Förstamaj-firare, feminister, socialister, klimataktivister
Välkomna hit till Gustaf Adolfs Torg, välkomna på vår dag Första maj - den dag på året som
högtidlighåller vanligt folks långa kamp för ett jämlikt samhälle.
Det är ju dit vi är på väg, alla vi som samlats här idag.
Undersköterskor från Sahlgrenska vandrar ihop med lärare och socialsekreterare från Frölunda och
hamnarbetare från Göteborgs hamn. Pensionärer från Lövgärdet krokar arm med ensamkommande
från Afghanistan, småbarnsfamiljer från Gårdsten står sida vid sida med kurder som kämpat mot IS i
Syrien, spårvagnsförare från Majorna som varit uppe sen fem i morse står sida vid sida med
klimatengagerade 20-åringar från Kålltorp som just bildat sitt första band.
Och vi har med oss en och annan nyfiken som ju bara skulle gå och köpa en glass. Välkomna!
Känn ingen sorg för mig Göteborg - vilken kraft vi tillsammans har att förändra så att vi får ett
samhälle som är bra För oss alla, inte bara för eliten.
Det mina vänner, är vad 1 maj alltid har handlat om!
Här på torget står en staty av Gustav II Adolf som pekar med höger hand samtidigt som han tittar åt
andra hållet. Lite som Stefan Löfvén faktiskt när han bjuder in Annie Lööf till utförsäljning av
välfärden.
När statyn avtäcktes 1854 fick folket sjunga en hyllning till kungen med texten:
Förfäras ej du lilla hop.
Det var förmodligen vad Birgitte Bonnesen på Swedbank sa till sin styrelse innan hon gick ut i media
och blåljög om bankens penningtvätt.
Ja, tvättpoletten har trillat ner. Vi fattar vad de gör i banken efter tre!
Samtidigt ser vi hur bra en del av trygghetssystemet fungerar i Sverige. För dem som befinner sig i
toppen! Birgitte Bonnesen kunde kassera in 21 miljoner efter att hon fått sparken när skandalen inte
kunde döljas längre. Och när Postnords vd Håkan Ericson fick gå för att det varit för mycket klagomål
på att våra julklappar och nätinköp slarvats bort - fick han 14 miljoner som tack!
När en utsliten kassörska eller byggjobbare inte kan gå tillbaks till jobbet – då rycker däremot
Försäkringskassan ut och ställer så hårda krav på läkarintyg att de blir omöjliga att uppfylla. Många
sjuka arbetare får idag inte bara sin hälsa förstörd utan också sin ekonomi. Där räknas det inte som en
merit att man fifflat med kassan eller slarvat bort byggmaterialet man anförtrotts.
Och när föreningen Majblomman ger en slant för att barn i familjer med tuff ekonomi, också ska få en
cykel eller fira sin födelsedag med tårta och en sagobok – då drar flera kommuner in på
försörjningsstödet.
Det är dags att Sverige slutar sila mygg och svälja kameler! Försäkringskassan ska sluta trakassera
sjuka. Kommunerna måste ha en kultur där medmänsklighet går före byråkratisk nit. Och direktörerna
borde lära sig veta hut och ta de verkliga konsekvenserna av sina handlingar!
Trygghet ska vara för oss alla.
Inte bara för eliten!

I senaste numret av Vänsterpartiets tidning Rött berättar undersköterskan Lisa Andersson,
ensamstående mamma från Glava i Värmland, att hon oroar sig för hur hon ska orka jobba kvar i
hemtjänsten, även om hon älskar sitt jobb. Jag är ju bara 30 år, hur ska jag orka ända fram till pension?
säger Lisa. Det minutstyrda schemat är så stressigt att gruset sprutar under däcken när hon racerkör
mellan de äldre för att hinna hjälpa dem.
Varannan helg jobbar hon till elva på kvällen, sen är det delad tur på lördagen och hon slutar igen
klockan elva, sen upp på söndagen klockan sex igen. Man är helt slut efter arbetspassen, säger Lisa.
Många som jobbar i vår välfärd känner igen sig i Lisas oro. Hur ska jag orka? Och hur ska pensionen
räcka om jag inte orkar?
Men se där kommer Fredrik Reinfeldt spatserande, vår förra moderata statsminister kom nyss med en
blåögd rapport som föreslår att Lisa och de andra kvinnorna som bär upp vår välfärd ska jobba tills de
är 75. Hur tänker du Fredrik? Tror du att det är samma sak att vårda gamla sjuka människor, lossa
containrar i hamnen, ta hand om förskolebarn - som att sitta bakom din dator och ha lunchmöten på
restaurang?
Ta en enda dag i deras arbetskläder Fredrik Reinfeldt – på ett bygge, på en akutmottagning eller i
Göteborgs hamn. Så kommer du kanske på andra tankar!
