Vänstern
i Vallentuna

SAMHÄLLSINFORMATION

Vänstern i Vallentuna är en del av
skriftserien Folkviljan.

Skolan ska
inte vara en
marknad

Ett inkluderande
Vallentuna för alla

Bostad är
en rättighet

FOTO: AGNES STUBER
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LEDARE

Vallentuna
behöver
Vänsterpartiet
När borgarna:
• Påstår att de satsar på
skolan, säger vi ”Nettotillskott som kompenserar för en del av
kostnadsökningen är
en minskning, inte en
ökning”.
• Säger att de vill se fler
hyresrätter och att det
ordnar marknaden, säger
vi ”Ta ert ansvar och ge
det kommunala bostadsbolaget Össebyhus direktiv att bygga flerbostadshus, med en betydande
andel hyresrätter. Det ger
ungdomar, funktionshindrade, ensamstående
och nyanlända möjlighet
till ett eget boende”.

Människors
trygghet, politikens
ansvar
Vänsterpartiet måste vara med om Sverige ska fixa
jobben, välfärden och klimatomställningen.

• Höjer lokalhyrorna för
våra föreningar, säger vi
”Låt våra föreningar bedriva verksamhet istället
för att digna under
hyresoket”.
• Säger att de enbart vill
påverka det kommunen
har rådighet över, säger
vi ” Kommunen ska skapa
goda förutsättningar för
dess invånare att göra
klimatsmarta val i sin
vardag - så utvecklar
man ett samhälle”.
Vänsterpartiet behöver dig!

Sida 3

t
e
i
t
r
a
p
r
e
t
s
n
ä
V
j
l
ä
V
m
ycket so
m
a
k
li
t
h
in rös
etyder d
matet oc
b
li
r
k
e
r
b
ö
f
,
m
n
e
b be
g 11 sept
ster för jo partiet agerar
n
ä
v
På sönda
a
t
s
nster
ens. Rö
nsion. Vä
miljonär
e
p
ig
d
r
atar!
för en vä
a bara p r
r
d
n
a
r
ä
n

Ulf Sellgren
Ordförande,
Vänsterpartiet Vallentuna

Här finns vi.
Engagera dig!

Vänsterpartiet
Vallentuna

Hemsida:
vallentuna.vansterpartiet.se

Facebook:
Vänsterpartiet Vallentuna

Bli medlem:
Vansterpartiet.se/bli-medlem

E-post:
vallentuna@vansterpartiet.se

Instagram:
vansterpartiet_vallentuna

KRÖNIKA

VÅRA KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Entlediga
det borgerliga styret

Varför kandiderar
du till valet?

Det borgerliga styret ser
budgeten som ett mål och inte
som ett medel för att utveckla
Vallentuna. Men, det duger
inte med billiga och kortsiktiga
lösningar om man vill utveckla
Vallentuna på riktigt.
– Det faktum att kostnadsökningar inte fullt ut kompenseras i kommunbudgeten innebär reella nedskärningar – varje
år. Det är då inte så märkligt att
skolorna, som exempel, har en
låg personaltäthet, bland de
lägsta för Sveriges kommuner,
och tvingas till sparbeting varje år.
För Vänsterpartiet är skatt
och övriga finansieringsmetoder medel och inte mål
– vi eftersträvar alltid sparsamhet och en budget i balans. För
att säkra skola, vård och omsorg med god kvalitet behöver
vi alltid se över vilka insatser
som är tvingande (av lagar),
vilka som är nödvändiga och
vilka som är önskvärda. Och där
måste vi ofta välja mellan att
höja skatten eller att dra ned
på kvaliteten på skolan för våra
barn och/eller vård och omsorg
för våra sköraste medborgare.
Kommunens arbete för att
motverka klimatförändringarna
innehåller mycket prat men
mycket lite verkstad.
Vallentunas plan för att minska
CO2-utsläppen ligger väldigt
långt ifrån vad som krävs för
att nå Parisavtalets mål –
Vallentuna intar där plats 272
bland Sveriges 290 kommuner.
Kommunens anställda ges inte
heller förutsättningar att göra
ett bra jobb och de svagaste
och sköraste får inte det stöd
som de behöver. Det krävs
satsningar i alla led, i kapacitet
och kvalitet.
Det är dags att entlediga det
borgerliga styret, ett styre som
skapar utanförskap och handlingsförlamning!

