Sverigedemokraterna
– ett hot mot
Sveriges löntagare!

Sverigedemokraterna – ett h
Sverigedemokraterna har gått från att vara ett litet parti med tydlig
koppling till den rasistiska rörelsen till att vara vågmästare i riksdagen. Sedan den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige
Svenskt startade partiet 1988 har SD aktivt arbetat för att tvätta bort
spåren av skinheads och vit-makt-rörelsen.
I valet 2010 fick Sverigedemokraterna 5,7 procent och 20 mandat i
riksdagen. Som vågmästare blir den borgerliga regeringen beroende
av partiet för att få igenom sina förslag. Det betyder att Sverigedemokraterna har fått inflytande över politiken.
Vad partiet tycker i frågor om migration är tydligt. Inget samhällsproblem är för litet för att skylla på invandringen. Trots partiets
starka ställning i riksdagen är det få som aktivt har granskat hur
Sverigedemokraterna röstar i frågor som arbetsmarknad, välfärd och
skatter.
Vid en närmare titt på hur partiet har röstat i viktiga frågor som rör
stora löntagargrupper syns ett tydligt mönster. Sverigedemokraterna
är den borgerliga Alliansens stödparti. I nio av tio fall röstar partiet
tillsammans med den borgerliga regeringen. Utan SDs indirekta stöd
hade Fredrik Reinfeldt haft svårt att regera.
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hot mot Sveriges löntagare!
Sverigedemokraterna är inte bara ett rasistiskt parti utan även ett
högerparti. I nästan varje viktig fråga för fackförbundens medlemmar, har SD ställt sig på arbetsgivarnas sida, och röstat med den
borgerliga regeringen.
Nej till nedläggning av det kritiserade arbetsmarknadsprogrammet Fas 3.
Nej till en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet.
Nej till förstärkt arbetslivsforskning.
Nej till rätt till heltid.
Nej till skatteavdrag för medlemskap i fackförening.
Nej till meddelarfrihet för de anställda i privata välfärdsföretag.
Nej till rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.
Nej till en reglering av visstidsanställningar.
Ja till sänkta inkomstskatter istället för mer resurser till skolan, vården
och omsorgen.

Granskningen visar att SD är fiender till våra grundläggande fackliga
idéer. Partiet spelar på människors oro över framtiden, känslor som
sedan används för att ställa löntagare mot löntagare. Sverigedemokraterna bygger den konflikten på var du eller dina föräldrar är födda.
LOs grundläggande värderingar bygger på alla människors lika värde
och rättigheter. Alla människor har ett lika värde och förtjänar att
bli bedömda som individer – inte utifrån fördomar eller få sina rättigheter begränsade på grund av var du eller dina föräldrar är födda.
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