
Vänsterpartiet Gotland

Det är alltid rätt  att arbeta för rättvisa, 
mot högerextremism och för klimatet!
Ett Gotland, ett Sverige och ett Europa
för alla – inte bara för några få.

Förtvivla
Förändra



Hemse, Gotland,
Sverige, EU, världen

Skillnaderna mellan rika
och fattiga ökar i Sverige. 
Det kan vi inte acceptera!

Den 26 maj är det val. Val till EU-
parlamentet. ”Jaha”, kanske du
tänker. EU är för många av oss
något som känns lite abstrakt och 
ganska långt borta. 

Grejen är bara den, att vad som händer i EU 
påverkar världen som vi känner den. Vad EU 
kan eller inte kan komma överens om, påverkar 
klimatet. Det spelar roll för allas rätt att vara
den en är, eller älska vem en vill. Vänsterrörelsen 
är den starkaste kraften för ett solidariskt Europa 
som det går att fly till, för den som måste. 
EU spelar roll för din, för min - och kommande 
generationers framtid.
 

Jag är en av 38 kandidater på Vänsterpartiets 
lista till EU-parlamentet. Det är en stor ära att 
på detta sätt representera Gotlandsvänstern. 
Mitt främsta mål med valrörelsen är att alla 
som röstade på Vänsterpartiet senast vi gick till 
valurnorna i höstas, också ska göra det nu. Om 
vi lyckas får Vänsterpartiet två EU-parlamen- 
tariker, en fantastisk 100-procentig ökning. 
 
Ett Europa utan en stark Vänsterrörelse är ett 
mindre jämlikt och mindre jämställt Europa. 
Den bästa garanten för en bättre och mer solida-
risk kontinent att leva på, är att du, jag och alla 
våra vänstervänner verkligen går och röstar på 
valdagen.

Victoria Öjefors Quinn
V-kandidat från Gotland i EU-parlamentsvalet

Europa har aldrig varit så rikt och 
samtidigt så ojämlikt. Ojämlikheten 
mellan de som har och de som inte 
har breder ut sig såväl inom länder 
som mellan länder i Europa. EU:s 
svar på finanskrisen var ännu mer av 
den högerpolitik som hade skapat 
krisen. Bankerna räddades medan 
kostnaderna fick bäras av oss andra. 
Den växande ojämlikheten har skapat 
en grogrund för de nationalister och 
rasister som nu vill inskränka demo- 
kratin, med högerns hjälp tar de 
makten i Europa genom en retorik 
och en politik som sparkar nedåt.

Det behövs ett nytt europeiskt samarbete som 
sätter människor och klimat före marknadsin-
tressen. En verklig motkraft mot de nyliberala 
och rasistiska krafterna i Europa kommer från 
vänster. Vi lever i en allvarlig tid, men det finns 
också mycket hopp. Tillsammans med andra 
vänsterpartier i Europa föreslår vi i Vänsterpartiet 
en väg framåt för ett samarbete för social rättvisa 
och en kraftfull miljö- och klimatpolitik.

Vänsterpartiet är en del av en bred vänster som 
vill förändra EU i grunden. Vi är de fackligt aktiva 
som står upp när EU vill inskränka strejkrätten 
och urholka våra avtal. Vi är klimataktivisterna 

som vill förändra systemet, inte klimatet. Vi är 
feministerna som står upp för aborträtten och 
mot sexuella trakasserier och övergrepp. Vi är de 
som tar striden för de av oss som har funktions- 
nedsättningar. När högern vill jaga människor 
på flykt vill vi fånga skattesmitare. Vi är de som 
tycker att demokrati är viktigare än handelsavtal 
som cementerar de stora multinationella bolagens 
makt. Vi är en del av den europeiska vänster- 
rörelsen som verkar både inom och utanför EU- 
parlamentet för ett socialistiskt Europa.

Vänsterpartiet vet att jämlika samhällen ger större 
frihet och mer möjligheter till alla människor. 
Samhällen som är jämlika är också bättre på att 
lösa större samhällsutmaningar som klimatför-
ändringen, rasism eller en otillräcklig välfärd. 
Därför arbetar Vänsterpartiet för att skapa ett 

Europa för alla – inte bara för kapitalet och de 
rika. EU-kritik är en förutsättning för att förändra 
dagens EU. Partier som har en slapphänt och 
naiv inställning till EU kommer inte
att vara framgångsrika i att genom- 
föra nödvändiga förändringar.

Sedan Sverige blev medlem i 
EU har Vänsterpartiet arbetat 
för att förändra EU till ett 
bättre fungerande europeiskt 
samarbete. Det kommer vi 
att fortsätta göra tillsam-
mans med våra vänner 
i europeisk vänster där 
vi driver ett arbete för  
att få fram alternativ.
Vänsterpartiets grund- 
läggande kritik av EU 
kvarstår men det är inte 
aktuellt för oss att driva 
frågan om EU-utträde 
nu. Valet till EU-par-
lamentet handlar inte 
om Sveriges EU-med-
lemskap, det handlar 
om vilken sorts EU- 
samarbete som ska 
finnas. Fascismen 
och klimathotet 
behöver mötas 
av en stark euro- 
peisk vänster
som Vänster- 
partiet är en
del av.

Klassamhället är rått och brutalt. 
Det påverkar de liv vi tillåts leva, vår 
hälsa, våra uppväxtvillkor, skolresul-
tat och hur länge vi lever. I Sverige le-
ver vi olika länge beroende på vilken 
klass vi tillhör. 

Är du en vinnare eller förlorare beror på hur 
mycket pengar du har, vilka dina föräldrar är 
eller vilket kön du har. Är du till exempel man 
och är bland de tio procent i samhället som har 
högst inkomster är du att gratulera, för då lever 
du i genomsnitt nio år längre än de män som har 
de tio procent lägsta inkomsterna. För kvinnor 
är skillnaden sju år. Under de senaste decennierna 
har den rikaste procentens andel av de totala in- 
komsterna fördubblats. Samtidigt har de kroniskt 
sjuka och funktionsnedsattas ekonomiska standard 
försämrats och allt fler tvingas leva i ekonomisk 
utsatthet. Även de med jobb och hyfsade inkomster 
har halkat efter eliten på grund av en allt mer 
urholkad välfärd, förfallen infrastruktur och 
sämre socialförsäkringar.   

