
Ett Örebro  
för alla 

Lär känna våra 
kandidater
Vilka frågor är viktigast  
för våra lokala företrädare?  
Läs mer om våra topp 
10-kandidater till kommun-
valet i Örebro. 

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 6–7 vansterpartiet.se/ 
blimedlem

När Sverige nu väljer väg 
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 var-
dagen fungerar för dig och 
alla andra.
 Sverige behöver kraft-
fulla 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 och 
trygghet på jobbet, pensio-
ner och sjukförsäkring som 
höjs. Genom den kraftful-
laste 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.

En vänster 
att lita på!

F
O

T
O

:  
A

G
N

E
S

 S
T

U
B

E
R

SID 5

Välfärden ska tillhöra alla.”

Martha 
Wicklund

Cristian 
Rehn Janowicz

”Örebro ska vara det givna valet 
för alla att vilja bo och leva.”

”Superviktigt att vi minskar 
utsläppen rejält.”

Linn 
Josefsson
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Vänstern 
i Örebro

SAMHÄLLSINFORMATION

Vänstern i Örebro är en del  
av skriftserien Folkviljan.
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Här finns vi.
Engagera dig!

Vänsterpartiet Örebro
Slottsgatan 13A, 703 61  Örebro

Telefon:
076-7705030

Hemsida: 
orebro.vansterpartiet.se 

Facebook:
Vänsterpartiet Örebro kommun

Instagram:
orebrovanstern

Bli medlem: 
vansterpartiet.se/bli-medlem

LEDARE

Elin, Centralt Örebro 

– Min viktigaste valfråga 
är mindre barngrupper 

i förskolan. Förskolan 
har ett superviktigt 
uppdrag att ge alla 
barn en god start i 
livet, därför måste 

personalen ges förut-
sättningar för att klara 

detta.

Mohammed, Oxhagen  
Örebro

– För mig är det före-
byggande arbetet i 
helhet viktigt, där har 
skolan en jätteviktig 
roll. Jag vill se en jäm-
lik skola där alla barn 

har samma möjligheter 
oavsett var i Örebro de 

befinner sig. 

Isabelle, Hällabrottet   

– Vikten av ökade resur-
ser till främjande och 

förebyggande sam-
hällsinsatser. Att 
tidigt sätta in stöd 
och skydd för barn  
i utsatthet, samt 

arbetet för en solida-
risk, antirasistisk och 

jämlik välfärd.

Tore, Garphyttan 

– Stoppa marknad-
iseringen av 
välfärds tjänster! 
Våra skatter ska 
inte hamna i  
miljardärernas  

skatteparadis.

FRÅGA 4
Vilken är din  
viktigaste valfråga?  

●  Allt fler börjar se kopplingen mellan vänster-
politik fungerande välfärd. Det svenska folket har 
sett konsekvenserna av välfärdskrisen och förstått 
att välfärden är viktig och måste få kosta. Väl-
färden måste fungera och finnas till för alla, den 
är ryggraden i vårt samhälle. Vänsterpartiet vill 
bygga ett starkare samhälle där alla kan leva sina 
liv med både trygghet och framtidstro – oavsett 
vilka vi är och var vi kommer ifrån.  

Vi har sett hur personalen inom äldreomsorgen 
fått mindre tid med de gamla när tjänster dras in 
för att kommuner behöver spara. Vi har sett sche-
man försämras och stressen öka. Vi har sett lärare 
som tvingas bita ihop för att ensamma hålla allt 
flytande när elevassistenter dragits in. Vi har hört 
nödrop från akutmottagningarna runt om i Sverige, 
där anställda inte hinner ta hand om svårt sjuka. 

Vänsterpartiet har intagit en ny roll och flyttat 
debatten till att handla om pensioner, levnadsom-
kostnader, bostäder, sjukförsäkring och vinster i 
välfärden. Det är viktigt att komma ihåg att det är 
politiska beslut som skapat exempelvis segregatio-
nen, vårdkrisen och elbristen. Det är därför möjligt 
att ändra denna inriktning genom politiska beslut. 
Politiken måste ta tillbaka kontrollen över det som 
är viktigt för samhället och folket.

Vänsterpartiet har visat att vi är ett parti att lita 
på. Socialdemokraterna gick till val 2018 på att 
inte införa marknadshyror, ett löfte som de bröt. 
Vänsterpartiet var tydliga med att vi skulle fälla 
regeringen om de införde marknadshyror, men 
de struntade i våra krav och vi fällde regeringen, 
precis som vi sagt.

Vi kommer aldrig mer ge vårt passiva stöd till en 
regering som inte förhandlar med oss. Sedan förra 
sommaren har vi stoppat marknadshyrorna och 
genomfört den största förbättringen av sjukförsäk-
ringen på decennier. Vi har höjt pensionerna för 
de sämst ställda pensionärerna och visat att vi tar 
politikens ansvar på allvar. 

Jag ser fram emot den här valrörelsen och hoppas 
att Vänsterpartiet kommer att växa rejält, då kan vi 
få igenom ännu mer riktigt bra vänsterpolitik som 
gynnar vanligt folk. I den rörelsen behöver vi vara 
många som hjälps åt. Alla krafter behövs, din med! 

Elisabeth Nilesol
Valsamordnare Vänsterpartiet Örebro

Vi behövs nu!
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●  – Man har talat om Amazon som en 
främmande fågel, säger Julia. Men jag 
får höra liknande berättelser från svenska 
företag om osäkra anställningar och 
stress.

Hon tar ett par exempel på skandaler 
som avslöjats på Apotea och Zalando. Det 
senare företaget finns med i hennes bok, 
just som illustration av att det inte bara 
handlar om Amazon. Amazon spelar ändå 
i en egen division, ett globalt företag med 
ambitionen att, som någon säger i Julias 
bok, inte bara dominera marknaden, utan 
att vara marknaden. 

– Amazon är speciella eftersom de 
utvecklar teknik som också andra företag 
använder. Det, och deras insamlade data, 
ger dem en närmast monopolliknande 
ställning inom internets infrastruktur.

Även om man får veta mycket om företa-
get Amazon så fokuserar Julia Lindbloms 
bok på de hundratusentals som jobbar åt 
företaget. Hon har intervjuat ett antal i 
flera länder och det är ingen vacker bild 
som träder fram. Oavsett om det handlar 
om rena lagerjobb eller om transporterna 
ut till kunder så handlar det om press, 
stress, robotisering, osäkra anställningar 
och folk som får sparken för att de 
drabbats av skador. Eller bara pro-
testerat mot orimliga villkor. Allt 
under Amazons leende logga och 
”vi är som en stor familj”-filosofi.

