
Därför Socialisterna - Välfärdspartiet
Socialisterna - Välfärdspartiet ställer upp i kommunalvalet i 
Västerviks och Kinda kommun samt i Kalmar läns landstingsval. 
Genom att lägga din röst på oss så stödjer du arbetet att återbygga 
en stridbar arbetarrörelse. Vi lovar endast det vi vet att vi kan 
hålla: Vi vägrar att ställa upp på borgerlig nedskärningspolitik 
som försämrar livet för arbetande, arbetslösa, sju ka, unga och 
gamla. 

INGA FLER NEDSKÄRNINGAR 
- RÖSTA MED SOCIALISTERNA VÄLFÄRDSPARTIET

Ett socialistiskt arbetarparti har följande krav att slåss för:
★ 90 % i a-kassa och sjukersättning,  utan tak och karensdagar.
★ Återskapande av de 300 000 arbeten som skurits bort främst 
inom skolan, vården och omsorgen sedan förra krisen 1990.
★ Byggnation av billiga hyreslägenheter för våra unga. 
★ Satsningar på infrastruktur i form av vägar och järnvägar.
★ Totalförbud av bemanningsföretag och avskaffande av alla 
osäkra anställningsformer så som; visstidsanställning 
och timanställning. 
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BORT     MED 
BORGARREGERINGEN

FÖR ETT NYTT, LEVANDE OCH 
STRIDBART ARBETARPARTI!Detta parti kommer du endast kunna stödja när människor 

som du själv, dina arbetskamrater, familj  och vänner bildar 
det. Frågan du bör ställa dig, är hur lång tid 

detta skall ta?
Vill du veta mer om Socialisterna, vad 
vi gör och vad vi står för eller kanske 
rent av gå med oss är du välkommen 
att besöka vår hemsida eller kontakta 
oss. Telefon: 073 63 57 710

Epost: info@nyttarbetarparti.se



I fyra år har Sverige styrts av en borgerlig regering, en re-
gering som i fyra år fört en aggressiv politik för ökade 
klasskillnader. Nedmonteringen av välfärdssamhället, som 

pågått i 20 år (oavsett vilka som varit vid makten) har inten-
sifierats. Med slakten av a-kassan har tusentals arbetare över 
en natt förvandlats till fattiglappar då a-kassan nu mer liknar 
ett socialbidrag än en inkomstförsäkring. Sjukförsäkringen har 
även den slaktats och 50 000 sjuka utförsäkrades vid årsskiftet. 
Ingen av oss arbetare har längre rätt att bli sjuka eller arbet-
slösa och blir vi det får vi klara oss bäst vi kan. Detta är borger-
lighetens nygamla Sverige. 

En låglönemarknad…
Dessa nedskärningar i socialförsäkringssystemet har genomförts 
för att kunna skapa en låglönemarknad genom lönesänkningar. 
Effekten av denna politik såg vi tydligt i krisen då vi tvingades gå 
med på lönesänkningar av rädsla för arbetslöshet. Hade a-kassan 
varit på 90 procent av inkomsten istället för som nu 65 procent 
hade vi lättare kunnat bjuda motstånd. Arbetslösa på svältgrän-
sen används som ett slagträ för att knäcka arbetandes löner och 
avtal. 
För 20 år sedan var det en självklar rättighet att man som arbetslös 
skulle kunna vidareutbilda sig, för att inte fastna i arbetslösheten. 
Arbetsmarknadspolitiken har nu i praktiken avskaffats. Istället 
för möjlighet till vidareutbildning har vi fått jobbcoacher som lärt 
oss skriva CV:n. Förutom detta tvingas vi gå vuxendagisliknande 
kurser och arbeta gratis som praktikanter. Arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan har istället för att vara myndigheter med 
uppgift att hjälpa oss, blivit myndigheter med uppgift att kon-
trollera och sätta dit oss. 

Ingen kris hos överklassen
Sverige förvandlas för var dag som går till ett otryggare och 
ojämlikare samhälle att leva i med massarbetslöshet och djupare 
klassklyftor, med ökad utslagning och växande kriminalitet och 
missbruk som direkt konsekvens. Samtidigt som pressen på våra 
arbetsplatser ökat och förnedringen av oss som arbetslösa eller 

sjuka förvärrats under krisens 2009 delades 110 miljarder ut i ak-
tieutdelningar på börsen, direktörslönerna höjdes och bonusarna 
fortsatte att delas ut. Sveriges överklass har inte fått det sämre un-
der krisen, det har den borgerliga regeringen sett till. Med sänkta 
skatter för de rikaste har istället rikedomarna vuxit och koncen-
trerats i ett fåtals händer. 

Valet och allianserna
Mot den borgerliga regeringen står en ”opposition” bestående av 
den så kallade röd-gröna alliansen. Socialisterna – Välfärdspar-
tiet uppmanar dig att rösta på denna ”opposition” i riksdagsvalet 
den 19 september. Men... 
Du skall när du lägger din röst i lådan veta, att den röd-gröna alli-
ansen för samma politik som den borgarallians som nu styr. Skill-
naden är endast färdens hastighet i fel riktning. De röd-gröna kan 
därför inte beskrivas som ”bättre”, endast som ”mindre dåliga”. 
Många av de försämringar i form av privatiseringar, avreglerin-
gar och nedskärningar som gjort livet för oss arbetande, arbet-
slösa, sjuka, unga och gamla hårdare och svårare har  genomförts 
av denna ”opposition”, när de varit vid makten. 

Organisera dig
Vi hävdar bestämt att vår situation som just arbetande, arbetslösa, 
sjuka, unga och gamla endast kan förbättras genom att vi själva 
går samman och slåss för ett bättre samhälle. Vi måste tillsam-
mans bilda ett nytt stridbart arbetarparti för att kunna göra detta. 
Inga politiker med vackra löften kommer någonsin rädda oss, det 
måste vi själva ansvara för. 

Vi uppmanar dig att rösta bort regeringen Reinfeldt av den enkla 
anledningen att det är lättare för oss att ställa krav och sätta press 
på de röd-gröna än de blå. Detta för att de röd-gröna säger sig 
vara på vår sida och därmed har det svårare att försämra för oss. 
Men som sagt, nöj dig inte med att rösta bort borgarna. Bättre får 
vi det först när vi själva går samman och slåss tillsammans mot 
alla de partier som attackerat oss i 20 år och den överklass som 
berikat sig i samma takt som vi fått det sämre!


