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Ett Hägersten
för alla

En vänster
att lita på!
När Sverige väljer väg i valet
finns det bara ett alternativ
som står på vanligt folks
sida – Vänsterpartiet. Vi vet
att det är tillsammans vi
bygger samhället starkare,
tryggare och ser till att vardagen fungerar för dig och
alla andra.

Tillsammans återtar
vi kontrollen.

Medan de andra vill ha mer
av samma: mer av misslyckade privatiseringar och
ännu mer marknad som
sabbar välfärden ser Vänsterpartiet till att Sverige tar
tillbaka kontrollen över vår
skola, vår sjukvård och vår
äldreomsorg. Vänstern är
garanten för att miljardrullningen till riskkapitalisterna
stoppas.

Politiken
ska förändra och
förbättra
Nooshi Dadgostar lovar att fixa tryggheten för vanligt folk.
Det kräver massiva investeringar i Sverige. Investeringar för dig
och jobben, investeringar i klimatet och välfärden.
Sida 4-5

Andra lovar
– vi agerar
Vi har visat att vi är beredda
att gå långt för att förbättra
villkoren för vanligt folk. Vi
drev igenom högre pensioner,
stoppade marknadshyrorna
och förändrade sjukförsäkringen så att fler får det de
har rätt till.
SID 3

Din trygghet
är politikens
ansvar

Ta tillbaka
kontrollen från
marknaden

Ingen ska lämnas åt sitt eget
öde. Tillsammans ser vi till
att alla har ett jobb att gå
till, eller kan se fram emot
en trygg pension. Med stora
statliga investeringar ställer vi om Sverige till en grön
industrination.

Välfärden har hamnat i fel
händer och styrs alltför
mycket av vinstjakt och
affärstänkande. Vi vill att
du ska kunna lita på att du
får hjälp om du blir sjuk, att
bussen kommer i tid och att
barnen lär sig det de ska i
skolan.
SID 7
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SIDX
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Sverige behöver kraftfulla reformer och statliga
investeringar som ger nytt
framtidshopp i hela landet
och till alla. Reformer som
höjer din standard och ger
dig mer i plånboken genom
en förbättrad a-kassa,
trygghet på jobbet, pensioner och sjukförsäkring som
höjs. Genom den kraftfullaste gröna omställningen
Sverige någonsin sett, till en
grön industrination, skapas
runt 100 000 nya jobb.
Uppgivenhet gynnar högern
och rasisterna. Det går att
förändra med en vänster
du kan lita på. Valet ligger i
din hand – ge din röst till ett
parti som står upp för sina
väljare och håller vad det
lovar. Välj Vänsterpartiet.

vansterpartiet.se/
blimedlem

Här finns vi.
Engagera dig!
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Telefon:
076-1881835
E-post:
alvsjo–fruangen@vansterpartiet.se

Facebook:
Vänsterpartiet Älvsjo Hägersten
Bli medlem:
vansterpartiet.se/bli-medlem

LEDARE

Vad är din
viktigaste valfråga?

Ska fattiga betala – igen?
FOTO: VÄNSTERPARTIET BILDBANK

FRÅGA

Vänsterpartiet
Älvsjö-Fruängen

Kajsa Knutsson Fröjd
– Det absolut viktigaste och
mest förebyggande för
människors hälsa och
samhällets trygghet
och jämställdhet är bra
utbildning. Därför är
min viktigaste valfråga
att skolan ska få mer,
rättvisare och bättre
resurser.

”Världens rikaste hade kunnat använda
sina miljarder till att rädda den enda
kända plats där mänskligt liv är möjligt”

Marita Haals Skog
– Vi måste hela tiden ställa
oss frågan: hur mycket tål
vår planet? Den utsätts
för hård exploatering
av skog, mark och hav.
Vi ska inte lämna över
dagens problem till
våra barn och barnbarn!

Nowroz Hosseini
– Jag vill att unga och nyanlända svenskar ska vara
delaktiga i samhällsfrågor. Det är viktigt för
demokratin med engagemang och att allas
röster blir hörda.