Lyssna Reinfeldt - Lisa i hemtjänsten i Glava och alla andra kvinnor som sliter i välfärden ska ha rätt
att gå i pension när de och deras kroppar behöver det - inte när du och andra manchettborgare bestämmer med era pennstreck von oben!
Vi ska ha värdiga pensioner
För oss alla,
Inte bara för eliten!
Det är bra om många vill och orkar arbeta längre.
Men många kommer inte att orka.
Många orkar inte redan som det är idag.
Därför har Vänsterpartiet idag lagt fram ett nytt förslag.
Den som inte orkar längre ska kunna få sjukersättning vid 61 utan att som idag prövas mot hela
arbetsmarknaden och underkännas av försäkringskassan.
Det är sjukersättning som är pensionsgrundande och som gör att människor inte förlorar sin trygghet
och inte får en usel pension bara för att man är utsliten.
Vänsterpartiet föreslår en gräddfil - inte för bankdirektörer, utan för undersköterskor och byggjobbare!
Det känns mer och mer att Sverige har delats i skilda världar. Vi hör ett nytt arrogant tonläge från
högern och de borgerliga, ett tonläge som borde höra till en svunnen tid.
Det speglar ett Sverige där klyftorna har ökat kraftigt och välfärden rustas ner. Ett land där de som
tillhör den ekonomiska eliten inte längre tror att de behöver vara oroliga för några
samhällsförändringar som hotar deras privilegier. Den här samhällstrenden märks ännu mer i andra
länder.
Som Frankrike. När den franske presidenten Emmanuel Macron skildrar vanligt folk, särskilt
människor som inte har något arbete eller pengar kallar han dem utan att skämmas för latmaskar och
oduglingar, oförmögna att ens köpa sig en kostym. När Macron konfronterades av två
fackrepresentanter i samband med en blockad av gula västarna sa han inför Tv-kameror: ”Jag blir inte
rädd för er i era t-shirts. Det bästa sättet att ha råd med en kostym är att arbeta!”
Att de har mage.

Vi hör ständigt högerns politiker prata om ”arbetslinjen”, nödvändiga strukturomställningar för andra
än dem själva och indragna fackliga rättigheter. Andra människor än de själva reduceras till varor, som
ska säljas billigt på en rå marknad. Sänk trösklarna till arbetsmarknaden
Det är väl bättre att ha ett enkelt jobb än inget alls? Så lyder parollen från ojämlikhetens drottning
Annie Lööf och de slaknande Liberalernas Jan Björklund, för att inte tala om Kristerssons moderater.
Hur mycket ska vanligt folks jobb hyvlas av? När, om ens någonsin, övergår deras låglönejobb till
fasta anställningar?
Det är 40 år sen som Sverige var som mest jämlikt. Sedan dess har utvecklingen såväl i Sverige som i
Frankrike och resten av världen gått i motsatt riktning och så gott som alla länder i världen har blivit
mer ojämlika sedan dess.
Den ekonomiska ojämlikheten får inte bara konsekvenser i plånboken. Inkomstskillnader kryper djupt
under skinnet, in i våra liv och familjer och bland våra vänner. Ojämlikheten handlar om hur länge vi
lever, om vi är friska eller sjuka, om vi blir överviktiga, hur det går för oss i skolan och om vi dras in i
kriminalitet. När klyftorna i ett samhälle är stora blir det också fler som drabbas av psykisk ohälsa.
Klyftorna är ett virus – en pandemi! Och vaccinet heter rättvisa, jämlikhet och vänsterpolitik.
Jag har alltid stört mig på att det ibland finns en syn på vänstern, som att vi bara skulle bry oss om
kronor och ören. Det är inte sant, kronor och ören är superviktiga, men det finns också en stark
tradition av frihet i vänstern.
Rätten för alla att leva ett gott liv. Att vara ute i naturen, koppla av med familjen, ha roligt med
vännerna. Att inte bara behöva leva i ekorrhjulet, utan att också ha möjlighet att reflektera över livet.
Läsa historia, gå på teater, spela gitarr, dansa, leka med barn och barnbarn, resa med vännerna. Och
bara sitta och se sin kärlek djupt i ögonen en kväll utan att känna oro för morgondagen.
Vi kräver inga fantasilöner, ingen förtur eller genvägar till lycka.
Vi drömmer inte om att bli ekonomiskt oberoende på andras arbete.
Vi kräver inga fallskärmar.
Har vi arbete och en anständig lön står vi stadigt på egna ben.
Vi behöver inga extra bonusar.
Ge oss sex timmars arbetsdag, rättvisa och jämlikhet! Det räcker för att leva ett meningsfullt liv och
känna trygghet inför framtiden1
Vi vill att de gemensamma resurserna ska fördelas så att alla får chansen att skapa sig ett gott liv. För
oss alla - inte bara för eliten!
