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Så långt nivån på den politiska debatten, men
hur har vi det med nivån på viljan att rösta i det
demokratiska landet Sverige? 

Demokrati betyder folkvälde eller folklig styrelse
och innebär 

”att den till myndig ålder hunna befolkningens
flertal tid efter annan i fria val avgör vilka som
ska styra riket och stifta lagar; varje valman har
en röst” 

(Björn Collinder: Stora ordboken)

Vi, som så länge har levat i en demokrati, har
blivit så vana vid de fri- och rättigheter vi åtnjuter
att vi tar dem alldeles för givna. Så har det inte all-
tid varit och är inte heller nu i alla länder på vår
jord. 

Genom media av olika slag får vi snabbt veta
vad som händer i övriga delar av världen, hur
demokratisträvanden brutalt slås ner, regimer stör-
tas och åsikter förtrycks.

Och ändå tar vi vår egen frihet för given.
Vi har sett bilder i tidningar och TV på mycket

långa, ringlande köer av människor som väntar
under brännande sol i många timmar för att för-
hoppningsvis hinna fram och i ett fritt val avge sin
röst innan vallokalen stänger. 

Vi vet att i vissa länder måste man ha obero-
ende observatörer för att bevaka att inte valfusk
förekommer. 

Och ändå förstår vi inte alla att värdesätta och
därmed använda vår lagstadgade rättighet på val-
dagen vart 4:e år.

Nu invänder du kanske att vi har ett högt val-
deltagande.

Du brukar väl rösta, men du känner säkert
någon som inte tycker det är lönt. Det blir som det
blir, men klaga i efterhand kan man ju alltid göra.
Eller…?

Det är ingen mening med att leva i en demokrati
om man inte vågar, vill eller rentav ids uttrycka sin
åsikt – i dag, i morgon eller i allmänna val.

Det är du som väljare som avgör hur du vill
att din kommun och riksdag och ditt landsting
ska se ut efter valet.

Gör ditt val vid valurnan 
den 17 september!

Det var en lång och ospännande debatt i andrakammarsalen. Tage
Erlander gick upp för att replikera efter en påfallande kortväxt politisk
motståndare.

På talarstolen fanns en knapp med vilken talarna kunde justera dess
höjd efter behov. Eftersom mikrofonen befann sig i statsministerns mag-
höjd tryckte han på knappen för att få upp den. Men inget hände.

Han kliade sig i sitt tunna hår, log lite snett och försökte igen. Utan
resultat.

Hjälp skyndade till och det blev en hel liten folksamling kring den
tredskande talarstolen. Då böjde sig Erlander ner mot mikrofonen och sa,
nästan dubbelvikt:

– Jag ber kammaren om ursäkt, men jag försöker förgäves få upp
debatten på en högre nivå.

Har du hört den här?

Lars Morberg, 
oppositionsråd
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Vad händer om Alliansen få
I Riksdagen, i Landstinget  –  oc

Vad som gäller för oss alla är bl.a. följande:

� Karensdagar - sjukintyg
2 karensdagar i stället för 1
Sjukintyg från första dagen

Var skulle vi hitta alla extra läkare som 
går åt till det?  4 milj. svenskar/år 
är sjuka en eller flera dagar.

� Högkostnadsskydd
- sjukhusvård

Taket för sjukvårdskostnader skulle höjas från
900 kr till 1500 kr.

För medicin höjs det från 1800 kr till 2000 kr,
dessutom en avgift på 25 kr varje gång man
köper sin receptbelagda medicin.

Avgift för barnsjukvård.
Utförsäljning av vårdcentraler och samtliga

sjukhus.

Detta skulle i stor utsträckning drabba 
våra äldre, många av dem har kroniska
sjukdomar och låg pension.

� Sjukpenning
Sänkning från 80 till 70% av inkomsten om du
varit sjuk längre än 6 månader.

I Salem är det f.n. 385 personer som 
skulle få ersättningen sänkt till 70%

� Sjukersättning
(tidigare förtidspension)

Alliansen vill sänka ersättningen  från 65 till 60%
av antagandeinkomsten.

För förtidspensionärer skulle ålderspensio-
nen försämras med upp till 20%

Måste man vara fattig för att man är 
sjuk i dagens Sverige?

� Tandvård
Alliansen har inget gemensamt förslag, men
moderaterna vill riva upp den gällande tand-
vårdsreformen för personer över 65 år.

Alliansen med moderaterna i spetsen har presenterat ett skattesänkningsförslag
som i första steget omfattar c:a 52 miljarder kronor.