Våra liv har blivit ännu mer av en lottodragning 
där vissa föds med tur och andra inte. Så ser 
vårt samhälle ut. Klassamhället lever och frodas 
och tillåts göra det. Men det är politikens uppgift 
att förändra. Vi behöver göra det nu, innan det 
välfärdsland många har växt upp i går förlorat 
och klimatförändringarna har gått för långt. Vi 
måste få en ekonomisk politik där människor 
kan känna framtidstro, en ekonomisk politik 
där den ena utsatta gruppen inte ställs mot den 
andra. Vi måste bygga en politik där alla tillåts 
få ta plats och där de mest behövande och våra 
gemensamma behov är de mest prioriterade. 

S/MP-regeringen i samarbete med Centern och 
Liberalerna kommer inte att göra det. Det är bara 
att titta på deras skattepolitik: Centerpartiet vill 
sänka skatterna mest av de borgerliga partierna 
oavsett konsekvenser för välfärden. Liberalerna 
har den skevaste inkomstfördelningen i skatte- 
politiken av alla partier. Socialdemokraterna 
verkar ha tappat tilltron på skattesystemets 
omfördelande effekt och vill inte dra tillbaka de 
stora skattesänkningar som Reinfeldt-regeringen 
införde. Vad Miljöpartiet vill är det få som vet. 

Skattesystemets omfördelning från hög- till låg- 
inkomsttagare har minskat under flera decennier. 
Sverige har minskat sin progressivitet och om- 
fördelning mest av EU:s 15 kärnländer. Vi har 
därför det minst omfördelande skattesystemet 
från hög- till låginkomsttagare bland dessa länder. 

I den takt inkomstskillnaderna växt riskerar vi 
att redan på 2030-talet gå förbi USA och ligga i 
topp i skev förmögenhetsfördelning. Det finns 
helt enkelt stora behov av förändringar. 

Här presenterar Vänsterpartiet principerna för 
vår ekonomiska politik under den här mandat- 
perioden. Med vår politik får de rikaste dela med 
sig och bidra efter förmåga, välfärden stärks och 
byggs ut, politiken når landsbygd och förorter, 
tryggheten ökar och vi hjälper varandra. Så bygger 
vi ett samhälle som håller ihop och där vi tar 
hand om varandra. Vi har en ekonomisk politik 
för förändring och jämlikhet. 

Vänsterpartiet tar till skillnad från övriga partier 
de ständigt växande inkomstskillnaderna på 
största allvar. Vi tror fortfarande på den svenska 
modellen med ekonomisk jämlikhet som en central 
princip. Vi var en gång i tiden världens mest 
jämlika land. Låt oss sikta på att bli det igen.
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Ett Europa för alla
– inte bara för de rika

Jonas Sjöstedt ordförande och Nooshi

Dadgostar vice ordförande Vänsterpartiet

Vi menar att följande principer
och förslag bör styra den
ekonomiska politiken:

• Klimatomställningen måste synas tydligt i 
den ekonomiska politiken. De offentliga in- 
vesteringarna ska öka i utbyggd järnväg och i 
tillgången till busstrafik, i förnyelsebar energi, 
vattenförsörjning, fiber, laddinfrastruktur och i 
ny teknik. Då går klimatomställningen snabbare. 
Det offentligas andel av ekonomin ska tillåtas 
ta större utrymme. Det är bra för klimatet och 
skapar ett rättvisare samhälle för oss alla.
 
• Det behövs ett nytt skattesystem som 
omfördelar från hög- till låginkomsttagare. 
Skattekvoten ska öka så att vi kan bygga 
ut välfärden med bättre kvalitet, inte bara 
bibehålla dagens kvalitet. Vård, skola och 
omsorg behöver tiotals miljarder de närmas-
te åren för att enbart klara dagens kvalité. 
Till skillnad från övriga partier så nöjer vi 
oss inte med att konstatera det utan tillför 
resurserna också.

• Kapitalinkomster, stora förmögenheter, arv 
och höga inkomster ska beskattas mer än i dag. 
Låg- och medelinkomsttagare ska betala något 
mindre i skatt. Sjuka och arbetslösa ska ha 
samma skattekvot som övriga i samhället.

• Det behövs systematiska och långsiktiga 
satsningar på förbättrade löner och arbets-
villkor inom vård och omsorg. 

• Vi måste kraftsamlas kring bostadsbristen. 
Ingen människa fungerar väl om den inte har 
ett eget hem att bo i. Därför föreslår vi ett 
bostadsprogram med statliga topplån till bygg- 
herrar, att staten bygger upp en egen kapacitet 
med ett eget byggbolag för att bygga energi-
effektiva hyresrätter med rimliga hyror och ut- 
ökade investeringsstöd för byggande i hela landet.

• Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäk-
ringen ska stärkas. Alla kan vi ha oturen att 
bli sjuka eller förlora jobbet. Men i dag är 
regelverken alldeles för hårda och utestäng-
ande. Det leder till att många inte omfattas 
av försäkringarna eller får avslag på sina 
ansökningar om till exempel sjukpenning eller 
sjukersättning. Det är inte rimligt. Därför 
föreslår vi att regelverken ändras och ersätt-
ningsnivåerna höjs. Ingen ska behöva känna 
ekonomisk utsatthet i en svår livssituation.

• Skatteutjämningssystemet ska ses över. 
Boende i Dorotea eller Årjäng ska inte behöva 
betala betydligt mer i kommunalskatt än de 
boende i Danderyd eller i Vellinge. Det är inte 
heller rimligt att tillgången till kommunal  
service, sjukvård och statlig service ska utarmas 
på landsbygden. Tillgången till välfärd, 
service och infrastruktur måste stärkas på 
landsbygden och i förorterna.

