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Vänstern i Örebro är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

i Örebro
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Stor jobb-
satsning för 
klimatet

Avskaffa 
vinstjakten i 
skolan

Ett Örebro 
för alla

Människors  
trygghet, politikens 
ansvar
Vänsterpartiet måste vara med om Sverige ska fixa  
jobben, välfärden och klimatomställningen. 
Sida 3

Välj Vänsterpartiet

På söndag 11 september betyder din röst lika mycket som 

miljonärens. Rösta vänster för jobben, för klimatet och  

för en värdig pension. Vänsterpartiet agerar  

när andra bara pratar! 

 Det är politikens ansvar 
att du ska känna dig trygg 
i samhället. Du ska vara 
trygg att lämna dina barn på 
förskolan, trygg att perso-
nalen tar hand om dina äldre 
och trygg där du bor. Ska vi 
låta marknadsexperimentet 
i skolan och vården få fort-
sätta eller ska vi ta tillbaka 
vår gemensamma välfärd 
och se till att vår skatt går 
till de som behöver den? 
 Vänsterpartiet har visat 
att vi håller vad vi lovar. Vi 
står upp för allas rätt till en 
bostad, för trygga anställ-
ningar, för en jämlik skola 
utan vinstdrivna företag. 
Genom att du går till vallo-
kalen så är du också med 
bygger det samhälle du vill 
ha. 

Gör din röst hörd och visa 
vad du tycker – gå och 
rösta!

SÖNDAG

SEPTEMBER

LEDARE

Linn Josefsson, 
Ordförande, 

Vänsterpartiet Örebro

Du kan göra 
skillnad. 
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Här finns vi.
Engagera dig!

Vänsterpartiet
Örebro 
Slottsgatan 13 A
70361 Örebro

Hemsida:
orebro.vansterpartiet.se
E—post: 
orebro@vansterpartiet.se  

Facebook:
Vänsterpartiet Örebro kommun
Bli medlem: 
vansterpartiet.se/bli—medlem

● Lagen om valfrihet, LOV, reglerar på vilka 
sätt kommuner och regioner får konkurrensutsätta 
delar av sin verksamhet, till exempel inom hälso- 
och sjukvården. Valfrihet kan låta fint. Men vi 
måste fråga oss om valfrihet är det viktigaste för 
den örebroare som behöver hjälp och vård. Trygg-
het, kontinuitet och möjlighet att påverka är betyd-
ligt viktigare när du är beroende av andra. Det är 
värden som vi som vänsterpartistiska politiker ser 
vikten av och är bredda att leva upp till. 

Det handlar om människors liv. Det är inte 
rationellt och rimligt att ge skattepengar till privata 
aktörer som de omvandlar till stora vinster till 
ägarna medan örebroarna är de som får betala. 
Ett exempel är Berggården, ett äldreboende som 
drivits av det privata välfärdsföretaget Norlandia 
och senare Humana. Lokalmedia har under en lång 
period påvisat missförhållanden på boendet. Till 
slut fick kommunen gå in och ta över boendet. 

Med dagens system finns det ekonomiska 
motiv för Norlandia och Humana att hålla nere 
kostnaderna i sina verksamheter. De är vinst-
drivande företag med ägare som vill ha så hög 
utdelning som möjligt. Vi vill inte och kan inte 
riskera de äldres och sjukas liv och välmående för 
en verklighetsfrånvänd princip om ”valfrihet”.
 

I kommunfullmäktige kommer vi att kämpa för 
att sätta stopp för LOV och privatiseringen av våra 
äldreboenden, på regionnivå för att stoppa privati-
seringen av vårdcentraler och på riksdagsnivå för 
att ge mer pengar till kommuner och regioner – för 
att de faktiskt ska kunna ge en god vård till alla 
medborgare. 
 
Vi är beredda att ta ansvar. Ge oss din röst för ett 
samhälle med trygghet för alla! 

  
Johan Stolpen 

Förstanamn på riksdagslistan,  
Vänsterpartiet Örebro län

 
Jessica Carlqvist 

Förstanamn på regionlistan,  
Vänsterpartiet Örebro län

 
Martha Wicklund 

Förstanamn på kommunlistan,  
Vänsterpartiet Örebro kommun

Vänsterpartiet vill att behoven ska styra, inte vinstintresset.utenima ximoluptatur ra nati reperiam et ad quam 
volut autessi moluptiam.

