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INGA FLER
NEDSKÄRNINGAR

Vi har råd!
Diagrammet i flygbladet visar att trots Sverige blivit allt rikare så 
använder vi en allt mindre andel av landets rikedom till välfärden. 
Om vi 2009 hade lagt en lika stor andel av den samlade rikedomen 
som 1982 skulle vi haft 53 miljarder mer att använda till lärare, 
undersköterskor, läroböcker osv. Vi har med andra ord råd att 
utöka välfärden.

Endast ett löfte – inga nedskärningar
Nu i dessa tider av val får vi höra politiker från höger till 
vänster säga sig vilja ”satsa” på välfärden. Anledningen till att 
Socialisterna – Välfärdspartiet bildades 2003 i Västervik och idag 
sprids till andra orter i landet är att vi vet att politikerna ljuger. Nu 
i tider av val försöker de med fina löften lura oss att rösta på dem, 
för att sedan göra det rakt motsatta mot vad de lovat. Eftersom 
vi har tröttnat på politikernas löften lovar vi endast det vi vet att 
vi kan hålla. Vi kommer aldrig att acceptera några nedskärningar 
eller privatiseringar av välfärden!
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 såsom visstidsanställning 
och timanställning. 
Detta parti kommer du endast kunna stödja när människor 

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

ANDRA 
VALFLYGBLADET
FRÅN SOCIALISTERNA 
- VÄLFÄRDSPARTIET 

“VI ÄR INTE FATTIGA!”
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



Vad ska vi med välfärd till, sälja hela skiten? Sedan 20 
år tillbaka har vår gemensamma välfärd med skola, 
vård, omsorg, pensions- och socialförsäkringssystem 

varit utsatt för ständiga nedskärningar och privatiseringar 
från borgerligt och socialdemokratiskt håll. Debatten som förs 
om vår välfärd kännetecknas dels av att man inte diskuterar 
varför vi skall ha den, välfärden antas vara omodern och de 
som motsätter sig nedskärningar ses som bakåtsträvare. För 
det andra är det ständiga argumentet mot välfärden att vi inte 
skulle ha råd med den. Men hur står det egentligen till med 
dessa saker?

Välfärdens syfte
När arbetarrörelsen byggde ut den offentliga sektorn under 60- 
och 70-talet var det för att minska klassklyftorna. Välfärden 
skapades för att garantera folk den grundläggande trygghet som 
annars bara rika kan köpa. Det offentliga användes för att bygga 
bort bostadsbristen genom att bygga en miljon bostäder under 
tio år, dagisplatser byggdes ut så att kvinnor kunde frigöra sig 
från hemmen genom att börja arbeta, ett socialförsäkringssystem 
med 90 procent i ersättning skapades vilket innebar att vi 
förlorade väldigt lite när vi blev sjuka eller arbetslösa. “Endast 
det bästa är gott nog för folket” var mottot för arbetarrörelsens 
välfärdsprojekt. Den sjukvård, utbildningsväsende och sociala 
service som den offentliga välfärden erbjöd skulle vara av högsta 
kvalité. I det stora hela användes det offentliga för att skapa ett 
modernare och mer jämlikt samhälle. Förutom att garantera oss 
mer jämlikhet och trygghet än vad marknaden kan, så användes 
välfärdsprojektet för att bekämpa arbetslösheten. Därför hade vi 
fram till 1990 full sysselsättning i Sverige.

Vem är bakåtsträvare?
Vad vi idag ser är en återgång till allt större klasskillnader i ett 
samhälle där alla inte behövs. Målet för dagens etablerade partier 
är inte längre arbete åt alla, utan en arbetslöshet på ca fyra procent, 
vilket man inte ens lyckas med då vi har en arbetslöshet på nio 
procent och dessutom Europas högsta ungdomsarbetslöshet. 

Sedan 1990-talet har 300 000 jobb skurits bort från den offentliga 
sektorn, vilket är en del av förklaringen till den stora arbetslösheten. 
Med de nedskärningar och privatiseringar som sker går vi alltmer 
mot ett samhälle där trygghet, bra vård och utbildning bara är 
för de rika, ett samhälle som vi hade under det tidiga 1900-talet, 
innan välfärdssamhället. De borgerliga som skär ner och säger 
att de står för ”förnyelse” vill i själva verket vrida utvecklingen 
tillbaka.

Varför skär man ner?
Man måste också komma ihåg att det finns de som tjänar på 
nedskärningarna. De resurser som tagits från vår gemensamma 
välfärd har flyttats till den del av befolkningen som varken behöver 
offentlig skola, sjukvård eller omsorg, med andra ord till Sveriges 
överklass. Detta har främst skett genom skattesänkningar för de 
allra rikaste. Vi har därmed i 20 år omfördelat från allmän välfärd 
till privat berikning.

Läget i Västerviks kommun
I Västervik har Hjalmarssons moderater t ex. privatiserat 
städverksamheten för att ”spara pengar”. Låtsasoppositionen 
i form av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var emot 
privatiseringen. Men inte för att försvara arbeten eller 
välfärdsservice, utan för att man inte trodde att den skulle ”ge 
några pengar”. De har med andra ord accepterat den borgerliga 
världsbilden som säger att välfärden kostar för mycket, och så 
här ser det ut överallt!

SVERIGES BNP SAMT OFFENTLIG KONSUMTION 1950-2007
källa: Statistiska Centralbyrån

BNP, löpande priser, 
miljoner kronor.
Offentlig konsumtion som del 
av BNP, procent.
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