En jämlik, jämställd
och klimatsmart stad

Stockholmsvänstern

En jämlik, jämställd och
klimatsmart stad
Vänsterpartiet ingår i majoriteten som styr Stockholms stad sedan valet 2014. Här kan du läsa om
några av de viktigaste sakerna som vi har drivit igenom under de här fyra åren och vad vi vill göra om
vi får väljarnas förtroende att fortsätta att styra staden även efter valet.
Vårt mål är en jämlik, jämställd och klimatsmart stad.
Vi vill att du som är förälder ska kunna lita på att dina barn är i trygga händer hos förskolepersonal
som har tid och möjlighet att se alla barn, att du som är ung ska kunna hitta en bra bostad till en rimlig
kostnad den dag det är dags att flytta hemifrån och att du som är äldre får en äldreomsorg du kan lita
på den dagen du behöver det.
Mycket har hänt under de år vi varit med och styrt Stockholm. Vi har stoppat ombildningarna av
hyresrätter till bostadsrätter och fått igång byggandet av hyresrätter med pressade hyror. Vi har fått
igenom stora lönesatsningar på kvinnodominerade yrken inom välfärden och vi har varit drivande för
att Stockholm ska ställa om till att bli en klimatsmart stad. Vi har återtagit stadens verksamheter i egen
regi, bland annat äldreboenden, LSS-verksamheter och verksamheter som Högdalens simhall.
För oss går vår gemensamma välfärd, rätten till en bra bostad och klimatet före skattesänkningar för
höginkomsttagare och företagens intresse av att göra stora vinster på våra skattepengar.
Vi vill ha ett Stockholm för alla – inte bara för några få.
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En jämställd stad fri från diskriminering
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Feminismen genomsyrar hela vårt arbete och alla våra politiska
förslag. Det är därför vi har genomfört lönesatsningar inom välfärdsyrken, drivit igenom rätt till heltid
och trygga jobb och stärkt stödet till kvinno- och tjejjourerna. Jämställdhet är inte något som kommer
av sig självt. Det kräver politisk kamp, vilja och konkreta förslag.
Vi är antirasister. Rasism sorterar och underordnar människor, vilket är ett hinder för rättvisa och
jämlikhet. Kampen mot rasism måste föras på flera nivåer – mot strukturell rasism och diskriminering,
rasistiska grupper och partier, rasistiska tendenser i etablerade partiers politik, ökande klasskillnader.
Vi för en välfärdspolitik som omfattar alla oavsett bakgrund.
Stockholm ska vara en stad där du kan leva ditt liv fullt ut och fritt från diskriminering. Det kräver ett
makt- och normkritiskt perspektiv, liksom ett konkret och målmedvetet arbete för ökad likabehandling
och mänskliga rättigheter.
Det här har vi gjort under mandatperioden:
Stärkt stödet till kvinno- och tjejjourerna, inrättat tre nya relationsvåldscentrum och gjort Origo,
som erbjuder stöd till den som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, till en permanent
verksamhet.
Påbörjat arbetet med genusbudgetering. Genom könsuppdelad statistik rättar vi till snedfördelning
av resurser.
Drivit igenom ett ekonomiskt stöd som ger unga möjlighet att få pengar till projekt som bidrar till
en antirasistisk och jämställd stad med lika rättigheter och möjligheter för alla.
Inlett arbetet med feministisk stadsplanering för att skapa trygga miljöer och fler sociala mötesplatser för kvinnor i det offentliga rummet.
Det här vill vi göra efter valet:
Se till att kvinnojourerna får tillgång till fler skyddade boenden och underlätta för den som är
utsatför våld i nära relation att få förtur i bostadskön.
Stödja unga tjejers organisering och underlätta för jämställdhetsgrupper att driva fram
jämställdhsplaner och erbjuda feministiskt självförsvar i skolan.
Fortsätta utbilda alla stadens anställda inom normkritik och mänskliga rättigheter, samt öka
andelen chefer med utrikes bakgrund på alla nivåer inom staden.
HBTQ-certifiera stadens förskolor, skolor, fritids- och kulturverksamheter, socialtjänst och
äldreomsorg.
Intensifiera arbetet med att göra Stockholm tillgängligt för alla genom att budgetera för
tillgänglighetanpassningar och involvera funktionshindersrörelsen i stadens beslutsprocess.

