
Gå inte och Rösta!
Det är valår och vi står alla inför ett val!

Eller står vi bara inför ännu ett spektakel runt den demokratiska illusionen? En taktisk 
timeout för det politiska etablissemanget, där en härskarskara byts ut mot en annan. “Tänk om 
min röst faktiskt skulle göra skillnad,” spökar säkert i mångas insomningstankar. Ja, tänk om. 
Vi har aldrig själva fått välja, om vi vill att någon annan ska styra över oss. Oavsett hur mycket 
vi kan hata olika politiker, så har vi blivit lärda att demokrati är det bästa sättet för oss att bli 
styrda på. Vi har blivit lärda att betrakta vårt missnöje som en bakfylla, där hur missnöjda vi 

än är, hur mycket ångest vi än har, så går det över och nästa gång kan vi välja annorlunda. 
Att tycka synd om oss själva men aldrig att göra något åt situationen på egen hand. 

Friheten att välja börjar inte i valstugorna vid arton års ålder. Friheten att välja föds vi med 
och den utvecklas så länge vi lever. Det är just denna frihet som Staten har stulit och som den 

nu, genom Valet, ger tillbaka i små illusoriska kaksmulor - vår rätt att rösta och andra så 
kallade rättigheter. Smulor i syfte att vi ska känna som om att vi har möjligheten att bestämma 
över våra liv i detta samhälle av gränser, nationer och förtryckande strukturer som minutiöst 

omger oss i våra vardagar.

Vi ställer oss själva endast inför ett val och det är valet mellan att låta oss bli styrda av 
auktoriteter eller att förkasta dem.

Vi VälJEr ATT ATTAckErA DEm SOm FörSökEr härSkA öVEr OSS. Vi 
VälJEr rEVOlTEn mOT DETTA SAmhällE. Vi VälJEr ATT lySSnA på Vår 
längTAn EFTEr ETT liV i FrihET Och SJälVbESTämmAnDE. Vi VälJEr 

DET hElA TiDEn, här Och nu, Och låTEr AlDrig någOn AnnAn 
STällA OSS inFör DET VAlET. 


