
שטוף את
הכלים שלך

דמוקרטיה
גם כשוטף כלים, שמורה לך הזכות 

לקחת חלק בבחירת הפוליטיקאי 
הראוי ביותר להגן על הכלכלה 

שמשאירה אותך במטבח

לאומנות
תשכח מהכלים המלוכלכים האלה 

לרגע - אתה חלק מהעם הנבחר!

ליברטריאניזם
אתה שוטף את הכלים, בעלי 
הכלים מרוויחים אפילו יותר

פאשיזם
העובדים הזרים ששטפו את 

הכלים מגורשים, בעלי הבית 
השמאלנים נשלחים לכלא, וכל 

השאר מקבלים צו 8.

אבטלה
הדבר היחיד שיותר גרוע מלהיות 

נעול במטבח עם הכלים הוא 
להישאר נעול מחוצה לו

”אם אתה לא יכול לשטוף, זאת לא המהפכה שלי“ דילמה גולדמן

אנרכיזם:
כולנו לוקחים חלק 

בשטיפת הכלים.

קפיטליזם:
אתה שוטף את הכלים, 
בעלי הכלים מרוויחים.

נאוליברליזם
(הידוע גם כ”סחר חופשי“)

הכלים נשלחים להישטף מעבר 
לים, ואתה חופשי לרקוח בזמנך 
הפנוי שילוב משלך בין אבטלה 

ללאומנות

מדינת רווחה
ערימות קטנות יותר, מים חמים 

יותר, הפסקות ארוכות יותר - 
אותם כלים!

סוציאליזם
שוטפי הכלים מקבלים העלאה 

במשכורת שמספיקה להם בדיוק 
בשביל לעמוד בעלייה במיסים.

קומוניזם
מכל אחד לפי יכולתו, לכל אחד 

לפי צרכיו - בהתאם להגדרות 
שנקבעו מחוץ לפינת שטיפת הכלים

מרקסיזם
בין משמרות, שוטף הכלים לומד 
את רזי המטריאליזם הדיאלקטי. 

מסתבר שהודות למאמציו שלו 
עצמו, צברו הכלים המלוכלכים 
ערך עודף שבעל הבית משקיע 

בכלים נוספים. כל העניין עם 
דיקטטורת הפרולטריון נשמע 

קצת יותר תמוה, אבל הוגי 
המפלגה מבטיחים לו שהם 

מבינים הכל ושזה לגמרי הגיוני. 
בהוראתם, הוא חובר אל שוטפי 
כלים אחרים ויחד הם מחרפים 

נפשם בהפיכה נגד הסדר הקיים. 
לדאבונו הוא מוצא את עצמו 

עדיין במטבח, שוטף את הכלים 
של פקידי המפלגה. הפקידים 
מבטיחים לו שבסופו של דבר 
ייעודם ההיסטורי יגיע לקיצו 

והם ייעלמו.

סינדיקליזם
שוטפי הכלים מצטרפים לאיגודים 

מקצועיים ששולחים נציגים 
לאסיפה כללית, ובה נקבע אילו 

כלים יש לשטוף ומתי.

אנרכו-פמיניזם
אתה שוטף את הכלים בשביל 

בעל הבית - מי שוטף את הכלים 
בבית?

אנרכו-פרימיטיביזם
הלאה הכלים!

אנרכו-פאנק
הלאה השטיפה!

אנרכיזם התקוממותי
ניסיון רומנטי לזקק תיאוריה 

פוליטית מפעולת שבירת הכלים
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