Under förra mandatperioden samarbetade regeringen med oss i Vänsterpartiet. Vi drev igenom drygt
80 reformer:
Gratis att åka kollektivt för unga på sommarlovet och avgiftsfri mammografi.
Gratis medicin för barn, gratis glasögon för barn, simundervisning för alla 6-åringar.
Höjt tandvårdbidrag för alla och gratis tandvård upp till 23.
Höjt golv i a-kassan, höjt underhållsstöd och lån till körkort.
Rätt att dra av fackföreningsavgiften, 10 miljarder till välfärden, rätt till arbetskläder för vård och
omsorgspersonal.
Och investeringsstöd för att bygga hyresrätter som vanligt folk faktiskt har råd att bo i.
Då tog socialdemokraterna gärna åt sig äran av våra reformer och påstod att det här var reformer som
lika gärna kunde kommit från dem. Nu har S och MP- regeringen lagt fram sin budget med Centern
och Liberalerna och vi ser vad som blev.
Nedskärningar inom äldreomsorgen, läge bistånd och skattesänkningar för de rika.
4500 anställda försvinner från arbetsförmedlingen och ingen vill ta ansvar för de nedlagda
arbetsförmedlingarna i orter som Dorotea, Filipstad, Hofors och Flen.

Jämlikhetsreformer som Vänsterpartiet var med och förhandlade fram är som bortblåsta. Istället för
satsningar på välfärden ska man ta bort värnskatten för de som tjänar mest.
Socialdemokraterna har också sagt att de under mandatperioden ska genomföra marknadshyror och de
har precis tillsatt en utredning med direktiv om att det ska bli lättare att säga upp anställda - direkta
beställningsverk från högern.
Vänsterpartiet kommer inte att acceptera de förslagen om de läggs på riksdagens bord.
Vårt budskap är tydligt, då får ni välja, dra tillbaka förslagen eller gå till nyval.
Vi ser nu en Socialdemokrati sysselsatt med att administrera och försvara en politik för växande
klyftor ihop med sina nya högervänner. Nu är det inte bara vi som vet att alla jämlikhetsreformer var
vår förtjänst. Nu kan alla se det.
Bara dagarna före 1 maj har en socialdemokratisk regering, ledd av en tidigare
fackförbundsordförande, lagt fram förslag om begränsad strejkrätt. Det är sorgligt och obegripligt med
en socialdemokratisk regering som insisterar på att begränsa strejkrätten!
Det finns de som tror att strejkrätten är något som man bara behöver ibland, ja väldigt sällan.
Men det stämmer inte.
Vi behöver strejkrätten varje dag.
Varje dag när metallarna plockar fram sina svetsar.
Varje dag som Byggnads snickare reser en vägg.
Varje dag som en sjuksköterska tar ett blodprov.
Varje dag som en barnskötare sätter på tvååringen en overall, så är det med den tryggheten att Om det behövs, om våra villkor försämras, om vi måste ta konflikt om våra löner och villkor - så kan
vi ta till strejk.
Att begränsa strejkrätten och ytterligare försvaga fackets och arbetstagarnas position på den svenska
arbetsmarknaden är fel väg att gå för ett samhälle där ojämlikheten ökat i årtionden. Och jag har
samma budskap till dig Stefan Löfven, som jag hade förra 1 maj, och alla första maj.
Lyssna på era medlemmar!
Det pågår en revolt i fackföreningsrörelsen.
Lyssna på vad som sägs på fabrikerna, sjukhusen, i butikerna, på bussterminalerna.
De har verkligen inte begärt någon begränsad strejkrätt.
Vad vi behöver är en politik för ett modernt och jämlikt arbetsliv. En politik som stärker
arbetstagarnas rättigheter. Det förutsätter trygga, fasta anställningar med en lön som det går att leva
på. Det är en politik som Vänsterpartiet med kraft fortsätter att driva. Det är bara så vi får en ekonomi
som gynnar alla, inte bara några få.
Vet ni hur man känner igen ett riktigt vänsterparti?
Det finns en del saker som riktiga vänsterpartier helt enkelt inte gör.
Riktiga vänsterpartiet angriper inte anställningstryggheten.
Riktiga vänsterpartier inför inte marknadshyror.
Ett riktigt vänsterparti begränsar inte strejkrätten.
Just nu byggs en fossilgasterminal i Göteborgs hamn, två kilometer härifrån, den byggs med stöd av
Miljöpartiet. Det går tvärs emot Västra Götalands mål att bli fossilfritt till år 2030.
Den nya terminalen kommer att ta emot stora mängder flytande fossilgas för att sedan sälja den vidare
till sjöfarten, industrin och transportsektorn.