Företaget har gått så långt att 
man anlitat en detektivbyrå för att 
kartlägga och förebygga facklig 
verksamhet. Nyligen har anställda 
dock lyckats bilda en fackförening i 
New York – den första. Och så finns 
den internationella gräsrotsrörelsen 
AWI, Amazon Workers International, 
grundad bokstavligt talat på lager-
golvet.

– Det krävs internationellt samarbete 
om man ska lyckas fackligt, säger Julia 
Lindblom. Det är viktigt att se hur det 
fungerar i andra länder.

Så är då Amazon ett hot mot den så 
kallade svenska modellen (som fått en hel 
del törnar på sistone)?

– De spelar absolut 
roll. Just nu har de inte 
lyckats så väl, men om 
de växer kan de skruva 
upp tempot. Bezos och 
Amazon framhåller 

ofta ten av långsiktighet. Samtidigt kan 
många arbetsmiljöproblem kvarstå trots 
kollektivavtal, och anställda med osäkra 
anställningar som jag intervjuar vågar inte 
protestera eller organisera sig fackligt.

Julia Lindblom har på sätt och vis kom-
mit till rätt stad för denna en av hennes 
första föreläsningar om boken – även 

om Amazons hittills enda svenska lager 
finns i Eskilstuna. Örebro är nämligen ett 
logistiskt nav med ett tjugotal stora lager. 
Och, säkert delvis som en följd därav, när-
mare trettio bemanningsföretag. Mängden 
företag förvånar henne inte.

– Zalando hade minst fyra olika 
bemanningsföretag inne på sitt lager.

Text: Jan Pargell

Nätjättarnas  
framgång  
– arbetsvillkorens  
undergång? 

FestiVAL med 
Nooshi

Lördagen den 10/9, dagen innan valet, anordnar 
Vänsterpartiet Örebro en FestiVAL. Det blir  
en härlig folkfest och vi utlovar ansiktsmålning, 
popcorn, fika och massa bra livemusik. Men 

framförallt har vi fått äran att presentera  
Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. 
Hon kommer och pratar om valet och varför  
Vänsterpartiet är rätt parti att rösta på. Vi ses där! 

Amazon till Sverige – är det så stor förändring i branschens arbetsvillkor egentligen?
Den frågan ställer sig journalisten Julia Lindblom när hon föreläser på ABF i Örebro. 
Hon har skrivit om gig-ekonomins osäkra jobb och skildrar verkligheten bakom 
nätjätten i boken Amazon bakom framgången.

Tre 
vänster-
segrar
Vi stoppade  
marknadshyrorna
Trots att många hyresgäster 
redan hade svårt att klara 
ekonomin under coronapan-
demin 2021, ville regeringen 
och deras samarbetspartier 
ge bostadsföretagen rätt 
att höja hyrorna utan för-
handling. Det skulle innebära 
chockhöjda hyror. Vän-
sterpartiet 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 höst-
budgeten 2021 fick Vänster-
partiet igenom de största 
förbättringarna i sjukförsäk-
ringen på ett årtionde. Ga-
rantinivån 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 läm-
nas efter.

Vi höjde  
pensionerna
I samband med statsminis-
teromröstningen hösten 
2021 ställde Vänsterpartiet 
ett krav på mer pengar i 
plånboken för de sämst 
ställda pensionärerna. 
Resultatet blev garanti-
tillägget, ett reformförslag 
som i slutänden ledde till att 
riksdagen beslutade om den 
största höjningen av pensi-
onerna i modern tid. Så visar 
vi respekt för dem som slitit 
ett helt liv.

Julia Lindblom, journalist och författare, har samlat röster inifrån 
megaföretaget Amazon.
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Nej till 
delade turer

I 67% av Sveriges kommuner finns ”delade 
turer”, d.v.s. arbetspassen delas upp under 
dagen. I en tredjedel av kommunerna så ökar 
dessutom de delade turerna. Majoriteten är  
kvinnor i arbetaryrken. Vänsterpartiet driver 

på för att man har en sammanhållen arbetstid. 
Ingen ska tvingas till uppdelade arbetsdagar med 
långa obetalda avbrott.

Förlossningsvården i Sverige är i världsklass. Samtidigt är den i en djup 
kris. Det kan verka som en motsättning. Enligt barnmorskan Lina Broberg 
är det inte alls konstigt. Hon är orolig för att man närmar sig gränsen där 
även kvaliteten kommer sjunka.

● Lina möter upp oss utanför förloss-
ningen på Universitetssjukhuset i Linkö-
ping där hon arbetat sedan hon blev klar 
med sin barnmorskeutbildning för 16 år 
sedan. Under de åren har hon varit med 
och bistått hundratals kvinnor genom 
deras förlossningar. Med det tidsperspek-
tivet ser hon skillnaderna.
 – Vi är marginellt fler barnmorskor 
idag än när jag var ny. Men antalet födan-
de kvinnor har ökat konstant. Samtidigt 
ser vi att antalet komplicerade gravidite-
ter blir fler och förlossningsvården mer 
avancerad, säger Lina.

Skadorna skulle minska
Detta har resulterat i en arbetssituation 
där Lina beskriver att hon och hennes 
kollegor har svårt att hinna med det som 
de ser att man behöver göra. Tiden finns 
inte för att ge alla kvinnor den vård som 
de skulle kunna få, och har rätt till. Att 
kvaliteten ändå är bra handlar enbart om 
att barnmorskorna vänder ut och in på sig 
själva för att hantera situationen.

 – Det är en stor sorg och frustration 
att vi inte kan och får använda vår fulla 
kompetens. Att vi inte kan vara, såväl 
fysiskt, som mentalt närvarande hos den 
födande. Vi vet ju att förlossningarna 
skulle gå enklare och att skadorna skulle 
minska om vi fick möjlighet att verkligen 
arbeta tillsammans med kvinnorna, fort-
sätter Lina.

Ökad användning av  
läkemedel
Vid förlossningen i Linköping föds 
varje år mer än 2 500 barn och vården 
håller en i många delar hög kvalitet. 
Men när det gäller till exempel svåra 
bristningar hos mammor så ligger man 
högt i statistiken och användningen av 
värkstimulerande läkemedel har ökat ra-
dikalt de senaste åren. Något som Lina 
ser som problematiskt.
 – Jag tycker att vi har en utveckling 
inom förlossningsvården där vi går mot 
allt större inslag av medikalisering som 
inte behövs. Om vi barnmorskor istället 

fick tid och utrymme att verkligen använ-
da vår fulla kompetens så skulle resulta-
ten bli bättre, säger Lina.

