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Vi har rätt att 
förvänta oss bättre
Det är i valet 2022 som vi ska vända utvecklingen och återta kontrollen 
över Stockholm. Vi ska bygga en mer jämlik och jämställd stad 
som har en välfärd att lita på och som bidrar till den nödvändiga 
klimatomställningen. Och vi ska göra det tillsammans.

Vi är många som upplever att delar av tryggheten har försvunnit och 
att gemenskapen blivit svagare när marknaden fått styra. I skolorna 
behandlas elever och lärare som siffror, där billigast vinner. Äldre som 
har behov av äldreomsorg tvingas oroa sig för om de kommer att få 
plats på äldreboende eller få en fungerande hemtjänst. Unga får hoppa 
runt mellan dyra och otrygga andrahandskontrakt. Familjer får svårare 
att betala hyran när hyresnivåerna ständigt går upp och nybyggda 
hyresrätter blir allt dyrare.

Stockholm har stora ekonomiska klyftor. Rika och fattiga områden 
ligger ibland inte mer än 100 meter ifrån varandra. De stora 
klassklyftorna försämrar samhällsutvecklingen och bidrar till oro, 
otrygghet och kriminalitet. Rasism och diskriminering är vardag för 
många. Våldet mot kvinnor och tjejer är fortfarande omfattande och 
allvarligt, och politiskt görs det inte tillräckligt för att stoppa det.

Men vi är många som vill skapa något bättre. För att vi har rätt att 
förvänta oss bättre.

Det är du som jobbar inom äldreomsorgen, med märken från 
munskydd och visir, du som jobbar i förskolan och ger våra barn 
trygghet och självkänsla, du som kör buss, du som tränar barnen i 
fotboll eller organiserar den lokala hyresgästföreningen. Du som 
förlorat jobbet och behöver byta bransch efter pandemin. Du som 
kämpar på för att få vardagen att gå ihop. Det är för oss, alla vi som 
bor och arbetar i Stockholm, som vi nu ska återuppbygga Stockholm - 
bättre och tryggare. 

Tillsammans kan vi förändra, det har vi gjort förr. Vänsterpartiets 
främsta prioriteringar är att skapa en trygg välfärd i hela Stockholm, 
att bygga en stad där vanliga människor har råd att bo och att 
genomföra en rättvis klimatomställning.



Det är bara med 
vänsterpolitik vi kan göra 

samhället starkt igen.



Gemensamt ägd 
välfärd i hela staden
Vi måste återta kontrollen över välfärden i Stockholm. Med mer 
resurser och bättre villkor för personalen skapar vi en välfärd som är 
mer tillgänglig och jämlik. 

I välfärden ska det inte finnas några vinstintressen. Välfärden är 
inte till för att företag ska tjäna stora pengar på våra gemensamma 
skatter. Trots det har högerstyret i Stockholms stad fortsatt sälja ut 
våra gemensamma tillgångar. Deras privatiseringar har lett till dyrare 
bostäder, olika tillgång till skola och omsorg beroende på var du bor, 
inflation i betygen i skolan och en allt sämre kvalitet på service och 
välfärd. Sedan de blågröna partierna tog över makten i Stockholm har 
ett stort antal förskolor och skolor sålts ut till privata företag och på det 
sättet breder marknadsskolan ut sig.

Istället för pengar i fickan på de privata skolbolagen vill vi i 
Vänsterpartiet satsa på att alla barn ska få en bra utbildning. Istället 
för vinstsyftande bolag som gör stora vinstuttag på bekostnad av 
kvaliteten i skolor, gruppboenden och äldreboenden krävs en ny 
lagstiftning som ser till att skattepengarna stannar i välfärden. 

Det är främst du som jobbar inom välfärden som har burit 
skattesänkningarnas konsekvenser på dina axlar, genom att arbeta 
hårdare, avstå löneökningar och se arbetskamraterna bli färre och 
det egna lasset större för varje år. Istället för att lösa resursbristen 
har styrande politiker svarat med nedskärningar. Det duger inte. 
Välfärden fungerar bättre när du som arbetar i den har högre lön, fler 
arbetskamrater och bättre arbetsvillkor. 