Mikael Damberg
– Viktigast för mig är att
minska klyftorna i vår
kommun genom att
skapa möjligheter till
arbete på lång sikt,
för grupper som har
svårt att komma in på
arbetsmarknaden.

Medan några av världens rikaste män betalade miljarder på att tävla
om att skicka upp egna privata rymdskepp, flyttade ännu en småbonde
i Kenya med hela sin familj till det osäkra livet i storstadsslummen.
Den uttorkade jorden fick dem att slutligen ge upp.
● Medan några av världens rikaste män
betalade miljarder på att tävla om att skicka upp
egna privata rymdskepp, flyttade ännu en småbonde i Kenya med hela sin familj till det osäkra
livet i storstadsslummen. Den uttorkade jorden fick
dem att slutligen ge upp.
Medan Saudiarabiens oljebolag Aramco
rapporterar en rekordvinst på 100 miljarder
(dollar!) på ett kvartal (!) berättar FN:s klimatexperter om andra rekord i klimatförändringen,
som det sades att vi aldrig fick passera.
Medan stater och centralbanker skickar miljarders miljarder till finanssektorn, försöker ett barn
hantera sin besvikelse över att mamma inte har råd
att betala för den efterlängtade kollovistelsen.
Vi sitter fast i ett ekonomiskt system som kräver
mer av allt, där det superrika fåtalet plockar åt sig
det mesta. Klyftorna mellan fattig och rik ökar,
lön blir lån, krigstrummorna dunkar, världen
lånar pengar för att fortsätta mot den ekologiska
avgrunden.
Och de som mest förstör är samma som sitter
och räknar på hur de ska tjäna ännu mer pengar
på förstörelsen. Vilka affärsmöjligheter öppnas
när Arktis smälter, frågar de sig, medan vanliga
dödliga undrar om ens barn någonsin kommer
få uppleva en vinter.
Världens rikaste hade kunnat använda sina
miljarder till att rädda den enda kända plats där
mänskligt liv är möjligt – men drömmer om att
sticka till Mars och lämna resten av packet kvar.

Så här kan vi helt enkelt inte ha det. Människan
kan bättre. Måste kunna bättre.
Men det kräver politik på alla områden – inte att
låta vinstdrivande företag driva upp elpriser, öka
utsläppen och lämna förödelse omkring sig. Det
kräver agerande på individuell nivå men framförallt på strukturell.
Det kräver att vi ställer om transportsystemen.
Energieffektiviserar bostäder och arbetsplatser.
Investerar i järnväg. Bygger ut elförsörjningen.
Återvinner ännu mer. Minimerar industriutsläppen.
Gynnar hållbart jord- och skogsbruk. Och mycket
annat.
Nej, det är inte några unika idéer. Vi vet. Men till
skillnad från många andra partier, menar vänstern
allvar och tänker inte prioritera bort detta för att
annat kändes viktigare.
I våras lanserade Vänsterpartiet ett enormt
investeringsprogram där Sverige ska satsa 700
miljarder på investeringar i klimatomställning. LO
är inne på liknande tankegångar.
Medan högerns valrörelse går ut på småsint
svartmålning och misstro, tycker vi i
vänstern att det är dags att lyfta
blicken – till vad som behövs för
att tillsammans rädda vårt jordklot.
Gör ditt val. Kom med du också.
Mattias Håkansson

Vänstern i Älvsjö-Fruängen ges ut av Vänsterpartiet Älvsjö-Fruängen i samarbete med Zetkin Foundation. Redaktion: Mattias Håkansson, Jerome Beresford, Daniel Nilsson Brodén,
Matilda Berglund Calais, Maria Ljuslin. Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. Upplaga: 13 500 ex Tryck: Bold Printing Mitt, 2022.
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Frågor om vår politik?

