
GRÄV DÄR DU 
STÅR!

SOCIALISTERNA
- för en stridbar arbetarrörelse!

Endast genom att gå på offensiven kan vi skydda oss mot 
krisens skadeverkningar. Socialisterna anser att vi behöver ett 
nytt levande och stridbart arbetarparti för att kunna göra detta. 
Vill du vara med eller hjälpa till i detta arbete kan du kontakta 
oss eller läsa mer på vår hemsida.

Lokal kontakt: Liselott Grenblad, (ordf. Linköpings 
Socialistförening)  0700 22 12 27
Hemsida: www.nyttarbetarparti.se
Email: linkoping@nyttarbetarparti.se

DET BEHÖVS 
ETT NYTT, LEVANDE
OCH STRIDBART

ARBETARPARTI



Detta är det första flygbladet från Linköpings 
Socialistförening, vänj dig vid fler. Vi är en nystartad 
förening i stan. 

Vårt mål är enkelt; att organisera och lägga grunden för 
bildandet av ett nytt socialistiskt arbetarparti i Sverige. Detta 
avser vi göra på alla de platser där den gamla arbetarrörelsen 
i 20 år flytt fältet; i arbetarklassens bostadsområden, på 
arbetsplatser, skolor, gator och torg. Med andra ord genom att 
gräva där vi står.

Vi anser detta vara nödvändigt för att den arbetande och 
arbetslösa folkmajoriteten idag faktiskt saknar ett parti. Att 
arbetarklassen saknar ett parti är ett allvarligt problem,  på grund 
av det kan inte det arbetande och arbetslösa folket försvara 
sina intressen. Vi kan inte försvara oss t ex. när politiker skär 
ner inom skolan, äldreomsorgen och sjukvården. 
Massarbetslösheten är ett faktum sedan krisen slagit igenom 
hårt under förra året och den kommer nu växa än mer genom 
ytterligare nedskärningar i offentlig sektor. På grund av att vi 
inte agerade genom våra fackföreningar när a-kassan sänktes 
till socialbidragsnivå, har de som idag är arbetslösa förvandlats 
till fattiglappar. 

Kort sagt; klasskillnaderna har vuxit i Sverige och livet för 
arbetande och arbetslösa människor har blivit hårdare. Detta 
samtidigt som aktieutdelningarna i Sverige för femte året i rad 
översteg 100 miljarder kronor och företagen delar ut rekord- 
stora bonusar till sina direktörer! 

Arbetarklassen betalar nu det borgerliga klassamhällets kris 
genom lönesänkningar och massarbetslöshet. Vi tvingas 
göra detta därför att vi inte försvarar oss. Varken genom våra 
fackföreningar på arbetsplatser eller politiskt mot de partier 
som i 20 år röstat igenom försämringar mot oss. Det är hög tid 
för oss att vakna!

Vi kan inte vänta på att “någon annan” skall rädda oss och 
ställer följande krav på dagordningen;

För 90 procent i a-kassa och sjukersättning 
– utan tak och karensdagar!
Attackerna mot a-kassan innebär inte bara fattigdom för de 
arbetslösa. En låg a-kassa innebär även att trycket mot de som 
har jobben kvar ökar. De lönesänkningar vi sett genomdrivas 
under det gånga året hade kunnat stoppas om vi hade haft en 
a-kassa värd namnet. Vi ställer därför krav på att a-kassan 
skall vara 90 procent av vår inkomst, utan karensdagar och 
tak så att vi inte tvingas sälja hus och bil för att överleva vid 
arbetslöshet.

För allas rätt till arbete – återanställ inom offentlig sektor!
Att kunna försörja sig är  en grundläggande förutsättning för 
att kunna leva ett drägligt liv. Men att folk har jobb innebär 
inte bara att vi slipper leva som fattiglappar, det innebär även 
att vi blir starkare på våra arbetsplatser. När arbetslösheten är 
låg blir vi mindre utbytbara på jobbet och kan därmed lättare 
ställa krav. Dagens massarbetslöshet kan endast bekämpas med 
politiska medel. Vi ställer därför krav på att man återanställer 
alla som “sparats” bort från skolan, vården och omsorgen de 
senaste 20 åren. 

För allas rätt till välfärd – inga fler nedskärningar!
De nedskärningar som skett sedan 1990-talet har inte bara 
inneburit en ökad arbetslöshet utan också att kvalitén inom 
skolan, sjukvården och omsorgen försämrats tillsammans med 
arbetsmiljön för välfärdsarbetarna. Mer än 200 000 arbeten 
har skurits bort de senaste 20 åren. Vi kräver därför inte bara 
ett stopp av nedskärningar utan även att välfärden ges mer 
resurser för att kunna fortsätta erbjuda en god skola, vård 
och omsorg!