Ulla Andersson
ekonomisk-politisk talesperson, 

för Vänsterpartiet

TIDIGARE PUBLICERAD DN DEBATT 29 MARS, 2019

DIN RÖST
GÖR SKILLNAD!

Rösta på
Vänsterpartiet

den 26 maj.



Hemse, Gotland,
Sverige, EU, världen

Skillnaderna mellan rika
och fattiga ökar i Sverige. 
Det kan vi inte acceptera!

Den 26 maj är det val. Val till EU-
parlamentet. ”Jaha”, kanske du
tänker. EU är för många av oss
något som känns lite abstrakt och 
ganska långt borta. 

Grejen är bara den, att vad som händer i EU 
påverkar världen som vi känner den. Vad EU 
kan eller inte kan komma överens om, påverkar 
klimatet. Det spelar roll för allas rätt att vara
den en är, eller älska vem en vill. Vänsterrörelsen 
är den starkaste kraften för ett solidariskt Europa 
som det går att fly till, för den som måste. 
EU spelar roll för din, för min - och kommande 
generationers framtid.
 

Jag är en av 38 kandidater på Vänsterpartiets 
lista till EU-parlamentet. Det är en stor ära att 
på detta sätt representera Gotlandsvänstern. 
Mitt främsta mål med valrörelsen är att alla 
som röstade på Vänsterpartiet senast vi gick till 
valurnorna i höstas, också ska göra det nu. Om 
vi lyckas får Vänsterpartiet två EU-parlamen- 
tariker, en fantastisk 100-procentig ökning. 
 
Ett Europa utan en stark Vänsterrörelse är ett 
mindre jämlikt och mindre jämställt Europa. 
Den bästa garanten för en bättre och mer solida-
risk kontinent att leva på, är att du, jag och alla 
våra vänstervänner verkligen går och röstar på 
valdagen.

Victoria Öjefors Quinn
V-kandidat från Gotland i EU-parlamentsvalet

Europa har aldrig varit så rikt och 
samtidigt så ojämlikt. Ojämlikheten 
mellan de som har och de som inte 
har breder ut sig såväl inom länder 
som mellan länder i Europa. EU:s 
svar på finanskrisen var ännu mer av 
den högerpolitik som hade skapat 
krisen. Bankerna räddades medan 
kostnaderna fick bäras av oss andra. 
Den växande ojämlikheten har skapat 
en grogrund för de nationalister och 
rasister som nu vill inskränka demo- 
kratin, med högerns hjälp tar de 
makten i Europa genom en retorik 
och en politik som sparkar nedåt.

Det behövs ett nytt europeiskt samarbete som 
sätter människor och klimat före marknadsin-
tressen. En verklig motkraft mot de nyliberala 
och rasistiska krafterna i Europa kommer från 
vänster. Vi lever i en allvarlig tid, men det finns 
också mycket hopp. Tillsammans med andra 
vänsterpartier i Europa föreslår vi i Vänsterpartiet 
en väg framåt för ett samarbete för social rättvisa 
och en kraftfull miljö- och klimatpolitik.

Vänsterpartiet är en del av en bred vänster som 
vill förändra EU i grunden. Vi är de fackligt aktiva 
som står upp när EU vill inskränka strejkrätten 
och urholka våra avtal. Vi är klimataktivisterna 

som vill förändra systemet, inte klimatet. Vi är 
feministerna som står upp för aborträtten och 
mot sexuella trakasserier och övergrepp. Vi är de 
som tar striden för de av oss som har funktions- 
nedsättningar. När högern vill jaga människor 
på flykt vill vi fånga skattesmitare. Vi är de som 
tycker att demokrati är viktigare än handelsavtal 
som cementerar de stora multinationella bolagens 
makt. Vi är en del av den europeiska vänster- 
rörelsen som verkar både inom och utanför EU- 
parlamentet för ett socialistiskt Europa.

Vänsterpartiet vet att jämlika samhällen ger större 
frihet och mer möjligheter till alla människor. 
Samhällen som är jämlika är också bättre på att 
lösa större samhällsutmaningar som klimatför-
ändringen, rasism eller en otillräcklig välfärd. 
Därför arbetar Vänsterpartiet för att skapa ett 

Europa för alla – inte bara för kapitalet och de 
rika. EU-kritik är en förutsättning för att förändra 
dagens EU. Partier som har en slapphänt och 
naiv inställning till EU kommer inte
att vara framgångsrika i att genom- 
föra nödvändiga förändringar.

Sedan Sverige blev medlem i 
EU har Vänsterpartiet arbetat 
för att förändra EU till ett 
bättre fungerande europeiskt 
samarbete. Det kommer vi 
att fortsätta göra tillsam-
mans med våra vänner 
i europeisk vänster där 
vi driver ett arbete för  
att få fram alternativ.
Vänsterpartiets grund- 
läggande kritik av EU 
kvarstår men det är inte 
aktuellt för oss att driva 
frågan om EU-utträde 
nu. Valet till EU-par-
lamentet handlar inte 
om Sveriges EU-med-
lemskap, det handlar 
om vilken sorts EU- 
samarbete som ska 
finnas. Fascismen 
och klimathotet 
behöver mötas 
av en stark euro- 
peisk vänster
som Vänster- 
partiet är en
del av.

Klassamhället är rått och brutalt. 
Det påverkar de liv vi tillåts leva, vår 
hälsa, våra uppväxtvillkor, skolresul-
tat och hur länge vi lever. I Sverige le-
ver vi olika länge beroende på vilken 
klass vi tillhör. 

Är du en vinnare eller förlorare beror på hur 
mycket pengar du har, vilka dina föräldrar är 
eller vilket kön du har. Är du till exempel man 
och är bland de tio procent i samhället som har 
högst inkomster är du att gratulera, för då lever 
du i genomsnitt nio år längre än de män som har 
de tio procent lägsta inkomsterna. För kvinnor 
är skillnaden sju år. Under de senaste decennierna 
har den rikaste procentens andel av de totala in- 
komsterna fördubblats. Samtidigt har de kroniskt 
sjuka och funktionsnedsattas ekonomiska standard 
försämrats och allt fler tvingas leva i ekonomisk 
utsatthet. Även de med jobb och hyfsade inkomster 
har halkat efter eliten på grund av en allt mer 
urholkad välfärd, förfallen infrastruktur och 
sämre socialförsäkringar.   