Chatta med oss på Messenger
eller besök vansterpartiet.se

Tre
vänstersegrar
Vi stoppade
marknadshyrorna

Fyra förslag
som ger dig mer
i plånboken
– för ett rättvist och solidariskt Sverige
Arbetare och lägre tjänstemän drabbas värst när inflation och
”finansiell oro” driver upp priserna. Men det är inte rimligt att
de sämst ställda ska tömma fickorna för att rädda ett system
som redan gynnar ett fåtal. Vänsterpolitik ger mer i plånboken
för vanligt folk så att fler får det de har rätt till.
Bort med karensavdraget

När pandemin drabbade oss slapp
svenska folket karensavdrag vid sjukdom.
Viruset var inte välkommet på jobbet.
Nu är avdraget tillbaka.
Under samma tid ökade
de tio rikaste familjerna
i Sverige sina förmögenheter med 371 miljarder
kronor – bra att ha om
man skulle bli lite krasslig. Vi övriga har
att välja mellan lägre lön eller att smitta
våra arbetskamrater när influensan slår
till. Norge, Danmark och Finland praktiserar inte karensavdrag vid sjukdom. Den
svenska regeringen har begravt frågan
i en utredning som ska vara klar hösten
2023. Vänsterpartiet vill avskaffa karensavdraget nu.

1

Sex timmars arbetsdag
är lösningen

Det har gått ett halvt sekel sedan Sverige
senast sänkte arbetstiden. Sedan dess har
det endast gjorts tidsbegränsade försök
att sänka arbetstiden ytterligare. Men

vi vet att försöken ledde till friskare liv
och bättre verksamhet. Vänsterpartiet
vill göra verklighet av kraven på en sex
timmars arbetsdag med
bibehållen lön. Under tre
års tid ska staten betala
för den på ett arbetsställe i
varje kommun och region.
Det kan ske inom barnomsorg eller äldrevård, men även på större
arbetsplatser som sjukhus. Samtidigt bör
staten utreda en arbetstidsförkortning för
hela arbetsmarknaden.
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Pension att leva på

Välavlönad, heltidsarbetande och frisk.
Så lyder koden för att få en pension att
leva på. För en miljon pensionärer, varav
åtta av tio är kvinnor,
krävs däremot garantitillägg för att få ekonomin
att gå runt. Så ser Nordens
mest ojämlika pensionssystem ut. Regeringens
uppgörelse med Vänsterpartiet jämnar ut
skillnaderna. I snitt får en miljon pensionärer 750 kronor mer i månaden, den
fattigaste hälften 1 000 kronor. I höger-
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partiernas motförslag smetas extraslantar
ut över alla pensionärer – även till högavlönade – medan många arbetare får ut
under 50 procent av sin slutlön i pension.
Vänsterpartiet vill höja pensionerna, inte
pensionsåldern. En värdig ålderdom ska
inte vara beroende av ett långt och friskt
liv.

Trygg arbetsmarknad

Med hjälp av fri arbetsinvandring dumpar företagen lönerna, och med hjälp av
Centerpartiet urholkar regeringen tryggheten på arbetsmarknaden.
Vänsterpartiet kräver
att all arbetskraft som
arbetar i Sverige ska ha
en lön man kan leva på,
och en lag som skyddar
mot godtyckliga uppsägningar. För detta
krävs bland annat att olika myndigheter
samverkar mot kriminella arbetsköpare,
och fler – inte färre – trygga jobb. Det
innebär nej till osäkra visstidsanställningar och hyvling, arbetsgivarnas försök
att sänka antalet arbetstimmar utan att du
får en krona i ersättning. ■
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Trots att många hyresgäster
redan hade svårt att klara
ekonomin under coronapandemin 2021, ville regeringen
och deras samarbetspartier
ge bostadsföretagen rätt
att höja hyrorna utan förhandling. Det skulle innebära
chockhöjda hyror. Vänsterpartiet var från början
tydliga med att vårt stöd till
regeringen hängde på att
marknadshyror inte infördes.
Vi stod vid vårt ord – och
regeringen tvingades backa.

Vi förbättrade
sjukförsäkringen
I förhandlingarna om höstbudgeten 2021 fick Vänsterpartiet igenom de största
förbättringarna i sjukförsäkringen på ett årtionde. Garantinivån i sjukersättningen
höjdes med tusen kronor
och den extra skatt som den
med sjukersättning betalat
togs bort. Det blev enklare
att få sjukpenning, även för
den som inte orkar jobba
fram till pensionsåldern. I
vårt Sverige ska ingen lämnas efter.