Locka tillbaka barnmorskor
Förlossningsvården skulle behöva ut-
vecklas med nya vårdformer som skulle 
stärka de gravida kvinnornas möjligheter 
till inflytande över sin vård. Ett sådant ex-
empel är barnmorskeledda förlossnings-
avdelningar där man kan arbeta närmare 
kvinnorna och där forskningen visar på 
bättre vårdkvalitet än i den traditionella 
förlossningsvården. Det skulle också vara 
ett sätt att locka tillbaka barnmorskor in i 
förlossningsvården igen menar Lina.
 – Men vi måste också få politikerna 
att agera istället för att bara prata. Vi är 
trötta på att slita ut oss och ändå känna att 
vi inte räcker till. Vi barnmorskor, men 
framförallt alla kvinnor i Sverige, förtjä-
nar bättre, avslutar Lina.

Text: Nathalie Söderberg
 Foto:  Emil Broberg

Världsklass men 
ändå kris
– mer resurser till förlossningsvården

Vi ska 
avskaffa 
marknads-
skolan
 
Idén om ett jämlikt utbildnings-
system är en del av kampen 
för demokratin. En kamp som 
gör kunskap och bildning till 
en rättighet. Marknadsexpri-
mentet med våra skolor har 
lett utvecklingen åt fel håll. Det 
som påstods hjälpa landsbyg-
den och skulle bestå av eldsjä-
lar och kooperativt ägda skolor 
blev istället en mångmiljardaf-
fär för stora företagskoncerner 
och riskkapitalbolag. 
 Vi fick ökad segregation och 
mindre likvärdighet istället för 
större mångfald. Elever började 
kallas ”kunder” och en rad poli-
tiker som själva drev igenom 
friskolereformen har sedan 
90-talet själva börjat arbeta 
för friskole lobbyn eller startat 
egna skolkoncerner.
 Efter tre decennier av värl-
dens mest extrema skolpriva-
tiseringar, då till och med Chile 
avskaffat sin motsvarighet 
till marknadsskolan, införd av 
diktatorn Pinochet, är Sverige 
världens enda land som tillåter 
offentligt finansierade skol-
företag att göra obegränsade 
vinster. Det är dags att vi sätter 
stopp för vansinnet. Det är nog 
med glädjebetyg, det är nog 
med banker från Luxemburg 
som äger svenska skolor, det 
är nog med en marknadslogik 
som segregerar barn utifrån 
klass. 
 Medan en rad moderater 
och socialdemokrater själva 
tillhör friskola lobbyn så har vi 
forskare, lärare, rektorer och 
inte minst en stor majoritet av 
befolkningen bakom oss i att 
marknadsexperimentet inte 
hör hemma i skolan och måste 
avskaffas snarast. Nu ser vi till 
att det blir verklighet!

Det är en stor 
sorg och  
frustration att 
vi inte kan och 
får använda vår 
fulla kompetens.

Daniel Riazat, 
skolpolitisk talesperson och 

riksdagsledamot
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Träffa oss i val-
stugan 

Välkommen till Demokratitorget på 
övre delen av Stortorget i Örebro. 
15/8 – 11/9 håller vi vår valstuga öppen. 
Valstugan bemannas måndag till fredag 
klockan 11–17 samt lördagar 11–15. 

●  Välfärden tillhör alla. Det 
borde vara en självklarhet, men 
så är det inte. När nästan alla 
partier har varit drivande i att 
underfinansiera, urholka och 
privatisera välfärden i Örebro så 
har Vänsterpartiet gått i täten för 
att stoppa det.

Trots stort motstånd gick 
Socialdemokraterna borgarnas 
ärenden och införde omfattande 
privatiseringar. Vi har sedan dess 
sett flera vårdskandaler i Örebro 
där äldre, anhöriga och personal 
har farit illa. 

Välfärden är samhällets ryggrad, 
den grund som samhället vilar på.  
Därför behöver vi gå samman, vi 
som tror på välfärdslandet Sve-
rige. Marknaden kommer aldrig  
att laga välfärden. 

 Vi ser er som sliter i sjukvården 
med skavsår efter munskydd 
men ändå möter patienter med 
ett leende och lugnande stämma. 
Vi ser alla er som arbetar inom 
äldreomsorgen som får verksam-
heterna att rulla, trots underbe-
manning. Vi ser alla er som arbe-
tar på Örebros förskolor, som ger 
barnen en trygg och utvecklande 
vardag trots att barngrupperna 
är för stora.

Vi behöver ge er de förutsätt-
ningar som ni behöver för att 
kunna göra ett bra jobb, där det 
finns energi kvar efter arbetsda-
gen och pengar kvar på kontot 
när räkningarna är betalda.

Den väg vi nu väljer är avgörande 
– vi måste utforma framtidens 
välfärd och avgöra vem som ska 
ha tillgång till den. 

Jag vet vad jag väljer, jag väljer 
alltid allas välfärd – vad väljer du?

Martha Wicklund  
Kommunalråd, kriminalvårdare 

och första namn på  
kommunlistan  

KRÖNIKA

– Ett starkt samhälle bygger och äger 
vi tillsammans. Samhället har miss-
lyckats med att säkra människors 
trygghet genom att tillåta ett osunt 
användande av våra gemensamma 
skattepengar. Alla människor är lika 
mycket värda oavsett bakgrund eller 
val och alla ska ha samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter. För mig 
ska Örebro ska vara det självklara 
valet för alla att vilja bo och leva.

– Jag tror på ett jämlikt och jämställt 
samhälle där alla oavsett klasstillhö-
righet, kön, etnicitet, sexuell läggning 
och funktion ska ha samma rättighe-
ter och möjligheter. Den fråga som 
ligger mig närmast hjärtat är arbetet 
mot mäns våld mot kvinnor. Staten, 
regionerna och kommunerna måste 
samverka om vi någonsin ska få ett 
slut på våldet. I Örebro behövs mer 
resurser till kvinnohuset och tjej-
jouren. Jag tror inte folk förstår vilket 
livsviktigt arbete de gör.

