
Kamrater, vi står inför den 
mest högervridna regeringen 
någonsin i svensk historia. 
Tidöavtalet kommer att leda till 
stora neddragningar i välfärden 
och ett mer marknadsstyrt 
samhälle där politiker från-
säger sig ansvaret för männ-
iskors trygghet. Vi står inför 
hotad rättssäkerhet, avsaknad 
av politiska åtgärder för 
omställning i klimatkrisen och 
ökad rasism och nationalism 
i samhället. Listan är lång och 
väldigt dyster. 

Vänsterpartiet ska därför 
bedriva ett kraftfullt opposi-
tionsarbete och säkerställa 
att din röst får betydelse efter 
valet. Det gör vi genom att 
fortsätta bygga folkrörelser för 
jämlikhet och mänskliga rätt- 
igheter och visa på ett starkt 
motstånd mot den höger-
politik som förs. Vi skapar 
mötesplatser där vi sprider vår 
fantastiska politik och anord-
nar aktiviteter för gemenskap 
och trygghet - det kan vara att 
erbjuda studiehjälp, anordna 
familjedagar eller bjuda på 
soppa före barnbidraget. Det 
går när vi gör det tillsammans 
och all hjälp gör skillnad. Vi ses 
därute! 

Nadja Awad, 
riksdagsledamot, 

Örebro län

Tillsammans 
gör vi skillnad, 
och motstånd!

KRÖNIKA
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i Örebro

Stoppa 
hyreschocken
Fastighetsägarna vill chock-
höja din hyra med 10 procent 
samtidigt som de gör miljard-
vinster. Det säger vi nej till 
och kräver omedelbart tak 
för hyreshöjningar och stopp 
för renovräkningar.

Satsa på  
klimatet
Vi behöver en rättvis klimat-
omställning med satsningar 
på utbyggnad av järnvägen, 
gratis kollektivtrafik och 
omställning till klimatneutral 
industri. Vänsterpartiet vill 
satsa 700 miljarder på en 
rättvis klimatomställning.

Nej till kärn- 
vapen i Sverige
Det går fort nu. Efter NATO- 
ansökan öppnar regeringen 
upp för att vi ska ha både 
kärnvapen och permanenta 
NATO-baser i landet. Det gör 
både Sverige och världen 
osäkrare. 
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Inga  
nedskärningar  
i välfärden
– Politiken behöver ta ansvar för välfärden och  
för människors privatekonomi menar Aron Etzler,  
partisekreterare för Vänsterpartiet. 
Sida 3

För ett  
solidariskt  

Örebro!

Enda partiet 
med vänster-
politik!

Sida 2 

Nytt region-
råd för 
Vänsterpartiet

Sida 3 
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Vänsterpartiet växer  
– bli medlem du med!

Farima Shabanzadeh 
24 år, student

– Mitt politiska engagemang 
började när jag var 13 år 

och gick med i Ung Vän-
ster, jag var intresserad 
av samhällsfrågor 
och såg orättvisor i 
samhället. Att gå med 

i Vänsterpartiet var ett 
naturligt steg.

Nurten Blixt
51 år, kulturarbetare

– Det hjälper inte att sitta 
och prata runt fikabor-

det. Vi måste vara med, 
ta ansvar och förändra. 
Barn och äldres välmå-
ende är viktigt för mig. 
Kultur ska vara tillgäng-

lig för alla, inte bara för 
de som kan betala.  

Johan Torgå  
70 år, pensionär

– Jag har varit fackligt 
aktiv en stor del av mitt 

liv, var klubbord- 
förande på Orkla 
Foods Örebrofabrik i 
26 år. Som pensionär 
vill jag fortsätta att 

vara engagerad och 
då var Vänsterpartiet ett 

naturligt val.

Jesper Levin 
31 år, elevassistent

– Som många känner jag 
att mycket har blivit 

sämre, att vi skärmar 
av oss från varandra 
och inte längre lyssnar. 
Vänsterpartiet är det 
enda parti som arbetar 

för en ljusare framtid för 
oss alla.

FRÅGA 4
Varför valde du  
att bli medlem  
i Vänsterpartiet?

