
Specialtryck! 

KNEGARGRANSKNING
• SD försöker göra om Moderaternas trick för att preja in 

sig bland arbetare och låginkomsttagare. Men de är inget 
arbetarparti och de är inte moderna. De är det det mest 
bakåtsträvande arbetsköparpartiet i riksdagen.!

• SD ger sken av att säga som det är och våga vara 
obekväma mot det politiskt korrekta etablissemanget. Men 
SD är både lögnare och själva de som är mest PK. De är 
inpiskare av svenskarna under bolagsledningarna, staten, 
kungahuset, kyrkan och den patriarkala befälsordningen.!

• SD splittrar arbetare och låginkomsttagare. De 
försvagar oss inför storbolag, chefer, politiker och 
makthavare. De slår in kilar mellan arbetare med olika 
bakgrunder och mellan kvinnor och män. De använder 
religionen för att kontrollera kvinnor och splittra. De är 
Sveriges talibaner. !

• SD är inget arbetarparti. Ett modernt arbetarparti skulle 
behöva ta strid för en social upprustning, nödplan för 
nyindustrialisering på basen av nya energislag, en 
stenhård kamp mot patriarkal befälsordning, 
förtroendemannastyre i arbetarrörelsen och självständigt 
organiserade arbetslag med makt över arbetsplatserna.

SLUTSATSER

SD kallar sig för ett modernt 
arbetarparti utan ideologiska 
låsningar. De säger sig vilja ha 
trygga jobb för arbetarna och 
bättre villkor för företagen att 
anställa. Hur går det ihop? 
Knegarkampanjen lyfter på 
några stenar. !

1. SD har visst en ideologi.  
	 De är konservativa nationalister.  De 

anser att arbetare har mer 
gemensamt med cheferna än med 
knegare som har utländskt ursprung. 
De anser att man ska vara kristen 
och att traditionella könsroller med 
männen däruppe och kvinnorna som 
betjänter därnere, är toppen. De vill 
begränsa aborträtten. De sprider hat 
mot muslimer genom att blanda ihop 
politisk och religiös islam. SDs 
historiska rötter är den rasistiska 
organisationen Bevara Sverige 
Svenskt . !

2. SD påstår att vården blir 
bättre och att det blir mer 
pengar till de gamla om man 
stoppar ”massinvandringen”  
(nettoinvandringen 2013 var 
65 000 personer).  	 

Detta är FALSKT eftersom vården 
går redan idag på knäna och behöver 
mer personal. Ungefär 25% av 
vårdpersonalen har idag utländsk 
bakgrund. Vården skulle kollapsa 
utan dem. Utan invandring kan inte 
levnadsstandarden upprätthållas eller 
pensionerna finansieras. Alla behövs 
om inte pensionerna ska förstöras 
ännu mer. Att det saknas pengar i 
vården beror på den ekonomiska 
politiken som är likadan över hela 
Europa. !

3. SD påstår att bostäderna 
inte räcker till alla och att vi 
måste stoppa 
”massinvandringen”.  

	 Detta är till viss del SANT. 
Bostadsbristen är stor i hela landet. 
Bostadsbyggandet styrs av 
vinstintresset. Kommunerna 
ansvarar för planeringen men 
regeringen har förbjudit ekonomiskt 
stöd till hyreslägenheter. Det som är 
FALSKT är att bostadsbristen inte 
beror på invandringen. Politikerna 
kan ändra på villkoren!  !
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4. SD påstår att jobben inte 
räcker åt alla och att vi måste 
stoppa ”massinvandringen”.  

