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Socialdemokraterna Berit Andnor
och Susanne Eberstein, ordföran-
de respektive andre vice ordföran-
de i riksdagens socialutskott, leve-
rerar en svidande kritik mot de
växande orättvisorna i det sven-
ska samhället i en debattartikel i
Dagens Nyheter. 

”Många människor, i synnerhet
ungdomar och nyanlända invan-
drare, har hamnat i fattigdomsfäl-
lan på grund av arbetslöshet och

har inte heller
förmått kvala

in i socialförsäkringssystemet.
Socialbidrag är deras rätt-
ning – men en högst tvivelaktig
räddning”, skriver Berit Andnor
och Susanne Eberstein. De kallar
ovanstående människor för välfär-
dens ”outsiders” och drar slutsat-
sen att välfärden inte längre om-
fattar alla utan endast dem som
lyckas kvalificera sig in i syste-
men.

Välfärdssystemet utsätts för yt-
terligare påfrestningar av dess
”insiders”, det vill säga de arbeta-

re och tjänstemän som, när de blir
arbetslösa eller sjuka, drabbas av
försäkringarnas inkomsttak och
får en kraftig sänkning av sin in-
komst. Dessa människors trygg-
het tillfredsställs inte av social-
och arbetslöshetsförsäkringarna
och de lockas att teckna privata
tilläggsförsäkringar.

Maktförskjutning
De socialdemokratiska riks-

dagsledamöterna skriver att det
skett en kraftig förskjutning av
makt och förmögenhet i samhäl-
let, vilket kommit i konflikt med
kravet på jämlikhet.

Berit Andnor och Susanne
Ebersteins beskrivning av väl-
färdssamhället  strider mot social-
demokraternas allmänna tal om
att det nu går bra för Sverige. Men
när de skall omsätta sin kritik i
krav på förändringar visar det sig
att deras lösningar är djupt influe-
rade av de nyliberala idéer som
ligger till grund för välfärdsslak-
ten.

De svenska socialdemokraterna
kritiseras för att inte hänga med i
den nya tiden. Förnyat sig har där-
emot de tyska socialdemokraterna

gjort. Gerhard Schröders parti har
insett att ”livssynen hos majorite-
ten inte längre rymmer de etiska
grundprinciper om kollektivism
och solidaritet som socialdemo-
kraterna hävdat. Istället måste in-
dividuell prestationsförmåga och
ekonomisk konkurrenskraft tillå-
tas få större vikt.”

Lösningen på välfärdsproble-
met, vilket också skulle motverka
väljarflykten från s är, enligt Berit
Andnor och Susanne Eberstein,
att förena den nya individualis-
men med en utvidgad solidaritet
med de mest utsatta.

Ny socialförsäkring
Istället för att kräva att alla

skall omfattas av arbetslöshets-
och socialförsäkringarna vill de-
battörerna införa en ny form av
socialförsäkring för de mest utsat-
ta. 

De som inte lyckas kvalificera
sig för a-kassan eller de som
stämplas ut från densamma kom-
mer också i fortsättningen att falla
igenom dagens skyddsnät, om so-
cialdemokraterna i socialutskottet
får som de vill. 

Skillnaderna blir att de fångas

upp av ett nytt skyddsnät, under
det ”allmänna”. 

När a-kassan infört hårdare in-
trädeskrav har utgifterna för a-
kassan istället blivit till socialbi-
dragskostnader för kommunerna.
Men socialbidrag är billigare än a-
kassa. 

Poängen med att ha dubbla
skyddsnät är densamma. Med
sämre rättigheter och ökade krav i
skyddsnät nummer två blir det bil-
ligare för staten. 

Kräv omfördelning!
Berit Andnor och Susanne

Eberstein vill slå vakt om välfär-
den, stärka solidariteten med de
mest utsatta och motverka segre-
gationen i samhället. Vägen dit
går inte via ökad individualism
och ett extra skyddsnät för de
människor som närmar sig sam-
hällets absoluta botten. 

Nej, den enda lösningen är att
omfördela samhällets resurser, att
ta från de som tjänat på välfärdss-
lakten och satsa de pengar som
behövs för att arbetslöshets- och
socialförsäkringssystemen skall
omfatta alla.

PATRIK PAULOV

Rik(s)dagsledamöter anklagar (s) för nyfattigdom
Två socialdemokratiska riksdagsledamöter ankla-
gar socialdemokraterna för nyfattigdomen. Da-
gens välfärd är inte allmän utan gäller endast dem
som har lyckats kvalificera sig in i systemen, me-
nar Berit Andnor och Susanne Eberstein.

