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Kamrater! 
Jag är ytterst hedrad att vara här på min första kongress. De här dagarna har fått mig 
att känna att jag verkligen befinner mig bland själsfränder. Vi brinner av en vision att 
få tjäna samhället i en maktposition för att sedan skörda frukterna av vårt sociala 
engagemang. Vi vill ju alla att få en post där vi med små insatser kan styra samhället 
och samtidigt bli rikligt belönade 

  Men för att uppnå våra mål måste Partiet behålla Makten. Därför måste vi kraftfullt 
inrikta oss på att bedriva en politik som tillgodoser väljarnas önskemål. I linje med 
detta vill jag ge några förslag som leder till att vi får en säker väljarmajoritet. 

  Högeralliansen försöker locka väljare med att sänka skatterna så att man kan leva gott 
på sitt arbete. Detta kommer att misslyckas. Vi vet nämligen de flesta vanliga 
människor har precis samma mål som vi inom partitoppen. Man vill ha det så 
bekvämt som möjligt till största möjliga belöning. Men dagens bidragsnivåer ger 
tyvärr inte utrymme att leva ett bekymmersfritt liv. Och alla kan ju inte ingå i 
partitoppen! 

  Vi skall bemöta högeralliansens ”lev gott på ditt arbete” med ”lev flott på ditt bidrag”. 
Vi måste se till att staten ger mer än halva väljarkåren så höga bidrag att de utan 
bekymmer kan utveckla sitt eget liv. Vi måste lova att höja arbetslöshetsunderstöd 
och sjukpenning till 100% av varje människas önskade arbetsinkomst. Detta kommer 
att innebära ett lyft för folkhälsan även om sjuktalen rent statistiskt måste förbli höga. 

  Men tyvärr heter vårt parti ”Arbetarpartiet Socialdemokraterna”. Detta kan få 
väljarna att misstänka att vi trots allt vill att de skall arbeta. Ordet arbete har en 
negativ klang och ger associationer till slavarbete och underdånighet. Vi måste därför 
genast byta namn till ”Bidragspartiet Socialdemokraterna”.  

  Vi har alla möjligheter att här och nu ta ett historiskt steg. Väljarna kommer att 
belöna oss med ökad makt. Jag vill se valaffischerna: 
”Vår välfärd – din belöning” 
”Lev flott – rösta på oss” 
 

  (Partiledningen fick reda på talet i förväg och lyckades stoppa det. Den unge, 
entusiastiske partimedlemmen kommer inte att få vara med på fler kongresser. Men 
VU’s inre kärna undersöker intensivt om det inte trots allt kan gå att ta vara på den 
fantastiska idén.)  
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