Snart är det val och vi ska välja inriktning för politiken i vårt land. 
Många känner en uppgivenhet och undrar om vi politiker kan göra 
någon skillnad. Det både kan och vill vi, men för att kunna göra det 
måste du ge oss din röst och ditt förtroende.  Besluten och ansvaret för 
människors skolgång och tillgången till vård och omsorg borde ligga på 
våra axlar – inte på välfärdskapitalisternas. 

KRÖNIKA

Ta tillbaka kontrollen 
över välfärden.

KANDIDATER VALET 2022

Viktigaste 
valfrågorna för 
vänstern!

Martha Wicklund
Förstanamn, Örebro kommun

— Jag är uppvuxen i ett 
miljonprogramsom-
råde med föräldrar 
som hade det kna-
pert och har sett 
vad det innebär att 
leva på marginalen. 
  När jag flyttade 
hem till Sverige efter 
att ha bott utomlands så 
märkte jag hur landet hade förändrats och 
tagit en rejäl högersväng. Jag kommer arbeta 
för en välfärd som går att lita på. Vi ska sätta 
stopp för LOV och ytterligare privatiseringar 
i Örebro.

Johan Stolpen
Förstanamn, Riksdagslistan Örebro län

— Jag vill arbeta för att 
demokratin ska återta 
kontrollen över 
samhällsnyttighe-
ter som skolan och 
vården. 
 De ska vara 
institutioner som 
uppfyller våra behov 
och vara lika bra i hela 
landet, inte företag som 
plockar ut skattepengar i vinst.

Jessica Karlqvist
Förstanamn, Region Örebro län

— Vi vill stärka förlossningsvården i länet och 
återöppna förlossningen i Karlskoga sna-

rast. Vi satsar totalt 100 
miljoner på jämställda 

löner och arbets-
tidsförkortningar 
på regionens 
förlossningsen-
heter och akut-

mottagningar. Mer 
resurser till bland 

annat primärvården, 
missbruksvården och 

barn och ungdomspsykiatrin. Vi prioriterar 
även klimatet och satsar 70 miljoner extra för 
att öka resandet med kollektivtrafiken.
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● Varför ska man rösta på  
Vänsterpartiet i valet?
– För att vi vill att politiken ska ta 
tillbaka kontrollen, ta ansvar för sam-
hällsutvecklingen. 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 marknadsexperi-
ment Sverige har. Det skapar hopplöshet 
och fattigdom. Brottsligheten och narko-
tikan 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 förhållan-
den. 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 politi-
ken 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 marknads-
hyrorna. 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 pensi-
onärer, att få fart på investeringarna i 
klimatomställningen och att få ordning på 
svensk skola genom att avskaffa vinstjak-
ten i skolsystemet.

Text: Jenny Lindahl

Vänsterpartiet behöver 
vara med om Sverige ska 
fixa jobben, jämlikheten 
och klimatomställnin-
gen. Nooshi Dadgostar 
är beredd att ta ansvar 
efter valdagen.

Nooshi Dadgostar:

Vi håller  
det vi lovar

”Vi satte hårt mot  
hårt och såg till  
att sjukförsäkringen 
blev bättre och  
pensionerna höjdes.
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Visste du att?
POLITIKEN I PRAKTIKEN

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.

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

Så mycket får en riksdags-
ledamot för Vänsterpartiet 
i lön. Partiet har ett system 
med partiskatt för att ingen 
ska vilja ta ett uppdrag bara 
för pengarna. Andra ledamö-
ter får ut ungefär
47 300 kronor.

31 950 kr
Vänsterpartiet drev igenom 
mer än 80 reformer för jäm-
likhet när vi samarbetade med 
regeringen 2014–18. Bland 
dem fanns billigare tandvård, 
möjlighet att ta CSN—lån för 
körkort och upprustning av
miljonprogramsområdena.

80 reformer

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

JA

Antal elever per  
lärare på gymnasiet:

Friskolor 15
Kommunala 11

KÄLLA: SKOLVÄRLDEN 2022

Sverige har 
flest fattig-
pensionärer i 
Norden.!

KÄLLA: EUROSTAT

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



Vänsterpartiet Örebro Vänsterpartiet Örebro 
orebro.vansterpartiet.seorebro.vansterpartiet.se

FestiFestiVALVAL
Kom och träffa Kom och träffa 
Nooshi DadgostarNooshi Dadgostar
Artister:
NYNNINGEN
JULIA FREJ mfl.

Ansiktsmålning, popcorn 
och andra familjeaktiviteter

Läs mer på vår Facebooksida
Vänsterpartiet Örebro kommun 
eller scanna QR-koden

Lördag 10/9Lördag 10/9
Stadsparken ÖrebroStadsparken Örebro