– För mig har det alltid varit viktigt 
att stå upp för mänskliga rättigheter. 
Jag vill se rättvist fördelade resurser 
i samhället. Kulturen är en jätteviktig 
fråga, den är livsviktig för demokra-
tins välmående och för att människor 
ska må bra. I Örebro behöver vi satsa 
på fler bibliotek eftersom många har 
stängts ner samtidigt som vi lever i 
en tid med minskad läsförståelse och 
fake news där biblioteken blir än mer 
viktiga.

– Jag brinner för miljöfrågor och 
klimaträttvisa. Det är superviktigt 
att vi minskar utsläppen rejält. Det är 
de med minst pengar som drabbas 
hårdast av miljöproblemen trots att 
de rikaste smutsar ner mer. En viktig 
fråga i Örebro är att alla elever ska bli 
godkända i grundskolan, idag är det 
stora skillnader beroende på var en 
bor och föräldrarnas utbildningsnivå. 

– Jag ser ofta hur människor utsätts 
för orättvisor och särbehandling, det 
gör mig arg. Vi behöver tillsammans 
stå upp solidariskt mot orättvisorna. 
Jag vill se ett Örebro där utanförskap, 
trångboddhet och arbetslöshet bland 
unga är ett minne blott och där alla 
barn och unga som går i skolan ges 
samma möjligheter oavsett var i 
kommunen de går. 

– Det är uppenbart att kapitalismen 
håller på att förgöra vår planet, soci-
alismen är det enda rimliga alterna-
tivet. Kultur är den fråga som ligger 
mig varmast om hjärtat, kultur gör 
livet till något mer än bara överlev-
nad. I Örebro behöver vi bevara och 
bygga ut både fritidsgårdar och små 
bibliotek.

– Arbetet mot hemlöshet är en av 
många frågor jag brinner för. Det 
är omänskligt som det ser ut idag, 
politiken måste göra mer. En annan 
viktig fråga är att bekämpa ungdom-
skriminaliteten, alla ska ha ett arbete 
med rätt lön och schysta villkor. 
Undersköterskor och vårdbiträden i 
Örebro kommun tjänar för dåligt och 
vi måste få bort de delade turerna. 

– För mig handlar det om att kämpa 
för en jämlik resursfördelning mellan 
olika grupper i samhället. Den ojäm-
lika resursfördelningen skapar klass-
skillnader, sexism och rasism som 
hindrar människor från att få goda 
livsvillkor. Vår politik löser problemet 
med renoveringarna som leder till att 
hyresgäster inte har råd att bo kvar, 
att elever inte får rätt förutsättningar 
att kunna gå ut grundskolan med full-
ständiga betyg och de låga lönerna 
som kommunens lägst betalda har.

– Jag vill se ett jämlikt samhälle där 
det blir ett slut på experimenten 
med privatiseringar i välfärden. Bort 
med New Public Management, LOV 
och återförstatliga apoteken. I vår 
fina kommun vill jag att det ska vara 
möjligt att bo, leva och arbeta på 
landsbygden. Då krävs bra infrastruk-
tur och vägnät men även utbyggnad 
av bredband och kollektivtrafik! 

Cristian Rehn Janowicz 
Studerande elektriker, 39 år

Elisabeth Nilesol 
Valsamordnare/Student, 31 år

Nadia Abdellah 
Kommunikatör, 37 år

Linn Josefsson 
Miljöcontroller, 36 år

Jaber Fawaz 
Fritidsledare, 39 år

Peter Ekström 
Konstnär, författare och  

pensionär, 68 år

Sunil Jayasooriya 
Vårdbiträde, 57 år

Nadja Awad 
Lärare, 31 år

Christina Hermansson 
Plaçon  

Sjuksköterska och språktolk, 78 år

Varför kandiderar du till valet?
Presentation av nio Vänsterpartister som kandiderar till kommunfullmäktige i Örebro.

Kom förbi och ställ dina frågor, träffa våra 
kandidater och berätta för oss vilken fråga  
du tycker är viktigast i Örebro kommun.  
Mer information om specifika aktiviteter i 
valstugan hittar du på våra sociala medier. 

Välfärden  
tillhör alla 
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Pandemin visade på bristerna i välfärden. Vänsterpartiet vill 
bygga samhället starkt igen.

Fem 
saker 
Vänster-
partiet 
vill göra

1
Investeringspaket för klima-
tet. Vi måste bekämpa klimat-
förändringarna tillsammans. Vi 
vill se ett statligt investerings-
paket för klimatet på 700 mil-
jarder. Det skulle göra skillnad 
på riktigt – samtidigt som det 
skapar jobb och gör människ-
ors vardagsliv bättre när järnvä-
gar byggs ut och bostäder reno-
veras.

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

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.

4
Ta tillbaka kontrollen över  
välfärden. Marknadsexperi-
mentens 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: lands-
bygden, storstädernas förorter, 
bruksorter. Vi föreslår investe-
ringar som ger jobb och fram-
tidshopp. Du ska ha tillgång till 
en fungerande välfärd oavsett 
var du bor.

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. Vänster-
partiets partiledare Nooshi Dadgostar 
tänker bygga det 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 pri-
vata 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 främlings-
fientlighet.

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 sjukförsäk-
ring 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 

● – När jag växte upp fanns det ett sam-
hälle 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 grundtrygg-
heten 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 min-
dre pengar finns till läkare och underskö-
terskor. 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 

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 energiför-
sörjningen. 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 ingen-
ting 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 före-
gångsland 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 omställ-
ning går till. Vi ska satsa på att bygga 
ut lokaltrafiken och järnvägarna för att 
sänka klimatpåverkan, men också på att 

byta ut alla fos-
sildrivna 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 omställnings-
paket på 700 miljarder kronor som ska 
gå direkt till investeringar i klimatom-
ställningen. 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 upp-
levt 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 väl-
färd 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 artonhundra-
talet fanns det inget Folkhemssverige, vi 
fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och 
det ska vi också.

Text: Martin Thåström

Det är inte någon 
naturlag att välfär-
den ska bli sämre hela 
tiden, det beror helt 
på politiska beslut. 
Vi måste ta tillbaka 
kontrollen över skola, 
vård, omsorg och 
infrastruktur.

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

Fem 
saker 
Vänster-
partiet 
vill göra

1
Investeringspaket för klima-
tet. Vi måste bekämpa klimat-
förändringarna tillsammans. Vi 
vill se ett statligt investerings-
paket för klimatet på 700 mil-
jarder. Det skulle göra skillnad 
på riktigt – samtidigt som det 
skapar jobb och gör människ-
ors vardagsliv bättre när järnvä-
gar byggs ut och bostäder reno-
veras.

