
ALLT ÅT ALLA & RADIKAL DISTRO presenterar:



Faan!
Nu vill de 
bolagisera 

psykvården också, 
de jävlarna!

Varför är det 
dåligt? Det blir 
väl mer effektivt 

då?

Så fan heller. Det 
kanske verkar så, och 
det kanske inte funkar 
så bra i nuläget, men 
man fattar ju rätt lätt 
hur sjukt det är att ha 
ett vinstintresse i folks 

psykiska problem.

Det handlar 
om människor som 
behöver vård, inte 

någonting som 
någon ska tjäna 

pengar på.

Den offentliga vården blir 
dessutom sämre för att pengar 
läggs på att stödja privata 

alternativ.

Men det är väl 
bra om man får 
mer att välja 

mellan?

Det där är en falsk valfrihet. Jag vill välja att de här sakerna ska funka och skötas kollektivt så att alla får ut det de behöver. Det gäller ju inte bara vården heller, utan också skola, boende 
och så vidare.

Saker som alla behöver ska 
fan också vara lika tillgängliga 

för alla!
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De privata alternativen 
blir ett sätt att fly. Fri-
skolor, föräldrakooperativ 

och bostadsrättsföreningar är 
varianter av gated communities 

där alla inte släpps in. 

De försämrar de offentliga 

varienterna mer och mer, och de 

som kan söker sig istället till 

de privata eftersom det verkar ge 

bättre kvalité. Men det är 

väldigt kortsiktigt.

Vi behöver stanna i de offentliga, 
kollektiva lösningarna och ta 
fighten för att de ska till-

fredställa våra behov, på ett sätt 
som alla kan ta del av.

De som äger det 
privata vill såklart 
att vi ska köpa deras 
lösningar, men vi är 
alltid fler än dem. 
Kämpar vi tillsammans 
kommer vi att vinna.

Sedan har vi det 
här med avdrag för 

hushållsnära tjänster
... Men det är väl en bra 

grej? Det är ju annars 
mest kvinnor fortfarande
som sköter hushållet. 
Om de kan betala någon 
annan för att göra det 

så kan de ju göra 
karriär istället.
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  Och vem tror du 

det blir som får städa 

deras hus då? Fattiga   

  kvinnor 
   såklart! De får gärna 

vara invändrare 
också, så det 
blir lite mer 
exotiskt...

Avdragen handlar 
bara om att de rika 
vill gå tillbaka till 
ett samhälle där de 
kan ha pigor och 
drängar som sköter 
det som de inte 
själva känner för 

att göra.

Det handlar 

inte om 

kvinnor och 

män, utan om 

överklass och 

arbetare som 

de vill ska 

passa upp 
på dem.

PIGAVDRAG ÄR INGEN LÖSNING – DET ÄR KLASSHAT!
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Jävla svin 
är vad 
de är.