Styrelsen
Vänsterpartiet Vallentuna

Vi frågade våra nio toppkandidater.

Gunnar Bergström

Alkohol- och drogterapeut
– Brinner särskilt för sociala frågor,
har arbetat med missbrukare i över
40 år. Viktiga frågor att arbeta för
är social rättvisa, solidaritet och mot
rasism, ett Vallentuna för alla.

Johan Fagerhem
Lärare

– Som lärare ligger skolfrågor högt
på min agenda. Våra barn förtjänar
den bästa skolgång samhället kan
erbjuda. Utöver det brinner jag för
ett samhälle som inte kastar folk åt
sidan.

Henrik Hedman
Elektriker

– Facklig organisering och arbetsrätt är naturligt viktiga frågor för
mig, liksom miljö och klimat.

Cristina Svedberg
Tågvärd

– Jag brinner för global rättvisa och
social jämlikhet och vill vara med och
göra världen till en bättre plats. Med
början i Vallentuna.

Jelena Klemesova
Ekonom

– När de svagaste i samhället är nedtryckta blir demokrati bara ett slagord.
Vänsterpartiet kämpar för allas välfärd
och jag vill vara med i den kampen.

Ulf Sellgren
Docent

– Jag har mycket att tacka samhället för, och känner att jag vill ge
något tillbaka. Mina kärnfrågor är
skola, bostäder, klimat och teknik.

Lena Lundgren
Bibliotekarie

– Jag fortsätter att kämpa för
miljön och mot orättvisorna i samhället, sociala orättvisor, orättvisor
i skolan, mellan bostadsformer och
i tillgången på samhällsservice och
kultur.

Åsa Brunius

Elaine Gravél

– Jag är Vänsterpartist för att jag tror på
att vi tillsammans kan skapa ett rättvisare och bättre samhälle. Idag är det
för många som inte får tag på en bostad.
Vi behöver ta tillbaka kontrollen över
bostadsbyggandet.

– Min politiska drivkraft är socialism
och allas rätt till lika förutsättningar. Mina hjärtefrågor är minskade
klassklyftor, folkhälsa, och klimatsmartare boende. Ingen kan göra
allt men alla kan göra något.

Sjuksköterska

Studerande

Vänstern i Vallentuna ges ut av Vänsterpartiet Vallentuna i samarbete med Zetkin Foundation. Redaktion: Ulf Sellgren, Cristina Svedberg, Lena Lundgren, Gunnar Bergström, Jelena
Klemesova. Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. Upplaga: 14 600ex Tryck: Bold Printing Mitt, 2022.
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En sista fråga innan valet?

Funderar du på att välja vänstern
men har en sista fråga innan söndag? Scanna QR-koden med din
telefon för att chatta med oss eller
besök vansterpartiet.se

Nooshi Dadgostar:

Vi håller
det vi lovar
Vänsterpartiet behöver
vara med om Sverige ska
fixa jobben, jämlikheten
och klimatomställningen. Nooshi Dadgostar
är beredd att ta ansvar
efter valdagen.

● Varför ska man rösta på
Vänsterpartiet i valet?
– För att vi vill att politiken ska ta
tillbaka kontrollen, ta ansvar för samhällsutvecklingen. Många i Sverige ser
vad som har hänt. Samhällsservicen blir
allt sämre och i många delar av landet har
den helt avvecklats. Det är kaos i skolan.
Många barn är bestulna på sin utbildning,
på grund av det extrema marknadsexperiment Sverige har. Det skapar hopplöshet och fattigdom. Brottsligheten och
narkotikan ökar. Vårdens resurser har
minskat kraftigt sedan 1990-talet. Mycket
av de resurser som är kvar går till vinster
i vårdbolag. Mammor som ska föda barn
måste göra det under otrygga förhållanden. Föräldrar som uppfostrar sina barn i
utsatta förorter lever i rädsla för gängens

våld. Alla kan se det här. Men det är
faktiskt inte hopplöst, för precis allt det
här beror på politiska beslut. Om politiken istället tar ansvar så fattar man andra
beslut, som bygger ett starkare samhälle.

