
OM INTE 
DU,VEM?
En folder om frihet 





LIBERALISM.
En idé som föddes för hundratals år sedan om att 
du ska få bestämma över ditt eget liv. Vem du äls-
kar, vad du pluggar, var du jobbar eller vad du gör 
med dina pengar ska vara upp till dig. Inte staten, 
kyrkan, din familj, din pojkvän eller någon annan. 

Liberala ungdomsförbundet LUF är partiet 
Liberalernas ungdomsförbund. LUF har funnits 
sedan 1880-talet och har idag 3000 medlemmar 
organiserade i distrikt över hela Sverige. Vi kämpar 
för ett liberalt Sverige och en liberal värld där alla 
oavsett bakgrund ska få leva i frihet. 

Frihet är inte gratis. Liberala frihetskämpar 
genom tiderna har dött för att du idag ska ha 
rösträtt, yttrandefrihet, religionsfrihet och jäm-
ställdhet. 

Frihet kan inte tas för givet. Den hotas ständigt 
av sossar som vill höja skatten, konservativa rasis-
ter och nazister som vill sprida hat och rädsla. Så 
om du vill ha ett fritt samhälle, engagera dig för 
det. För om inte du, vem?



feminism utan socialism.

Selma Lagerlöf, Mary Wollstonecraft & Anna Whitlock. Liberala förkäm-
par för kvinnors rättigheter som inspirerar LUF:s feminism än idag. 

Sverige skryter om att vara världens mest 
jämställda land, men LUF är långt ifrån nöjda. 
Fortfarande tjänar kvinnor mycket mindre än män, 
utsätts för sexuella övergrepp och tusentals flickor 
i Sverige plågas av hedersförtryck. 

Kapitalism är feminism. Kvinnor behöver 
cash för att kunna säga fuck off åt 
patriarkatet. Sänk skatten och underlätta 
för kvinnligt företagande så kvinnor kan 
tjäna egna pengar. 

Gör föräldraskapet jämställt! 
Kvinnor tar per barn ut i snitt 15,3 
månaders barnledighet, män tar ut 
3,8. Det duger inte - dela 
föräldraförsäkringen lika mellan 
män och kvinnor. 

Fuck hedersförtryck. Att familjer 
könsstympar flickor och gifter bort 
barn mot deras vilja i hederns namn 
är oacceptabelt. Alla uttryck för 
hedersförtryck ska bekämpas.
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freedom 
without 

boarders



riv gränserna.
Att Sverige är fritt och demokratiskt räcker inte 
för oss. Målet är att alla människor på jorden ska 
leva i frihet, inte bara de inom vårt lands gränser. 
Vi slutar inte förrän den sista diktatorn har fallit. 
Vi som är fria medborgare måste ställning för 
frihet i hela världen. För om inte vi, vilka?

Ta ställning mot världens ofrihet. Mer 
samarbete i EU och medlemskap i NATO ger 
Sverige större muskler att stötta byggandet 
av demokratier i hela världen.

Rädda klimatet. Klimatförändringar slår 
hårdast mot de som redan har det sämst, 
industrialiserade länder har ett ansvar att 
leda en grön omställning. 

Ingen människa är illegal. Att söka asyl, det 
vill säga skydd, från krig och förföljelse är 
en grundläggande mänsklig rättighet. Vi har 
ett ansvar att erbjuda flyktingar en fristad.



stärk skolan. 
Utbildning är grunden till att varje människa ska 
kunna ta makten över sig, sitt liv och sin framtid. 
Sossarna har i många årtionden skapat en skola 
med oordning, stress och där bara elever med bra 
förutsättningar lyckas. 

Nu får det vara slut på flummet, LUF vill ha en 
skola med fokus på kunskap där alla oavsett bak-
grund kan lyckas.

Var du bor ska inte få avgöra var du går i skolan, 
därför vill LUF skydda det fria skolvalet. Elever ska 
få läsa i sin egen takt, långsammare om de behö-
ver och snabbare om de vill. Du ska få bestämma 
själv över din utbildning. 

Stress bekämpas inte med färre krav utan med 
tidigare och tydligare krav och en resursstark 
elevhälsa på alla skolor.  

Klassresan börjar i klassrummet. 



kunskap 

är makt! 



Om du vill stötta eller engagera dig i LUF:s arbete för frihet, 
mänskliga rättigheter och feminism, bli medlem idag!

LUF behöver dig!

Romina Pourmokhtari, förbundsordförande LUF
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