Våra liv har blivit ännu mer av en lottodragning 
där vissa föds med tur och andra inte. Så ser 
vårt samhälle ut. Klassamhället lever och frodas 
och tillåts göra det. Men det är politikens uppgift 
att förändra. Vi behöver göra det nu, innan det 
välfärdsland många har växt upp i går förlorat 
och klimatförändringarna har gått för långt. Vi 
måste få en ekonomisk politik där människor 
kan känna framtidstro, en ekonomisk politik 
där den ena utsatta gruppen inte ställs mot den 
andra. Vi måste bygga en politik där alla tillåts 
få ta plats och där de mest behövande och våra 
gemensamma behov är de mest prioriterade. 

S/MP-regeringen i samarbete med Centern och 
Liberalerna kommer inte att göra det. Det är bara 
att titta på deras skattepolitik: Centerpartiet vill 
sänka skatterna mest av de borgerliga partierna 
oavsett konsekvenser för välfärden. Liberalerna 
har den skevaste inkomstfördelningen i skatte- 
politiken av alla partier. Socialdemokraterna 
verkar ha tappat tilltron på skattesystemets 
omfördelande effekt och vill inte dra tillbaka de 
stora skattesänkningar som Reinfeldt-regeringen 
införde. Vad Miljöpartiet vill är det få som vet. 

Skattesystemets omfördelning från hög- till låg- 
inkomsttagare har minskat under flera decennier. 
Sverige har minskat sin progressivitet och om- 
fördelning mest av EU:s 15 kärnländer. Vi har 
därför det minst omfördelande skattesystemet 
från hög- till låginkomsttagare bland dessa länder. 

I den takt inkomstskillnaderna växt riskerar vi 
att redan på 2030-talet gå förbi USA och ligga i 
topp i skev förmögenhetsfördelning. Det finns 
helt enkelt stora behov av förändringar. 

Här presenterar Vänsterpartiet principerna för 
vår ekonomiska politik under den här mandat- 
perioden. Med vår politik får de rikaste dela med 
sig och bidra efter förmåga, välfärden stärks och 
byggs ut, politiken når landsbygd och förorter, 
tryggheten ökar och vi hjälper varandra. Så bygger 
vi ett samhälle som håller ihop och där vi tar 
hand om varandra. Vi har en ekonomisk politik 
för förändring och jämlikhet. 

Vänsterpartiet tar till skillnad från övriga partier 
de ständigt växande inkomstskillnaderna på 
största allvar. Vi tror fortfarande på den svenska 
modellen med ekonomisk jämlikhet som en central 
princip. Vi var en gång i tiden världens mest 
jämlika land. Låt oss sikta på att bli det igen.
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Ett Europa för alla
– inte bara för de rika

Jonas Sjöstedt ordförande och Nooshi

Dadgostar vice ordförande Vänsterpartiet

Vi menar att följande principer
och förslag bör styra den
ekonomiska politiken:

• Klimatomställningen måste synas tydligt i 
den ekonomiska politiken. De offentliga in- 
vesteringarna ska öka i utbyggd järnväg och i 
tillgången till busstrafik, i förnyelsebar energi, 
vattenförsörjning, fiber, laddinfrastruktur och i 
ny teknik. Då går klimatomställningen snabbare. 
Det offentligas andel av ekonomin ska tillåtas 
ta större utrymme. Det är bra för klimatet och 
skapar ett rättvisare samhälle för oss alla.
 
• Det behövs ett nytt skattesystem som 
omfördelar från hög- till låginkomsttagare. 
Skattekvoten ska öka så att vi kan bygga 
ut välfärden med bättre kvalitet, inte bara 
bibehålla dagens kvalitet. Vård, skola och 
omsorg behöver tiotals miljarder de närmas-
te åren för att enbart klara dagens kvalité. 
Till skillnad från övriga partier så nöjer vi 
oss inte med att konstatera det utan tillför 
resurserna också.

• Kapitalinkomster, stora förmögenheter, arv 
och höga inkomster ska beskattas mer än i dag. 
Låg- och medelinkomsttagare ska betala något 
mindre i skatt. Sjuka och arbetslösa ska ha 
samma skattekvot som övriga i samhället.

• Det behövs systematiska och långsiktiga 
satsningar på förbättrade löner och arbets-
villkor inom vård och omsorg. 

• Vi måste kraftsamlas kring bostadsbristen. 
Ingen människa fungerar väl om den inte har 
ett eget hem att bo i. Därför föreslår vi ett 
bostadsprogram med statliga topplån till bygg- 
herrar, att staten bygger upp en egen kapacitet 
med ett eget byggbolag för att bygga energi-
effektiva hyresrätter med rimliga hyror och ut- 
ökade investeringsstöd för byggande i hela landet.

• Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäk-
ringen ska stärkas. Alla kan vi ha oturen att 
bli sjuka eller förlora jobbet. Men i dag är 
regelverken alldeles för hårda och utestäng-
ande. Det leder till att många inte omfattas 
av försäkringarna eller får avslag på sina 
ansökningar om till exempel sjukpenning eller 
sjukersättning. Det är inte rimligt. Därför 
föreslår vi att regelverken ändras och ersätt-
ningsnivåerna höjs. Ingen ska behöva känna 
ekonomisk utsatthet i en svår livssituation.

• Skatteutjämningssystemet ska ses över. 
Boende i Dorotea eller Årjäng ska inte behöva 
betala betydligt mer i kommunalskatt än de 
boende i Danderyd eller i Vellinge. Det är inte 
heller rimligt att tillgången till kommunal  
service, sjukvård och statlig service ska utarmas 
på landsbygden. Tillgången till välfärd, 
service och infrastruktur måste stärkas på 
landsbygden och i förorterna.

