
NYHETSBREV FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I VAGGERYDS KOMMUN
Ansvarig utgivare: Kenth Williamsson     April 2014  

Välkomna till spikarmöte inför 1:a maj. 
Tisdagen 29 april kl. 17.00

Folkets Hus, Vaggeryd

Har du förslag på lokala demonstrationsparoller? 
Ta med dem!

1:a Maj-demonstrera med 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna

PROGRAM 
09.15  MÖT UPP BAKOM FOLKETS HUS I VAGGERYD 
09.30 AVMARSCH 
10.15  TAL AV HELLE KLEIN

HELLE KLEIN

TALAR

SVERIGE BEHÖVER ENSOCIALDEMOKRATISKREGERING INGEN UNG

UTAN JOBB

 ORDNING OCH 
REDA PÅ ARBETS-MARKNADEN 

      www.s-info.se/vaggeryd 

OBSERVERA ATT BESÖKSADRESSEN KOMMER ATT ÄNDRAS TILL WWW.SOCIALDEMOKRATERNA.SE/VAGGERYD
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Den 1 maj går många människor runt om i landet och värl-
den ut för att demonstrera för frihet, rättvisa, solidaritet och 
jämlikhet och mot klyftor, orättvisor, tortyr och ofrihet. 
Skälen för att demonstrera och manifestera är fortfarande 
många och politik gör skillnad.

Vi Socialdemokrater vill att Sverige ska driva på för att EU blir 
en union för hållbar tillväxt och full sysselsättning. Våra 
viktigaste frågor; fler jobb, ordning och reda på 
arbetsmarknaden, ansvarsfull klimat- och miljöpåverkan. 

 Vi sätter jobben först - i Sverige och Europa.
Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor, av 
vilka 6 miljoner ungdomar saknar jobb. EU:s ungdomsgaranti måste 
bli verklighet, ingen ska behöva gå arbetslös mer än 90 dagar.  Vi vill 
se gemensamma sattsningar på forskning och grön teknik i stället för 
ensidiga åtstramningar som inte fungerar.

Ordning och reda på arbetsmarknaden. 
Vi står upp för den svenska modellen och för att svenska läner 
och vilkor ska gälla i Sverige. Vi ska inte konkurera med låga 
löner och dåliga arbetsvilkor. EU ska stå upp för de sociala 
värdena. Vi vill att ett socialt protokoll införs i EU som bättre 
skyddar löntagarnas rättigheter. 

 EU ska vara ledande i klimatarbetet.
Vi tjänar på att ligga i framkant var gäller i utvecklingen vad gäller 
den nya klimatsmarta tekniken. Så skapar vi också fler jobb. EU 
måste ta fram ambitiösa klimatmål till perioden efter 2020 som gör 
det möjligt att begränsa temperaturökningen till högst 2 grader och 
samtidigt vara drivande i internationella klimatförhandlingar. För 
att skydda vår miljö krävs en snabbare granskning av kemikalier så 
att vi kan känna oss trygga i att maten vi äter och material vi omger 
oss innehåller farliga kemikalier.

       EU ska arbeta med rätt saker. 
Ett välfungernde EU med en gemensam inre marknad kan bidra 
till fler jobb, bättre klimat och starkare utveckling. Men det 
kräver att EU jobbar med rätt saker, på rätt sätt. EU ska inte 
påverka medlemsländernas sätt att bygga upp sin välfärd. Skolan, 
sjukvården och omsårgen organiserar vi bäst i Sverige nära 
människorna som berörs. 

 Under åren med ett konservativt styrt EU kan vi se att 
utvecklingen går åt helt fel håll. Massarbetslösheten, 
ämlingsfientligheten och skillnaden mellan människors villkor 
har ökat dramatiskt.  
Ungdomsarbetslösheten i såväl Sverige som i Europa har stigit 
kraftigt under det konservativa styret. Utvecklingen är förödande 
där unga människor inte får ta steget in i vuxenvärlden. Därför 
vill vi Socialdemokrater sätta jobbfrågan överst på dagordningen 
och skapa utrymme för investeringar i såväl utbildning som 
infrastruktur. Genom att prioritera skapandet av fler arbeten före 
allt annat så ska vi bryta arbetslösheten och få fler människor i 
arbete- i Sverige och i Europa.

Ta ställning för en bättre framtid.
För alla. Engagera dig idag.

Bli medlem här: www.s-info.se/vaggeryd 
eller kontakta  

Kenth Williamsson 0702-48 84 24 
Kenthwilliamsson@Spray.se
Benkt Johansson 0706-31 70 22 
Benkt.Johansson@Jonkoping.se

Socialdemokratisk politik 
gör skillnad!

Var du skall rösta står på ditt röstkort.
Du kan även förtidsrösta på biblioteken i Skillingaryd och 
Vaggeryd mellan den 7-25 Maj. 
Ta med röstkort och legitimation. Öppettider på valdagen 
står på ditt röstkort. Har du frågor, kontakta Katarina 
Gustavsson (s) Ordf. Valnämnden 0393-21389 

Visste du detta om Europaparlamentsvalet?
I Sverige väljer vi 20 ledamöter som ska represenntera oss i 
Europaparlamentet i fem år. 400 miljoner väljare röstar 
fram 751 ledamöter från 28 länder. Parlamentet 
bestämmer om nya lagar i EU. I en fullmäktige församling 
i en svensk komun är i genomsnitt 60-80 procent av 
ärenderna påverkade av beslut i EU.

Tankar inför Europaparlamentsvalet

Dan är 29 år och bor i Huskvarna. Arbetade som målare innan han blev 
ombudsman på LO-distriktet i Jönköping och ansvarig för bland annat 
arbetsmarknad och sysselsättning. "Som målare har man hela samhället 
som arbetsplats, det ger en inblick i hur samället hänger ihop. Den 
erfarenheten tillsammans med mina år på LO gör att jag anser att jag har 
en bra bild över hur politiken i Europa ska bedrivas och vilka frågor som 
ska prioriteras."
Eftersom Sverige är en del i ett större sammanhang, påverkas vi allt mer av 
besluten i EU.
- Jag kandiderar för att jag vill vara med och påverka EU i en bättre 
riktning. Ett europa för fler jobb med schysta villkor.

Dan Mattsson (S) EU-kandidat

 VAR MED OCH SKAPA EN BÄTTRE FRAMTID - RÖSTA I EU-PARLAMENTSVALET DEN 25 MAJ!

”VI MÅSTE SATSA PÅ ETT SOCIALT OCH 
MILJÖMÄSSIGT HÅLLBART EUROPA”


