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Vänsterpartiet Gotland

         i vänsterpartister på Gotland är mycket bekymrade och  

        förtvivlade över att främlingsfientliga och odemokratiska 

krafter växer och får ett allt större inflytande, i världen och  

i Sverige.

Vi vill möta detta genom att stärka demokratin och minska 

orättvisorna så att vi tillsammans kan ta oss an dagens och 

framtidens utmaningar, ett samhälle där vi tar hand om  

varandra. Tillsammans i solidaritet, inte genom att stöta ut, 

diskriminera eller bygga murar.

Därför ger vi ut åtta sidor från Vänsterpartiet. För att berätta vad vi 

vill och vilka vi är. Vi vill väcka diskussionen och blicka  

framåt mot en värld där jämlikheten och demokratin 

 är starkare.

V
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Demokrati
Brittis Benzler, region-
råd för Vänsterpartiet 
på Gotland, jobbar  
annars som boende- 
assistent. Här skriver 
Brittis om demokratin, 
möjligheter och  
brister….

David mot Goliat?
David mot Goliat, den lilla mot den 
stora, de mångas intressen gentemot 
de mäktigas. Ja, det finns många 
situationer då styrkeförhållanden är 
ojämna. Demokratin, folkstyret är till 
för att utjämna en del av detta. För att 
vi tillsammans ska kunna bestämma 
om lagar som begränsar företags rätt 
att skita ner miljön, lagar om anställ-
ningsskydd och om omfördelning av 
resurser i samhället. Genom demo-
kratin har folket tillsammans kunnat 
skapa trygghet, frihet och möjligheter 
för många människor. 

Men det vi vunnit är inte för evigt, 
vi behöver ofta försvara framgångar 
som uppnåtts. Rättigheterna på jobbet 
urholkas allt mer, fler får osäkra an-
ställningar och regler om anställnings-
skydd kringgås bland annat genom be-
manningsföretag. Här behövs starkare 
lagar som skyddar oss alla.

Demokrati och inte 
marknad
Demokratin är den kraft vi har för att 
sätta emot kommersiella intressen. 
Det är tack vare den vi kan se till att 
stränder inte blir privata, och att vik-
tiga verksamheter som skolor, bussar 
eller gotlandsfärjor styrs också till det 
som inte är lönsamt. Hur många turer 
tror du skulle gå till Oskarshamn i 
januari om inte riksdagen bestämt att 
man kräver och betalar för det?

Demokratin behöver 
dej!
För att demokratin ska fungera behövs 
att människor är aktiva och utnyttjar 
sina möjligheter att påverka. 
Men också att det finns människor 
som vill vara politiker. Vi lever i ett 
hörn av världen där vi kan bilda för-
eningar, ta del av mycket information, 
skriva på nätet och med en fri press. 
Möjligheter som kan användas mycket 
mer. 
Men vi behöver vara fler som vill 
använda sina kunskaper och erfaren-
heter, sina tankar om vad som är en 
bra framtid i det vardagliga styret av 
Gotland. Som tillsammans med andra 
vill ta ansvar.

Demokrati mer än hur 
besluten tas
Demokrati ger möjlighet att bestämma 
men innebär också rättigheter för oss 
medborgare, vi ska behandlas lika 

Brittis Benzler,  regionråd boende i Sjonhem. 

FÖR OSS ALLA – AV OSS ALLA

inför lagen och som invånare i kom-
munen. Inga gräddfiler för dem med 
pengar eller kontakter, samma chans 
för alla. Jättebra! I de verksamheter 
vi driver tillsammans, i kommunal 
regi har vi också rätt till insyn. Vi kan 
själva eller via journalister få reda på 
vad varje enskild skola kostar varje år, 
vad miljöinspektören såg i restaurang-
köket eller hur pengar avsedda för 
äldreomsorg har använts. 
Den här möjligheten försvinner när 
verksamhet betalas med kommunala 
pengar men drivs privat. Vi får till 
exempel inte veta hur Atheneskolan 
har använt sin skolpeng, hur mycket 
som stannar på Gotland och vad som 
försvinner till fastlandet.