Ulla Andersson
ekonomisk-politisk talesperson, 

för Vänsterpartiet

TIDIGARE PUBLICERAD DN DEBATT 29 MARS, 2019

DIN RÖST
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Rösta på
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   I EU

Bindande klimatmål
Nollutsläpp i EU till 2040. Börja med
att minska koldioxidutsläppen med 65
procent till 2030. Stoppa subventionerna 
till fossilindustrin.

Ändra EU-fördragen
Prioritera klimatet över den inre
marknaden och reglerna för under-
och överskottsmål i EU:s fördrag.

En grön investeringsplan
Lansera en massiv grön investerings-
plan för en hundra procent förnybar 
energimodell. Stopp för EU pengar
till flygplatser och vägar.

Gröna transporter
Inför en progressiv EU-flygskatt där 
intäkterna går tillbaka till medlems- 
länderna.  Investera i lokal järnväg för 
att binda ihop stad och landsbygd.
Satsa på tågfrakt.
Bygg ut snabbtåg.

   I SVERIGE

Inrätta grön statlig investeringsbank
med minst 100 miljarder i kapital före 
2022. Företag och kommuner ska
kunna låna pengar för klimatinvesteringar 
till låg ränta.

Fasa ut miljöskadliga subventioner
och istället lägga pengarna på att
bygga ett hållbarare Sverige

Ge konkreta direktiv till våra AP- 
fonder att avinvestera innehaven i 
kol, olja och fossilgas.

Att det alltid ska vara billigare att ta
det klimatvänliga alternativet, exem-
pelvis att ta tåget istället för att flyga. 
Därför är vi för en träffsäker vägslitag-
eavgift för tunga lastbilar och flygskatt. 
Inkomsterna från dessa skatter ska gå 
till investeringar för billigare och bättre 
miljövänliga resor och transporter.

Nybilsförsäljning av bensin- och 
dieselbilar ska upphöra efter 2025.

Vi vill införa ett klimatmål för att
även minska de konsumtionsbaserade 
utsläppen.

  

  PÅ GOTLAND

Region Gotland måste ta ledartröjan 
för att minska de gotländska utsläppen 
minst i en takt så att vår del av ansvaret 
för Parisavtalet tas. 

Stabil elförsörjning genom en tredje 
elkabel så att Gotland kan bidra till
förnybar el i södra Sverige och så att 
även industrin kan ställa om. 

Successiv ökning av andelen vegetarisk, 
ekologisk och närproducerad
mat i skolorna. 

Satsa på solceller på Region Gotlands hus.

Bygg ut kollektivtrafik som körs på
fossilfria bränslen.

Minska utsläppen från resandet genom 
att satsa på distansarbetsplatser och 
minska på tjänsteresor med flyg.

Rättvis klimat- 
omställning nu!
Det är bråttom att ställa om till ett 
hållbart samhälle. Mycket av klimat- 
förändringarna hänger samman med 
västvärldens hela tiden ökande kon- 
sumtion. I vår del av världen konsu- 
merar vi varor och resurser på ett sätt 
som skulle kräva fyra jordklot om 
alla människor fick samma utrymme 
att konsumera. Det håller inte.

Den senaste tiden har rapporterna avlöst var-
andra, rapporter som säger att det arbete som 
hittills gjorts för att ställa om inte räcker till på 
långa vägar. Vi är långt från Parisavtalets mål. 
Nu måste klimatarbetet få högsta prioritet i alla 
delar av samhället och det är bråttom. Vi i vän-
sterpartiet är övertygade om att en grön omställ-
ning är beroende av en röd omställning. Vi kan 
inte kräva att vissa länder ska minska utsläpp av 
koldioxid och miljögifter och samtidigt fortsät-
ta köpa billigt från samma länder. Vi kan inte 
heller bygga omställning på ökade kostnader för 

vanligt folk och samtidigt låta de allra rikaste 
fortsätta flygpendla mellan kontinenter och lyx-
konsumera. Det största ansvaret måste ligga på 
de som konsumerar mest. De måste också ställa 
om mest. Det är också betydligt bättre för klimatet 
att vi ordnar saker tillsammans. En simbassäng 
som är öppen för alla är mycket mer klimatsmart 
än att de med mycket pengar bygger varsin egen 
pool i trädgården. Samtidigt är det tydligt att vi 
inte har tid att vänta på fullständig klimaträttvisa 
utan att var och en måste förändra där den kan. 
Det försöker vi göra i Vänsterpartiet.
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Thomas Gustafson
Vänsterpartiet Gotland

Jonas Sjöstedt Ordförande Vänsterpartiet

Vänsterpartiet arbetar för att:

Massiva skattesänkningar för de rikaste leder till ökad konsumtion
som ökar utsläppen ännu mer. De rikaste släpper redan ut mest och
ska nu få möjlighet att öka det ytterligare. Att istället lägga pengarna
på en bättre välfärd gör livet bättre för folk i allmänhet men har
väldigt låga utsläpp. Välfärd och gemensam konsumtion är inte bara
rättvisare, det är också klimatsmart. Samma sak med arbetstidsför- 
kortning. När samhället blir rikare kan vi använda det till mer fritid,
istället för till sådant som förstör klimatet. Mer tid med familj och
vänner gör livet bättre.

Jämställdhet   

Schyssta
villkor

Vänsterpartiet arbetar för ett sam-
hälle där ditt kön inte avgör vilka 
möjligheter du har. Där du kan välja 
själv hur du vill leva ditt liv. Det finns 
fortfarande många orättvisor mellan 
män och kvinnor.

