30 november i lund
Här i Lund har vi en stolt
historia. Vi har själva stoppat
fascisternas demonstrationer
på våra gator. I år sätter sig
rasister med skjorta och slips
i Kommunfullmäktige och det
är viktigare än någonsin att
ta till gatan för att visa att vi
aldrig kommer att acceptera
deras politik!
Sverigedemokraterna har fått
mandat i Lunds kommun.
Partiet som lever på att ge falska
svar på frågorna människor
ställer sig om sitt samhälle. Som
papegojor upprepar de samma
mantra om och om igen.
Arbetslöshet?
Otrygghet?
Utbrändhet? Det går att ta
vilken fråga som helst. Deras

svar är alltid det samma: ”Det är
invandrarnas fel. De tär på våra
resurser och de passar inte in.
Skicka hem dom så kommer allt
att lösa sig.”
Vi har sett det förut genom
historien. När vanligt folk får det
sämre dyker det upp grupper som
skyller på de svagaste i samhället.
Allt för att föra bort fokus från
de verkliga orsakerna till våra
problem. Sverigedemokraterna
är allra främst högerns, chefernas
och de stora företagsägarnas
springpojkar. Alla applåderar
de i hemlighet rasistpartiernas
framgångar.
De rika som tjänar pengar på
att vi arbetar åt dom vill ständigt
ha mer och mer. De vill ha en

splittrad och rädd arbetskraft
som står stilla och tittar ner i
golvet när chefer avskedar och
sänker löner och när politiker
slaktar den oﬀentliga sektorn.
De har allt att vinna på att
att vi skyller på invandrare,
bidragstagare eller vad som nu
råkar vara dagens syndabockar.
Vi däremot, har allt att förlora på
dessa lögner. Vi har helt enkelt
inte råd att låta oss splittras! Vi
har inte råd att låta dom ställa
oss mot varandra som svarta och
vita, kvinnor och män, unga och
gamla osv. i all evighet…

Vi
måste
stå
enade
tillsammans. Det är då vi är ﬂer,
det är då vi är starkare och det är
då vi kommer att vinna!
I år går vi tillsammans ut på
gatorna för att högt och tydligt
tala om det självklara:
Rasisterna har inte ett skit att
erbjuda arbetarklassen!

Svarta och Vita
Tillsammans mot de rika!
Vi ses vid 17.00 30/11 i Lundagård.

Glöm inte att det är...

Politisk strejk mot försämringarna i A-kassan.
15:e november 14.00-16.00. Om vi inte gör något nu kommer de att
köra över oss när helst de vill. Få mer information om vad som händer i Lund på www.sac.se. Tillsammans kan vi få världen att stanna.
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Försvara A-kassorna!

Regeringen vill att vi ska betala
mer för att få vara med i Akassan men få mindre tillbaka
när vi blir arbetslösa.

Politikerna som bestämmer säger
att försämringarna behövs för
att ﬁnansiera skattesänkningar
så att de kan ”skapa jobb”. Men
egentligen handlar det bara om
en enda sak – att ta från de fattiga
och ge till de rika. Staten lyckas
med sitt ”jobbskapande” när folk
måste jobba mer för att ha råd för
att vara med i A-kassan. Och om
A-kassan betalar tillbaka så lite att
det inte går att leva på den tvingas
folk att söka jobb som fan och då
skapas press bland arbetare att
konkurrera om de lägst betalda
jobben. På så sätt kan politikerna
sänka lönerna för dom som redan
har de allra sämst. De rika blir
rikare, de fattiga fattigare…
Vad ska man göra när regeringen, en av de mäktigaste institu-

tionerna i Sverige, vill genomföra
sådana försämringar? Det sämsta
är att inte göra någonting, att acceptera att det kommer att bli
jävligare för så väl arbetare som
arbetslösa. I princip alla former av
protester mot A-kassereformen är
bra.
Samla in namn, skriv brev till
politiker, läs på i frågan, traska ner
till politikernas lokaler och skäll ut
dom efter noter, sprid ordet om
vad som håller på att hända till
vänner, kolla om du kan få med
ditt fack i kampen. Fackförbundet
Syndikalisterna kommer att
anordna en en politisk strejk den
15 november, dagen före beslutet
om A-kassorna ska tas i Riksdagen.
Om du är med i ett annat fack kan
du ändå strejka.
Om reformen går igenom är det
en stöld direkt från arbetarklassen:
varje krona de rånar från oss ska
vi ta tillbaka!

www.motkraft.net - Den utomparlamentariska vänsterns nyhetsportal.
www.suf.cc/lund - Ungsyndikalisterna i Lund, uppdateras ganska ofta.
www.indiadack.net - India Däck Bokcafés hemsida.
www.wapiti.se - Snygga kläder och smarta böcker.
www.virvelvinden.net - Arkiv med gamla Virvelvindenblad och annat.
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15/11 Politisk strejk. Alla arbetare som är anställda av företag
anslutna till arbetsköparorganisationer, utom de som är
oﬀentlig anställda, har rätt att
strejka mellan 14.00-16.00 mot
angreppen på A-kassan. Se
www.sac.se/ls/malmo.
22/11 Föredrag: Högerns rädsla.
Den svenska borgarklassen har
historiskt sett alltid varit lite
rädd... men fö
f r vad? (India Däck)
24/11 Antirasistisk stödfest
dfest på
India Däck 22.00-03.00, Stora
Algatan 3. Medlemskap är gratis
och kan tecknas under caféets
vanliga öppettider.
30/11 Historisk stadsvandring.
Följ 30:e novembers antifascistiska historia. Samling 15.30 på
India Däck, Stora Algatan 3

30/11 Häng med på den årliga
antifascistiska demonstrationen, Lundagård
rd 17.00.
13/12 Föredrag: Oﬀer, terrorister eller något helt annat?
Bra och dåliga sätt
tt att fförstå
sociala proteströrelser.
(India Däck)

...och var!
India Däck Bokcafé
Måndag - fredag 12-20
Fika, böcker, tidningar,
konst, kläder och trevlig
stämning på Lunds bästa
bokcaf !
bokcafé
Stora Algatan 3, bakom
Kulturen, vid Lundagård.
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D ...är skapat av oss i Virvelvinden, en socialistisk grupp i Lund.
Vill du hjälpa till med bladet? maila kontakt (a) virvelvinden.net
Gamla blad ﬁnns på www.virvelvinden.net