Demokrati, bra men 
har brister
Vi ska vara glada och stolta över den 
svenska demokratin, men det betyder 
inte att den är utan problem. Det är lätt 
att se att alla inte deltar, många röstar 
inte ens i val. Det kan också vara svårt 
att ensam hitta rätt i det ganska kom-
plicerade samhälle vi har. Att veta vad 
man har rätt till, och hur man ska bära 
sej åt för att få hjälp.
Brister i välfärden blir brister också i 
demokratin. Då blir våra möjligheter 
olika i alla fall. Så ska det inte vara. 

“Genom demokratin 
har folket tillsammans 
kunnat skapa trygghet, 
frihet och möjligheter 
för många människor.”

“Inga gräddfiler för  
dem med pengar eller 
kontakter, samma 
chans för alla.”

“Brister i välfärden 
blir brister också i 
demokratin.”

Utveckla hela Gotland 
– en viktig demokratifråga
För att Gotland ska vara at-
traktivt och människor ska 
vilja bo här behövs en väl 
fungerande samhällsser-
vice som når hela Gotland. 
Förutsättningen för en orts 
eller ett områdes utveckling 
är ofta en bra kommunal 
service. Det måste finnas en 
välfärd att lita på som gäller 
hela Gotland.
Just nu håller Region Gotland på med att 
ta fram en plan på var regionens service 
för barn, äldre och alla oss andra ska 
finnas. Det är verksamheter som ofta 
betyder mycket för oss, ibland varje dag. 
Den kommunala serviceplanen är 
därför en viktig fråga för demokratin.  

Hur vill vi att Gotland ska 
utvecklas?  
Vänsterpartiet ser gärna att en större 
andel av samhällets resurser används 
för den gemensamma välfärden. Sko-
la, vård och kultur är sådant vi alla 
har nytta och glädje av. Dessvärre får 
Vänsterpartiet inte tillräckligt stöd för 
en sådan politik just nu.

Eftersom den kommunala servicen är 
så viktig för utvecklingen och kanske i 
synnerhet på landsbygden och de min-
dre orterna är det viktigt med en dialog 
innan besluten fattas. En bred dialog där 
så många som möjligt deltar. ■

Det är  särskilt viktigt att den service vi använder varje dag finns nära.

• Fortsätt satsa på serviceorter, de blir viktiga platser också för landsbygden runt omkring.

• Service som vi använder ofta, till exempel förskola, måste finnas extra nära.

• Se till att säkra service på Storsudret, Östergarnslandet och Fårö/Fårösund.
Där avståndet till jobb och utbud i Visby är som längst.

• Vårdens Trygghetspunkter ska behållas och ny teknik användas för att vården ska komma närmare patienterna.

• Genom förbättrad kollektivtrafik vill vi försöka stärka Visbys närområde,.

• Bibliotek och samlingslokaler är viktiga för kultur och föreningsliv och är också viktiga mötesplatser för oss alla.

• De serviceorter som har möjlighet ska ha välskötta badplatser och grönområden vid vatten.
Närheten till havet är en tillgång som ska utnyttjas.

• Möjligheterna till möten med kommunens tjänstemän på distans via nätet ska utvecklas.

• Vatten och avlopp ska byggas ut så att byggande i alla tätorter blir möjligt.

För Vänsterpartiet är en levande landsbygd viktig för hela öns utveckling

Här är några av våra förslag:

Biblioteken är viktiga för kulturen men 
också som samlingsplatser. Vänsterpartiet 
vill gärna att bibliotekens roll förstärks..

VI FRÅGAR
Varför är du  
vänsterpartist?

Pensionen ska gå att leva på, sjukför-
säkringen ska ge ekonomisk trygghet 
vid sjukdom och vi ska få stöd att 
komma i arbete igen. Den som har 
ett omfattande funktionshinder ska få 
stöd och hjälp.