Vi höjde
pensionerna
I samband med statsministeromröstningen hösten
2021 ställde Vänsterpartiet
ett krav på mer pengar i
plånboken för de sämst
ställda pensionärerna.
Resultatet blev garantitillägget, ett reformförslag
som i slutänden ledde till att
riksdagen beslutade om den
största höjningen av pensionerna i modern tid. Så visar
vi respekt för dem som slitit
ett helt liv.
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Det är inte någon
naturlag att välfärden ska bli sämre hela
tiden, det beror helt
på politiska beslut.
Vi måste ta tillbaka
kontrollen över skola,
vård, omsorg och
infrastruktur.

Ett starkare
samhälle ger tryggare
människor
De senaste trettio åren har det svenska
samhället blivit svagare. Det märks på
akutmottagningarna där köerna ringlar
långa, det märks på skolornas sjunkande
resultat och det märks när nyheterna
rapporterar om en ny skjutning. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar
tänker bygga det starkt igen.
4

● – När jag växte upp fanns det ett samhälle att falla tillbaka på. Mina föräldrar
kom hit som flyktingar och fick jobb
inom vården. Vi hade ont om pengar, men
vi behövde aldrig känna oss otrygga. Vi
kunde lita på Sverige, det tror jag inte
att alla känner att de kan idag, berättar
Nooshi.
Men vad är det som har hänt,
vad är annorlunda nu?
– Det som har hänt är att politiken sålt ut
välfärden och tryggheten till marknaden
och stora koncerner. Den där grundtryggheten som den starka svenska välfärden

gav är borta. Skolorna drivs för att tjäna
pengar istället för att ge utbildning.
Vården har man privatiserat, sålt ut och
underfinansierat, så att mindre och mindre pengar finns till läkare och undersköterskor. Skulle vi bli sjuka eller arbetslösa
kan vi inte vara säkra på att ersättningen
går att leva på. Behöver vi en plats på BB
kan vi inte vara säkra på att det finns en
ledig, behöver vi en ambulans kan vi inte
vara säkra på att den kommer i tid. Vi kan
inte lita på att skolan har resurser nog att
ta hand om våra barn, unga vuxna kan
inte flytta hemifrån för att det är sådan
bostadsbrist. Det är inte någon naturlag

Pandemin visade på bristererna i välfärden. Vänsterpartiet
vill bygga samhället starkt igen.

att välfärden ska bli sämre hela tiden, det
beror helt på politiska beslut. Vi måste
ta tillbaka kontrollen över skola, vård,
omsorg och infrastruktur. Det fungerar
inte att ge mindre och mindre pengar till
verksamheter som dessutom ska ge en
allt större andel av de pengarna till privata bolagsvinster. Det har slagit sönder
välfärden och skapat otrygghet.
Vad gör en sådan otrygghet med
ett samhälle?
– När människor ser politiker lova att allt
ska bli bättre, samtidigt som saker hela
tiden tas ifrån dem, då försvinner hoppet
och tron på att politiken ska bygga ett
starkare Sverige.
Jag tror att det här uppsvinget som
högerextrem politik har haft beror mycket
på just det. I ett starkt samhälle, där
folk känner trygghet och framtidshopp,
vågar man hjälpa och ta hand om andra
människor. I ett svagt samhälle däremot,
där människor känner att saker hela tiden
tas ifrån dem, där blir man misstänksam,
avundsjuk och slår vakt om sina egna
privilegier. Jag tror att en stark välfärd
och trygghet på arbetsmarknaden är en
bra medicin mot rasism och främlingsfientlighet.
Hur tänker du att Vänsterpartiet
ska återuppbygga ett starkt
samhälle?
– Det senaste året har vi fått igenom en
rad reformer som har handlat om att göra
livet enklare och tryggare för vanligt
folk. Vi stoppade marknadshyrorna så att
Sveriges tre miljoner hyresgäster skulle
slippa hyreshöjningar på femtio procent.
Vi tvingade in en förbättrad sjukförsäkring i regeringens budget. Det betyder att
den som är sjukskriven kan räkna med
upp till 2 000 kronor extra varje månad.
Vi satte pensionerna på agendan igen
när vi förhandlade fram garantitillägget.
Nu kan Sveriges pensionärer se fram
mot en riktig pensionshöjning, inte bara