Utbildning är nyckeln 
till ett bättre samhälle
Vi vill stoppa marknadsskolan där privata bolag tillåts göra vinst på 
våra barn. Skolan ska vara jämlik och ha tillräckliga resurser för ge 
alla barn och unga i Stockholm samma rätt till en bra utbildning. En 
skola som ger barn lika chanser är kompensatorisk och klarar av att 
ge mer stöd till den som behöver. Skolan ska ha de resurser som krävs 
för att alla barn ska kunna gå ut grundskolan och gymnasiet med 
behörighet till högre studier. Det ska inte spela någon roll om du bor 
i ett miljonprogramsområde eller i innerstaden, rätten till likvärdig 
utbildning är grundläggande.

Under de senaste fyra åren av högerstyre i staden har skolan drabbats 
hårt av effektiviseringskrav och slimmade budgetar. Den utvecklingen 
måste vändas. Vi vill satsa både på undervisning och på elevhälsa, 
specialpedagoger, fritidsverksamhet och socialt stöd. Barn med 
särskilda behov ska få rätt stöd och resurser för att klara av hela 
skolgången. Alltför många barn far illa idag och den psykiska ohälsan 
bland unga är utbredd, särskilt bland tjejer.

Ojämlikheten i barns uppväxtvillkor kan brytas. Skolsegregationen 
måste bort. Alla barn ska ha tillgång till en kvalitativ pedagogisk 
verksamhet i såväl förskola som skola. Alltför ofta har förskolan för 
stora barngrupper och för lite personal. För att förskolan ska vara en 
trygg miljö med bra pedagogisk verksamhet krävs att personalen får 
tid och tillräckliga resurser för sitt uppdrag. Under de senaste fyra 
åren av högerstyre har många av våra öppna förskolor, parklekar och 
fritidsgårdar privatiserat eller stängts ner. Det är dags att vända den 
utvecklingen. 

Vänsterpartiet arbetar för att det ska finnas fritidsaktiviteter för barn och 
unga som alla har råd med, i alla delar av staden. Kulturskolan ska ha 
gott om platser för alla barn som vill syssla med kultur och avgiften ska 
hållas låg. Köerna till barn- och ungdomsidrotten behöver minska. Efter 
år av nedskärningar behöver vi stärka biblioteken över hela staden. 
Kultur- och föreningslivet ska leva, inte kastas ut på gatan på grund av 
ständiga hyreshöjningar.



Med fler anställda och 
fler fasta anställningar  
skapar vi en tryggare 
äldreomsorg. 



Jämlik äldreomsorg
Det är nog med privatiseringar och nedskärningar i äldreomsorgen. 
Pandemin har gjort bristerna i äldreomsorgen tydliga. Konsekvenserna 
av de senaste åren av nedskärningar och privatiseringar syntes i 
att äldre inte skyddades från smittan trots att personalen gjorde sitt 
bästa med knappa resurser. Staden måste ta tillbaka kontrollen över 
äldreomsorgen.

Det är inte acceptabelt att stora resurser som behövs till människor 
med behov av vård eller omsorg istället går till privata vinster till 
vårdföretagen. Det ska inte gå att bedriva undermålig äldreomsorg på 
våra skattepengar.

Det är dags för förändring. Med fler anställda och fler fasta anställningar 
ger vi grundförutsättningarna för en värdig och trygg äldreomsorg. 

Du som arbetar inom äldreomsorgen ska få en bättre arbetsmiljö. Och 
du som har hemtjänst ska inte behöva träffa stressad personal som måste 
springa mellan äldre för att leva upp till kraven om mer effektivitet för 
mindre pengar. 

Stockholms välfärd ska kunna ge de som behöver en omsorg av god 
kvalitet där man har större inflytande över sin egen vardag. Det är 
personalen som skapar kvalitet och de måste få bättre möjligheter att 
utveckla sitt arbete, inte kämpa mot nedskärningar. 
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Fler hyresrätter med 
överkomliga hyror
Alla, oavsett storlek på plånboken, ska ha möjlighet att bo i Stockholm. 
Vi behöver fler hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med. 

