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Vad du än gör och vad du än tycker… 

…gå och rösta! 
Att vara ”soffliggare”, att inte rösta som något slags protest, är inget annat än ett slag i luften.  Att 

inte rösta innebär sannolikt en röst på ett parti du inte vill se vid makten. 

Jag vet att valrörelser och partiledardebatter innehåller stora ord och rejält med valfläsk för att vinna 

röster. Försök att se igenom skitsnacket och fundera på vad som är viktigt för just dig. Frågorna är 

många. Pratar politikerna om de frågor som är viktiga för dig och det samhälle du vill ha? 

Är det flyktingpolitiken? Hårdare lagar och fler poliser? Vinsterna i välfärden? Så kallade enkla jobb 

med lägre löner? Tuffare krav i skolan? Försämringar i lagen om anställningsskydd? Höjda eller sänkta 

skatter? Vill du att skattemedlen ska användas till vård, skola och infrastruktur? Pensionsåldern? Kli-

matfrågan? 

Eller ska man bortse från hela skiten för att det är för svårt att lita på någon? 

Det är inte helt lätt att se igenom snömoset som serveras, men försök. Se vad du tycker och hur du 

vill att framtiden ska formas. 

Mina hjärtefrågor är (inte helt oväntat kanske) att skattemedlen används till gemensam välfärd och 

inte till skol- och vårdprofitörer för privata vinster. Att man med särskilda behov i skolan menar bar-

nens behov, inte skolägarens behov av att tjäna pengar. Med infrastrukturen är det samma sak.  

Gemensamma medel ska användas till gemensam infrastruktur med ett långsiktigt åtagande att un-

derhålla och sköta om det som alla äger. Talesättet ”det som ägs av alla sköts av ingen” blir en grym 

sanning när vinstintresse går före samhällsnytta. 

Arbetsrätten och anställningsskyddet (LAS) är också en avgörande fråga för mig efter ett helt yrkesliv 

med fackligt engagemang. Likaså debatten om ”enklare jobb” med låga löner.  

 

Låga löner fungerar inte!  

USA har sina ”working poor” som har tre eller fyra jobb på minimilön utan att kunna försörja sig. 

Tyskland har sina ”minijobb” som främst utförs av pensionärer för att dryga ut sin inkomst och den 

här satsningen har inte gett några fler jobb. Att låga löner skulle betyda fler jobb och lättare att 

komma in på arbetsmarknaden är bevisat gång på gång att det inte fungerar. Förmodligen kommer 

det däremot att pressa ner lönerna för vanliga löntagare. Måhända är det strategin? 

Sverige skriker efter arbetskraft i de flesta branscherna idag, inte minst järnvägsbranschen. Politiska 

utspel om tiotusentals fler poliser, lärare, brandmän, elevassistenter talar ändå sitt tydliga språk: Alla 

har insett att nedmonteringen av välfärden har gått för långt och kostat för mycket. Frågan är vad de 

olika partierna vill göra åt det och vad som är valfläsk och vad som är ärligt uppsåt. 

Det är inte lätt att navigera sig igenom alla budskapen, men försök. Och vad du än väljer. 

Gå och rösta! 
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