några tior, för
första gången på
riktigt länge. Det
som nu behöver
göras är ganska
självklart. Se till
att våra skattepengar
går till en trygg och bra
skolgång för alla Sveriges
barn, istället för vinster i utländska
investeringsbolag. Investera i energiförsörjningen. Ta tillbaka kontrollen över
vård och omsorg.
Men säger inte alla partier att de
vill förbättra för folk?
– Jo, så är det så klart. Men tittar man
på vad de andra partierna faktiskt har
åstadkommit så fattar man ganska fort
hur mycket det är värt. I tjugo år minst
har alla partier lovat mer pengar åt de
fattigaste pensionärerna, men ingenting hände innan vi tvingade fram det.
Socialdemokraterna har pratat om att
stoppa marknadsskolan i tio år och inget
har hänt. De har lovat klimatsatsningar,
de har lovat jobb, men ingenting har
hänt. De flyr från sitt ansvar och väljer att
överlåta makt och ansvar till marknaden.
Men det är vi politiker som har makten
att förändra saker, och den måste vi våga
använda. Där har du skillnaden mellan
Vänsterpartiet och andra partier; vi vill ta
ansvar, vi vill visa vägen framåt, vi vågar
investera. De andra verkar nöjda med att
bara åka med dit marknaden styr.
All politik just nu utspelar sig i
skuggan av klimathotet. Hur vill
Vänsterpartiet ta itu med det?
– Jag vill att Sverige ska bli ett föregångsland i klimatarbetet. Det betyder att
vi ska sänka våra egna utsläpp, men det
betyder också att vi ska gå före och visa
resten av världen hur en grön omställning går till. Vi ska satsa på att bygga
ut lokaltrafiken och järnvägarna för att
sänka klimatpåverkan, men också på att

byta ut alla fossildrivna fordon
till eldrivna. Vi
vill helt stoppa
försäljningen av
fossildrivna bilar
redan 2025. Industrin
måste också elektrifieras
så att Sverige kan producera
allt fossilfritt stål och betong som
kommer behövas när resten av världen
ska ställa om och bygga klimatsmart.
För att det här ska bli verklighet har vi
föreslagit ett rekordstort omställningspaket på 700 miljarder kronor som ska
gå direkt till investeringar i klimatomställningen. Det fungerar inte med små
försiktiga förändringar och tro att det
ska kunna göra skillnad för klimatet. Det
måste till riktiga investeringar nu om vi
ska kunna leva kvar här på planeten, och
det är politiken som måste stå för dem.
Du tror starkt på politikens
möjlighet att förändra?
– Ja det gör jag verkligen, jag har upplevt det själv. I trettio år nu så har både
Socialdemokraterna och högerpartierna
fattat beslut som har förändrat Sverige
till det sämre. De har reat ut vår välfärd till riskkapitalister, låtit vården och
skolan förfalla, tillåtit bostadsbrist och
segregation. Det värsta är att det verkar
som att många människor har tappat
tron på att saker kan vända till det bättre,
kanske till och med tappat framtidstron
lite grann. Men precis som man kan fatta
politiska beslut som gör samhället sämre
så kan rätt politik göra Sverige bättre
igen. Jag är helt övertygad om att vi kan
återuppbygga ett starkt samhälle, bara vi
politiker vågar göra investeringarna och
reformerna som krävs. På artonhundratalet fanns det inget Folkhemssverige, vi
fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och
det ska vi också.
Text: Martin Thåström

tre politiska
förslag
1. Ta tillbaka kontrollen över
vård, skola, omsorg och
infrastruktur
2. Bygg ut kollektivtrafiken
över hela landet
3. Klimatinvesteringar på
700 miljarder ger 80 000
nya jobb över hela landet

Fem
saker
Vänsterpartiet
vill göra
1
Investeringspaket för klimatet. Vi måste bekämpa klimatförändringarna tillsammans. Vi
vill se ett statligt investeringspaket för klimatet på 700 miljarder. Det skulle göra skillnad
på riktigt – samtidigt som det
skapar jobb och gör människors vardagsliv bättre när järnvägar byggs ut och bostäder renoveras.