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

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.

4
Ta tillbaka kontrollen över  
välfärden. Marknadsexperi-
mentens 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: lands-
bygden, storstädernas förorter, 
bruksorter. Vi föreslår investe-
ringar som ger jobb och fram-
tidshopp. Du ska ha tillgång till 
en fungerande välfärd oavsett 
var du bor.

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. Vänster-
partiets partiledare Nooshi Dadgostar 
tänker bygga det 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 pri-
vata 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 främlings-
fientlighet.

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 sjukförsäk-
ring 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 

● – När jag växte upp fanns det ett sam-
hälle 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 grundtrygg-
heten 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 min-
dre pengar finns till läkare och underskö-
terskor. 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 

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 energiför-
sörjningen. 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 ingen-
ting 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 före-
gångsland 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 omställ-
ning går till. Vi ska satsa på att bygga 
ut lokaltrafiken och järnvägarna för att 
sänka klimatpåverkan, men också på att 

byta ut alla fos-
sildrivna 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 omställnings-
paket på 700 miljarder kronor som ska 
gå direkt till investeringar i klimatom-
ställningen. 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 upp-
levt 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 väl-
färd 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 artonhundra-
talet fanns det inget Folkhemssverige, vi 
fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och 
det ska vi också.

Text: Martin Thåström

Det är inte någon 
naturlag att välfär-
den ska bli sämre hela 
tiden, det beror helt 
på politiska beslut. 
Vi måste ta tillbaka 
kontrollen över skola, 
vård, omsorg och 
infrastruktur.

tre politiska 
förslag
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vård, skola, omsorg och 
infrastruktur

2. Bygg ut kollektivtrafiken 
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3. Klimatinvesteringar på 
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Ett samhälles styrka visas i hur 
det bär sina mest utsatta med-
borgare. Äldreomsorgen är en 
fråga som påverkar alla och 
det är en viktig indikator på hur 
samhället mår. Både anhöriga, 
äldre och personal har den 
senaste tiden drabbats av flera 
vårdskandaler kopplade till 
privata äldreboenden. 

●  – Jag tror de flesta örebroare har 
fått nog av privatiseringsexperimenten 
inom äldreomsorgen, säger Martha 
Wicklund, kommunalråd och ledamot i 
programnämnd Social Välfärd.

När tilltron till samhällets kapacitet 
att ge bra vård sjunker tvingas nära 
anhöriga, i de flesta fall kvinnor, gå ner 
i arbetstid för att säkerställa att familje-
medlemmar får den omsorg de har rätt 
till. En illa fungerande äldreomsorg är  
en kvinnofälla. Under 1900-talet valde 
Sverige en skattefinansierad välfärds-
modell med hög inblandning av både 
stat och kommuner för att säkerställa 
likvärdig vård över hela landet. 

Under 2000-talet har välfärdsmodel-
len förändrats och inslag från den 
liberala modellen har blandats in. Privata 
företag tar del i både vård och omsorg 
men det är fortfarande skattebetalarna 
som står för finansieringen. Skillnaden är 
att pengar avsedda för vård och omsorg 
nu kan betalas ut som vinst, och kommu-
nerna har inte längre samma möjlighet 

att säkerställa likvärdig omsorg. Privata 
företag omfattas inte av offentlighets-
principen som kommunala bolag och 
kan därför inte granskas på samma sätt. 

– Vi i Vänsterpartiet har föreslagit 
hårdare kontroller med bland annat oan-
mälda inspektioner, men det har röstats 
ner av styrande partier, säger Martha 
Wicklund.

45 privata utförare att  
välja mellan
2009 infördes Lagen om valfrihetssys-
tem, LOV, vilket innebär att de som är i 
behov av äldreomsorg får välja mellan 
flertalet aktörer. Under en period fanns 
det 45 privata utförare att välja mellan. 
Möjligheten att välja innebär också en 
risk att välja fel vilket ställer högre krav 
på både den äldre och dennes anhöriga. 

– De får ett ansvar att besluta vem 
som ska utföra den mest privata och 
livsviktiga omsorgen utifrån en lista på 
företag. Det är i stort sett omöjligt att 
jämföra och värdera de olika företagen, 
säger Martha Wicklund.

I dag finns tio privata företag samt 
Örebro kommun att välja på, den som 
inte väljer tilldelas en utförare baserat på 
hur de aktiva valen fördelats under en tre 
månaders period. 

När LOV infördes gick äldreomsor-
gen i Örebro från ett överskott på cirka 
15 miljoner till ett underskott på cirka 
100 miljoner kronor, något som lett till 
stora sparkrav. Priset för liberala partiers 
ideologiska övertygelse om rätten att 
välja betalas nu av de anställda genom 

övertid, delade turer och effektivise-
ringskrav. Kommunen har fått ökade 
kostnader för administration och en 
större kontrollapparat när fler aktörer är 
i omsorgen. De privata företagen betalar 
inte utbildning eller systemkostnader för 
sina verksamheter, det går på kommu-
nens budget.

– Äldreomsorgen är i akut behov av 
förändring, de anställda är utarbetade 
och det råder personalbrist. Vänsterpar-
tiet vill ha en äldreomsorg i kommunal 
regi. Vi vill stärka grundbemanningen, 
införa sex timmars arbetsdag och res-
pektera dygnsvilan. Dessutom vill vi ta 
bort de delade turerna, avslutar Martha 
Wicklund.

Text: Lisa Nätterdal

Äldreomsorg i behov 
av förändring 

– När jag skriver detta nås jag av 
ett rekord på konstmarknaden. 
Andy Warhols silkscreentryck före-
ställande Marilyn Monroe har sålts 
för nästan två miljarder kr. Dom 
skulle  räcka till lönerna för många 
undersköterskor, under hela deras 
yrkesliv.

När det kommer såna nyheter blir 
man lätt avog mot konst och kultur. 
Då är det viktigt att komma ihåg att 
konsten inte är enhetlig. Konstvärl-
den där prislappar med miljard-
belopp finns kommer de flesta 
konstnärer aldrig i kontakt med. 
Inkomsterna är oftast blygsamma 
men ändå väljer vissa detta yrke. En 
del av dom gör det eftersom konsten 
är en unik stark metod att nå andra 
människor. Konst berör.