Självklart är citatet tillspetsat men det säger 
ändå något om hur samhället är byggt. Många 
kvinnor kämpar för jämställdhet för att det är en 
fråga om överlevnad och om frihet. Vi har fort-
farande ett samhälle som gör det möjligt för män 
att fortsätta slå och förgripa sig på kvinnor utan 
att det ses som det enorma samhällsproblem som 
det faktiskt är. De flesta män gör förstås inte sånt
men alla, även alla män, har ett ansvar att förändra. 
Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att en av de 
viktigaste förutsättningarna för jämställdhet en 
stark välfärd.En förskola dit man tryggt lämnar 
sitt barn ger föräldrarna möjlighet att arbeta och 
vara goda föräldrar, båda två. En god äldreom-
sorg gör att döttrar, systrar och mödrar kan vara 
just det, och inte vårdare till sina anhöriga.
De senaste åren har vittnesmålen om sexuella 
övergrepp kommit i strid ström. Det nya är inte 
övergreppen – det nya är att så många äntligen 

vågar berätta. I många fall kan man se att de 
utsatta kvinnorna befunnit sig i någon typ av 
beroendeställning gentemot den som stått för 
övergreppen. Ibland karismatiska män med 
stor informell makt på grund av sin status i ett 

yrke, ibland chefer som håller manliga anställda 
om ryggen och hellre gör sig av med den som 
protesterar än den som gjort fel. När otrygga 
anställningar ökar så ökar möjligheten för chefer 
att strunta i att ta ansvar. De kan sluta kalla in 
dig om du klagar. Därför är trygga jobb också
en jämställdhetsfråga. Tyvärr är många kvinno- 
dominerade yrken också yrken där anställnings- 
tryggheten är dålig och där möjligheterna att 
styra sitt eget arbete begränsat. Jämställdhet 
mellan könen är inte en enskild 
fråga utan handlar om hur vi 
bygger vårt samhälle. Vi 
vill bygga ett samhälle 
där ditt kön inte styr ditt 
människovärde.

Vänsterpartiet arbetar för ett Gotland och Europa för
alla inte för några få. Frågor om arbetsvillkor och löne- 
dumpning är viktiga för oss.

Vi anser att Svenska kollektivavtal ska gälla alla som jobbar i Sverige,
och att arbetet mot svartjobb och lönedumpning måste öka. Människor
ska inte kunna utnyttjas och arbeta under slavliknande förhållanden på
den svenska arbetsmarknaden. Oseriösa företag och rena skojare ska
inte få konkurrera ut de seriösa. Arbetet mot skatteflykt, skatteplanering
och penningtvätt måste öka både i Sverige och i EU. Skatteflykt dränerar 
samhället på mycket pengar, enligt en studie från universitetet Berkeley, 
Kalifornien förlorar enbart Sverige 40 miljarder årligen. Det är inte
rimligt att företag som för sin verksamhet nyttjar väg, järnväg, utbildad
arbetskraft och att de anställda har tillgång till barnomsorg och sjukvård
inte tar sitt ansvar och är med och betalar för det.

Villkoren i Svenska kollektivavtal ska gälla alla som jobbar
i Sverige. 

Vi vill att EU ska värdera schyssta arbetsvillkor och sociala
rättigheter högre, och anta ett så kallat Socialt protokoll.

Stopp för skatteflykt och skatteparadis. Dra in tillståndet
för banker som medverkar till det.

Inga handelsavtal som begränsar demokratin, företag ska
inte kunna stämma stater för politiska beslut. Miljön, hälsa
och sociala förbättringar måste kunna sättas främst.

Män är rädda för att kvinnor ska förnedra dom, 
kvinnor är rädda för att män ska slå ihjäl dom.

Saga Carlgren
Gruppledare
Vänsterpartiet Gotland

Vänsterpartiet arbetar
för ett Gotland och Europa
för alla inte för några få.

I EU:

• Försvara kvinnors

 ekonomiska rättigheter

 och införa en feministisk

 handelspolitik

• Krafttag mot mäns våld

 mot kvinnor, pornografi 

 och trafficking

• Försvara aborträtten

 samt främja sexuell och

 reproduktiv hälsa och

 rättigheter

I SVERIGE:
• Individualiserad föräldra- försäkring

• Bättre arbetsvillkor och färre otrygga anställningar• Motverka sexuella trakasserier på jobbet  (chefer måste ta ansvar)• Stärkt stöd till kvinnojourerna• Ett nytt pensionssystem som inte missgynnar kvinnor

PÅ GOTLAND:

• Sex timmars arbetsdag på

 försök i en av Region Gotlands

 verksamheter

• Avskaffa osakliga löne- 

 kostnader i Region Gotland

• Rätt till heltid – deltid efter

 önskemål

• Fortsätta utveckla hela

 skolans arbete med jäm- 

 ställdhet och normer

• Satsa på socialtjänstens 

 stöd till vuxna och barn som 

 utsätts för våld

• Förstärka insatser för att få

 våldsutövare att sluta slå

• Stärkt stöd till kvinnojourer

Miljö handlar också

om boendemiljö!
Vänsterpartiet är mot-

ståndare till kalkbrytning

i Klintehamn och anser att

bullret från Tofta skjutfält

måste begränsas.

Hanna Gedin
EU-kandidat nr 5

Nina Broman Costa

EU-kandidat nr 4

Peter Barnard

Ordförande
Vänsterparitet Gotland



   I EU

Bindande klimatmål
Nollutsläpp i EU till 2040. Börja med
att minska koldioxidutsläppen med 65
procent till 2030. Stoppa subventionerna 
till fossilindustrin.

Ändra EU-fördragen
Prioritera klimatet över den inre
marknaden och reglerna för under-
och överskottsmål i EU:s fördrag.

En grön investeringsplan
Lansera en massiv grön investerings-
plan för en hundra procent förnybar 
energimodell. Stopp för EU pengar
till flygplatser och vägar.

Gröna transporter
Inför en progressiv EU-flygskatt där 
intäkterna går tillbaka till medlems- 
länderna.  Investera i lokal järnväg för 
att binda ihop stad och landsbygd.
Satsa på tågfrakt.
Bygg ut snabbtåg.

   I SVERIGE

Inrätta grön statlig investeringsbank
med minst 100 miljarder i kapital före 
2022. Företag och kommuner ska
kunna låna pengar för klimatinvesteringar 
till låg ränta.

Fasa ut miljöskadliga subventioner
och istället lägga pengarna på att
bygga ett hållbarare Sverige

Ge konkreta direktiv till våra AP- 
fonder att avinvestera innehaven i 
kol, olja och fossilgas.