2
Avskaffa karensavdraget.
Karensavdraget slår hårt mot
vanliga människors ekonomi.
Det innebär också att många
går till jobbet sjuka och smittar
andra. Pandemin visar tydligt
varför karensavdraget måste
tas bort.

3
Höj pensionerna. Sveriges
pensionärer har stått tillbaka
länge nog. Vi höjer inkomstpensionerna för alla genom att
använda de resurser som redan
finns i pensionssystemet. Det
ska kännas tryggt att bli äldre i
Sverige.

4
Ta tillbaka kontrollen över
välfärden. Marknadsexperimentens tid är över. Varje krona
som går till skolan ska stanna
i klassrummet, inte plockas ut
som vinst av ägarna. Vård ska
ges efter behov och ingen ska
kunna smita före i kön.

5
Bygg hela Sverige starkare.
I dag är stora delar av Sverige
bortglömt av politiken: landsbygden, storstädernas förorter,
bruksorter. Vi föreslår investeringar som ger jobb och framtidshopp. Du ska ha tillgång till
en fungerande välfärd oavsett
var du bor.
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6 miljarder
KRÖNIKA

Väl färd
Som ung har man gärna bilden
av att livet kommer vara en
resa som blir bra, bara man gör
det man ska. Alltså, se till att
skaffa en utbildning, bli bra på
något, var en bra människa – så
kommer det lösa sig med jobb,
bostad, kompisar och familjeliv. Sen går det bara uppåt.
Det är förstås helt sant att
utbildning är ett måste, och att
ha bra vänner är ovärderligt.
Men det är inte sant att livet
bara fortsätter. Ibland går det
nedåt. Man går på smällar – en
dag kanske det kommer någon
och säger att det där inte passar
in i företagets övergripande
strategi. En dag bara rasar
kärleken samman och en måste
flytta. Du kan, som jag, plötsligt
bli diagnosticerad med diabetes.
Negativkonsulterna på högerkanten menar att motgångar
beror på ens egna val, ”deras”
dåliga karaktär till skillnad från
”oss” skötsamma. Positivkonsulterna fokuserar också på
ens attityd, och säger att jobbstress löser sig med mer yoga
och mindfulness hellre än att
chefen anställer fler kollegor.
Den som går på en smäll
behöver vänner, behöver stöd
och att inte bli ruinerad på
köpet. Samhället kan åtminstone hjälpa till med att
mildra smällen ekonomiskt
– vilket ger chansen att resa sig.
Själv har jag varit arbetslös
flera gånger trots jättebra
meriter. Tack vare fack och
a-kassa kunde jag ägna mig åt
att söka nytt jobb.
Tack vare billig sjukvård,
gratis diabeteshjälpmedel och
fantastisk vårdpersonal kan jag
hantera min diabetes. Utan att,
som i USA, tvingas välja mellan
att köpa insulin eller mat åt
familjen.
Och nu är jag åter en vit medelålders man som har det hyfsat
och tjänar över snittet. En sån där
som borde rösta på Moderaterna?
Misstänkliggöra arbetslösa och
tala om bidragstak?
Nej, aldrig i livet. Jag vet ju att
den som gått på smällar idag
likaväl kan vara jag imorgon. Vi
behöver alla hjälp till en bra resa
genom livet – ett samhälle för
väl färd.

Mattias Håkansson
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6 miljarder fick de som har det bäst
ställt dela på i RUT-avdrag 2020. En
omfördelning från fattiga till rika.
Från bruksorter och landsbygd till
Stockholms rika kranskommuner.

Hade pengarna istället använts för
allas bästa hade vi kunnat anställa
13 500 undersköterskor i äldreomsorgen eller 10 500 lärare i våra
grundskolor.