Konst kan vara vacker så att 
hjärtat blöder. Den kan också vara 
så ful att man blir arg. Ofta är denna 
konst, med alla sina upplevelser, 
instängd på gallerier och museer där 
trösklarna är höga för dom ovana. 
Det är inte säkert att konstgalleriet 
är den plats där man känner sig mest 
välkomnad.

Man har försökt att lösa det 
genom att göra konsten mer till-
gänglig, både fysiskt och ekono-
miskt. Det kan också handla om vad 
man har för kunskaper eller social 
bakgrund. Men möter man konsten 
mitt på gatan spelar det ingen roll, då 
uppstår reaktioner och känslor ändå.

I Örebro har vi blivit vana. Här har 
Open Art funnits sedan 2008 och en 
lång rad kända och okända konstnä-
rer har visat sin konst för örebroarna 
och alla besökare som hört att detta 
är något alldeles speciellt.

Peter Ekström 
Konstnär, författare

Konsten 
berör

KRÖNIKA

6 miljarder
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 äldre-
omsorgen eller 10 500 lärare i våra 
grundskolor.

Vänsterpartiet vill ha en 
äldre omsorg i kommunal regi. Vi 
vill stärka grundbemanningen, 
införa sex timmars arbetsdag 
och respektera dygnsvilan.” 

”
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Så många pensionärer får upp 
till 1000 kr mer i månaden med 
“Nooshitillägget”, Vänsterpartiets 
höjning av garantipensionen.Över 1 miljon

Marknaden skapar 
inte bostad åt alla

● Det säger Sandro Scocco, chefs-
ekonom hos Vänsterpartiet med ett förflu-
tet som bland annat LO-ekonom.
 – Alla är i teorin överens om rätten till 
en bostad. Men detta har förminskats till 
ett problem för den enskilde individen, 
kombinerat med rena låtsaslösningar, 
säger han.
 När unga har svårt att hitta en bostad 
uppfinner man nya marknadslösningar – 
som driver upp skuldsättningen ytterli-
gare. När bostadskön växer finns inget att 
fördela – annat än till dem som är hyfsat 
välbärgade.
 – Det räcker inte att bygga lägenheter 
för fyrahundra om ettusen människor 
behöver bostad. 

Marknaden fördelar en 
bristvara 
Medborgarna blir fler men byggandet 
håller inte takten. Höga hyror utestänger 
människor med lägre inkomster från det 
som ändå byggs.

 – Man löser inte det grundläggande 
problemet, nämligen att bygga bort bris-
ten, säger Sandro Scocco.
 Beräkningar visar att de bör byggas 
600 000 nya lägenheter de närmaste tio 
åren. För den som har råd finns ingen kö. 
Äganderätten trumfar boenderätten. Och 
själva idén om ägandet driver opinionen 
åt höger, tror Sandro Scocco.
 – Det är säkert ett av skälen till att 
borgerliga politiker förespråkar ägarfor-
men. Liksom deras absurda påstående att 

marknadshyror skulle lösa bostadskrisen 
för låg- och medelinkomsttagare.

Skuldsättning
Det är särskilt svårbegripligt, menar 
han, att ytterligare stimulera skuldsätt-
ning. Ombildningar till bostadsrätter och 
nyproduktion av nya, dyra gör tvärtom att 
den andel som har råd hela tiden minskar.
 – Vi behöver en politik som gynnar en 
kraftig utbyggnad med allt från nationella 
och regionala byggplaner till billigare 
kommunal tomtmark åt hyresrätter som 
inte får privatiseras till bostadsrätter.

462 000 trångbodda  
hushåll
–Trångboddheten ökar och många har 
inte ens råd att flytta in i de nya husen, 
påpekar Momodou Jallow, Vänster- 
partiets bostadspolitiska talesperson.
 Pandemin och inflationen spär på 
bekymren. Borttagna statliga subventio-
ner försenar klimat-
omställning och 
nybyggande. 
Ungdomar 
har inte råd 
att flytta 
hemifrån.
 – Men 
bostaden är 
ingen han-
delsvara. Den är en 
del av välfärden precis som skola, vård 
och omsorg, säger Momodou Jallow.

Text: Per Längby
Foto: Agnes Stuber

Sverige måste återgå till en social bostads-
politik och vända marknaden ryggen, anser 
Sandro Scocco.

Den sociala bostadspolitiken 
utformades för att garan-
tera alla en bostad de hade 
råd att bo i. I våra dagar har 
marknaden tagit över.
 – Det är en av nyliberalis-
mens största framgångar. 
Men rätten till en god bostad 
är en politisk fråga som stat 
och kommuner måste ta 
ansvar för.

Varför bråkar Tantpatrullen 
om pensionerna, Birgitta 
Sevefjord?
– Därför att vi har ett orätt-
färdigt pensionssystem som 
måste skrotas. Dagens pen-
sionssystem skapades i slutet 
på 90-talet. Tidigare låg de 
bästa femton åren till grund 
för pensionen. I dag gäller alla 
arbetade år.
 – Detta missgynnar fram-
för 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. ■

Två frågor till
Birgitta Sevefjord
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att finansiera klubbens elitsatsning. Alla 
– ”hela Malmö” – skulle omfattas. Sedan 
dess har mycket förändras.
 – I dag betyder Helamalmö solidaritet. 
Hela staden måste bidra. Vi lever i en  
av landets mest ojämlika städer, och 
måste hitta sätt att fördela de rikedomar 
som finns.

Den heliga ilskan
Ilskan är den bästa drivkraften, säger 
Nicolas. Den heliga ilskan mot ojämlika 
uppväxtförhållanden, i konkurrens med 
andra som haft det bättre förspänt från 

  ● – Men vårt arbete är inte annorlunda 
än det som folkrörelserna gjorde en gång, 
säger Nicolas Lunabba, gammal elit-
spelare i basketklubben Malbas och en 
av dem som tog initiativ till det sociala 
arbetet i malmöstadsdelen Nydala.
 Då, för tjugo år sedan, handlade det om 

födseln. En ilska som är konstruktiv och 
bygger självförtroende.
 – Det är en rättmätig politisk vrede. 
Ilskan måste erkännas, men vi bygger 
också en gemenskap kring evenemang 
och fritidsaktiviteter och tillfredsställer 
grundläggande behov som frukost, berät-
tar Nicolas Lunabba.

