
A R B E T E T S  F R U K T E R  Å T 
D E  S O M  A R B E TA R !

Varje dag kan vi läsa om nya nedskärningar. Äldreboenden, skolor 
och sjukhus som får minskad personal och fritidsgårdar som läggs 
ner. Den borgerliga regeringen har genomfört kraftiga attacker mot 
vårt socialförsäkringssystem, a-kassans och sjukersättningens nivåer 
har sänkts. Samtidigt får vi höra att det råder högkonjunktur och att 
vinsterna i storföretagen ständigt ökar. Hur kan detta stämma? Varför 
blir det arbetande och arbetslösa folkets livssituation allt hårdare och 
otryggare när det ”går så bra för Sverige”?

Svaret är enkelt. Det beror på att vi i arbetarklassen inte kräver något 
längre! Rösträtt, 8-timmars arbetsdag, fem veckors semester och social 
trygghet genom välfärdsstaten har aldrig varit några gåvor från de rika. 
Allt som gjort det arbetande folkets vardag drägligare har alltid varit 
resultat av de arbetandes egen kamp för förbättringar i sin vardag. Förr 
hade vi fackföreningar som strejkade och krävde delar av vinsterna och 
ett arbetarparti som byggde upp välfärdsstaten. Detta har vi inte längre 
och där har vi problemet, arbetarrörelsen har förlorat sina visioner och 
slutat verka för ett tryggare och jämlikare samhälle. Under Socialde-
mokraternas senaste regeringsperiod tillsammans med Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet har klasskillnaderna istället ökat. Arbetarrörelsen har 
själv fortsatt nedmonteringen av sin egen välfärdsstat som Moderaterna 
inledde när de hade makten på 90-talet.
Detta är orsaken till dagens problem, därför blir vår vardag otryggare 
samtidigt som rikedomen växer i samhällets övre klasser. Vi befinner oss 
åter igen på ruta ett. Vi saknar ett arbetarparti värt namnet och vi har inte 
slagit näven i bordet genom våra fackföreningar på decennier. Vad vi 
behöver är ett återuppvaknande i arbetarrörelsen. Vi måste återvinna ini-
tiativet i fackföreningarna till golven på fabrikerna, byggarbetsplatserna, 
vårdhemmen och sjukhusen. Vi behöver ett nytt, levande, demokratiskt 
och stridbart arbetarparti för att stoppa nedskärningarna av välfärdsstaten 
och återvinna visioner om ett jämlikt samhälle utan klasskillnader.

SOCIALISTERNA
- FÖR EN STRIDBAR ARBETARRÖRELSE!
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