Att det alltid ska vara billigare att ta
det klimatvänliga alternativet, exem-
pelvis att ta tåget istället för att flyga. 
Därför är vi för en träffsäker vägslitag-
eavgift för tunga lastbilar och flygskatt. 
Inkomsterna från dessa skatter ska gå 
till investeringar för billigare och bättre 
miljövänliga resor och transporter.

Nybilsförsäljning av bensin- och 
dieselbilar ska upphöra efter 2025.

Vi vill införa ett klimatmål för att
även minska de konsumtionsbaserade 
utsläppen.

  

  PÅ GOTLAND

Region Gotland måste ta ledartröjan 
för att minska de gotländska utsläppen 
minst i en takt så att vår del av ansvaret 
för Parisavtalet tas. 

Stabil elförsörjning genom en tredje 
elkabel så att Gotland kan bidra till
förnybar el i södra Sverige och så att 
även industrin kan ställa om. 

Successiv ökning av andelen vegetarisk, 
ekologisk och närproducerad
mat i skolorna. 

Satsa på solceller på Region Gotlands hus.

Bygg ut kollektivtrafik som körs på
fossilfria bränslen.

Minska utsläppen från resandet genom 
att satsa på distansarbetsplatser och 
minska på tjänsteresor med flyg.

Rättvis klimat- 
omställning nu!
Det är bråttom att ställa om till ett 
hållbart samhälle. Mycket av klimat- 
förändringarna hänger samman med 
västvärldens hela tiden ökande kon- 
sumtion. I vår del av världen konsu- 
merar vi varor och resurser på ett sätt 
som skulle kräva fyra jordklot om 
alla människor fick samma utrymme 
att konsumera. Det håller inte.

Den senaste tiden har rapporterna avlöst var-
andra, rapporter som säger att det arbete som 
hittills gjorts för att ställa om inte räcker till på 
långa vägar. Vi är långt från Parisavtalets mål. 
Nu måste klimatarbetet få högsta prioritet i alla 
delar av samhället och det är bråttom. Vi i vän-
sterpartiet är övertygade om att en grön omställ-
ning är beroende av en röd omställning. Vi kan 
inte kräva att vissa länder ska minska utsläpp av 
koldioxid och miljögifter och samtidigt fortsät-
ta köpa billigt från samma länder. Vi kan inte 
heller bygga omställning på ökade kostnader för 

vanligt folk och samtidigt låta de allra rikaste 
fortsätta flygpendla mellan kontinenter och lyx-
konsumera. Det största ansvaret måste ligga på 
de som konsumerar mest. De måste också ställa 
om mest. Det är också betydligt bättre för klimatet 
att vi ordnar saker tillsammans. En simbassäng 
som är öppen för alla är mycket mer klimatsmart 
än att de med mycket pengar bygger varsin egen 
pool i trädgården. Samtidigt är det tydligt att vi 
inte har tid att vänta på fullständig klimaträttvisa 
utan att var och en måste förändra där den kan. 
Det försöker vi göra i Vänsterpartiet.

4 5

Thomas Gustafson
Vänsterpartiet Gotland

Jonas Sjöstedt Ordförande Vänsterpartiet

Vänsterpartiet arbetar för att:

Massiva skattesänkningar för de rikaste leder till ökad konsumtion
som ökar utsläppen ännu mer. De rikaste släpper redan ut mest och
ska nu få möjlighet att öka det ytterligare. Att istället lägga pengarna
på en bättre välfärd gör livet bättre för folk i allmänhet men har
väldigt låga utsläpp. Välfärd och gemensam konsumtion är inte bara
rättvisare, det är också klimatsmart. Samma sak med arbetstidsför- 
kortning. När samhället blir rikare kan vi använda det till mer fritid,
istället för till sådant som förstör klimatet. Mer tid med familj och
vänner gör livet bättre.

Jämställdhet   

Schyssta
villkor

Vänsterpartiet arbetar för ett sam-
hälle där ditt kön inte avgör vilka 
möjligheter du har. Där du kan välja 
själv hur du vill leva ditt liv. Det finns 
fortfarande många orättvisor mellan 
män och kvinnor.

Självklart är citatet tillspetsat men det säger 
ändå något om hur samhället är byggt. Många 
kvinnor kämpar för jämställdhet för att det är en 
fråga om överlevnad och om frihet. Vi har fort-
farande ett samhälle som gör det möjligt för män 
att fortsätta slå och förgripa sig på kvinnor utan 
att det ses som det enorma samhällsproblem som 
det faktiskt är. De flesta män gör förstås inte sånt
men alla, även alla män, har ett ansvar att förändra. 
Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att en av de 
viktigaste förutsättningarna för jämställdhet en 
stark välfärd.En förskola dit man tryggt lämnar 
sitt barn ger föräldrarna möjlighet att arbeta och 
vara goda föräldrar, båda två. En god äldreom-
sorg gör att döttrar, systrar och mödrar kan vara 
just det, och inte vårdare till sina anhöriga.
De senaste åren har vittnesmålen om sexuella 
övergrepp kommit i strid ström. Det nya är inte 
övergreppen – det nya är att så många äntligen 

vågar berätta. I många fall kan man se att de 
utsatta kvinnorna befunnit sig i någon typ av 
beroendeställning gentemot den som stått för 
övergreppen. Ibland karismatiska män med 
stor informell makt på grund av sin status i ett 

yrke, ibland chefer som håller manliga anställda 
om ryggen och hellre gör sig av med den som 
protesterar än den som gjort fel. När otrygga 
anställningar ökar så ökar möjligheten för chefer 
att strunta i att ta ansvar. De kan sluta kalla in 
dig om du klagar. Därför är trygga jobb också
en jämställdhetsfråga. Tyvärr är många kvinno- 
dominerade yrken också yrken där anställnings- 
tryggheten är dålig och där möjligheterna att 
styra sitt eget arbete begränsat. Jämställdhet 
mellan könen är inte en enskild 
fråga utan handlar om hur vi 
bygger vårt samhälle. Vi 
vill bygga ett samhälle 
där ditt kön inte styr ditt 
människovärde.