Stockholms hyresmarknad krymper. Efter decennier av utförsäljningar 
och för lågt byggande har hyresrätterna nästan helt försvunnit från delar 
av staden. Idag krävs det närmare tio års kötid i bostadskön för att få 
en hyreslägenhet i ytterstaden. Vi vill att staden tar tillbaka kontrollen 
över bostadsmarknaden och bygger många fler hyresrätter. Dessutom 
ska vi sätta stopp för de slumvärdar som främst miljonprogrammen 
drabbas av och förhindra renoveringar som leder till så höga hyror att 
hyresgästerna tvingas flytta från sina hem.

För att alla ska kunna få ett hem måste vi sätta stopp för ombildningar 
och utförsäljningar. Inte en enda lägenhet till ska säljas ut i Stockholm. 
Vänsterpartiet vill istället bygga bort bostadsbristen och jobba 
långsiktigt för en hyresmarknad som vanligt folk kan sätta sin tilltro 
till. Det ska finnas tillräckligt med bostäder för alla behov, bland 
annat tillgängliga bostäder för äldre och fler bostäder för personer 
med funktionsnedsättning. Vi vill ha en nollvision för hemlöshet i 
Stockholm, i ett rikt samhälle ska ingen behöva sova på gatan eller
 på nattbussen.



Investera i 
klimatomställningen
Stockholm ska vara en grön och hållbar stad. Det är genom en grön 
politik från vänster som vi kan kombinera klimat- och miljösatsningar 
med en politik för rättvisa. Privata storföretags intressen får inte gå före 
klimatets och störst ansvar ska läggas på de som förorenar mest. 
 
Det är nu vi bygger vår framtid
Klimatförändringen innebär en allvarlig och akut utmaning. Men också 
en historiskt unik möjlighet att bygga ett bättre samhälle, där social 
välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt 
hållbara gränser. Nu behövs stora investeringar och nya, stärkta, 
klimatmål.
 
Stockholm ska vara världsledande i omställningsarbetet. Vi ska 
se till att ställa om till fossilfritt genom bland annat elektrifiering, 
investeringar i sol- och vindkraft och innovativa sätt att lagra 
koldioxid. Investeringar i att rusta upp och energieffektivisera bostäder, 
idrottshallar och andra kommunala fastigheter är nödvändiga. 
Byggandet ska vara klimatsmart.
 
Mer än hälften av Stockholms klimatutsläpp kommer idag ifrån trafiken 
och därför behövs stora satsningar på gång, cykel och på att göra 
kollektivtrafiken både bättre och billigare. Samtidigt måste även den 
som bor i lägenhet kunna ladda en elbil eller elcykel över natten. För 
att minska flygets klimatpåverkan måste vi också lägga ner Bromma 
flygplats och på flygplatsens mark ska en ny grön stadsdel byggas.

En grönare stad
Parker, sjöar och skogar ska vara tillgängliga och en naturlig del av 
varje stockholmares liv. Därför vill vi inrätta fler naturreservat, rusta 
upp parker och tillföra träd och grönska, ge möjligheter till odlingslotter 
och förstärka arbetet för ett rent vatten och en ren luft. 

Vänsterpartiets klimatpolitik tar klimatforskningen på största 
allvar och menar att hållbara lösningar måste ta sin utgångspunkt i 
rättvisa och gemenskap. Klimathotet kan bara avvärjas genom att vi 
agerar tillsammans. Ansvaret kan inte läggas på enskilda individer 
och definitivt inte på marknaden. Det är genom det demokratiska 
systemet och en aktiv vänsterpolitik som vi kan agera kraftfullt mot 
klimatförändringarna, även lokalt.
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Tryggt och jämlikt 
samhälle 
Vänsterpartiet arbetar för alla människors frihet. Vi har politiken för 
trygga jobb, ett robust välfärdssystem och en omfördelning av samhällets 
resurser. Men frihet handlar också om rätten till fysisk trygghet. Risken 
att drabbas av våld beror idag till stor del på vem du är och var du bor. Om 
du är arbetarklass, kanske med utländsk bakgrund, och bor i ett fattigt 
område är sannolikheten större att du utsätts för våld. Om du är kvinna 
är det högre risk att du blir utsatt för våld i en nära relation. Och är du en 
hbtqi-person är risken stor att trakasserier, hot, hat och våld blir en del av 
vardagen. Du som har en funktionsnedsättning löper också högre risk att 
drabbas av våld av olika slag. Så kan vi inte ha det.



