
DETTA ÄR ETT FLYGBLAD FRÅN 

SOCIALISTERNA
VAD VILL VI?
VAD HAR VI GJORT 
SEDAN FÖRRA VALET?
HUR SER VI PÅ
 FRAMTIDEN?
I valet 2006 röstade 637 kommun-
medborgare in Socialisterna i Västerviks 
kommunfullmäktige, vilket gav oss ett 
mandat. Detta bostadsområde är ett av de 
områden som vi fick flest röster i.

Vi ställde upp i valet 2006 med ett enda 
vallöfte;

- att inte rösta för en enda 
nedskärning inom välfärden.
Fyra år har snart gått sedan dess. I fyra år har 
Sverige styrts av en borgerlig regering som 
har drivit en politik för att spela ut unga mot 
gamla, sjuka mot friska och arbetande mot 
arbetslösa.

Man har slagit in stora kilar i den allmänna 
välfärden genom försämringarna av 
sjukförsäkringen och a-kassan. Men 
framförallt har man använt sig av den 
ekonomiska krisen för att pressa oss 
tillbaka, en kris som man inte har gjort 
något för att motverka. Krisen har man 
vältrat över på arbetarklassen som fått betala 
med massarbetslöshet, nedskärningar och 
lönesänkningar för att rädda vad som räddas 
kan av privata vinster. Hos de rika märks 
krisen inte av. 2009 delades det för femte 
året i rad ut över 100 miljarder kronor i 
aktieutdelningar i det svenska storkapitalet!w w w . n y t t a r b e t a r p a r t i . s e

SOCIALISTERNA
- för en stridbar arbetarrörelse!

ORGANISATION
OCH BILDNING
ÄR MAKT!

VILL DU
STÖDJA OSS?
Sedan Socialisterna bildades 2003 
lär du fått en del flygblad från oss. 
Kanske har du redan slängt detta blad 
eller kanske sparar du det. 

Om du vill stödja oss i vårat arbete för att 
återuppbygga en levande, demokratisk 
och stridbar arbetarrörelse i Sverige är 
du välkommen att kontakta oss via vår 
hemsida.

Idag bildas systerföreningar till 
Västerviks Socialistförening på andra 
orter. Rörelsen sprids, med ditt stöd 
kan vi spridas mer!



I Västerviks kommun har vi haft borgerligt 
styre i snart åtta år. Under dessa år har 
samma borgerliga systemskifte skett, med 
nedskärningar av välfärden som en närmast 
stående punkt på kommunfullmäktiges 
dagordning. Mindre av gemensam välfärd 
och mer av privata ”lösningar” har varit 
färdriktningen. 

Under dessa fyra år har vi hållit vårt löfte. Vi 
har skarpt kritiserat de nedskärningar som 
har genomförts av Hjalmarsson och hans 
majoritet och fortsatt organisera protester 
mot högerpolitiken. Bland annat har vi 
motsatt oss nedskärningar inom äldre- och 
handikappomsorgen, skolan och nu senast 
privatiseringsplanerna av kost, städ och 
parkförvaltningarna.
Vi satte oss emot när de styrande ville använda 
kommunens pengar (som annars ”inte finns”) 
till att bygga multihall och golfbanor för 
svindlande summor. 
När politikerna i Västervik tyckte att de gjort 
sig förtjänta av ett rejält lönelyft var vi det 
enda partiet som var av en motsatt uppfattning. 
Vi menade istället att det var för stort avstånd 
mellan folkvalda och vanliga medborgare och 
att kommunalrådets lön därmed borde sänkas 
till snittet av en lärarlön, motsvarande 25 000 
kronor i månaden.

Om inte alla så har vi de flesta av dessa 
gånger stått ensamma mot de andra partierna, 
som alltid varit rörande överens, från höger 
till vänster, när det kommit till att ”spara” på 
gamla, sjuka, barn och unga.

Vi har fortfarande inga vackra löften om 
“guld och gröna skogar”. Vi lovar inte 
arbete, välfärd eller ett jämlikt samhälle. 
Varför? 

Att samhället utvecklas i fel riktning med ökad 
fattigdom och större klasskillnader är en följd 
av att människor inte längre själva agerar för 
att försvara sig mot varsel, lönesänkningar 
och nedskärningar. De flesta nöjer sig idag 
med att knyta näven i fickan och gnälla vid 
köksbordet. 

Vi socialister menar att det endast är när 
vanliga arbetande och arbetslösa människor 
som du, bestämmer sig för att gemensamt 
slåss för sina gemensamma intressen som 
saker och ting kan ändras. 
Den tidiga arbetarrörelsen slogs för 
grundläggande rättigheter som rätten att 
organisera sig, hålla möten, rösta och 8 
timmars arbetsdag i flera decennier innan 
man var tillräckligt starka för att driva 
igenom kraven. Idag har vi fullt upp med 
att försvara de spillror av vår välfärd som 
fortfarande finns kvar. Det är idag knappast 
svårare att driva krav på en jämlikare 
fördelning av arbetets frukter genom t ex 6 
timmars arbetsdag, utbyggd välfärd, sänkt 
pensionsålder eller rätten till bostad. Men för 
att kunna göra det måste vi först resa oss från 
köksborden och åter höja nävarna för att ta 
strid för våra gemensamma intressen om vi 
vill vända samhällsutvecklingen i jämlikare 
riktning.

Därför lovar vi fortfarande bara en sak, 
som vi vet att vi kan hålla;
Att fortsätta kampen mot nedskärningarna 
- att inte rösta för en enda nedskärning 
och fortsätta återuppbygga arbetarrörelsen 
igen! 

Ett stöd för Socialisterna, innebär stöd för 
kampen mot nedskärningar, högerpolitik 
och babblande politiker!


