Du behövs! Med din hjälp kan vi vinna valet. Du kan till
exempel prata med en vän, kollega eller granne. Du kan
också arbeta tillsammans med oss före valet. Bli medlem
i Socialdemokraterna!

Följ oss på

Facebook

Instagram

Den här texten är en omskrivning till lätt svenska från en originaltext. Om det
finns skillnader i nyanser mellan versionerna är det originalverisionen som gäller.

ARBETA TILLSAMMANS FÖR
ETT TRYGGARE SVERIGE!

Lättläst svenska

Twitter

		
Jag vill bli medlem
		 Jag vill få nyheter från er
Namn ......................................................................................................................
Telefon ................................................. E-post .......................................................
Adress ......................................................................................................................
Postnummer och ort ......................................
Personnummer

Gå in på socialdemokraterna.se/bli-medlem
eller fyll i denna sida, lägg den i ett kuvert
och posta den till oss. Skriv denna adress så
behöver du inget frimärke:

Socialdemokraterna
Svarspost
Kundnummer 110 651 700
110 03 Stockholm

Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy

ETT STARKARE
SAMHÄLLE.
ETT TRYGGARE
SVERIGE.

VÄLJ ETT STARKARE SAMHÄLLE
OCH ETT TRYGGARE SVERIGE!
Jag vet hur viktigt trygghet är för en
människa. Vi behöver alla vara trygga för att
känna oss lyckliga och fria.
Den svenska ekonomin är stark. 300 000 fler
går till jobbet idag än 2014. Färre ungdomar
är arbetslösa än på 16 år. Migrationspolitiken
har vi ändrat så att den är mer hållbar. Fler
människor kan försörja sig utan stöd från
samhället.
Den starka ekonomin vill vi använda till ett starkt samhälle. Ett samhälle
som kan anställa fler i skolan och sjukvården. Som ser till att äldre inte blir
fattiga. Som kämpar mot brott. Som gör så att alla som kan jobba också
jobbar. Som finns för dig när det behövs, men också ställer krav. Som
arbetar mot segregationen, så att Sverige håller ihop.
Du väljer. Det finns partier som istället vill använda våra pengar till att
sänka skatten för de rikaste, och att några få ska kunna tjäna stora pengar
på skolan och vården. Det gör att välfärden blir svagare för vanligt folk.
Jag hoppas att du vill vara med och skapa ett starkare samhälle och ett
tryggare Sverige. Välj Socialdemokraterna den 9 september!

Stefan Löfven

FÖR ETT TRYGGARE SVERIGE
TRYGGHET GENOM
STARKARE VÄLFÄRD
Vi vill:

Stoppa våldet mot kvinnor. Sverige
ska bli bättre på att stoppa mäns våld
mot kvinnor, hedersrelaterat våld,
prostitution och människohandel.

Anställa fler i vården. Vi ska anställa
minst 14 000 fler i vården. Då mår
personalen bättre och människor får
vård snabbare.

Hindra unga att bli kriminella. Vi ska
minska riskerna att bli kriminell, genom
att skapa ett mer jämlikt samhälle
och göra det lättare att komma ifrån
brottslighet.

Stoppa jakten på vinster i välfärden.
Pengar för välfärd ska gå till välfärd, inte
till att företag ska tjäna mycket pengar.
Vi ska också förbjuda religiösa friskolor.

TRYGGHET GENOM
SNABBARE INTEGRATION

Höja pensionerna. De som har haft
låg lön och får låg pension ska få mer
pengar, och pensionärer ska inte betala
mer i skatt än de som jobbar.

TRYGGHET GENOM HÅRDARE
TAG MOT BROTT
Vi vill:
Anställa fler poliser. Vi ska anställa
10 000 fler poliser till år 2024. Då kan
vi lösa fler brott och skapa trygghet på
gator och torg.

Vi vill:
Se till att alla jobbar. Vi ska satsa
på utbildning så att alla kan jobba.
Vi kämpar också för bra villkor och
löner på jobbet.
Stoppa krafter som vill slita isär
Sverige. Vi ska kämpa mot politiska
och religiösa extremister, som hetsar
människor mot varandra.
Införa språkplikt. De som inte kan
jobba för att de inte kan svenska,
ska lära sig språket.