Vi bygger för alla stockholmare
Vänsterpartiet anser att en bra bostad till en rimlig kostnad är en rättighet. Vi måste bygga bort bostadsbristen och prioritera hyresrätter med hyror som vanliga stockholmare har råd att betala. Vi måste
också bygga klimatsmarta bostäder med bra tillgång till både kollektivtrafik och grönområden.
Stockholm har just nu den högsta byggtakten sedan 1970-talet. Vi har sett till att våra kommunala
bostadsbolag pressar hyrorna när de bygger nytt och vi har stoppat ombildningarna, vilket har lett till
att antalet hyresrätter för första gången på väldigt länge ökar i Stockholms stad. Samtidigt värnar vi
stadens grönområden och har inrättat flera nya naturreservat.
Som kommun kan vi göra mycket, men om vi ska komma tillrätta med bostadsbristen behövs det
också en statlig bostadspolitik som gör det möjligt att bygga billiga hyresrätter. Hyresgästerna måste få
större inflytande vid renoveringar och kommunerna ges ökade möjligheter att sätta dit slumvärdar som
inte sköter sina fastigheter.
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Det här har vi gjort under mandatperioden:
Fördubblat byggandet av bostäder och satt stopp för utförsäljningarna och ombildningarna av
hyresrätter till bostadsrätter.
Sänkt kraven på vilken inkomst som krävs för att få teckna ett hyreskontrakt hos de kommunala
bostadsbolagen.
Infört kompiskontrakt för unga och äldre som gör det möjligt för fler att dela lägenhet med varsitt
förstahandskontrakt.
Pressar byggkostnaderna genom Stockholmshusen och på så vis fått fram lägre hyror än annan
nyproduktion.
Det här vill vi göra efter valet:
Fortsätta prioritera byggandet av hyresrätter med rimliga hyror framför dyra bostadsrätter och villor.
Stärka hyresgästernas inflytande och delaktighet över sitt boende och sin närmiljö vid till exempel
renoveringar.
Bygga fler kollektivhus och underlätta för byggemenskaper.
Pressa staten att ge ekonomiskt stöd till renoveringar, energieffektiviseringar och byggande av nya
bostäder så att hyrorna kan hållas nere.

Alla barn ska ha nära till bra skola och förskola nära hemmet
Vänsterpartiet menar att en jämlik skola och förskola är bra för alla. Skolan ska få mer resurser
som fördelas efter behov, så att barn som behöver mer stöd inte halkar efter. Vi vet att resultaten förbättras om elever med olika bakgrund möts. Därför vill vi inte ha religiösa förskolor och skolor, samt
att staten tar ansvar för att minska skolsegregationen.
Förskolan lägger grunden till lusten att lära. Barngruppernas storlek behöver minska och personaltätheten öka så att det finns förutsättningar att möta behoven hos alla barn. Staden ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Förskolan ska ha en god inomhusmiljö och en tillräckligt stor gård
oavsett var i staden den ligger.
Det ska vara en självklarhet att både skolan och förskolan är fri från mobbing, kränkningar och sexuella trakasserier. Skolan har också en viktig roll för att fånga upp och stödja elever som utsätts för
hedersrelaterat våld och förtryck. Alla skolor i staden ska bedriva ett systematiskt arbete mot våld,
hedersförtryck och trakasserier.
Det här vi gjort under mandatperioden:
Höjt stödet till skolor i utsatta områden för att öka deras möjligheter att rekrytera och behålla
skickliga och erfarna lärare och övrig skolpersonal.
Ökat stödet för ungas psykiska hälsa och inrättat elevhälsoteam på alla kommunala skolor.
Drivit igenom att staden ska fasa ut allmän visstidsanställning och andra osäkra anställningsformer,
för att istället inrätta vikariepooler och fastanställa resurspersonal till barn i behov av särskilt stöd.
5

Det här vill vi göra efter valet:
Fortsätta driva på för en statlig skolpolitik som minskar skolsegregationen och sätter stopp för
vinstdrivande företag som bedriver skolverksamhet med våra skattemedel.
Anställa lärarassistenter och mer resurspersonal i skolan. Det behövs för att ge lärare, förskolepersonal och rektorer ökad möjlighet att fokusera på undervisningen och det pedagogiska ledarskapet.
Minska barngruppernas storlek och höja personaltätheten i förskolan. Satsningen på att personal får
utbilda sig till förskollärare och barnskötare på arbetstid behöver fortsätta.