Hemsida:
orebro.vansterpartiet.se
Telefon: 
076-979-1214 

 

Instagram:
@orebrovanstern
Facebook:
Vänsterpartiet Örebro Kommun
Bli medlem: 
vansterpartiet.se/bli-medlem

● Vi trodde därför att vi hade goda förutsätt-
ningar att få till ett rödgrönt styre i Örebro.
Tyvärr så var Socialdemokraterna aldrig intresse-
rade av det utan valde istället att bli ett med högern 
och de har därmed gjort följande mycket tydligt: 
det finns numera bara ett parti i Örebro kommun 
som driver vänsterpolitik.

Det finns bara ett parti som är beredda att 
genom handling istället för genom tomma ord 
befria välfärden från den marknad som dränerar 
verksamheten, försämrar arbetsvillkoren och 
ibland även utgör en fara för människor i behov av 
vård och stöd.

Det finns bara ett parti som står på hyresgäster-
nas sida, som stoppar införandet av marknadshy-
ror, motarbetar renovräkningar och chockhöjning 
av hyrorna.  

Det finns bara ett parti som tar klimatkrisen 
på allvar och är beredda att agera med kraft.

Vi beklagar att Socialdemokraterna väljer att 
gå samman med Moderaterna – ett parti som trots 
fina ord nu öppet omfamnar det rasistiska och 
främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. 
Vi beklagar att Socialdemokraterna väljer Mode-
raterna – ett parti vars politik bidrar till växande 
klyftor, mer privatisering och utförsäljning av 
gemensamma tillgångar.

Framför oss har vi nu en mandatperiod där en 
mycket borgerlig politik kommer att leda inte 
bara landet utan även kommunen. Vänsterpartiet 
kommer därför att vara viktigare än någonsin för 
arbetet med att bedriva en hårdnackad opposition 
och granska allt! Vi kommer inte att vila utan 
kommer se till att majoriteten, med S i spetsen, 
tar ansvar för alla nedskärningar och försämringar 

som de har gått med på. Det är nu 
vi tillsammans tar fighten för ett 

bättre Örebro, för det är 
politikens ansvar!

  
Martha Wicklund

Kommunalråd 
Vänsterpartiet Örebro

Vänsterpartiet Örebros kommunfullmäktigegrupp. Från vänster: Sunil Jayasooriya, Linn Josefsson, Martha 
Wicklund, Nadia Abdellah, Peter Eriksson, Elisabeth Nilesol, Jaber Fawaz. Saknas i bild: Cristian Rehn Janowicz, 
Christina Hermansson Plaçon

Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och sympatisörer för era 
insatser under valrörelsen. Vi har haft en lyckosam och framgångsrik 
valrörelse i Örebro och nått ännu fler väljare än tidigare år. Tack vare 

allt hårt arbete från alla duktiga medlemmar så gick Vänsterpartiet 
Örebro framåt i valet och vi knep ytterligare ett mandat 
i Kommunfullmäktige! 

Enda partiet med 
vänsterpolitik!

Vänstern i Örebro ges ut av Vänsterpartiet Örebro i samarbete med Zetkin Foundation. Redaktion: Elisabeth Nileson, Mary Sandberg, Kalle Söderberg. 
Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. Tryck: Bold Printing Mitt, 2022. 
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Kvinna –  
Liv – Frihet

Den islamistiska diktaturen i Iran mör-
dade Jina Mahsa Amini och i upproren 
som följt har miljoner unga, studenter 
och kvinnor i alla åldrar gått ut i mass-
protester med revolutionära krav på 
att diktaturen ska störtas och politiska 

fångar friges. 
 Vänsterpartiet står bakom och stödjer 
det iranska folkets kamp för frihet och 
demokrati.
 Say her name: Mahsa Amini! Frihet för 
det iranska folket.

En vänsteropposition 
som står på vanligt 
folks sida 
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”De har inget 
emot att chock-
höja hyrorna.

