
Ett Sverige  
för alla, inte 
bara för de  
rikaste

Det är dags att ta ojämlikheten på allvar. I dag drar de rikaste 
ifrån alla oss andra. Men regeringen har inga förslag som rår 
på orättvisorna. Det är därför politiken behöver en stark  
vänster, som står för sina ideal. Vi står inför ett vägval.  
Den 9 september är din röst lika mycket värd som Sveriges  
rikaste. Använd den för att skapa en framtid som tillhör oss 
alla – inte bara några få.

Vi behöver ditt stöd för att förändra! 
Rösta på Vänsterpartiet 9 september.
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Om du är sjuk ska du inte också behöva oroa dig över att du 
inte får ekonomin att gå ihop. 

Högerpartierna försämrade sjukförsäkringen kraftigt och 
tyvärr har den nuvarande regeringen fortsatt att skapa  
otrygghet för alla som är sjuka. Vänsterpartiet vill också 
minska sjukfrånvaron men inte genom att göra människor 
fattiga utan genom att göra folk friska. 

Vi har förhandlat fram högre ersättning och sänkt skatt för 
den som är sjuk men det räcker inte. Så länge människor  
behöver oroa sig för att bli av med sin ersättning innan de 
blivit friska kommer vi fortsätta driva på för en annan politik. 

Vänsterpartiet vill ha en sjukförsäkring att lita på.
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