I det solidariska samhälle vänsterpar-
tiet vill se, är det inte var och ens sak 
att lösa problemen med maskorna 
i samhällets skyddsnät. Vi ser det 
som att vi tillsammans måste arbeta 
för bättre lösningar som ger oss alla 
trygghet när vi behöver det.
Det är också flera viktiga områden 
som inte omfattas av det demokratis-
ka beslutsfattandet, företag kan till 
exempelvis ensidigt besluta att flytta 
verksamheter från Sverige. Inom EU 
fattas beslut som binder Sverige, men 
som vi inte kan påverka. Inte heller kan 
vi avsätta EUs ledning i val. 
Dessa brister inom demokratin visar att 
demokratin inte bara behöver försva-
ras, vi behöver också arbeta för att 
demokratin utvidgas.  ■

Johan Norrby, Visby
Yrke, egen företagare

Jag tror på rättvisa och jämlikhet 
i ett samhälle där alla kan känna 
trygghet. Vem som helst kan bli sjuk 
eller arbetslös, då måste man kunna 
lita på samhällets skyddsnät. De all-
ra rikaste företagen måste bidra mer 
till vår gemensamma välfärd. Det är 
vänsterpolitik för mig.

Jennie Jarve, Sanda
Yrke, boendestödjare

Pengarna och makten i vår värld 
är så skevt fördelade. Det finns en 
handfull miljardärer som har så 
mycket rikedom att de skulle behöva 
flera livstider för att spendera den. 
Medan en av nio människor på 
jorden inte har mat för dagen. 
Vänsterpartiet kämpar för ett jämlikt 
samhälle och värnar våra gemen-
samma tillgångar. 

Tore Tillander Slite
Yrke, ingenjör

Det handlar om rättvisa. Därför vill 
jag ha samhälle med jämlikhet och 
demokrati. Det är just det som Vän-
sterpartiets politik handlar om – ett 
samhälle för oss alla.
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Jämlikhet  
– bra för alla

VI FRÅGAR
Varför är du  
vänsterpartist?

Joan Sundin, Visby
Yrke, studerande

För att jag vill ha ett rättvist sam-

hälle. Jag vill ha ett samhälle där 
alla människor har samma förut-
sättningar till att må bra. Så är det 
inte nu. Hudfärg, kön, sexualitet 
könsidentitet, inkomst, funktion är 
faktorer som påverkar ens liv. Inte 
alltid till det positiva. Faktorer som 
gör att vissa inte ens blir kallade på 
arbetsintervju. Vänsterpartiet är det 
parti som står på de resurssvagas 
sida, alltid.

Ingela Barnard, Hangvar
Yrke, företagare

Jag är vänsterpartist för att vi 
tillsammans måste kämpa för ett 
rättvist och solidariskt samhälle. Vi 
måste stoppa den "girighetskultur" 
som råder.

Saga Carlgren, region-
råd jobbar annars som 
sömmerska och butik-
sansvarig. Saga skriver 
här om hur viktigt det 
är med ett jämlikt  
samhälle.

Vi i Vänsterpartiet arbetar för ett 
rättvist och jämlikt samhälle. Vi 
anser att alla människor ska ha 
samma rätt att styra och bygga sina 
liv utifrån sina egna förutsättningar. 
Samhällets resurser måste fördelas 
för att ge rättvisa förutsättningar 
för alla människor. Det betyder inte 
exakt samma förutsättningar för alla, 
utan istället ett synsätt som präglas 
av: ”av var och en efter förmåga, åt 
var och en efter behov”

Ett samhälle för alla
Vi föds med olika möjligheter in i 
denna värld. Det spelar roll för dina 
förutsättningar i livet vilket kön du 
har, om du är född i Slite eller Da-
maskus, hur många år dina föräldrar 
har gått i skolan. Många av de skill-
nader som vi föds med påverkar hur 
vi bör bygga vårt samhälle. Vi vill 
bygga ett samhälle med en ekonomi 
som fungerar för alla, inte bara för 
några få.

Gemenskap och  
solidaritet
Att känna trygghet i att hyran blir 
betald och att barnen får bra mat och 
bra kläder och att det finns menings-
fulla saker att fylla sin fritid med 
utan att det kostar för mycket är vik-
tiga byggstenar i ett bra liv. När de 
fattigaste blir fattigare och de rikaste 
bli allt rikare försämras inte samhäl-
let bara för de som har det sämst.  
 