Jobb med schyssta villkor
Vi vill skapa ett arbetsliv för alla. Ett arbetsliv där vi har makt och inflytande över våra jobb, där alla
orkar arbeta till pensionen och inte blir utslitna i förväg. Där alla ryms och ingen hamnar utanför. Vi
behöver vi en stark arbetsrätt, kraftfulla insatser för att få fler i arbete och förkortad arbetstid.
Arbetslöshet är ett stort slöseri med mänskliga och samhälleliga resurser. Alla de som idag står långt
från arbetsmarknaden måste få en chans att komma in. Vi vill fortsätta investera i vuxen- och arbetsmarknadsutbildning, svenskundervisning och snabbspår för nyanlända och ge fler möjligheten att få en
anställning genom att bygga ut den gemensamma välfärden.
Vi tycker att det är självklart att Stockholms stad ska vara en bra arbetsgivare med schyssta arbetsvillkor. Vi vill fortsätta genomföra lönesatsningar i kvinnodominerade välfärdsyrken, ge fler rätt till
heltid och en trygg anställning och ställa krav på schyssta villkor i all privat välfärdsverksamhet som
staden upphandlar.

Det här har vi gjort under mandatperioden:
Drivit igenom en lönesatsning på 70 miljoner kronor som höjt lägstalönerna för tusentals undersköterskor, barnskötare och andra yrkesgrupper.
Gett fler anställda rätt till heltid och börjat fasa ut osäkra anställningar som timvikariat och allmänna
visstidsanställningar.
Infört Stockholmsjobb för att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden och tagit initiativ till att
långtidsarbetslösa får möjlighet att studera med bibehållet försörjningsstöd.
Det här vill vi göra efter valet:
Fortsätta höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorg, förskola och andra kvinnodominerade yrken inom välfärden.
Ge alla anställda inom äldreomsorgen, förskolan och LSS-verksamheterna rätt till skobidrag och
betalda arbetskläder.
Erbjuda alla som genomgår en barnskötar- eller undersköterskeutbildning en anställning inom
staden.
Se till att fler kommer i arbete genom att bland annat skala upp Stockholmsjobben och stärka studieoch yrkesvägledningen, den kommunala vuxenutbildningen och SFI.

En äldreomsorg att lita på
Alla äldre har rätt till ett tryggt boende med en rimlig hyra och en värdig äldreomsorg av utbildad
personal som har förutsättningar att göra ett bra jobb. Satsningar på äldreomsorgen måste komma före
stora skattesänkningar och de privata företagens intresse av att göra vinst på våra skattepengar.
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Personal inom hemtjänsten ska få mer tid att göra sitt jobb utan stress, samtidigt som lönerna och
arbetsmiljön måste förbättras för att fler ska söka sig till omsorgen och orka arbeta ända fram till
pensionen. Oavsett om du jobbar i privat eller kommunal äldreomsorg ska du ha rätt till kollektivavtalsenliga villkor och en pension som går att leva på.
Trots att hemlösheten totalt sett har minskat i Stockholm de senaste tio åren finns fortfarande äldre
som lever i osäkra boendeförhållanden. Staden ska ha en nollvision för äldre i hemlöshet – för oss är
det självklart att även den som har problem med missbruk ska ha rätt till äldreomsorg och en trygg
bostad.
Det här har vi gjort under mandatperioden:
Beslutat att bygga 10 000 nya bostäder anpassade för äldre fram till 2040, varav ungefär hälften är
vård- och omsorgsboenden och seniorlägenheter och den andra hälften är hyresbostäder anpassade för
äldre i vanliga flerfamiljshus.
Skärpt kraven på privata hemtjänstutförare så att de också måste ge sina anställda kollektivavtalsenliga löner, arbetskläder och rätt till tjänstepension.
Gjort det lättare för äldre som är över 85 år eller känner ensamhet, oro eller bor i en otillgänglig
bostad att flytta till ett seniorboende.
Skapat fler sociala mötesplatser för äldre för att motverka ensamhet och underlätta för stockholmare
att leva ett aktivt och självständigt liv oavsett ålder.
Det här vill vi göra efter valet:
Förkorta arbetstiden i hemtjänsten med bibehållen lön för att locka fler till yrket och ge
medarbetarna mer tid till återhämtning.
Se till att personalen har rimliga scheman inom hemtjänsten och att äldre får verkligt inflytande över
sin egen äldreomsorg.
Fortsätta pressa regeringen att höja bostadstillägget och skapa ett rättvist pensionssystem med
pensioner som går att leva på.
Stärka det vräkningsförebyggande arbetet och skapa fler boendelösningar för äldre som lever i
hemlöshet, har missbruksproblem eller lider av psykisk ohälsa.

