Socialistisk

förändring för att stoppa

klimatförändringarna
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Det här systemet stjäl ungas framtid. Oljebolag fortsätter investera i mer fossila bränslen medan
extremväder förstör miljoner människors liv. Regeringen vill bygga ut Arlanda flygplats men vägrar
satsa på tåg. Företag producerar medvetet för att saker ska gå sönder och inte gå att laga. Priset på
lokaltrafiken stiger trots att den egentligen behöver bli gratis.
Vad är alternativet? Det uppenbara svaret är att de privata vinstintressena hos en liten superrik klick
inte kan få fortsätta styra samhället!!
Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för ett helt annat samhälle: ett demokratiskt socialistiskt samhälle där de stora företagen, bankerna och naturresurserna ägs gemensamt och styrs demokratiskt
utifrån våra nuvarande och framtida behov: behov av en planet utan feber och väderkatastrofer, av
ett samhälle där människors och miljöns behov går före kortsiktiga vinstinstressen!
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Vill du bli medlem och hjälpa till i kampen?
Eller vill du veta meR om Rättvisepartiet Socialisterna?
Kontakta oss:
FB: /RattvisepartietSocialisterna

Insta: rattvisepartiet_socialisterna
rs@socialisterna.org eller

socialisterna.org för kontaktuppgifter på din ort.

Greta Thunberg:
”Förändring kommer,
vare sig ni vill det eller inte”

Det kan vara svårt att förstå att de styrande
ignorerar grundläggande fakta: Koldioxidutsläppen måste stoppas! Men det blir logiskt
om man förstår att de superrikas kortsiktiga
vinstintresse styr samhället. Oljebolag, bilföretag, flygbolag osv fortsätter öka sina vinster
och politikerna lyder deras minsta vink, samtidigt som miljarder fattiga varken ges chans till
ett drägligt liv eller möjlighet att leva hållbart.
Systemet måste ändras för att rädda klimatet!
Klimatstrejkerna 15 mars är en av flera
massrörelser som bubblat upp i världen. Förr
när samhällen gått in i en återvändsgränd har
revolutioner fört samhället vidare. Även nu
måste folket resa sig och i grunden ändra hur
samhället är uppbyggt.
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Fakta

Så förstör
kapitalismen
vår planet

Sedan 1988 har 100 storföretag stått för 71
procent av världens industriella utsläpp av
växthusgaser, medan de gjort enorma vinster.
(CDP Carbon Majors Report 2017)

33 globala banker har försett fossilindustrin
med 19 000 miljarder kronor sedan
Parisavtalet skrevs på 2015.
(Banking on Climate Change 2019).

Preems oljeraffinaderi i Lysekil planerar att fördubbla sitt utsläpp och bli värst i
Sverige. Bara ökningen motsvarar en klimatpåverkan på över en halv miljon New
York-resor tur och retur med flyg – varje år.

Rikaste procenten av världens befolkning står
för 175 gånger mer utsläpp än de tio procent
fattigaste.
(Oxfam)

Privatiseringar av till exempel järnväg, bostäder, energibolag med mera sabbar
möjligheteten att planera och ställa om till ett hållbart samhälle.

Vi måste ta
Agera
framtiden
h
i egna händer
Sarah Häggström:

”Greta Thunberg visade vägen när hon
började sin strejk. 15 mars strejkade mer
än en miljon unga.
Vi måste fortsätta kämpa, organisera
oss på våra skolor och i hela samhället.
Storföretag, banker och makthavare har
miljarder skäl att inte agera - bara ännu
mer upptrappad kamp kan tvinga fram en
förändring.”
Det går men ensamma klarar vi det inte.
Unga behöver uppmana andra i samhället att vara med oss, och vi måste stötta
andra som kämpar. De som kämpar för att deras skola inte ska läggas ned, att
deras sjukhus ska få vara kvar eller för att ha råd med en bostad har samma
motståndare som oss.
Tänk om de som arbetar skulle följa i ungas fotspår och strejka!? Då skulle det
synas att de som idag har makten och bromsar klimatomställning egentligen är
maktlösa - det är alla som arbetar som får samhället att fungera. Tillsammans
har vi makten att avskaffa den rika elitens ekonomiska system, som är riggat mot
arbetare och mot klimatet.

