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Hoe kan je je sterk maken voor de toekomst? Bijvoorbeeld voor een
vaste baan of zinvol werk of een betaalbaar huis. Of tegen oorlog en milieuvernietiging? Tegen racisme en fascisme? Dat kan alleen door organisatie.
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Samen kan je heel veel bereiken. Bespreken hoe de zaak in elkaar
steekt, welke acties op touw gezet kunnen worden. Met wie kan worden samengewerkt. Internationaal een band smeden.
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Wil je daar je steentje aan bijdragen? Kom dan op 16 september
om 15.00 uur naar de Jagershoef
in Eindhoven. Met informatie, muziek van jonge rebellen, sketches,
workshops en discussie kun je
kennis maken met het werk van
de Rode Morgen en JeS.
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Op de hele wereld willen juist de jongeren een bijdrage leveren aan een
rechtvaardige maatschappij. De Rode Morgen wil jongeren helpen om
op te staan en op te komen voor
hun belangen. Samen met de ouderen. Samen kunnen de werkende mensen van de vakbond
een strijdorganisatie maken en
dat is hard nodig. Leren strijden
met perspectief: voor een maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking van de meerderheid
door een kleine laag superrijken.
Voor een socialistische maatschappij waar jong en oud een
toekomst hebben. Dat kan allemaal bij de Rode Morgen en Jong
en Strijdbaar (JeS).
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