Det försämrar tryggheten och tilliten 
för alla. När klyftorna är mindre 
ökar människors vilja att samarbe-

Saga Carlgren  Jämlikhet är bra för alla.

ta och hjälpa varandra istället för 
att konkurrera om de resurser som 
finns. Om samhället istället bygger 

på konkurrens tvingas människor att 
kliva på varandra för att ta sig uppåt. 
Vi vill bygga ett samhälle som skapar 
utrymme för gemenskap och solida-
ritet. Ingen ska behöva ha det sämre 
för att jag ska få det bättre. Det går 
att skapa ett samhälle där vi bygger 
trygghet och gemenskap för alla. 

Det är förmodligen inte 
många som motsätter 
sig lika rättigheter för 
män och kvinnor. Men 
för att nå dit krävs  
mycket mer och en 
medveten politik.

Internationella kvinnodagen har firats 
i hundra år och många framsteg har 
gjorts. Men som vänsterpartister och 
feminister är vi inte nöjda. Det går 
för långsamt. Fortfarande får kvinnor 
ta ett större ansvar för hem och barn, 
fortfarande får kvinnor lägre lön än 
män för lika arbete. Och kvinnor 
tvingas allt för ofta arbeta deltid 
mot sin vilja. I yrken där kvinnor är 
i majoritet är arbetsvillkoren sämre 
och lönerna lägre. Helt enkelt därför 
att kvinnors arbete och kunskap fort-
farande värderas lägre än mäns.

Tillträde och inflytande
Män har fortfarande mycket större 
makt i samhället än kvinnor har. Fler 

Har kvinnor och män 
samma chans?

”När klyftorna är mindre 
ökar människors vilja att 
samarbeta och hjälpa 
varandra istället för att 
konkurrera om de
resurser som finns.”

Carina Schüberg på manifestationen under internationella kvinnodagen den 8 mars.

“I ett samhälle som är 
mer jämställt minskar 
våldet och alla kan 
vara tryggare.”

”Kunskap ger makt över 
det egna livet. Att skapa 
en skola där alla får  
möjlighet att lyckas är 
 ett av Vänsterpartiet på 
Gotlands viktigaste mål.”

män är vd:ar och styrelseordföran-
den och höga chefer. Kvinnor måste 
ges ökat tillträde till beslutsfattande 
positioner men också få större infly-
tande över det egna livet. Männen 
måste därför avstå från en del av 
makten. Detta kommer bara att ske 
om vi förändrar samhället så att det 
utgår från att kvinnor och män har 
samma rättigheter och skyldigheter. 
Det kan vi bara klara gemensamt.

Minskat våld mot 
kvinnor
Mäns våld mot kvinnor måste 
diskuteras öppet och det ska inte 
handla om vad kvinnor bör göra för 
att skydda sig från våld och sexuella 
övergrepp. Det ska inte handla om 
vilka de säkra vägarna hem är eller 
hur man kan ha mobiltelefonen 
redo för att snabbt kunna ringa efter 
hjälp. Samtidigt är det ju i hemmet 
som risken för våld och övergrepp är 
störst. Självklart är det inte alla män 
som slår eller våldtar men vi måste 
ändå förändra synen på mansrollen 

för att få ett slut på våldet. Ofta är 
våld och övergrepp ett sätt att få 
makt över en annan människa. Män 

förväntas ha makt i exempelvis 
familjen och sårbarhet eller makt-
löshet ses som omanligt och svagt. 
Vi måste alla ha samma rätt att vara 
både svaga och starka oavsett kön. 
I ett samhälle som är mer jämställt 
minskar våldet och alla kan vara 
tryggare.  

Rätten till heltid 
För att uppnå ett mer jämställt sam-
hälle måste vi kraftfullt arbeta för 
rätten till heltid, arbeta för jämställ-
da löner, individualisera föräldraför-
säkringen, jämställdhetssäkra den 
kommunala/regionala servicen och 
utveckla arbetet med jämställdhet i 
skola och förskola.

Rättvisa
Jämställdhetsarbetet syftar till att 
skapa jämlikhet mellan könen och 
måste drivas av både män och kvin-
nor. Det handlar om rättvisa, det 
handlar om att alla är lika mycket 
värda oavsett kön. Jämställdhet är 
bra för alla! ■

Carina Schüberg är ledamot i Vänster- 
partiets styrelse på Gotland och jobbar 
som skolkurator.