Fem vägar till ett
bättre Stockholm
Den 11 september är det val till kommun, region och riksdag.
Här är några saker som Vänsterpartiet vill efter valet – i vår
stadsdel och i Stockholm. Välkommen in på vår hemsida eller
kontakta oss för att veta mer.
● Stoppa nedskärningarna i
välfärden
Kommunens verksamheter tvingas årligen
till besparingar genom det som kallas
generell effektivisering – en automatisk
nedskärningsmekanism. För personalen
och för användarna betyder det sämre
kvalitet och mer stress. År efter år.
Vi i Vänsterpartiet vill satsa på välfärden i Stockholm - inte spara in på den!
Stoppa ombildningarna
– folk ska ha råd att bo
Den blå-gröna majoriteten i Stockholm
politik har drivit på för ombildningar
i hög takt och ännu fler väntar. Men
bostadsbristen kvarstår och hyrorna bara
stiger.
Tack vare att hyresgästerna kämpat
emot på flera håll, exempelvis i
Västertorp, har flera av dessa planer
stoppats. Bra, tycker vi. Allmännyttan är
stockholmarnas gemensamma egendom.
Hyresrätten måste försvaras – inte
säljas ut.
Ta tillbaka kontrollen över skolan
Marknadsexperimentet i skolan måste få
ett slut. Samhället har tappat kontrollen
över en av sina viktigaste verksamheter. Resultatet är glädjebetyg, rovdrift

på skattemedel, ökad segregation – helt
enkelt sämre undervisning till högre
kostnad.
Vänsterpartiet vill särskilt satsa på
skolan med exempelvis mindre klasser,
fler lärare, ökade satsningar på elevhälsan och ge kommunen rätt att neka en
skolplacering när inte elevunderlaget är
tillräckligt.
Skolan ska fokusera på elever och
lärande – inte vinst.
Ta tillbaka kontrollen över välfärden
I snart 30 år har vi sålt ut välfärden till
privat vinstdrift. Resultatet förskräcker,
vare sig det handlar om fusk inom hemtjänsten, utslitna undersköterskor eller
tåg som står stilla. Vi behöver få tillbaka
kontrollen över välfärden igen.
Den blågröna majoriteten i Stockholm
har sålt ut kommunala verksamheter och
fastigheter i sällan skådad takt, trots att
resultatet blir dyrare för stockholmarna.
Bland annat har man sålt Västbergaskolan, Brännkyrkahallen och
Gubbängsskolan, och om Moderaterna
får bestämma kommer nästa mandatperiod kantas av ännu fler privatiseringar
på alla områden.
Vi har fått nog. Gemensam verksamhet
är till för medborgarna – inte för aktieägare.

Trygghet skapas av tillit
Alla vill känna sig trygga i sin stad och i
sina liv. Men hur? Den blågröna majoriteten har lagt mångmiljonbelopp på
ordningsvakter och kontroll.
Det kan på kort sikt öka känslan av
trygghet, men i längden är det bara med
trygga ungdomar, delaktiga medborgare
och människor med framtidstro som
tillsammans kan göra staden bättre.
Därför vill vi satsa på verkligt trygghetsskapande – skola och socialtjänst,
välvårdade centrum, parker och grönområden, tillgång till vettiga fritidsaktiviteter
för unga, lokala idrottssatsningar och
tillgängliga mötesplatser.
Maria Ljuslin

Träffa oss i Fruängen
Sjukvården i Stockholm
går på knäna. Barnmorskor
som protesterar. Sjuksköterskor som säger upp sig.
Chefsläkare som avgår för
att man inte kan ta ansvar
för patientsäkerheten.
Och en pandemi som
gjorde saker ännu värre.
Men det behöver inte vara
så här. Den 20 augusti
klockan 13.00 kommer
Vänsterpartiets sjukvårdspolitiker Jonas Lindberg till
Fruängens centrum för att
prata om vårdkrisen och
varför vi Stockholmare förtjänar bättre än prvatiseringar och Irene Svenonius.
Välkommen!

