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Klassamhället hårdnar

Sverige blir allt mer ojämlikt. Skillnaderna mellan 
arbetares löner och den ekonomiska elitens inkomster 
har ökat med ungefär fem gånger under de senaste 
trettio åren.

Samtidigt som de rika har blivit rikare har vi dessutom 
fått se välfärden försämras, arbetslösheten breda ut sig 
och ohälsotalen skjuta i höjden.

Enighet ger styrka

Vad som verkligen behövs nu är enighet, på arbets-
platserna, i bostadsområdena och i arbetarrörelsen,  mot 
den samlade borgerligheten. Många behöver bli aktiva för 
att förändra samhället och rörelsen. 

Inför nästa val borde Socialdemokraterna och Vänster-
partiet ta initiativ till regelbundna gemensamma möten. 

Politiken måste utformas utifrån behoven och önske-
målen hos vanligt folk. Det innefattar också krav på ett 
slut för maktlösheten på arbetsplatserna, i den offentliga 
sektorn och i bostadsområdena. 
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Högt i tak

En enad arbetarrörelse måste ha en livlig offentlig 
debatt med respekt för allas rättighet att samlas runt 
politiska plattformar. 

Detta måste kombinerat med enhet i det vardagliga 
arbetet mot våra motståndare. 

Arbetarrörelsen måste också ta strid mot alla former 
av sexism och rasism, både som övergripande strukturer 
och i deras vardagliga uttryck.

Demokrati i praktiken 

Arbetarrörelsen måste återigen föra upp demokrati-
frågorna på dagordningen. De som påverkas av 
beslut ska också vara med och utforma dessa beslut. 
Demokratin kan inte begränsas till parlamentariska val 
var fjärde år, utan måste bli en verklighet i vår vardag. 

Ta makten över våra liv

FRÅN DEMONSTRATIONERNA I EGYPTEN 

Det är dags att bygga ett 
helt annat samhälle, där inte 
ett fåtal har en sådan enorm 
ekonomisk och politisk makt att 
de kan diktera livsvillkoren för 
andra. 

De stora företagen, bankerna 
och naturresurserna borde 
ägas gemensamt och drivas 
demokratiskt, baserat på 
folks behov. Den offentliga 
sektorn måste omformas 
grundligt genom de anställda 
och brukarnas demokratiska 
kontroll. 

Arbetarrörelsen måste åter-
ta initiativet och formulera en 
offensiv vision för en socialistisk 
samhällsomvandling.



Föreningen Socialisten 

har målet att påverka samhället och den traditionella 
arbetarrörelsen i demokratisk och socialistisk riktning.  

De flesta medlemmarna är aktiva  i Socialdemokraterna eller 
Vänsterpartiet och/eller fackföreningsrörelsen. 

Vi  har en hemsida: www.socialisten.se
Vi ger ut tidningen Socialisten och Socialisten/Tema. 
Vi arrangerar olika seminarier, nationellt och internationellt. 
Vi har kontakt med socialister över hela världen som vill 

kämpa för ett socialistiskt samhälle, stärka de traditionella 
arbetarorganisationerna samt tar avstånd från sekterism och 
byråkrati. 

Vi initierar fördjupad kunskap i olika ämnen som berör 
arbetarrörelsen och flera medlemmar arbetar med olika böcker 
just nu utifrån en marxistisk metod, kring patriarkatets uppkomst 
historiskt, motsättningen mellan plan och marknad i Kina samt  
finanskrisen. 

Socialisten Stockholm har ett möte om något politiskt aktuellt 
eller historiskt ämne nästan varje vecka. 

Vi deltar i och initierar kamp för olika ändamål.  Just nu är flera 
aktiva i kampen mot bostadsförslumningen i Rinkeby i samarbete 
med Hyresgästföreningen och de boende.

Aktuella möten dit alla intresserade är välkomna:  

7 maj Feministiskt Forum, 11.15 (ABF-huset, Erlander) 
Patriarkatets ursprung efter 200 000 år av jämlikhet 

9 maj 18.30 
Feminism och marxism 

För mer information om möten, prenumeration
eller medlemsskap kontakta Martin Lööf 073-7040457
eller red@socialisten.se

 

www.socialisten.se