Solidariska Gotland
Gotlands placering mitt i Öster-
sjön med många olika länder som 
grannar, har påverkat vår historia. 
Människor vid många olika tillfäl-
len kommit hit på flykt från krig 
och förtryck. Under hösten 2015 
kom det återigen människor till 
Gotland som sökte trygghet och ett 
nytt liv här. Som så många gånger 
förr visade gotlänningarna att vi är 
glada för nya ö-bor. Kan vi erbjuda 
en trygg plats, så är vi många som 
vill göra det. Kanske är vi, här ute 
på vår ö i havet, extra medvetna 
om att vi människor behöver hjäl-

pas åt, även om det finns de som är 
skeptiska till att fler nyanser läggs 
till i den gotländska paletten. 

Länge har en av de tydligaste 
målsättningarna i den gotländska 
politiken varit att vi behöver bli 
fler. Kan vi skapa förutsättningar 
för så många som möjligt av de 
som kommit hit att vilja stanna 
kvar så har vi mycket att vinna. 
Vi i Vänsterpartiet ser det som 
oerhört viktigt att Gotland tar emot 
människor på flykt och erbjuder 
möjligheter att bygga sitt liv här. 

Solidaritet innebär att sätta sig in i 
andra människors livssituation och 
se att alla mår bra av ett med-
mänskligt samhälle.  I ett samhälle 
där mångfald ses som en tillgång 
berikas samhället med kreativitet 
och nya idéer och människors uni-
ka förmågor kan tas tillvara.

Hatice Toprak, Visby
Yrke, receptionist

Jag vill ha sex timmars arbetsdag, 
så att livet kan få högre kvalitet 
och ett jämställt arbetsliv som kan 
ge jämställda löner mellan kvinnor 
och män.

För att jag och mina barn ska vara 
trygga behöver du och dina barn 
också vara det. Det räcker inte om 
jag ger mina egna barn världens 
bästa utbildning och ett tryggt hem 
om barnen i samhället runtomkring 
inte har det bra.  

Vi påverkar varandra hela tiden. 
Om du är otrygg påverkar det min 
trygghet och tvärtom. Därför måste 
vi hela tiden arbeta för ett samhälle 
där alla får plats. 

Det är vår tur nu
När vi låter storföretagens och de 
rikas behov styra politiken gör vi 

”Därför måste vi hela 
tiden arbeta för ett sam-
hälle där alla får plats”

”Det är inte rimligt att så 
få, får ta så stor del av 
kakan”

det på bekostnad av de grundläggan-
de trygghetssystemen för vanliga 
människor. Samtidigt som många 
kommuner, landsting och regioner 
i Sverige tvingas spara in på saker 
som är viktigt för alla så har vi fler 
miljonärer än någonsin och storföre-
tag som knappt betalar någon skatt i 
Sverige. Det är inte rimligt att några 
få får ta så stor del av kakan.  
Det är vår tur nu! ■
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VI FRÅGAR
Varför är du  
vänsterpartist?

Jan-Erik Eriksson, Visby
Yrke, handledare

Skälet till att jag är vänsterpartist 
är att jag tror på ett samhälle i 
gemenskap där alla får plats och där 
begreppet solidaritet är viktigt. I det 
samhället ska det inte vara möjligt 
för åtta män att äga lika mycket 
som hälften av världens befolkning.

Sixten Johansson, Visby 
Yrke, biolog
Endast tillsammans kan vi lösa våra 
stora utmaningar. De kommer inte 
lösas av nån annan utan vi påverkar 
allesammans. Vänsterpartiet står för 
solidaritet och allas lika rättigheter och 
det är så vi kan få ett samhälle som är 
hållbart både miljömässigt och socialt. 

Varför är du vänsterpartist?
- Jag vill kunna vara med och påverka, så att 
vi får ett bättre och jämlikare samhälle. Både 
här på Gotland och i resten av Sverige känns 
det som om vänsterpolitiken blir allt vikti-
gare. Så mycket i vår tid fokuserar på den 
enskildes rikedom och möjlighet, men jag 
tror att genom att samarbeta och göra saker 
tillsammans, kommer vi så mycket längre.