Samarbete om gym
Eller som samarbetet med 24/Seven som 
byggt ett nytt gym i Nydala helt efter 
Helamalmös och ungdomarnas önskemål.
 Med sin metod är Helamalmö kanske 

det hittills 
enda kon-
kreta svaret på 
det som fors-
karsamhället på många 
håll rekommenderar: kunskapsallianser 
mellan medborgarna, forskarna, de lokala 
företagen och institutionerna. 
 – Det stämmer precis! säger Nicolas 
Lunabba. Det behövs sociala investe-
ringar i de parallellsamhällen vi jobbar i, 
och det är de boendes uttalade behov som 
ska styra.

Per Längby

Förortens potential – ta vara på  
de starka krafterna
Vänta inte på dem som inget gör. 
Ta saken i egna händer! Med hjälp 
av andra går det att bryta sig ur 
sitt sociala utanförskap.
 Föreningen Helamalmö kan fung-
era som modell för hela Sverige.

FO
TO

G
RA

F:
 JE

SPER KLEMEDSSON SOTOMAYOR



10

 
KRÖNIKA

Vänster-
partiet det 
självklara 
valet!

Riksdagen beslutade precis 
innan sommaren att höja pen-
sionsåldern. Anledningen är att 
vi lever längre och därför sägs 
behöva jobba längre för att få 
pensionen att gå ihop. Men var 
finns verklighetsförankringen? 
Har beslutsfattare helt tappat 
förankringen med hur människ-
ors arbetssituation ser ut?
 För många människor går 
medellivslängden upp men 
för kvinnor inom arbetaryrken 
sjunker den. Många blir sjuka av 
arbetslivet. Hur ska människor 
som sliter sönder sina kroppar 
inom vården eller byggbran-
schen orka arbeta längre?
 Samtidigt som pensions-
åldern höjdes beslutade min 
arbetsgivare, ett privat bolag i 
kollektivtrafiken, att återigen 
skruva lite hårdare för att få ut 
lite mer effektivitet i våra tjäns-
ter. Vi är en kostnadspost och 
inte människor i arbetsgivarens 
ögon. Vi känner en ökad press 
och rädsla att inte orka mer. 
Har ont i magen för vi vet att vi 
måste betala våra hyror och lån 
och har familjer att försörja. 
 Vänsterpartiet sa nej till höjd 
pensionsålder. Man ville i stället 
höja pensionerna. Det är en ljus-
punkt men samtidigt sorgligt 
att det bara finns ett enda parti 
som är beredda att göra saker 
för att förbättra situationen för 
löntagare och försvara anställ-
ningstryggheten. 
 Men Vänsterpartiet visade 
något viktigt, det gick att 
stoppa marknadshyrorna när 
vi gjorde det tillsammans. Det 
visar att vänstern behöver bli 
fler och få ett större inflytande. 

Lina El Yafi,
spårvagnsförare och  

aktiv i Seko

Charlotte Ljungbergs trea  
i Västhaga ska totalrenoveras 
och bli en femma. I mer än  
tre år har hon levt med oron 
över var hon och dottern  
ska ta vägen. 

●  För Charlotte finns alltså inte ens 
alternativet att flytta tillbaka.

– Dom får inte komma in, sa hennes 
snart sjuåriga dotter Rebecka och grät.

Hon har en stor del av sitt liv på går-
den. Där finns det alltid kompisar och flera 
av familjerna umgås och hjälps åt.

– En lägenhet är inte bara några väggar. 
Den är ditt liv. Det förstod jag när min 
dotters pappa och jag separerade när 
Rebecka bara var fyra månader. Jag fick 
en lägenhet i centrum som jag efter en tid 
lyckades byta till vår lägenhet här i Väst-
haga. Det här livet hade jag valt och ville 
ge mitt barn. Här kände jag att jag ville bo 
kvar och låta Rebecka få en trygg och bra 
uppväxt, säger Charlotte.

Men så kom ett brev från ÖBO som 
ville komma in i lägenheten för att se vad 
som behövde göras. Hon tog kontakt med 
ÖBO och förstod snart att det förmodligen 
skulle bli en omfattande renovering.

– Så jag var förberedd när det kom ett 
brev om att det skulle bli en totalrenove-
ring med utflyttning under minst ett år. För 
många andra blev det en chock.

I augusti 2019 var hon, med stöd av 
Hyresgästföreningen, med och ordnade 
protester mot totalrenoveringen och en 
chockhöjning av hyran på 55-67 procent. 
Hyresgästföreningen lyckades förhandla 
fram en något lägre och gradvis hyreshöj-
ning under femton år för de som väljer att 
flytta tillbaka.

Lägenheten fanns inte kvar 
Sedan kom pandemin och luften gick 
liksom ur protesterna tycker Charlotte.
Hon hade begärt ut handlingarna för 
ombyggnaderna och fick en chock när hon 
insåg att hennes lägenhet inte skulle finnas 
kvar. Den skulle slås ihop med delar av 
grannlägenheten och bli en femma.

Hon kom i kontakt med ”Bostad för 
alla”, en partipolitiskt obunden aktions-
grupp, som arbetar för mindre omfattande 
renoveringar med lägre hyreshöjning och 
möjlighet att bo kvar. Utflyttningsdatumet 
närmade sig obevekligt och Rebecka ville 
absolut stanna kvar.

– Jag sa till samordnaren att jag ville 
stanna kvar och hon ordnade så att jag ska 

få ta över en renoverad visningslägenhet 
några gårdar bort.

Med rabatten får hon betala runt 1200 
mera i månaden de första tre åren, sedan 
trappas hyran upp för att efter femton år 
nå den faktiska hyresnivån.

Charlotte är inte ensam om att drabbas. 
Cirka 15 000 av ÖBO:s lägenheter är i 
behov av renovering de närmsta 20 åren. 
Men protesterna har gett resultat. Nu ska 
Öbo använda en så kallad standardmodell 
med mindre omfattande renovering, lägre 
hyreshöjning och en kortare utflyttning där 
det är möjligt. Hur det blir med resten av 
Västhaga är ännu inte beslutat.

– Vår sociala gemenskap på gården och 
i området har slagits sönder när många har 
tvingats flytta. 

Hur skulle du vilja ha det?
– Det är klart att lägenheter måste 
renoveras, men varför måste lägenhe-
terna blåsas ut helt? Jag skulle vilja ha 
en mindre omfattande renovering med 
möjlighet att bo kvar även om det skulle 
innebära baracker på gården. Varför måste 
alla uteplatser se precis likadana ut med 
”hönsstaket” och låg häck. Många vill 
slippa insyn. ÖBO kunde väl ha frågat oss 
mera vad som är viktigt. Nu blev det en 
del lösningar som funkar dåligt.

