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BOHUS. Socialdemo-
kraternas seniorutskott 
hade tagit initiativet till 
Aleträffen.

Partiets gruppleda-
re i riksdagen, Tomas 
Eneroth, var eftermid-
dagens huvudperson.

– Vi utjämnar orättvi-
sor i samhället och tän-
ker fortsätta med det.

Duon Thorsten & Kent 
inledde med en stunds musi-
kalisk underhållning i väntan 
på att Tomas Eneroth skul-
le anlända Bohus servicehus. 
Senast som Eneroth besökte 

platsen var för några år sedan 
då Socialdemokraterna satt i 
opposition och Alliansen re-
gerade.

– Vad har hänt sedan 
dess och vilka är de hetaste 
politiska frågorna idag? Jo, 
när jag var här förra gången 
hade vi en statsminister som 
tyckte att man skulle arbeta 
upp till 75 års ålder och då 
hade vi också pensionärer 
som betalade högre skatt än 
en löntagare. Systematiskt 
försökte Alliansen att ändra 
den svenska modellen vilket 
innebar att vi fick större klyf-
tor. Den förra regeringen 
ville inte investera i bostäder, 
inte i infrastruktur och inte 
i utbildning, sade Eneroth 
som var rejält taggad denna 
onsdagseftermiddag.

Tomas Eneroth riktade 
stark kritik mot hur Fredrik 
Reinfeldt (M) och hans kol-
legor i Alliansregeringen lät 
leda landet, inte minst gällde 
det sjukförsäkringsfrågan.

– Jag har alltid hävdat att 
du inte blir friskare för att du 
är fattig. Jag är väldigt glad 
över den förändring som 
trädde i kraft den 1 februari 
i år och som innebär att vi 
tagit bort den bortre tiden i 
sjukförsäkringen. Det inne-
bär att Sverige blir mer med-
mänskligt.

Sympatisörerna var 
många i lokalen och de app-
låderade Tomas Eneroths 
tydlighet och innehållet i 
hans anförande.

– När vi sitter här och hör 
det du säger så inser man att 

alla borde vara socialdemo-
krater, men sådan är ju inte 
verkligheten. Vi har tappat 
väljare på senare år. Hur ska 
vi vända den trenden, undra-
de Thor Eliasson som jobbat 
aktivt för Socialdemokrater-
na på lokal nivå under många 
år.

– Det ska till självrannsa-
kan. Vi måste bli bättre på 
att föra fram vårt budskap 
och bli tydligare med att ta 
de ideologiska konflikterna, 
svarade Eneroth och fort-
satte:

– Sedan tror jag faktiskt 
att resultatet är det viktigas-
te, vad vi levererar. Rättvisa 
och solidaritet är ord som 
aldrig blir omoderna.

Gruppledaren i riksdagen, Tomas Eneroth, talade i Bohus service-
hus på det möte som Socialdemokraternas seniorutskott bjudit in 
till.Det tidigare regionrådet Gert-Inge Andersson medverkade på 

mötet.
Den musikaliska underhållningen svarade Thorsten & Kent för.

Tomas Eneroth (S) på plats i Bohus:

Vi utjämnar orättvisor 
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