Hur ska detta finansieras? Från axplocket av åtgärder nedan kan vi se att det blir
inte de som har den största betalningsförmågan – det drabbar i stor utsträckning sjuka
och arbetslösa. 

Av den utlovade skattesänkningen blir det för gemene man heller inte så mycket kvar
– om man inte tillhör dem som redan har en förmögenhet eller tjänar mer än 442.000
kr/år.

I Salem finns 615 personer som skulle få sänkt förmögenhetsskatt och 804 personer
slipper betala värnskatten.
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n får makten efter valet?
 –  och hur påverkas Salemsborna?

Det är åt andra hållet vi ska gå – utöka
reformen till att omfatta alla. Ingen ska
behöva betala mer än 200 kr för en under-
sökning.

� Föräldraförsäkring
Ersättningsnivån skulle sänkas från 80% till 75%
av den tidigare inkomsten.

Man vill dessutom förkorta föräldraledigheten
med 4 månader genom att slopa en månad i för-
säkringen och de 90 garantidagarna.

Ett förslag om sänkning av antalet dagar för
vård av sjukt barn från 120 till 15 dagar har lagts
åt sidan t.v. men återkommer säkerligen i någon
form efter valet.  

Kommer små barns behov av och rätt till
sina föräldrar plötsligt att minska?

� A-kassa – Fackförenings-
avgift – Avdragsrätt

A-kassan blir obligatorisk, avgiften kan höjas
med 300 kr/mån.

Ersättningen skulle sänkas från max. 720 kr
till 680 kr/dag. Efter 200 dagar sänks den  till
70% av inkomsten och efter 300 dagar till under
65%. 

Avdragsrätten för A-kassa och fackförenings-
avgift slopas.

Slopad avdragsrätt för A-kassa berör
5871 Salembor och detsamma för fack-
föreningsavgiften drabbar 4884 personer.
Vi får hoppas att antalet arbetslösa 
i Salem som uppbär A-kassa är lågt – 
i annat fall kommer socialnämndens 
budget att haverera.

� SL-taxa
Den förändring av taxan som genomfördes 1:a
maj 2006 skulle inte längre gälla.

Zonindelningen återinförs, moms och avgifter
höjs.

Att kunna åka vart som helst i länet för
18 eller 9 kr blir inte längre möjligt.

� Chockhöjning av trafik-
försäkringen

Från 1 januari 2007 höjs avgiften för din trafik-
försäkring om högeralliansen får makten. För
bilar blir höjningen över 100% och för motorcyk-
lar 150-200%.

Ovanpå detta läggs en extra skatt som
tvingar dagens motortrafikanter att betala för
redan inträffade trafikolyckor.

Om Alliansen får makten
gör du klokast i att vara
ung, frisk, förmögen och

ha ett bra jobb. 

RÖSTA RÄTT – RÖSTA RÖTT  
17 SEPTEMBER!

TA MED DIN ID-HANDLING 
– nytt för i år
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Socialdemokraterna i Salem • Box 1041 • 144 21 Rönninge
Telefon/fax 08-532 511 00 • E-post: info.sapsalem@telia.com

Hemsida: www.salem.sap.se

ABF:s fullspäckade höstprogram delas ut under vecka 34. Språkcirklar,
konsthantverk och friskvård är några av ingredienserna i höstens program.

Här är ett smakprov av alla de cirklar vi erbjuder:

VÄNNER FÖR LIVET
Litteraturcirkel

Nu har du chansen att läsa om vår närhistoria under ledning av Kalle Danielsson, författaren
till boken ”Vänner för livet”, som fått 2006 års kulturstipendium i Salem.

Berättelsen om Söderby, Sveriges största sanatorium handlar om kampen 
mot ”det onda”, tuberkulosen.

5 x 2 studietimmar. Avgift 400:-, materialkostnad tillkommer. Ledare: Kalle Danielsson

Torsdag 14.00-15.30 i ABF-huset, Tumba

Anmälan: tel 530 363 00 eller e-post cecilia.sjodin@abf.se

�

SALSA
Du får även träning i merenge & cumbia!

10 x 2 studietimmar. Avgift 750 :-

Måndag 18.30-20.00 Folkets Hus Hallunda. Start 11 september

Anmälan: tel 530 363 00 eller e-post johan.wennerstrand@abf.se

VÄLKOMMEN T ILL  HÖSTENS STUDIER!

Botkyrka-Salem • www.botkyrka.abf.se
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