Socialtjänsten ska vara en rättighet för den som behöver
Det ska vara lätt att få kontakt med socialtjänsten för att tidigt kunna få hjälp att bryta negativa
mönster och sociala problem. De som jobbar inom socialtjänsten måste få en rimliga arbetsbelastning,
administrativt stöd och mer tid åt det sociala arbetet som de är utbildade för att göra.
Vänsterpartiet vill bygga bort hemlösheten. Det är inte värdigt att människor sover på gatan i en välmående stad som Stockholm. Under de senaste åren har betydligt fler än tidigare fått möjlighet att få
en försöks- eller träningslägenhet. Men fortfarande lever alltför många barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden, vilket inte är en trygg uppväxtmiljö för ett barn.
Vi har drivit igenom ökat stöd till kvinno- och tjejjourerna i Stockholm och öppnat tre nya relationsvåldscentrum som ger stöd till dem som utsätts för våld i nära relationer. Vi har sett till att Origo, som
är ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, blivit en permanent verksamhet i staden.
Det här har vi gjort under mandatperioden:
Satsat 295 miljoner kronor på att stärka socialtjänstens barn- och ungdomsvård, vilket är mer än
dubbelt så mycket som Alliansen satsade under sina år vid makten.
Drivit igenom en lönesatsning på erfarna socialsekreterare och biståndshandläggare för att minska
personalomsättningen och få fler att vilja arbeta inom socialtjänsten.
Arbetat systematiskt för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare
genom ökat administrativt stöd, bättre introduktion och rimligare ärendemängd.
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Det här vill vi göra efter valet:
Ge barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden tillgång till fler genomgångsbostäder, öka möjligheten till förtur och stärka det vräkningsförebyggande arbetet.
Stärka stadens missbruksvård och öppna fler stöd- och akutboenden som särskilt riktar sig till
kvinnor med hemlöshets- eller missbruksproblem.
Stärka rätten till ledsagning, bygga ut grupp- och servicebostäderna i hela staden och fortsätta
protestera mot nedskärningar i den personliga assistansen.

Ett tryggt Stockholm för alla
Stockholm ska vara en stad där alla känner sig trygga. Du ska kunna lita på att polisen har tillräckliga resurser för att lösa både vardagliga brott och få bort kriminella gäng och deras vapen från
gatan. Anmälningar om sexualbrott ska inte läggas ner på grund av slarv eller bristande kompetens
hos polis och rättsväsende. Den som blir utsatt för brott ska få stöd och ett respektfullt bemötande
genom hela rättsprocessen.
Polisen behöver ha en lokal förankring och ett nära samarbete med skolan, socialtjänsten och fritidsverksamheten. En av kommunens viktigaste uppgifter är att hindra nyrekryteringen till gäng och
erbjuda unga en annan väg än våld och kriminalitet. Det kräver att socialsekreterare, fältassistenter och
fritidsledare har tillräckliga förutsättningar att tidigt fånga upp unga som riskerar att hamna snett. Men
också en politik som motverkar ökande klassklyftor, segregation och arbetslöshet.
Som kvinna ska du inte behöva se dig över axeln när du går hem själv från tunnelbanan. Det behövs
bättre belysning, upprensning av skymmande buskage och liv och rörelse i alla delar av staden under
hela dygnet. Vi måste komma tillrätta med normer som gör att vissa män anser sig ha rätten att utsätta
kvinnor för kränkningar och sexualiserat våld. Det arbetet måste börja redan i förskolan och föras på
alla nivåer i samhället.
Det här har vi gjort under mandatperioden:
Stärkt det lokala civilsamhället och fördjupa samarbetet mellan polisen, socialtjänsten och
skolan för att stärka det brottsförebyggande arbetet och tidigt fånga upp unga som riskerar att dras
in i kriminalitet.
Anställt fler fältassistenter, fritidsledare och socialsekreterare inom socialtjänstens barn- och ungdomsenheter och infört ett lönetillägg för att kunna rekrytera och behålla erfaren personal våra stadsdelar i ytterstaden.
Inrättat en trygghetsfond på 200 miljoner kronor för fler trygghetsvärdar och fysiska åtgärder som
bättre belysning, utgallring av skymmande buskage och alternativ till mörka gång- och cykeltunnlar.
Det här vill vi göra efter valet:
Stärka skolan och socialtjänsten i stadsdelar med stora utmaningar för att ge dem bättre förutsättningar att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att hamna snett.
Anställa fler fältassistenter, socialsekreterare och fritidsledare och förbättra deras förutsättningar att
arbeta långsiktigt med ungdomar och deras familjer.
Starta upp ett Stödcentrum för personer utsatta för sexuelle övergrepp tillsammans med polisen och
landstinget för att erbjuda insatser och stöd under rättsprocessen till unga kvinnor som blivit utsatta för
våld och sexuella övergrepp.

