


Vård, skola, omsorg?
Sverige har världens högsta skatter - ändå räcker inte pengarna. 

Ett tema i de två senaste riksdagsvalen har varit “vård, skola, omsorg”. Socialdemokra-
terna skulle satsa på dessa områden, men vad som nu sker är raka motsatsen. Utbildad 
och yrkeserfaren personal inom den offentliga sektorn avskedas, trots att behovet av 
deras arbetsinsatser är större än någonsin.

Varför?  Orsaken är uppenbar: det finns inte pengar nog att betala deras löner.

Men varför räcker inte pengarna? 

En viktig förklaring ligger i att allt färre ska försörja allt fler.  Antalet personer i yrkes-
aktiv ålder i Sverige som inte står till arbetsmarknadens förfogande är nu över en mil-
jon. I massmedia pläderas för ökad arbetskraftsinvandring som en lösning på Sveriges 
problem. Det är en ekvation som inte går ihop:

Om samhället inte har råd att behålla den personal som redan har lämplig utbildning, 
som har yrkeserfarenhet och som dessutom kan svenska - vad säger att man skulle ha 
råd att anställa utlänningar? Problemet är ju inte att det saknas arbetskraft i Sverige, vi 
har redan ett överskott. Problemet är att det saknas pengar att avlöna dem.

Det svenska samhället har råd att försörja ett stort antal människor som inte arbetar, 
men har inte råd att låta människor arbeta. Det är något som inte stämmer!.

Mer information kan du få genom SD Haninges hemsida:

www. sdhaninge. se

eller genom att (gratis) beställa skriften “Det Sverigevänliga Alternativet”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Till:   SD Haninge,  c/o Milld,  Solhemsvägen 21, 137 40  Västerhaninge

           O      Ja, jag vill gärna få skriften “Det Sverigevänliga Alternativet”!
           
           O      Jag vill stödja SD Hanignes verksamhet.

Namn:................................................................................................................................................

Adress:................................................................................................................................................
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