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SOCIALISTERNA
- för en stridbar arbetarrörelse!

Det är en förutsättning att vi som arbetar inom vården, om-
sorgen, skolan, industrin, affärerna, byggena eller tvingas gå 
arbetslösa håller ihop om vi ska kunna förändra vår situation.
 
Vi behöver ökad jämlikhet och trygghet, minskade klasskill-
nader och rättvis fördelning av samhällets rikedom. Det har 
vi inte bara råd med, det är vår rätt! Utan vårt arbete stannar 
samhället. 
Vad vi behöver är ett nytt, levande och stridbart arbetarparti 
för att tillsammans kunna kämpa för en bättre framtid att 
födas, leva och bli gammal i!

- För allas rätt till arbete
- För 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
- För stärkt arbetsrätt och rätt till heltid
- För facklig vetorätt mot flytt 
av produktion till låglöneländer
- För allas rätt till välfärd och trygghet
- För mer resurser till det offentliga
- För likvärdig vård, skola och omsorg
- För 90 % i socialförsäkringssystemet
- För allas rätt till bostad, för en 
social bostadspolitik

ETT FLYGBLAD FRÅN SOCIALISTERNA...

FÖRSVARA VÄLFÄRDEN 
MOT BORGARALLIANSENS, SVERIGEDEMOKRATERNAS OCH 
SVENSKT NÄRINGSLIVS ATTACKER!



I valet 2006 röstade 2,93 % av svenska folket på Sverigede-
mokraterna. Idag är Sverigedemokraterna landets snabbast 
växande parti och finns representerat i mer än hälften av 
landets kommuner. Den typiske Sverigedemokraten är en 
medelålders svensk man som arbetar inom industrin. 

Det finns ett utbrett och berättigat missnöje med de etablerade 
partierna. Samtliga partier från höger till vänster har monterat 
ned den allmänna välfärden och genomfört stora skattesän-
kningar för de rika. Denna verklighet beskriver Sverigede-
mokraterna och vinner idag mark i delar av arbetarklassen som 
traditionellt sett stått till vänster.
Sverigedemokraterna pekar med all rätt på att våra pensionärer 
är de största förlorarna på de senaste 20 årens förda politik, att 
skolan har omfattande bekymmer med stora klasser och för få 
lärare, att vården och omsorgen behöver mer resurser för att 
kunna hålla god kvalité och att många idag står utan arbete. 
Med andra ord, deras bild av ett Sverige som blivit otryggare 
att leva i stämmer. Något som de etablerade partierna endast 
erkänner när de befinner sig i opposition. 
Trots detta har landets arbetare inget att vinna på  Sverigede-
mokraternas politik. De vill inte profilera sig som ett klassbaser-
at parti utan som ett nationalistiskt mittenparti som står över 
samhällets klasskonflikter. Men vad deras läppar än bekänner 
så är Sverigedemokraterna inget annat än ett arbetarfientligt 
högerparti, då ingen politik kan stå utanför samhällsklassernas 
konflikter. Man vill bland annat inskränka fackliga rättigheter 
så som strejkrätten och anställningstryggheten.
I Sverigedemokraternas värld beror otryggheten i samhället 
på invandringen. De menar att en för generös invandringspoli-

tik har dränerat den svenska välfärden på resurser vilket gjort 
Sverige till ett fattigt land. 
Detta resonemang kan kanske låta logiskt när man tittar på alla 
nedskärningar som sker, men det finns ett problem. Sverige 
är rikare än någonsin. Vinnarna på de senaste decenniernas 
förda högerpolitik är definitivt inte de som har invandrat av 
olika skäl, utan landets överklass. Sedan början av 90-talet, 
då nedskärningspolitiken av välfärden inleddes på allvar, har 
Sveriges samlade rikedom (BNP) nästan dubblerats. Men en 
allt mindre del av dessa resurser fördelas till den gemensamma 
välfärden.
Den växande otryggheten med arbetslöshet och försäm-
rad välfärd har varit priset vi har fått betala för överklassens 
berikning. 1990 ägde den rikaste procenten (1 % av befolknin-
gen) 20 procent av den samlade finansiella förmögenheten på 
400 miljarder kronor. Idag äger den rikaste procenten 25 pro-
cent av en finansiell förmögenhet på 2 500 miljarder. Samti-
digt har 80 procent av hushållen överhuvudtaget ingen finan-
siell förmögenhet. Denna högerpolitik har slagit hårt mot både 
svenska och invandrade arbetare.

Det faktum att en minoritet av folket har berikat sig genom 
att öka klasskillnaderna vill Sverigedemokraterna aldrig prata 
om. De är därmed inget annat än ett borgerligt parti i mängden 
och deras medicin mot samhällsproblemen blir tandlös.
Att skylla samhällsproblemen på invandringen är inte bara 
felaktigt utan skapar också motsättningar mellan arbetare som 
har samma intressen. En sådan splittring gagnar endast de 10 
% av Sveriges befolkning som lägger beslag på en allt större 
del av den rikedom LO-kollektivets medlemmar producerar.