En stark lokal demokrati
Vänsterpartiet vill att alla medborgare ska ha lika rätt och möjlighet att vara delaktiga i hur stadens
utvecklas. Det räcker inte med att kunna rösta på valdagen – verkligt inflytande kräver att både makt
och resurser flyttas närmare invånarna. Vi har skapat förutsättningar för att få igång ett långsiktigt och
uthålligt arbete för att stärka demokratin i hela staden.
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Runt om i staden har det startats ungdomsråd för att ge unga stockholmare ökad makt och inflytande
över sin egen vardag. Vi har dragit igång arbetet med medborgarbudgetar som innebär att människorna
som bor i en stadsdel tillsammans får bestämma och besluta om hur pengar ska satsas i området.
Civilsamhället fyller en väldigt viktig roll för att det ska finnas en levande demokrati i hela staden. Vi
har i öppnat fler samlingslokaler för föreningslivet och infört ett ekonomiskt stöd för unga som har
idéer om hur de kan förändra beslutsprocesserna i staden.
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?
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Det här har vi gjort under mandatperioden:
Satsat 60 miljoner kronor på lokalt demokratiarbete och ökad delaktighet i staden genom till fler
ungdomsråd, uppsökande medborgarvärdar, medborgarkontor och föreningslokaler.
Infört ett ekonomiskt stöd som ger unga möjlighet att söka pengar för att genomföra lokala demokratiprojekt och stödja ungdomars egen organisering.
Påbörjat ett arbete med medborgarbudgetering i Fagersjö där de boende själva har fått rösta om hur
en ny mötesplats i området ska utformas och vilka aktiviteter som ska erbjudas rum där.
Det här vill vi göra efter valet:
Fortsätta stärka stödet till det lokala civilsamhället, öppna fler samlingslokaler med rimliga hyror i
alla delar av staden och skapa fler mötesplatser för kvinnor i det offentliga rummet.
Värna stadsdelarnas betydelse för den lokala demokratin och utveckla medborgarnas möjligheter att
lägga och få sina medborgarförslag förverkligade.
- Sprida arbetet med medborgarbudgetering till fler stadsdelar för att ge medborgare större inflytande
över sin vardag och närmiljö.

Kultur och idrott i hela staden
Vänsterpartiet menar att alla har rätt till kultur och en meningsfull fritid. För att uppnå det behöver vi
satsa på fler kulturhus och föreningslokaler över hela staden. Möjligheten att ta del av kultur ska inte
vara beroende av din ekonomi – därför har vi infört gratis entré på stadens museum och sänkt avgifterna till Kulturskolan för att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utöva kulturaktiviteter på sin
fritid.
Vi har i flera års tid drivit frågan om ett kvinnohistoriskt museum som nu äntligen kommer att bli
verklighet. Det kommer både lyfta fram kvinnorörelsens historia och vara ett center för nutida kultur,
aktivism och debatt. Vi har varit drivande för mer kultur i det offentliga rummet med fler lokaler till
kulturutövare, lagliga graffitiväggar och muralmålningar runt om i staden.
För oss är det självklart att idrott inte ska vara en klassfråga. Vi måste bygga fler idrottshallar och
barn- och ungdomsidrotten ska ha nolltaxa under hela året så att föreningarna kan sänka sina avgifter
och erbjuda fler möjligheten att delta. Flickors idrottande ska ges samma villkor och prioritet som
pojkars.
Det här har vi gjort under mandatperioden:
Infört gratis entré på museer och sänkt avgifterna till kulturskolan.
Ökat tillgången till kultur och teater i förorterna genom att starta upp Kretsteatern som turnerar med
föreställningar i Farsta, Vällingby och Skarpnäck.
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Drivit igenom ett kvinnohistoriskt museum.
Fattat beslut om nya konstgräsplaner och idrottshallar över hela staden, upprustning av bland annat
Kanalplan och Grimsta idrottsplats, en ny ishall för skridsko och bandy i Gubbängen och ett nytt
utomhusbad på Järvafältet.
Det här vill vi göra efter valet:
Införa gratis simskola för barn på stadens simhallar och ta bort inträdet för pensionärer.
Ökat antal platser i Kulturskolan och El Sistema för att ge fler unga möjligheter att utöva kultur.
Göra särskilda satsningar på biblioteken i ytterstaden med fler bibliotek, längre öppettider och mer
personal för att stimulera barn och ungas läsande.
Öppna ett nytt Folkets Hus i Skärholmen för att skapa en mötesplats för det lokala föreningslivet,
folkbildning och kultur.
Fortsätta investera i nya idrottshallar i alla delar av staden, en ny simhall i Skarpnäck och öppna ett
nytt kallbadhus.