● Inget i högerregeringen och Sveri-
gedemokraternas nya avtal tyder på att de 
kommer skjuta till tillräckligt med pengar 
till välfärden. Samti-
digt går Sveriges kom-
muner och landsting 
ut med att 20 miljarder 
skulle behövas för att 
bibehålla den nuva-
rande nivån i vården, 
skolan och omsorgen. 
Vänsterpartiet vill se 
mer resurser till välfär-
den och tar nu kampen 
mot en regering som 
de menar sviker sina väljare.
 – När högern ska regera märker vi att 
det är väldigt mycket samma högerpo-

litik som vanligt. Det är också ganska 
avslöjande, nu märker vi vad de verkligen 
vill. SD är ett slags enfrågeparti som går 
till val på att ge invandrare skulden för 
allting. De kan låtsas inför valet att de vill 
satsa på sjukvården eller pensioner men 
de gör ingenting åt det.

Sparkrav för miljardärer, inte 
för vanliga hushåll
Även för vanliga hushåll kan ekono-
min nu bli ansträngd. Sverige står inför 
en rekordhög inflation där priserna för 
boende, el och mat går upp och hushållen 
uppmanas nu att spara.

 – Det är någonting med 
att vanliga människor ska 
spara som jag tycker är 
beklämmande. Väldigt 
många människor har 
redan gjort det och lever 
på marginalerna. De är de 
personerna som uppmanas 
att spara, det är inte spar-
krav på miljardärerna eller 
de som äger de största 
börsföretagen som man 

kommer med.
 Istället menar Etzler att det behövs en 
rejäl omfördelning i Sverige. Han tycker 

Vänsterpartiet går i oppo-
sition mot nedskärningar 
och avregleringar i välfär-
den. Rättvisa och solidaritet 
handlar nu om att vanliga 
människor ska klara sin pri-
vatekonomi menar Aron 
Etzler, partisekreterare för 
Vänsterpartiet.

att högern gärna pratar om att det är vik-
tigt att människor får mer pengar genom 
skattesänkningar, samtidigt som de inte 
gör tillräckligt mot prisökningarna.
 – De har ingenting emot att chockhöja 
hyrorna. De har ingenting emot att man 
höjer priset på kollektivtrafiken. De har 
ingenting emot att inflationen äter upp 
varenda krona för att vi har höga elpri-
ser och att de sedan sprider sig i hela 
ekonomin.
 
Ett bedrägeri att lägga allt 
ansvar på individen
Vänsterpartiet vill möta de stora sam-
hällsproblemen med gemensam handling. 
Etzler beskriver det som ett stort bedrä-
geri när frågor som ekonomi och klimatet 
förväntas lösas av vanliga människor.
 – Vi behöver ordna transporter och vi 
behöver ställa om hela industrin. Många 
människor gör vad de kan i sin vardag 
för klimatet och det är bra, men politiken 
måste göra något så mycket större för att 
pressa ner utsläppen. Det går inte som 
individ att elektrifiera tung industri eller 
bygga ut järnvägen. Där måste politiken 
ta ansvar.
 

Text: Adam Määttä
Politiken behöver göra mer mot prisökning-
arna för vanliga hushåll, menar Aron Etzler.

En viktig fråga för Jessica är att 
utveckla kollektivtrafiken i hela 
regionen.   
– Oavsett om man bor i tätort eller på 
landsbygd ska man kunna ta sig runt 
kollektivt. Det måste även vara lönsamt 
att välja att resa kollektivt, vi behöver 
hålla nere biljettpriserna. Det gynnar 
både vanliga människors plånböcker och 
klimatet, säger hon.  
Du har lyft kollektivtrafiken som en 
viktig fråga men vad tänker du och 
Vänsterpartiet om sjukvården? 
– När det gäller sjukvården ska invånarna 
i Örebro län erbjudas en sammanhållen 
vård genom en kraftig utbyggnad av den 

Hur känns det att ha fått detta 
förtroende?  
– Jag är oerhört glad och tacksam. Jag ser 
fram emot att i hård opposition få driva 
frågor i regionen som gynnar vanligt folk, 
oavsett var i länet man bor, säger Jessica 
Carlqvist.  

nära vården. Det är samma som med 
kollektivtrafiken, oavsett var du bor 
ska vården vara nära och tillgänglig. Vi 
behöver satsa och utveckla och etablera 
Karlskoga och Lindesbergs lasarett som 
två länssjukhus som är tillgängliga för 
alla invånare i länet. Genom det kommer 
ju även vårdköerna att minska och perso-
nalen att må bättre. 
Hur ska ni driva dessa frågor? 
– Som sagt, i en hård opposition där 
vi visar att vi är det enda partiet som 
driver politik för vanligt folk. Det är med 
stolthet jag kommer fortsätta driva dessa 
frågor, säger Jessica Carlqvist. 

