
DEMONSTRERA 
PÅ FÖRSTA MAJ 

FÖR RÄTTEN TILL 
VÄLFÄRD OCH ARBETE

SAMLING: FÄNGELSETORGET TISDAGEN DEN FÖRSTA MAJ, KLOCKAN 14:00
MÖTE MED TAL, MUSIK OCH FIKA I STADSPARKEN , KLOCKAN 14:30

                  för mer info: 
w w w . n y t t a r b e t a r p a r t i . s e

TALAR GÖR:
ALEXANDRA ISAKSSON

JOHANNES REGELL
RENZO ANERÖD



DEMONSTRERA PÅ FÖRSTA MAJ FÖR 
RÄTTEN TILL VÄLFÄRD OCH ARBETE!
I Västervik ser vi just nu hur all form av välfärd från de yngstas 
barnomsorg till de äldstas äldreomsorg fullständigt trasas sönder. 
Detta beror på beslut som politiker fattat på olika nivåer. De säger alla 
att pengar inte finns, samtidigt har Sverige som land aldrig varit rikare, 
teknologin effektivare, aktieutdelningarna större och vinsterna högre.

Första maj har sedan 1889 varit arbetarrörelsens internationella kampdag. 
I Västervik 2012 demonstrerar vi på första maj för rätten till välfärd 
och arbete. Allt färre och färre klarar sig i skolan och de som ”klarar 
sig” gör det med allt lägre kunskaper. Äldreomsorgen blir allt mer ett 
slutförvar. Nästan 30 procent av Västerviks ungdomar går utan jobb. 
A-kassan liknar idag mer ett socialbidrag än en inkomstförsäkring. De 
som har jobb tvingas gå med på lönesänkningar, arbeta under osäkra 
anställningsformer och slits ut allt hårdare på grund av ökad stress. 

Anledningen till att allt detta sker, samtidigt som vi aldrig haft så 
goda resurser att skapa en bra välfädssamhälle är helt enkelt för att 
vi låter detta ske. Det är dags för oss unga och gamla, arbetande och 
arbetslösa, kvinnor och män, invandrare och svenskar att ändra på 
detta!

Välkommen tisdagen den 1 maj. 
Ta med dig arbetskamrater, familj, vänner och bekanta för 
att demonstrera, lyssna på tal och musik! Vi bjuder även 
på fika denna dag. 
FÖR ALLAS RÄTT TILL ARBETE - MED TRYGGA OCH GODA 
ARBETSFÖRHÅLLANDEN! 
FÖR 90 % I A-KASSA - UTAN TAK OCH KARENSDAGAR! 
FÖR VÄLFÄRD ÅT ALLA - DRA TILLBAKA ALLA NEDSKÄRNINGAR 
I KOMMUNEN! 
FÖR MER PERSONAL I SKOLAN, VÅRDEN OCH OMSORGEN!


