
Ett Sverige för alla, inte bara de rikaste 

Patriarkatet faller inom min livstid. Patriarkatet faller inom min livstid. Patriarkatet faller inom min 
livstid.  

Vi står mitt i  en feministisk revolution,  vi skriker och dom skakar, vi ropar ut våra systrars historiska 
vrede och vi håller varandras händer när det är läskigt, men vi står här, vi står här systrar och vi 
kommer aldrig mer vara tysta.  

Vi kommer aldrig mer vara tysta, vi kommer aldrig ta skulden för vad män har gjort mot oss. Och hör 
ni? och hör ni hur patriarkatet är rädda för oss? Hör ni hur männen blir rädda, backar, gömmer sig. 
För dom vet att vår kvinnliga vrede inte är nådigt. Kvinnors historiska förtryck kommer slå tillbaka, 
mot förtryckarna. Och systrar, det kommer leda till något gott. Det kommer leda till att vi inte längre 
kommer behöva gå hem med nyckeln i handen, det kommer leda till att vi får hela lönen, det 
kommer leda till att vi får halva makten. 

#metoo har varit den feministiska revolutionen som vi verkligen behövde. När kvinnor ställer sig och 
säger att det räcker nu, då händer det något. Allt från knutblusdemonstrationer med Svenska 
akademin till berättelser efter berättelse från bransch till bransch om den systematiska utsattheten 
som män och patriarkatet har utsatt oss för. Nej, det är inte enskilda män, det är alla män! Äntligen 
polisanmäler kvinnor all det vi varit med om. Polisen står förbryllad, jag står här nöjd.  

Det är något magiskt i kvinnokampen, det finns något så brutalt ärligt med att vilja ha halva makten, 
hela lönen och ingen jävla klapp på rumpan! Åh systrar, jag kommer aldrig mer vara tyst! 

Den skenande ojämlikheten är dagens stora problem och utmaning. För några decennier sedan var 
Sverige världens mest jämlika land. Så är det inte längre. Den samlade rikedomen i Sverige är större 
än någonsin. Möjligheterna att skapa ett gott liv för alla oss som lever här borde vara stora. Trots 
detta är det många som inte får ta del av den ekonomiska framgången.  

Vi alla vet att klyftorna har ökat och det under lång tid. De har ökat mellan kapital och arbete, mellan 
chef och löntagare. Även mellan löntagare. Vi splittras upp: de som har fast anställning och 
kollektivavtal, och de som hoppar mellan visstidsanställningar och sms-jobb. Klyftorna har ökat 
mellan stad och land, mellan innerstäder och förorter, mellan barnens olika skolor. I ett svenskt 
storföretag tjänar en VD lika mycket som 67 undersköterskor. Det här drabbar främst oss kvinnor.  

Det är bara Vänsterpartiet som på allvar utmanar denna ekonomiska elit. Vi vet vilka som får betala 
priset för deras lyxliv. För det handlar om oss. Vi är pensionärerna som får vända på slantarna trots 
ett långt arbetsliv. Vi är kvinnorna i välfärden som sliter med en stressig arbetsmiljö och oskäligt låg 
lön.  

Vi är alla de som inte alls får något jobb eller är hänvisade till otrygga deltidsjobb och knappt kan få 
inkomsten att räcka till. Vi är personerna som mister våra LSS-insatser, vilket får katastrofala följder 
för oss och våra anhöriga. Konsekvenserna av denna ojämlikhet syns tydligt runt om i Sverige;  
städerna, i förorterna och på landsbygden.  

Sverige behöver ett starkare Vänsterparti. Vi är det enda partiet för jämlikhet. Vi är det enda partiet 
som inte vill ha borgerliga partier i regering. Och vi är det enda partiet med en ordentlig plan mot 
Sverigedemokraterna och det de står för. Vi kan inte bygga jämlikhet genom att skylla på flyktingar, 
eller genom att sänka lönerna och höja hyrorna. Vi kan inte ställa om samhället och rädda klimatet 
utan att utmana de ekonomiska intressena som bygger på olje- och kolberoende. Därför går det 
aldrig att bygga jämlikhet tillsammans med högern. 



Vänsterpartiets löfte i valet 2018 är att skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste. Sverige ska 
åter bli det mest jämlika landet i världen.  

Alla ska ha rätt till ett tryggt jobb 

Hundratusentals människor som lever i Sverige har otrygga arbeten. Värst drabbade av detta är unga 
kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Otrygga anställningar ger otrygga liv när vi inte kan 
planera vår framtid och har svårt att få en bostad. Arbetsgivarnas makt stärks, arbetsplatser splittras 
och många måste vara ständigt beredda på att hoppa in och arbeta ett par timmar.  

Vänsterpartiet vill stärka fackföreningarnas roll. Alla som arbetar i Sverige ska garanteras rimliga 
löne- och arbetsvillkor. Kollektivavtalens ställning på arbetsmarknaden måste stärkas och den 
svenska modellen försvaras och utvecklas.  