Du har valt att engagera  
dig. Varför?
– Jag gör det för min dotters skull. När 
hon och andra barn är vuxna och behöver 
någonstans att bo, hur ser det ut då ?
Tror du det blir en viktig politisk fråga i 
valet?

– Tyvärr inte. Hyran är den största 
utgiften för många så det borde vara fler 
som engagerar sig. 

Text: Mette Holck
Foto: Jan Pargell

Charlottes lägenhet  
försvinner när  
ÖBO totalrenoverar

Charlotte Ljungberg måste snart lämna sin trea, som ska totalrenoveras och slås ihop till en femma.

Västhaga kommer att fortsätta vara en 
byggarbetsplats flera år till. Charlotte 
Ljungberg flyttar snart till en nyrenoverad 
trea några gårdar bort. 

Avskaffa karens-
avdraget

Karensavdraget är en klassorätt-
visa. Många som inte har råd att 
vara hemma, särskilt de inom arbe-
taryrken, går till jobbet trots att de 
är sjuka. Under pandemin har detta 
visat sig vara livsfarligt. Den som 

kör buss eller städar kan, till skill-
nad från den som jobbar med en 
dator, inte heller arbeta hemifrån. 
Vänsterpartiet vill därför avskaffa 
karensavdraget.
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VAD VILL VI GÖRA  
MED PENGARNA?

Linda  Fadzai Rio Lindén
arbetar som fysiker vid xxx och 

är vänsterpartiets andra namn på 
listan till kommunfullmäktige.

Linda  Fadzai Rio Lindén
arbetar som fysiker vid xxx och 

är vänsterpartiets andra namn på 
listan till kommunfullmäktige.

Facket vill investera 
i framtiden

LO står också bakom krav på offensiva inves-
teringar för att ställa om klimatet och bekämpa 
arbetslösheten. Åsa-Pia Järliden Bergström, 
tidigare chefsekonom på LO, och övriga LO-eko-
nomer sammanfattade budskapet i november 

2021 på Dagens Arena: ”Arbetslösheten måste 
pressas ner, välfärden stärkas och klimatomställ-
ningen påskyndas – att lägga pengar på hög är 
inte vägen framåt”. (Åsa-Pia Järliden Bergström 
är numera Vänsterpartiets chefsekonom).

Vad går Vänsterpartiets  
klimatpaket ut på?
– Ett statligt åtagande för att 
faktiskt ställa om samhället 
på de områden där utsläp-
pen är störst. Det handlar om 
investeringar på en nivå som 
gör det möjligt att styra över 
till klimatvänliga alternativ, 
som också är överkomliga och 
attraktiva alternativ för vanliga 
medborgare. Det betyder att vi 
kan genomföra klimatomställ-
ningen på riktigt, och samtidigt 
skapa ett bättre, mer jämlikt 
samhälle.

Vad skulle 700 miljarder i 
 klimatinvesteringar betyda?
– För energisektorn innebär det 
att vi kan bygga ut elnäten och 
kraftigt utöka elproduktionen. 
Det räcker också till en välbe-
hövd renovering av det allmän-
nyttiga bostadsbeståndet, med 
klimatanpassad energianvänd-
ning och andra lösningar som 
sammantaget gör att vi inte 
välter över hela kostnaden på 
hyresgästerna. 
 – Det betyder vidare att vi 
kan rusta upp landets trans-
portinfrastruktur på allvar, 
att Malmbanan blir dubbel-
spårig, nya Ostkustbanan kan 
färdigställas och att flera av 
regionalbanorna räddas från 
nedläggning. Vi kan binda 
samman alla delar av vårt land, 
vilket underlättar pendling på 
många platser. Det innebär 
också stärkt vägunderhåll och 
ladd-stolpar för elbilar i hela 
landet.

Men har vi råd med detta?
– Vi har inte råd att låta bli. 
Genom ett underskottsmål för 
staten under en tioårsperiod, 
har vi inte bara råd, det kommer 
även att skapa massvis med 
nya jobb och göra oss rikare 
som samhälle. ■

Hallå där
Ali Esbati,
ekonomiskpolitisk tales- 
person för Vänsterpartiet
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ERKLIMATPAKET FÖR JOBB OCH RÄTTVIS OMSTÄLLNING

700 miljarder. Så mycket vill Vänsterpartiet frigöra för 
offentliga investeringar genom införandet av ett under-
skottsmål på en procent av statsbudgeten under en tioårs- 
period. En investering för framtiden som skapar uppemot 
80 000 jobb som i framtiden kommer betala sig själv.

Stor jobbsatsning 
ställer om Sverige

Bygg ut  
järnvägs-

nätet
170 miljarder för att möj-

liggöra en total renove-
ring av hela järnvägsnätet, 
utbyggnad av Malmbanan, 

färdigställning av Ostkustbanan 
och samtidigt rädda flera av de nu existe-

rande regionala lokalbanorna.

Fler jobb
Stora klimatinvesteringar kräver stora 

arbetsinsatser. Genom dessa satsningar 
skapar vi upp emot 80 000 nya 

jobb inom flera olika sek-
torer. Fler som kommer i 
arbete och ett samhälls-

ansvar för klimatom-
ställningen istället för 

prischocks-politik mot 
låginkomsttagare.

Renovera och  
klimatanpassa  
allmännyttan
100 miljarder till att renovera allmännyttan: 
Omkring 140 000 bostäder är i behov av 
akut renovering och nästan lika många är i 
behov av renovering inom kort.
 Bygg- och fastighetssek-
torn står för en femtedel 
av Sveriges territoriella 
utsläpp. Genom kli-
matanpassning kan vi 
energieffektivisera och 
samtidigt öka Sveriges 
boendestandard. 
 30 miljarder till förnyad 
hållbar produktion, genom 
ökad träbyggnation och användan-
det av betong med reducerad klimatpåver-
kan kan utsläppen minska drastiskt.

Ökad el- 
produktion
50 miljarder kronor för 
att bygga ut stamnätet och 
öka överföringskapaciteten 
för att undvika att hushåll och före-
tag får bära kostnaden via höjda skatter.

Ladd-infrastruktur  
och bättre vägar

De 170 miljarderna innebär även att vägun-
derhållet stärks och att ladd-infrastruktur 

för elbilar kan byggas ut i hela landet.



ILLUSTRATION: PETER EKSTRÖM