	 Detta är FALSKT. De svenska stor-
koncernerna har drygt 1 miljon 
anställda i andra länder där lönerna 
ofta är lägre och rättigheterna sämre. 
De har cirka en halv miljon anställda 
i Sverige. Den senaste industrislakten 
berodde på den ekonomiska 
systemchocken 2008 då 50 000 jobb 
försvann. Det är bolagen och 
finansinstituten som flyttar och hotar 
jobben, inte invandrade knegare. 
Tvärtom. Invandrare och svenska 
knegare med utländska rötter jobbar 
oftare i lågbetalda serviceyrken med 
sämre arbetsvillkor än andra. Folk 
med utländska namn har svårare att 
få både jobb och bostad än 
svenssons. De som finns längst ned i 
hierarkin på arbetsmarknaden har 
ofta flera jobb, slavlöner och jobbar 
nästan dygnet runt. Om man rensar 
upp bland företagen som över-
utnyttjar arbetare skulle fler få jobb 
med schyssta villkor.  !

5. SD är emot lagarna som 
möjliggör lönedumpning i 
åkeri- och byggbranschen 
(Lex Laval) men vill 
samtidigt underlätta för 
företagen. Kommer det att 
gå? 

	 NEJ! SD måste välja sida. Hittills har 
de alltid valt arbetsgivarnas sida. De 
ville också ha det femte jobb-
skatteavdraget, de föreslår sämre 
anställningsskydd och lägre 
ungdomslöner. De är inte alls 
trovärdiga när de säger att de vill riva 
upp Lex Laval. De måste i så fall gå 
emot samma bolagsintressen som de 
hittills alltid har skyddat. Om de 
hade menat allvar skulle de föreslagit 
medlemsstyrda fack med insyn och 
vetorätt i bolagen.  !

6. SD säger att de satsar på 
välfärden och vill bygga ut 
den och förbättra 
standarden, men hur ska de 
finansiera det? 

	 De säger att det ska finansieras 
genom minskade kostnader för 
invandringen. Men det går INTE 
eftersom deras politik minskar 
arbetskraften i ett land med en 
åldrande befolkning så kommer det 
ekonomiska underlaget att minska 
om man stoppar invandringen. 
Dra in alla i samhällsnyttigt arbete så 
ökar vi de gemensamma resurserna 
och rustar upp samhället 
tillsammans. !

7. SD säger att våldsbrotten 
beror på ”mångkultur” och 
segregation. 

	 Detta är FALSKT eftersom de flesta 
våldsbrotten som sker beror på 
kriminalitet, alkoholintag och 
manliga skitstövelfasoner. Det är 
SANT att det våld som beror på 
fattigdom har sin rot i segregation 
och social nedrustning. Situationen 
för många som bor i förorterna är 
förskräcklig. Den ekonomiska 
politiken som förs i Sverige och EU 
har ställt hela stadsdelar utanför 
arbetsmarknaden. Det skapar 
fattigdom, skolavhopp och sociala 
oroligheter. Det behövs social 
upprustning i förorten och 
glesbygden. Att förlänga straffen 
ökar antalet kriminella som lär av 
varann på fängelserna. !

8. SD säger att islam håller på 
att ta över Sverige. Vissa 
SDare påstår att sharialagar 
kommer att införas i Sverige 
om vi inte stoppar 
”massinvandringen”.  

	 Detta är FALSKT: Det finns ca 100 
000 praktiserande muslimer i 
Sverige. Det är några extrema 
riktningar inom islam vill ha 
sharialagar i hela världen. De stöds 
av kungahuset i Saudiarabien. 
Sverige exporterar vapen dit och 
LKAB har stora avtal med dem.  

	 Knegarkampanjen vill att 
regeringen bryter med Saudiarabien 
och att LKAB slutar handla med 
dem tills de inför fackliga 
rättigheter. Det vore den enskilt 
bästa åtgärden för att slå mot de 
grenar inom islam som stänger in 
kvinnor.  

	 Extrema imamer som kontrollerar 
kvinnor i förorterna ska bekämpas 
genom social upprustning och 
kvinnlig självorganisering mot 
patriarkal befälsordning. 

	 Knegarkampanjen är skarpa 
motståndare till alla som attackerar 
likvärdigheten mellan människor, 
dvs chefer, pampar och bossar 
inklusive präster i Svenska Kyrkan, 
laestadianska predikanter, mullor 
och imamer.

!!


