer som
rasism och könsmaktsordning. Allt färre av dagens unga slutar tro på individuella
lösningar på klimatkrisen och allt färre tror att nyliberalismens luftslott om frihet
kommer ge oss ett värdigt liv. Genom de ideologiska analysverktyg vi har kan vi hjälpa
oss själva och andra unga att förstå dessa strukturer och system, men också hur vi ska
krossa dem.
Vi har en unik möjlighet att ge unga ett kollektiv att kämpa i. Vi har utvecklade politiska
praktiker såsom feministiskt självförsvar och civil olydnad, som alla bygger på mer än
ett århundrade av självorganisering och kamp. Vi ska vara det ungdomsförbund som
skapar en organisationsvana i vår generation. Unga i allt från städernas förorter till
landsbygdens bruksorter ska organiseras till kamp genom oss. Ung Vänster ska
organisera alla de som tjänar på vår politik och ska vara det naturliga alternativet för
alla som vill se progressiv samhällsförändring.
I dagens individualiserade samhälle blir kampen för våra gemensamma intressen sällan
bedriven som en gemensam röst. Vi vet att det är enbart genom gemensam kamp som vi
på riktigt kan hota den härskande klassens makt.

Avslutning
Vår uppgift att kanalisera ungas ilska är viktigare än på länge. Om inte vi är utloppet för
ungas besvikelse och vrede så finns det andra som kommer att ta den rollen. Vi ser i
världen hur reaktionära och fascistiska rörelser tar plats när vänstern inte är ett
alternativ. Vi måste vara alternativet för förändring, och det blir vi genom att leda
kampen för ett i grunden annat samhälle, i vår vardag och överallt. Vi ska samla alla
unga utan makt och föra kamp på våra skolor, på våra arbetsplatser och i våra
bostadsområden. Våra strider ska vara i vardagen, något folk kan ta på. Vi är generation
revolution och vi kommer inte vara nöjda förrän vi skapat det klasslösa samhället fritt
från förtryck.
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