Du har ett förtroendeuppdrag i social-
nämnden, hur är det?
Det är mitt första politiska uppdrag och det 
är både stort och svårt, eftersom det berör så 
många områden i samhället. Besluten påver-
kar människors vardag i äldreomsorgen, inom 
gruppen av socialt utsatta och även människor 
med funktionsvariationer. Det är roligt och 
inspirerande, men samtidigt frustrerande 

när vi måste prioritera en människas behov, 
framför en annans.

Du sitter också i socialnämndens indi-
vidutskott, vad är det?
- Det är där vi behandlar enskilda människors 
ärenden, det kan vara placeringar av barn i 
familjehem, ensamkommande flyktingbarn 
eller missbruksvård. I individutskottet ser jag 
mycket som annars är osynligt i vårt samhäl-
le, trasiga familjer där en förälder behöver 
komma iväg för att få hjälp med sitt missbruk 
eller ett barn som far illa och behöver place-
ras i en annan familj. Det kan vara sorgligt, 
men också fantastiskt roligt när vi får höra 
hur bra det går, hur familjer återförenas och 
barnen klarar skolan och tar stora steg framåt 
i livet.

Du har en egen historia också?
- Ja, jag har också haft svårigheter och behövt 
stöd, så jag vet hur svårt det kan vara. Min 
insikt om hur tungt livet är ibland är otro-
ligt viktig i det här uppdraget och ger mig 
en annan förståelse av människorna bakom 
ärendena. ■

Jag vill kunna vara med och påverka

Annamaria Bauer, Visby
Yrke, samordnare

Jag är vänsterpartist för att det hand-
lar om ALLA. Allas rätt till trygghet 
och välmående. Allas möjlighet till 
ett bra liv och allas lika värde.

Bort med vinstjakten

Det var några av budskapen som 
fanns på de flygblad som Vänster-
partiet i strålande solsken delade ut 
i lördags, den 11 mars. Många vän-
sterpartister har länge varit aktiva i 
arbetet mot vinstjakten i välfärden.
Sverige är unikt i världen genom 
att tillåta vinster i viktiga välfärds-
verksamheter som finansieras av 
skattebetalarna.

Orättmätig fördelning
Med en välfärd där vi tillåter att en 
del verksamheter styrs av vinstin-
tresse riskerar vi att få en välfärd 
som blir allt mindre solidarisk. När 
verksamheter i första hand försöker 
vända sig till de som har mindre be-
hov just för att de är lönsamma ris-
kerar de som behöver mest stöd och 
hjälp att bli förlorare. Förutom en 
orättmätig fördelning av välfärdens 
resurser så leder också vinstintresset 
till en segregation som är särskilt 
allvarlig för skolor och förskolor. 
I skolan och förskolan har vi stor 
anledning att försöka få elever med 

olika bakgrund och förutsättning att 
mötas och samarbeta och därmed 
lägga grunden för ett samhälle som 
fungerar för oss alla tillsammans.

Gemensam välfärd 
och solidaritet
En bra välfärd är viktig för att 
samhället ska fungera bra och 
särskilt viktig är välfärden för de 
som behöver stora insatser i form 
av utbildning, vård och omsorg. Ett 
land som byggs med gemensam 
välfärd och solidaritet är i grunden 
starkare än ett land där marknadens 
girighet får råda.

Därför är det nu hög tid att riksda-
gen avskaffar bolagens möjligheter 
att ta ut vinster från verksamheter 
som är till för vår gemensamma 
välfärd. Pengarna behövs bäst i 
verksamheten och dessutom ris-
kerar vinstintresset att skada hela 
inriktningen av välfärdens verk-
samheter. ■

Pengarna ska inte ner i skatteplaner-
nas och riskkapitalbolagens rymliga 
fickor, säger Eva Nobling.

Vinstintresset är en dålig drivkraft när
man ska ta hand om sjuka och barn, säger 
Peter Barnard.

Vänsterpartiet fortsätter kampen mot vinstjakten i välfärden genom olika politiska 
aktiviteter. Under 2017 kommer det att vara en av Vänsterpartiets viktigaste frågor.

”Vi kan inte ha en välfärd där vårdbolagen får 
välja bort de sjukaste patienterna.”

”Vi kan inte ha en välfärd där privata skolor ger 
högre betyg för att locka till sig elever.”

