
7 skäl att rösta på socialdemokraterna på söndag! 
 
 

Rättvisa pensioner.  
Anitra Steen har ett guldkantat pensionsavtal som bryter mot 
regeringens regler. Så länge Göran Persson sitter vid makten 
kommer ingen att ifrågasätta hans hustrus förmåner. Avtalet kostar 
skattebetalarna 35 miljoner kronor. 

 
  

 

Rätten till bostad.  
Socialdemokraterna har gjort det svårare för vanligt folk att köpa 
loss sin bostadsrätt. Det hindrade inte Laila Freivalds och det 
hindrar inte förre bostadsministern Lars-Erik Lövdén från att vilja 
köpa loss sina bostäder. 

  

Det ska vara tryggt på krogen.  
SSU:s ordförande Anna Sjödin ansåg sig stå över lagen. Därför 
misshandlade hon en vakt som hade synpunkter på hennes sätt. 
Tråkigt nog för Anna Sjödin så var den invandrade vakten ingen 
”blatte” utan en AT-läkare som kan tala för sig. Rättegång följer, dock 
först efter valet. 

  

  

Aktiv utrikespolitik.  
När Göran Perssons statssekreterare Lars Danielsson skulle resa till 
Thailand så nöjde han sig inte med businessbiljett för 18.000 eller 
ens första klass. Ska det vara fint så ska det vara private jet. 
Skattebetalarna fick ta notan på 521.300 kronor, vilket är något 
dyrare än vad det kostade att skicka Bosse Ringholm för att titta på 
fotboll. 

  

Tryggade jobb för de unga.  
Att få praktik på en av Sveriges ambassader är fint och finast är att 
få vara i Washington, USA. Inte undra på att sådana platser viks år 
riktiga VIP:are, som till exempel Mona Sahlins dotter. Tack vare 
moderns inflytande fick Ann-Sofie toppjobbet. 

 
  

 

Det ska vara häftigt att betala skatt.  
Men inte för alla. Enskede IK med vice statsminister Bosse 
Ringholm som ordförande undanhöll 1 miljon kronor. Bosse 
Ringholm visste inte hur det hade gått till, trots att han då var 
finansminister och borde kunna räkna. 

  

Rättvisa löner.  
Ännu bättre är det med dubbel lön. Riksdagsledamoten Ola Rask (s) 
fick 45.000 kronor i månaden som riksdagsledamot plus ytterligare 
en lön som chef för fackliga Rönneberga kursgård, där han också 
hade tjänstebil som skattebetalarna fick betala milersättning för, 
plus gratis bostad och… 

 

 
Alla ska betala. För pampvälde, maktfullkomlighet och korruption. 