Klyftor och kriminalitet
Gängkriminaliteten och skjutningarna utgör en nationell kris som 
måste mötas med kraftfulla åtgärder på flera nivåer. I grunden behövs 
en ekonomisk politik för ökad jämlikhet – en politik som leder till 
upprustning av den gemensamma välfärden och de sociala
trygghetssystemen. En politik som bryter skolsegregationen och 
återupprättar likvärdigheten i skolan och som bygger bort bostadsbrist 
och trångboddhet.

Men det behövs också åtgärder på kort sikt för att få stopp på 
skjutningarna och det dödliga våldet. Lagförande av kriminella och 
åtgärder mot illegala vapen är i grunden ett polisiärt ansvar och främst 
en fråga för riksdag och regering. Kommunernas viktigaste uppgift i 
sammanhanget är att stoppa rekryteringen till de kriminella gängen och 
stötta personer som vill lämna gängmiljön. Utan att fånga upp barn och 
unga som befinner sig i riskzonen och erbjuda dem alternativ till ett liv 
i kriminalitet kommer våldsspiralen aldrig att brytas. Därför behöver 
skola och fritidsverksamheter ges bättre resurser, och förtroendet till 
socialtjänsten måste öka. Stödet till, och samarbetet med, civilsamhället 
behöver bli bättre. Alla goda krafter måste arbeta tillsammans.

Mäns våld mot kvinnor
Våldet mot tjejer och kvinnor är en pandemi som kostar liv. Och med 
samma kraft som samhället ställt om för att möta coronaviruset måste 
samhället ställa om för att få bort våldet och de sexuella övergreppen. 
Varje övergrepp som sker är ett övergrepp för mycket. Detta 
misslyckande måste få ett slut. 

Vi i Vänsterpartiet vill genomföra ett antal åtgärder för att stärka arbetet 
mot våld, hedersvåld och sexuella övergrepp – utöver de rättsliga och 
polisiära åtgärder som vi vill se beslutas om i riksdagen. Det handlar 
bland annat om ökade resurser till tjej- och kvinnojourer, förstärkta 
ungdomsmottagningar, stärkt sexualundervisning med fokus på 
samtycke, ökat stöd för personer som är utsatta för våld i nära relation 
eller sexuella övergrepp och fler boenden för våldsutsatta kvinnor. 
Kvinnojourer ska inte upphandlas, företag ska inte kunna göra vinst på 
mäns våld mot kvinnor. 



Rösta på 
Vänsterpartiet!
Det är hög tid för förändring. Välfärden ska byggas upp, jäm-
likheten stärkas och politikerna ska ta tillbaka kontrollen över 
samhällsutvecklingen och lösa de behov som finns hos människor 
och klimat. Ingen av oss vet vad som händer efter valet, men vi vet 
att det är din röst som avgör. Vi vill att den rösten räknas. Därför 
tycker vi att du ska lägga den på ett parti som står upp för de förän-
dringar som behöver göras i Stockholm. 

Det är tillsammans vi bygger framtiden. Vänsterpartiet är ett 
socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk 
grund. Du som vill ha en politik för en stark välfärd, fler bostäder 
som vanligt folk har råd att bo i, jämställdhet och en rättvis 
klimatomställning, rösta på Vänsterpartiet!



Tillsammans tar vi 
tillbaka kontrollen 

över välfärden.



DIN TRYGGHET ÄR 
POLITIKENS ANSVAR

Rösta på Vänsterpartiet!