En rödgrön  
omställning

Miljöfrågorna har länge engagerat oss i Vänsterpartiet, här i en demonstration i Gråbo.
 

Klimatförändringen är 
en allvarlig utmaning 
och vår tids viktigaste 
framtidsfråga.  

Den innebär också en möjlighet att 
bygga ett bättre och mer hållbart 
samhälle. Ett samhälle med social 
välfärd och global rättvisa inom ra-
men för ekologiskt hållbara gränser. 
Hela ekonomin måste underordnas 
de ramar som klimat och ekologi 
sätter. Det kan inte vara vinstjakt 
och tillväxt som styr. 

Klimatpolitik
Vänsterpartiets rödgröna omställning 
betyder minskat uttag av naturtill-
gångar, förändrad konsumtion och 
minskade koldioxidutsläpp men för 
att det ska vara möjligt krävs också 
en jämlik fördelning av resurserna.
En klimatpolitik som ska fung-
era måste bygga på en vilja och 
ett engagemang från oss alla. Då 
måste politiken vara rättvis men 
det ska också vara lätt att göra rätt. 
Varor som påverkar miljön så lite 
som möjligt ska vara lätt att hitta 
och priserna ska vara rimliga. Det 
ska finnas bra alternativ att resa på 

ett sätt som påverkar miljön och 
klimatet så lite som möjligt.

Förändringar
Det kommer att innebära stora 
förändringar för oss alla och för hela 
samhället. Förändringar som vi vill 
ska bli en möjlighet till ett bättre 
samhälle. Genom en mer kretslopp-
sanpassad produktion kan slöseriet 
ersättas av hushållning och återan-
vändning. Med mindre privat kon-
sumtion och mer satsningar på våra 
gemensamma verksamheter i väl-
färden så minskar miljöbelastningen 
och dessutom ökar jämlikheten.
Klimatfrågan handlar om hur vi ska 
klara hela jordens klimat men för 
oss handlar den också om hur vi på 
Gotlands ska klara vårt dricksvatten 
och hur Östersjön ska bli frisk. ■

program för 
rödgrön 

omställning 
innebär att 
vi ska lösa 

miljöfrågan 
solidariskt så 

att vi kan bygga 

Vänsterpartiets

ett bättre samhälle på flera sätt. 

Ett starkt och välfungerande allmän-
nyttigt bostadsbolag är en mycket 
viktig del i en social bostadspolitik 
som ska ge alla möjlighet till en bra 
bostad till rimliga kostnader

Ett allmännyttigt bostadsbolag kan 
och bör ha en viktig betydelse för 
hela bostadsmarknaden genom att 
kunna erbjuda ett brett utbud av 
bostäder till rimliga kostnader. Men 
ett allmännyttigt bostadsföretag ska 
också erbjuda stor trygghet till den 
enskilde hyresgästen. 
På en trygg bostadsmarknad ska det 
inte vara några niomånaderskon-
trakt eller plötsliga förändringar av 
möjligheterna att bo kvar. Bostäderna 
och hyresgästerna ska inte heller ses 
som handelsobjekt som kan säljas till 
högstbjudande. ■

Vänsterpartiet säger 
nej till utförsäljning 
av bostäder

Vänsterpartiet säger nej till utför-
säljning av Gotlandshems bostäder.

Här är några beslut som  
Vänsterpartiet drivit  
igenom i förhandlingar  
med regeringen:
■ Glasögonbidrag till alla barn 

■ Gratis medicin till alla barn 

■ Pengar till fler anställda i  
     äldreomsorgen 

■ Höjt golv i a-kassan 

■ Stupstocken i sjukförsäkringen  
    har avskaffats

■ Gratis mammografi i hela landet 

■ Avgiftsfria besök i öppenvården 
     för alla över 85 år 

■ 10 miljarder till välfärden

■ Gratis sommarlovsaktiviteter

■ Höjt bostadstillägg för pensionärer 

■ Höjd sjuk- och aktivitetsersättning

■ Höjd gräns till 23 år för avgiftsfri 
    tandvård till unga 

När regeringen lyssnar 
på Vänsterpartiet  
minskar orättvisorna

Vänsterpartiet Gotlands firande av 1 maj kommer att vara i  
Gråbo som det har varit under flera år. Det blir tal, musik,  

demonstration och mycket mer. Måla gärna ditt eget plakat!