Nytt regionråd för Vänsterpartiet 
Örebro län
På Vänsterpartiet i Örebro läns val-
konferens i oktober valdes Jessica 
Carlqvist till nytt regionråd. Jihad 
Menhem, regionråd sedan 2010  
ersätts av Jessica som har många 
års erfarenhet av politiskt arbete 
och har suttit som ledamot i regi-
onfullmäktige 2014-2022.   

Jessica Carlqvist,
nytt regionråd, 

Örebro län



DAGS ATT AGERA ✌

vansterpartiet.se/bli-medlem

Fyra förslag från en vänster  
som håller vad den lovar:

1
Elpriser
Vänsterpartiet vill införa Sverige- 
priser på el som resulterar i en 
kostnad på cirka 40 öre per 
kilowattimme, oavsett var du bor 
i landet! Det ger oss också möjlig-
het att kontrollera kostnaderna 
för el så att hushållen inte behö-
ver betala för ännu ett misslyckat 
marknadsexperiment.

2
Hyran
Vänsterpartiet stoppade mark-
nadshyror. Nu vill fastighetsä-
garna höja hyrorna permanent 
med 10% mitt under brinnande 
kris. De vill att hyresgästerna ska 
ta hela ansvaret för ökade kost-
nader samtidigt som de har gjort 
enorma vinster under många år. 
Vänsterpartiet vill införa ett tillfäl-
ligt hyrestak och stoppa utförsälj-
ningar av allmännyttan till privata 
företag.

3
A-kassan
Högern vill försvaga arbetarrörel-
sen genom att pressa ned löner 
och socialförsäkringar. När arbe-
tare har en trygg inkomst stoppar 
det högerns försök att utnyttja 
arbetskraft. Vänsterpartiet vill 
höja den högsta dagpenningen 
och grundbeloppet i a-kassan och 
se till att ersättningsnivån höjs till 
80% av lönen under hela ersätt-
ningsperioden, på sikt ska ersätt-
ningsnivån upp till 90 % av lönen.

4
Pension 
Tack vare Vänsterpartiet får en 
miljon pensionärer nu uppemot 
1 000 kronor extra i månaden. Det 
var en viktig seger och genom att 
höja de lägsta pensionerna har vi 
öppnat upp för att höja pensionen 
för alla. Vi vill höja inkomstpen-
sionen så att genomsnittspensio-
nären får närmare 2 000 kr extra 
varje månad.

Gör skillnad du med. Bli medlem!

Vänsterns lösningar 
för att ta Sverige  
ur krisen
Den ekonomiska krisen slår stenhårt mot van-
ligt folk. Kostnader för el, mat och hyra ske-
nar och samtidigt passar många företag och 
banker på att smyghöja priserna för att säkra 
sina rekordvinster. Det är arbetare som får ta 
ansvar för krisekonomin för att de rikaste ska 
kunna ha sina förmögenheter och förmånliga 
skatteavdrag ifred.

Regeringens så kallade “lösningar” är att 
omfördela resurser från fattiga till rika. Ett 
exempel är det elprisstöd som den nya höger- 

regeringen med stöd av Socialdemokraterna 
och extremhögern i Sverigedemokraterna 
föreslår. Nu ska 50 miljarder delas ut som 
går rakt ner i elbolagens fickor istället för 
att långsiktigt garantera låga priser på el för 
svenska företag och konsumenter. Förslaget 
stoppar inte ens elbolagen från att smyghöja 
priserna. 

Vänstern har politiken och förslagen för att 
ta Sverige igenom krisen så att också vanligt 
folk klarar sig.

Din ekonomi


