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Vänstern i Skaraborg är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

i Skaraborg

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! 
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Stor jobb-
satsning för 
klimatet

Avskaffa 
vinstjakten i 
skolan

Ett Skara-
borg för alla

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

”Alla morgondagens 
blommor gömmer sig i de 
frön som sås idag” lyder ett 
kinesiskt ordspråk. Det är 
tänkvärda ord i en valrörelse 
med kriser som återkom-
mande tema. Vad avgör hur 
väl blomman klarar torkan? 
De politiska beslut som 
tas idag kommer avgöra 
samhällets förmåga att 
hantera nästa stora påfrest-
ning. Nu är inte läge att 
hålla tillbaka den offentliga 
konsumtionen och spara i 
ladorna utan vill vi stå bättre 
rustade framöver så krävs 
satsningar. Skola och vård 
som lidit allvarlig skada av 
högerns marknadsexpe-
riment behöver läkas. Det 
behövs kraftfulla åtgärder 
för att samhället ska kunna 
ställas om för att hejda 
och hantera klimatföränd-
ringarna. Ska planteringen 
dessutom blomstra mång-
fald och dofta jämlikhet så 
krävs en stark vänster efter 
årets val.

SÖNDAG

SEPTEMBER

LEDARE

Vilka frön sås 
i politiken 
2022-2026?

Annika Holmén, 
 nummer 1 på  

regionlistan
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KRÖNIKA

Vi vill ha sex 
timmars 
arbetsdag!
Under flera långa, slitsamma 
pandemiår har vi arbetare 
kämpat och slitit mer än nå-
gonsin för att hålla samhället i 
funktion. Arbetat, kämpat och 
slitit på plats medan chefer 
och direktörer jobbat hemi-
från. Som tack för vår insats 
fick vi nedskärningar i verk-
samheterna och ett tomrum 
till svar på kollegiebristen. 

– Ingen förändring har skett 
på över 100 år av det vi kallar 
den normala arbetsdagen. 
Samtidigt förväntas arbete upp 
i allt äldre åldrar och pensio-
nen allt mer liknar en hägring 
som försvinner i horisonten. 
Vi förväntas att gå på lögnen 
om att vi kan vila sen, som att 
det inte finns andra alternativ 
än utbrändhet och förlorad tid 
med familj och vänner. 

Ett alternativ för att öka välmå-
ende och arbetsprestationen, 
är att sänka arbetsdagen från 
åtta till sex timmars arbets-
dag med bibehållen lön. Inte 
nog med att det ger tid för en 
meningsfull fritid, det ger även 
tid till den livsviktiga återhämt-
ningen. Ökad återhämtning 
minskar stress och gör oss fris-
kare under hela arbetslivet. Det 
är upp till dig, vill du ha trötta, 
slitna och stressade kollegor, 
eller vill du ha välmående, pigga 
och fokuserade kollegor på 
ditt arbetspass. Det är dags att 
återigen ta upp kampen, vi vill 
ha sex timmars arbetsdag!

Josefin Börjesson och  
Simon Pyka,  

Vänsterpartiet Skövde

Vänsterpartister 
håller vad de lovar!
Detta tycker de är viktigt i valet.

VÅRA KANDIDATER I VALET 2022

Jenny Hallström
Lidköping, nr 6 på regionlistan

– Jag vill jobba för en jämlik och god 
psykiatrivård, beroendevård, tand-
vård och annan vård, efter behov. 
Möjlighet att ta del av och utöva kul-
tur och folkbildning för människor i 
hela regionen.

– Regionen har hand om centra-
la saker i människors vardag, som 
sjuk- och tandvård och kollektivtra-
fik. Då är det viktigt med vänsterpo-
litik. Vård efter behov, billigare tand-
vård och gratis kollektivtrafik.

Moa Paulsson
Götene, nr 5 på regionlistan

– Det är ovärdigt att inte kunna erbjuda 
vård i rimlig tid. Vi måste ge vårdperso-
nalen förutsättningar för ett hållbart ar-
betsliv; utan dem stannar vården!

Britta Wänström
Mariestad, nr 4 på regionlistan

Hanna Wångdahl
Lidköping, nr 3 på riksdagslistan

– Jag kandiderar till valet då jag ser 
detta som en möjlighet att påverka 
samhället till det bättre; att minska 
klyftor mellan människor och se till 
att det går att leva på ett mer håll-
bart sätt.

– Jag kandiderar för V för att jag vill 
vara med och kämpa för en rättvis, 
jämlik och snabb omställning i kli-
matkrisen, för alla människors lika 
värde och för ett samhälle som tar 
hand om sina invånare.

Malin Pettersson
Kinnekulle, nr 2 på riksdagslistan

– För att jag tror på socialism och femi-
nism som verktyg för en tryggare och 
mer jämlik värld där miljön och klimatet 
har en nyckelroll i alla våra beslut. Detta 
vill jag kämpa för.

Jessica Thunander
Floby, nr 1 på riksdagslistan

Martin Johansson
Skara, nr 3 på regionlistan

– Jag tror att vi tillsammans kan 
skapa ett bättre samhälle, en bättre 
värld. Jag vill jobba i det lilla men tror 
på förändring av det stora.

- Jag vill se till att politiken tar an-
svar för hälso- och sjukvård, att den 
går att lita på oavsett hur stor plån-
bok eller stark röst du har. Viktigt att 
ge personalen bättre villkor och mer 
inflytande.

Eva-Lena Öman
Hällekis, nr 2 på regionlistan

– Jag vill se ett mer solidariskt och jäm-
ställt samhälle, som också tar hänsyn till 
kommande generationers behov.

Annika Holmén
Skövde, nr 1 på regionlistan

Här finns vi.
Hör av dig!

Vänsterpartiet
Skaraborg
Silversköldsgatan 1
Lidköping

Hemsida:
skaraborg.vansterpartiet.se
E-post: 
skaraborg@vansterpartiet.se  

Facebook:
Vänsterpartiet Skaraborg
Bli medlem: 
vansterpartiet.se/bli-medlem
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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 marknadsex-
periment Sverige har. Det skapar hopp-
löshet och fattigdom. Brottsligheten och 
narkotikan 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 kapitalinkom-
sterna 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 leda-
möter 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



Tillsammans gör
(V)i skillnad

Vänsterpartiet Skaraborg
Rösta rött, Rösta vänster!