DEMONSTRERA 1 MAJ
1 maj demonstrerar vi för solidaritet, demokrati & rättvisa

1 maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890. Denna dag firas runt om  
i världen av olika vänsterorganisationer, partier och fackföreningar med demonstrationer och möten.

Karin Wizén jobbar som målare 
och bor i Västerhejde. Här 
frågar vi henne om hennes 
engagemang i Vänsterpartiet. 



8 sidor från 
Vänsterpartiet

I Visby
Onsdag 22 mars kl 18.30
I Vänsterpartiets lokal
Österväg 5

I Hemse
Torsdag 30 mars kl 18.30
Röda korsets lokal (Kupan)
Storgatan 68

I Slite
Måndag 3 april kl 18.30
Röda korsets lokal (Kupan)
Storgatan 110

Intresserad eller nyfiken?  
Kom på något av våra möten

På mötena kommer vi att berätta mer om 
Vänsterpartiet och vår politik. Vi försöker 
svara på alla dina frågor och diskuterar  
givetvis gärna vår politik.

Vi bjuder på kaffe/te och lite tilltugg.  
 

Välkommen!

VI FRÅGAR
Varför är du  
vänsterpartist?

Carina Flodman Andersson, 
Visby
Yrke, förskollärare

För mig är demokrati och 
solidaritet viktigt. Jag vill 
att vi skall ha en skatte- 
finansierad välfärd, som är 
tillgänglig för alla.

I Fårösund, Slite, Lövsta, Gråbo, Havdhem, 

Kräklingbo, Klintehamn och Hemse.

Du kan även träffa  

oss på marknaderna  

i sommar och höst

Ställ frågor och titta på vårt material.Kom och träffa oss!

Lars Bjurström
Ordförande i Vänsterpartiet Gotland

Tel. 070 - 541 98 35

Du som tycker att demokrati, rättvisa och jämlikhet är viktigt:

Kom med du också!
Politiska partier och andra folkrörelser är viktiga för en fungerande demokrati. Vi kan 

inte ta demokratin för given, den måste ständigt återerövras och utvecklas. Det går att 

arbeta för demokrati och rättvisa på många sätt. Vi vill med de här åtta sidorna berätta 

lite om hur vi i Vänsterpartiet Gotland försöker bidra. 

Vi tror att det går att förändra världen. Fast knappast ensam. Vi måste göra det tillsam-

mans. Vi vill gärna bli fler! Här på Gotland har Vänsterpartiet ungefär 120 medlem-

mar. En del deltar mycket i det politiska arbetet och en del stödjer oss genom att betala 

medlemsavgiften. 

Om du stödjer Vänsterpartiets idéer är du välkommen att komma med. Om du vill veta 

mera är du välkommen att höra av dig! Vi vill gärna träffa dig!

Du som är intresserad eller nyfiken kan få kontakt med oss och vår politik på många 

sätt. Kolla längre ner på den här sidan.

Är du intresserad av Ung Vänster  

kontakta oss på e-post: primus.murat@gmail.com

Facebook; ungvänstergotland

Adress, för post och besök: Österväg 5, 641 45 Visby (Östercentrum, samma hus som Siesta).

Epost: v.gotland@gmail.com Hemsida: gotland.vansterpartiet.se. Tel: 073 619 17 33

Följ oss på Facebook: Vänsterpartiet Gotland

Du är välkommen att besöka oss i vår partilokal. Säkrast tisdagar och torsdagar kl 13- 17.

Vänsterpartiet
Gotland

Kom med  
som medlem!

Tillsammans med tusentals 
andra vara med och arbeta för 

solidaritet och rättvisa
Hör av dig till oss eller  
gå in på vår hemsida  

www.vansterpartiet.se/ 
bli-medlem

Angelika Aalto, Visby
Yrke, kafébiträde

Jag vill göra skillnad i samhället, 
när orättvisorna växer alltmer.

Tito Silva, Visby
Yrke, handledare

För mig är människan i centrum 
och måste må bra. Vi tänker inte 
bara på pengar utan på människors 
bästa.