Ett klimatsmart Stockholm
Vänsterpartiet tar klimathotet på största allvar och har en tydlig plan för ett fossilfritt Sverige. Vi
vet att klimatförändringarna inte går att avvärja enbart med individuella insatser, utan det krävs
samhälleliga förändringar. Vi har varit drivande i beslutet att stänga kolkraftverket i Värtan, infört
ambitiösa klimatmål och vill investera stort i solpaneler och underlätta övergången till elbilar.
Utbyggnaden av kollektivtrafiken måste skyndas på om vi ska få bort trängseln, och få fler att lämna bilen hemma. Landstinget ansvarar för kollektivtrafiken och där är vi det enda partiet som driver
avgiftsfri kollektivtrafik. Det skulle innebära att kollektivtrafiken istället finansieras via skatten, vilket
skulle gynna alla med vanliga inkomster och inte minst kvinnor som redan idag åker kollektivt i betydligt högre utsträckning än män.
Stockholm ska vara en stad där det är lätt att promenera eller ta sig fram med cykeln året om. Säkerheten för fotgängarna måste öka genom upprustning av gångstråken med förbättrad belysning, säkra
övergångsställen och tydlig separering från bilar och cykelbanor.
Det här har vi gjort under mandatperioden:
Drivit igenom att kolkraftverket i Värtan ska stängas senast 2022, vilket kan minska utsläppen med
cirka fyra miljoner ton koldioxid.
Avsatt två miljarder kronor till klimat- och cykelinvesteringar som bland annat energieffektivisering
av bostäder, fler solceller och laddstolpar till elbilar, bredare cykelvägar och ett sammanhängande nät
av cykelbanor om binder ihop staden på tvären.
Fått igenom att staden ska sälja av investeringar i företag som utvinner fossila bränslen och endast
investera i långsiktigt hållbara bolag med fokus på mänskliga rättigheter, miljö och klimat och goda
arbetsförhållanden.
Inrättat tre nya kommunala naturreservat.
Det här vill vi göra efter valet:
Installera solpaneler på alla stadens fastigheter och starta ett kommunalt solelbolag för att ta tillvara
på överskottsel.
Fortsätta driva på för att trängselskatten ska gå till en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik snarare
än dyra motorvägsbyggen som ökar bilismen och utsläppen.
Lägga ner Bromma flygplats senast 2022 och istället bygga en helt ny stadsdel.
Avsätta en ny cykelmiljard åt bland annat bygga fler säkra cykelvägar och erbjuda möjlighet till
cykelparkering under tak vid alla kollektivtrafikknutpunkter.
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Rösta på Vänsterpartiet!
Om vi tillsammans går ihop och arbetar för ökade resurser till välfärden,
bättre löner och arbetsvillkor och en klimatpolitik värd namnet kan vi
förändra samhället till det bättre. Det vet vi. Vi har gjort det många
gånger förr.
Tro inte på klyschor om att ingenting går att förändra och att allt är
förutbestämt. Vi måste inte sänka skatterna och ställa utsatta grupper
mot varandra. Det går att föra en annan politik och de allra flesta skulle
tjäna på att samhället blev mer jämlikt och jämställt.
Stockholm behöver ett starkt Vänsterparti. Vi kommer konsekvent
prioritera hyresrätter med rimliga hyror framför dyra bostadsrätter och
villor, stå upp för kvinnorna i välfärden och driva en offensiv klimatpolitik. Vi står fast vid våra värderingar och fortsätter vara vänster även
när de politiska vindarna vänder och det börjar blåsa kallt.

Den 9 september är din röst lika mycket värd som elitens.
Använd den för att skapa ett Stockholm för alla – inte bara för några få.