Ja, även Miljöpartiet har alltså sagt ja till fossilgasterminalen.

Som kungen här: pekar med högerhanden och tittar samtidigt åt andra hållet. Tydligen en trend i
regeringen! Tror Miljöpartiet att Sverige kan bli fossilfritt enbart genom att höginkomsttagare som får
borttagen värnskatt köper en Tesla eller att miljöpartiets statsråd låter sig fotograferas på elcyklar?
Klimatångest har blivit ett nytt begrepp.
Låt mig göra en sak klart.
Jag har den största respekt för den som försöker ändra livsstil för att rädda klimatet.
Omställningen kommer att påverka oss alla.
Men det är inte vars och ens ansvar att ha klimatångest – det är vårt gemensamma ansvar att skapa ett
jämlikt samhälle som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. I dag står 100 stora företag för
över 70 procent av världens utsläpp. Det är där, i de bolagens styrelserum klimatskammen och
klimatångesten borde höra hemma!
För oss i Vänsterpartiet är det självklart att en stor fossilgasterminal som den i Göteborg kommer att
försvåra för Sverige att uppnå klimatmålen, samtidigt som övergången till förnyelsebara bränslen
försenas. Därför håller vi med alla de aktivister som kräver – stoppa bygget bums!
Det räcker inte med att säga rätt saker om klimatet.
Det finns vissa saker som riktiga klimatpartier inte gör.
Riktiga klimatpartier vill inte bygga ut Arlanda så att flygtrafiken kan dubblas.
Riktiga klimatpartier satsar inte på nya stora terminaler för fossilgas.
Riktiga klimatpartier säljer inte kolgruvor till riskkapitalister.
Vi vill ha ett klimatsmart samhälle
För oss alla
Inte bara för eliten
Det är inte bara regeringen som vill ha en fossilgasterminal i Göteborg.
EU vill ha den också.
De har utsett fossilgasterminalen till ett av sina prioriterade energiprojekt, som ska beviljas
ekonomiskt stöd.
EU-pengar som används för att investera fast oss i det som förstör klimatet.
Vänsterpartiet tycker att EUs pengar ska användas på ett helt annat sätt –
De ska investeras i vår gemensamma fossilfria framtid!
Den 26 maj är det val till EU-parlamentet.
Ett viktigt val, ett helt avgörande val.
Det handlar om precis det här. Ska EU fortsätta att finansiera och låna ut pengar till det som förstör
klimatet? Ska oljebolagens och bilföretagens lobbyister fortsätta kunna gå ostörda som barn i huset
hos EU-kommissionen? Eller ska vi äntligen skapa ett europeiskt samarbete som driver på
omställningen?
Vänsterpartiet har förslagen som minskar utsläppen, stänger kolgruvorna och sätter press på industrin
för att avveckla det fossila. Men vi har också förslagen för att utbilda kolgruvearbetarna till nya
arbeten, att bygga ut järnväg som alternativ till flyget och skapa ett europeiskt samarbete som lyssnar
på folk – inte på lobbyister. Vi har tio år på oss - rösta på dem som faktiskt vill göra något på riktigt!
Nyligen utsåg den samlade europeiska klimatrörelsen Vänsterpartiet till det bästa svenska partiet om
man vill ha en radikal klimatpolitik – det är vi stolta över.
Jag hoppas att så många som möjligt av er går och röstar, för DE tror att det här är deras val.
Både högerextremisterna och de rika och deras lobbyister tror att det här är deras val.
De har fel. Det här är ert val. Vårt val. Vänsterns val.

Vi kommer att visa att det finns en viktig motkraft från vänster som står upp för klimatet och för att
människovärde går före marknad i Europa. Och det är helt avgörande att vi blir stora, både Macron
och Annie Lööf säger ju att de också ska bekämpa högerextremismen. Men det är deras högerpolitik
och lössläppta marknadskrafter som skapar den ojämlikhet och otrygghet som högerextremisterna
stigit fram ur.
Vi sätter inte arbetare mot varandra för att pressa ner deras löner och villkor. Vi vill ha ett europeiskt
samarbete som bryr sig om jämlikhet och vanligt folk – inte en union som bara räddar bankerna när
krisen kommer.
Det går aldrig att bekämpa högerextremism genom att göra det sämre för vanligt folk.
Då blir det bara en rekyl:
I bästa fall gula västar - i sämsta fall bruna uniformer!
Det finns en annan väg. Tillsammans kan vi se till att valet till EU-parlamentet blir vänsterns val, det
är precis det som Sverige och Europa behöver.
Vill man ha Vänsterpolitik i Sverige, och Europa då finns det bara ett parti att lita på.
Vänsterpartiet
För oss alla.
Inte bara för eliten