Över 1 miljon

Så många pensionärer får upp
till 1000 kr mer i månaden med
“Nooshitillägget”, Vänsterpartiets
höjning av garantipensionen.

FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON

På vanligt folks sida
– även nästa 100 år
Att härska genom att söndra, är maktens äldsta trick. Det handlar om att få
människor att sluta känna samhörighet med varandra. Möjligheterna är många, för
den som vill splittra människor som egentligen hör ihop. Allt som behövs är att mata
på med tankefigurer om att ”de” är något helt annorlunda än ”vi”.

Två frågor till
Birgitta Sevefjord
Vi tror inte heller på högerns uppdelning av människor i närande och
tärande, produktiva och parasiter. Vi vet
att vem som helst – alltså vem som helst,
även du – riskerar att från ena dagen till
den andra gå från frisk och arbetsför till
sjuk eller arbetslös. Därför kämpar vi
för vettig sjukvård för alla, inte bara de
som har råd. Därför kräver vi fungerande
trygghetssystem. Det gör vi inte för ”de”
som är sjuka utan för ”oss” som en dag
kan bli sjuka.

Illustration av Jerome Beresford. Inspirerad av ett ordspråk.

● – Detta är saker som den svenska
högern har gjort i decennier. Fått folk att
titta snett, se varandra som hot. Kristna
som misstror muslimer. Svenskar som
tycker att invandrare är ett hot. Invandrare som tänker att svenskar är rasister.
Löntagare som tänker att sjukskrivna
och arbetslösa är fuskare och parasiter.
Storstadsmänniskor som tycker att folk i
glesbygden är outbildade och hopplösa, och landsorten som
tänker att storstaden består av verklighetsfrånvända besserwissrar.
Moderaterna pratar om bidragsfusk
men menar aldrig fuskande företagare.
Centern pratar inte om de rikas skatteflykt. SD larmar om brottslighet men
säger inget om mängden dömda brotts-

lingar i de egna leden.
De riktar inte sin misstro mot sina egna
– utan nedåt. Och när samhörighetskänslan slagits sönder, är det enkelt att
gå fram med förslag riktade mot ”dem”
- alltid i illusionen om att det inte drabbar
”oss”.
Att härska genom att söndra.
Vänsterpartiet har alltid stått på de
mångas sida. Och då handlar det inte om
vem man är, utan ens behov och rättigheter som människa och medborgare.
Svart eller vit? Alla har rätt till fortfarande trygga arbetsvillkor och en lön att
leva på. Kristen eller muslim? Alla ska
ha chansen till utbildning och att barnen
får en framtid att hoppas på. Hetero eller
homo? Alla behöver en bostad som man
har råd med.

Medan högern föreslår hårdare straff,
kämpar vi för högre pensioner.
Medan högern vill ha mer godtyckliga
utvisningar, kräver vi stopp för marknadshyror.
Och det är här som den egentliga
höger-vänsterskalan går. Så har det sett
ut i 100 år och så kommer det se ut nästa
100 år. I högerns värld sparkar man
nedåt, och vanligt folk slåss om smulorna
som blir kvar efter rikemännen tagit sitt.
I vänsterns värld kräver vi av dem
däruppe att alla får vara med och dela på
kakan. ■

Varför bråkar Tantpatrullen
om pensionerna, Birgitta
Sevefjord?
– Därför att vi har ett orättfärdigt pensionssystem som
måste skrotas. Dagens pensionssystem skapades i slutet
på 90-talet. Tidigare låg de
bästa femton åren till grund
för pensionen. I dag gäller alla
arbetade år.
– Detta missgynnar framför allt kvinnorna, som har en
lägre lön för de jobb de utfört,
och inget alls för sitt obetalda
arbete i hemmet, säger Birgitta
Sevefjord.
Hur har det kunnat bli så här?
– Allt ansvar läggs numera på
dig som individ. Det är upp till
dig, dina aktieval, det yrke du
haft eller hur din hälsa varit
om du ska få en trygg pension.
Samhället drar sig undan sitt
ansvar. ■

”Vänsterpartiet
har alltid stått på
de mångas sida”
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