Men vill inte alla politiker ta
ansvar?
– Jag ser tyvärr inte så mycket som tyder
på det. Jag är väldigt trött på att höra
snack när det är valår om hur vi ska satsa
på välfärd, som bara är luft dagen efter
valet. Vi respekterar det mandat vi får av
väljarna. Det betyder inte att vi lovar allt
åt alla, men vi håller det vi lovar.

Vad lovar ni då?
– Om det är någonting vi har visat, så är
det att det går att vinna. Vi stod upp för
hyresgästerna och stoppade marknadshyrorna. Vi satte hårt mot hårt och såg
till att sjukförsäkringen blev bättre och
pensionerna höjdes. Vi vände hela den
politiska utvecklingen efter decennier av
marknadsexperiment och nedskärningar.
Nu gäller det höjningar för alla pensionärer, att få fart på investeringarna i
klimatomställningen och att få ordning på
svensk skola genom att avskaffa vinstjakten i skolsystemet.
Text: Jenny Lindahl

POLITIKEN I PRAKTIKEN

Visste du att?
30 år av privatiseringar och marknadsstyrning
har gjort att vi tappat kontrollen över välfärden.
Vänsterpartiet är det enda partiet som står på
vanligt folks sida.

Antal elever per
lärare på gymnasiet:
Friskolor 15
Kommunala 11

KÄLLA: SKOLVÄRLDEN 2022

”

Vi satte hårt mot
hårt och såg till
att sjukförsäkringen
blev bättre och
pensionerna höjdes.

!

Sverige har
flest fattigpensionärer i
Norden.

95 %

JA

2021 gick 95 % av kapitalinkomsterna till de 10 % rikaste.

29 750 kr

Så mycket får en riksdagsledamot för Vänsterpartiet i
lön efter skatt. Partiet har ett
system med partiskatt för
att ingen ska vilja ta ett uppdrag bara för pengarna.
Andra ledamöter får ut ungefär 44 000 kronor.

80

Arbetstiden
behöver förkortas.
Senaste gången
var 1973 – nästan
50 år sedan.

reformer

Vänsterpartiet drev igenom
mer än 80 reformer för jämlikhet när vi samarbetade med
regeringen 2014–18. Bland
dem fanns billigare tandvård,
möjlighet att ta CSN-lån för
körkort och upprustning av
miljonprogramsområdena.

KÄLLA: EUROSTAT
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DAGS ATT AGERA

1

✌

På söndag
väljer vi
Vänsterpartiet
Fyra förslag från en vänster
som håller vad den lovar
Det är bara Vänsterpartiet du kan lita på när det
verkligen gäller. Vi stoppade marknadshyror för tre
miljoner hyresgäster och såg till att en miljon pensionärer fick 1 000 kronor mer varje månad. Tack vare
Vänsterpartiet satsas det över 17 miljarder mer på
vård, skola och omsorg.
Nu går vi vidare. I valet lovar partier från Socialdemokraterna och högerut det mesta. Men det är
bara med en stark vänster som du kan veta att det
verkligen genomförs förändringar som är bra för
alla. Här är fyra av våra förslag.

80 000 nya jobb
i hela Sverige
Vänsterpartiets historiskt omfattande
paket för klimatomställning skapar
80 000 nya jobb i privat sektor. Över hela
Sverige, från norr till söder.

2

Bort med vinstjakten i skolan
Pengarna ska gå till elever och lärare istället för att bli miljardvinster till riskkapitalister. Efter valet, med en starkare vänster,
kan vi förbjuda vinstjakten i skolan.

3

Pensionärerna ska
ha mer i plånboken
Vi lyckades så sent som i våras få upp
pensionerna med en tusenlapp. Men det
räcker inte – pensionerna ska upp ännu
mer för alla pensionärer.

4

Mer personal
i välfärden
Vår skola, sjukvård och äldreomsorg ska
ha toppkvalitet för alla. Därför anställer
vi fler lärare, fler sjuksköterskor och undersköterskor, fler barnskötare
och förskollärare i välfärden istället för att
ge skattesänkningar till de rikaste.

SÖNDAG

SEPTEMBER

Den 11 september röstar vi för en vänster
du kan lita på.
En vänster som håller vad den lovar.