På kvällen lördagen den
18 september hölls en
gatufest i södra Stock-
holm. Uppskattningsvis
samlades 350 ungdomar
på Södermalmstorg och
gick därefter upp mot
Götgatan. Vad som bör-
jade som en fredlig till-
ställning kom att sluta
med att 243 ungdomar
fick tillbringa natten i
häktet.
– Ungdomarna var helt fredliga
och bjöd på bullar, spelade musik
och blåste såpbubblor. Jag såg allt
från mitt fönster och kan inte för-
stå hur polisen kan agera så här
våldsamt

Det säger Anna-Pia Sparring
som bor på Götgatan till Afton-
bladet.

Polisen attackerade
demonstranterna

Gatufesten, som gick under
namnet Reclaim the city (Återta
staden), organiserades av gruppen
Gatans parlament. Polisens infor-
mationschef Lars Ricther säger att
eftersom bilköer uppstod beslöt
polisen att ingripa och uppmana-
de via megafon demonstranterna
att lämna gatan. 

Vid sjutiden spärrades Götga-
tan av från alla håll och en järn-
ring med över hundra kravallut-
rustade poliser slås kring festplat-
sen.

– Utan någon som helst förvar-
ning började de fösa ihop oss, be-
rättar Sara för Proletären. 

– Att polisen uppmanade fest-
deltagarna att skingra sig är felak-
tigt, säger också Cristian från Re-
volutionär Kommunistisk Ung-
dom i Stockholm. Polisen som
hållit sig i bakgrunden hela tiden
började trycka med sina sköldar,
folk började skrika, ett fåtal perso-
ner började kasta saker och tumult
bröt ut.

–  Vi fick inte reda på vad vi var
anklagade för eller vart vi skulle
åka med bussarna, inte heller när
vi skulle släppas, säger Sara. 

– När jag skulle ringa hem till
mina föräldrar tog en polis strup-
grepp och slet telefonen ur min
hand, säger Cristian. Den här tele-
fonen är min nu, dig ska jag sy in,
säger polisen och slänger tillbaka
telefonen. 

”Vi anklagades för
våldsamt upplopp” 

– Resan till polisstationen gick
lugnt till och efter helkroppsvisi-
tation fick alla 243 gripna avlägs-
na skärp, nycklar och armband.
Därefter trycktes vi in fem och
fem i illaluktande fylleceller av-
sedd för en person. 

– Vi fick ha kvar byxor, trosor
och en tröja i cellen. Efter att ha
blivit instängda fick vi sitta i tre
timmar utan att få veta någonting.
Ingen svarade när man ringde på
larmklockan, säger Sara. 

– Under förhöret förklarade de
att vi var anklagade för våldsamt
upplopp och frågade hur vi fått in-
formation om festen, hur vi kom
dit och vad vi gjorde där, säger
Cristian och Sara.

Under ingripandet saknade fle-
ra poliser identifieringsnumret
som ska sitta synligt på hjälmar-

na, vilket kommer att göra det
svårt att åtala enskilda poliser för
övervåld.

Demonstrationen var olaglig
och några av deltagarna målade
på gatorna och eldade i oljefat.
Detta var polisens förklaring till
att man beslöt att kollektivt gripa
alla utan att ge folk en chans att gå
därifrån. 

Att polisens agerande att slå till
utan förvarning skulle innebära ett

prejudikat för framtida ingripan-
den, tillbakavisas av polisens
pressavdelning. 

Fem anmälningar mot polisens
handlande har kommit in och po-
lisens agerande ska nu utredas av
polisen i en internutredning. 

MARTIN SCHIBBYE
JOSEPH DAVIES

RKU-Stockholm

”…ungdomar och nyanlända invan-
drare, har hamnat i fattigdomsfällan
på grund av arbetslöshet och har inte
heller förmått kvala in i socialförsä-
kringssystemet”, skriver Berit And-
nor (bilden) och Susanne Eberstein.

243 fredliga ungdomar arresterades
Polisprovokation

– Att polisen uppmanade festdeltagarna att skingra sig är felaktigt. Utan någon som
helst förvarning började de fösa ihop oss. Vi fick inte reda på vad vi var anklagade för el-
ler vart vi skulle åka med bussarna, inte heller när vi skulle släppas, berättar Sara och
Cristian, som båda arresterades under gatufesten. De fick tillbringa sex respektive åtta
timmar i häktet. Under förhören anklagades de för våldssamt upplopp.

Demonstration 
mot polisbrutalitet
Lördag 25 september. Sam-
ling kl 18.30 vid Södermalms-
torg vid Slussen (samma tid
och plats som gatufesten förra
veckan). Demonstrationen
kommer eventuellt att avslutas
med en fest.