Vänsterpartiet har därför drivit igenom ett återinförande av avdragsrätt för fackföreningsavgiften. 
Det är en jämlikhetsreform som inte hade kommit till utan Vänsterpartiet vid förhandlingsbordet. Vi 
vet att för många innebär det här skillnaden mellan att stå utanför facket och att gå med. En stark 
fackföreningsrörelse är inte bara avgörande för rimliga löner och arbetsvillkor på arbetsmarknaden 
utan också en hörnsten i arbetet för att öka jämlikheten i samhället.  

Idag är mindre än 70 procent av arbetskraften medlemmar i en a-kassa. Bland unga är 
täckningsgraden ännu lägre.  

Därför är jag väldigt glad över att för er idag berätta att regeringen kommer tillsätta en utredning, för 
att få bort avgiften till a-kassan! En fråga som Vänsterpartiet drivit länge.  För idag väljer många bort 
medlemskap i a-kassan. Dels för att det är för dyrt, dels för att de inte täcks av 
arbetslöshetsförsäkringen. Vänsterpartiet vill att alla ska ha råd att vara med i en a-kassa, det är en 
självklarhet.  

Det här är politik som inte kan genomföras utan Vänsterpartiet. Därför är jag extra stolt över att vara 
vänsterpartist idag. 

80 reformer för jämlikhet 

Vad får man om man röstar på Vänsterpartiet, vad blir resultatet av att förhandla med oss i stället för 
med borgerligheten? Vad sägs om stopp för vinster i välfärden? Lagförslaget ligger på bordet i detta 
nu. Eller vad sägs om 10 årliga miljarder till kommunerna som gör det möjligt att anställa fler inom 
vård, skola, omsorg? Eller vad sägs om avgiftsfria mediciner till barn, höjt underhållsstöd. Eller vad 
sägs om 2 miljarder till bättre arbetsvillkor för anställda inom sjukvården och 1 miljard till den 
krisande förlossningsvården. Och förbättrad a-kassa, inte att förglömma. CSN-lån till körkort, för att 
körkort inte ska vara en klassfråga. Och mycket, mycket mer. 80 reformer för jämlikhet, det är den 
politiken Vänsterpartiet driver. 

Valet står mellan höger och vänster 

Vänsterpartiet är det enda parti som inte kommer förhandla bort din röst och som du kan lita på, 
som arbetar för att skapa ett Sverige för alla, inte bara några få, som arbetar för att minska klyftorna 
i samhället. Det är viktigare än någonsin att det finns ett starkt vänsterparti – Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet är beredda att förhandla bort allt för att hamna i regeringsställning. Det enda parti 
du kan lita på är Vänsterpartiet.  

Vi är det enda partiet för jämlikhet. Det är bara Vänsterpartiet som har en politik för jämlikhet. Varje 
annat parti i riksdagen står idag för en ekonomisk politik där klyftorna får fortsätta öka.   



Vi är det enda partiet som inte vill ha borgerliga partier i regering. Så märkligt är det faktiskt. Så 
märkligt är det faktiskt i svensk politik idag.  

Stefan Löfven har gång på gång klargjort att han helst regerar med Centern och Liberalerna. 
Samtidigt är miljöpartister ute och talar om att regera med Moderaterna. Det där är att på förhand 
ge upp jämlikheten och en rödgrön politik som gör skillnad. Då handlar politiken om makt och spel – 
inte om att förändra Sverige.  

Vi ställer frågan: vilka av de 80 reformer som Vänsterpartiet har förhandlat fram är Löfven beredd att 
offra för att få regera med borgerliga partier? Är det skattesänkningen som gör att fler har råd att 
vara med i facket? Är det stödet som ser till att det nu byggs tusentals nya hyresrätter – eller är det 
resurserna till förlossningsvården? Löfven måste ge väljarna besked före valet. 

Vi är det enda partiet med en ordentlig plan mot Sverigedemokraterna och det de står för. En röst på 
Vänsterpartiet i valet i höst, det är den bästa rösten mot Sverigedemokraterna och rasismen de står 
för.  

Vi är det enda partiet som istället för att dras med när de stjäl debatten, faktiskt har en strategi för 
att mota tillbaka dem. SD lever på människors oro, rädsla och utsatthet. De behöver 
samhällsproblemen, för det är då som de kan skylla på sina syndabockar. Därför är det livsviktigt att 
politiken förbättrar vardagen för vanliga löntagare, för vanliga pensionärer, för alla som oroar sig för 
framtiden. I stad och land, för var och en. Den politiken är det vi i vänstern som har.  

Vi mobiliserar för välfärd, trygga jobb och löner och pensioner som går att leva på. Vi låter inte SD 
komma undan när de äter luncher med bolagens lobbyister och sen plötsligt svänger om vinster i 
välfärden. De sänker gärna skatten för höginkomsttagare, samtidigt som de gapar om systemkollaps. 
De är både rasister och ett antifackligt, löntagarfientligt parti. 

Patriarkatet faller inom min livstid. Patriarkatet faller inom min livstid. Patriarkatet faller inom min 
livstid, det är dags att du hänger på. 