Vänsterpartiet arbetar för ett Gotland och Europa för
alla inte för några få. Frågor om arbetsvillkor och löne- 
dumpning är viktiga för oss.

Vi anser att Svenska kollektivavtal ska gälla alla som jobbar i Sverige,
och att arbetet mot svartjobb och lönedumpning måste öka. Människor
ska inte kunna utnyttjas och arbeta under slavliknande förhållanden på
den svenska arbetsmarknaden. Oseriösa företag och rena skojare ska
inte få konkurrera ut de seriösa. Arbetet mot skatteflykt, skatteplanering
och penningtvätt måste öka både i Sverige och i EU. Skatteflykt dränerar 
samhället på mycket pengar, enligt en studie från universitetet Berkeley, 
Kalifornien förlorar enbart Sverige 40 miljarder årligen. Det är inte
rimligt att företag som för sin verksamhet nyttjar väg, järnväg, utbildad
arbetskraft och att de anställda har tillgång till barnomsorg och sjukvård
inte tar sitt ansvar och är med och betalar för det.

Villkoren i Svenska kollektivavtal ska gälla alla som jobbar
i Sverige. 

Vi vill att EU ska värdera schyssta arbetsvillkor och sociala
rättigheter högre, och anta ett så kallat Socialt protokoll.

Stopp för skatteflykt och skatteparadis. Dra in tillståndet
för banker som medverkar till det.

Inga handelsavtal som begränsar demokratin, företag ska
inte kunna stämma stater för politiska beslut. Miljön, hälsa
och sociala förbättringar måste kunna sättas främst.

Män är rädda för att kvinnor ska förnedra dom, 
kvinnor är rädda för att män ska slå ihjäl dom.

Saga Carlgren
Gruppledare
Vänsterpartiet Gotland

Vänsterpartiet arbetar
för ett Gotland och Europa
för alla inte för några få.

I EU:

• Försvara kvinnors

 ekonomiska rättigheter

 och införa en feministisk

 handelspolitik

• Krafttag mot mäns våld

 mot kvinnor, pornografi 

 och trafficking

• Försvara aborträtten

 samt främja sexuell och

 reproduktiv hälsa och

 rättigheter

I SVERIGE:
• Individualiserad föräldra- försäkring

• Bättre arbetsvillkor och färre otrygga anställningar• Motverka sexuella trakasserier på jobbet  (chefer måste ta ansvar)• Stärkt stöd till kvinnojourerna• Ett nytt pensionssystem som inte missgynnar kvinnor

PÅ GOTLAND:

• Sex timmars arbetsdag på

 försök i en av Region Gotlands

 verksamheter

• Avskaffa osakliga löne- 

 kostnader i Region Gotland

• Rätt till heltid – deltid efter

 önskemål

• Fortsätta utveckla hela

 skolans arbete med jäm- 

 ställdhet och normer

• Satsa på socialtjänstens 

 stöd till vuxna och barn som 

 utsätts för våld

• Förstärka insatser för att få

 våldsutövare att sluta slå

• Stärkt stöd till kvinnojourer

Miljö handlar också

om boendemiljö!
Vänsterpartiet är mot-

ståndare till kalkbrytning

i Klintehamn och anser att

bullret från Tofta skjutfält

måste begränsas.

Hanna Gedin
EU-kandidat nr 5

Nina Broman Costa

EU-kandidat nr 4

Peter Barnard

Ordförande
Vänsterparitet Gotland



Solidaritet är inte 
bara ett vackert ord

Vi vill bli fler
– på hela Gotland

Vänsterpartiet har ett antal värde-
ord du säkert hört oss upprepa. Vi 
talar om jämställdhet, om rättvisa 
och om solidaritet. Det är starka ord 
som tyvärr kanske används lite för 
lättvindigt och ibland i rena PR-syften. 
Men inte här, inte hos oss. Vi menar 
vad vi säger och vi vill verkligen leva 
som vi lär.

För oss är solidaritet inte bara att ”tycka” att alla 
människor har lika värde, samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter i vårt gemensamma 
samhälle. Det handlar också om att göra det 
möjligt. Att bedriva en politik som faktiskt värnar 
om människors rätt till sitt liv, sin hälsa och till 
sin rätt att vara just sig själv. 

Det är lätt att 
säga att vi ska 
ha en rättvis 
asylpolitik, men 
hur fungerar den 
i verkligheten? 
Vänsterpartiet 
anser inte att 
den process som 
möter asylsökande 
och invandrare till 
Sverige och Euro-
pa är rättvis. Det är 
allt för mycket av 
ett lotteri, där vilken 
tjänsteman du möter, 
vilket juridiskt 
biträde du får, vilka 
tolkar som kallas in 
och vilka jurister som 
avgör ditt mål ofta 
spelar större roll för 
din process än vilka 
verkliga skäl du har för 
att söka dig hit. 

Asylprocessen är inte rättvis, inte rättssäker. 
Självklart ska vi vara ett land som tar emot 
människor som behöver fly sina hemland. Lika 
självklart ska vi ta emot människor som vill 
leva och verka här. Vi behöver dem, likväl som 
de behöver oss. Solidaritet, jämställdhet och 
rättvisa, betyder för oss i Vänsterpartiet att det 
inte är skillnad på folk och folk. Det betyder att 
de mänskliga rättigheter som är antagna av FN 
och de lagar mot diskriminering och förtryck vi 
instiftat absolut gäller. 

Personer som av en eller annan anledning behöver 
extra stöd för att kunna ta del i vårt gemensamma 
samhälle ska få det. Människor som av olika 
anledning behöver skydd och hjälp har rätt att få 
det. Det kan handla om allt från LSS, om rätten 
till assistans för den som har behov av det. Det 
handlar också om vårt skyddsnät som vävts 
genom generationer och genom mycket arbete. 
Det handlar om en trygg sjukförsäkring, arbets- 
löshetsförsäkring och pension. Under den förra 
mandatperioden fick Vänsterpartiet igenom en 
rad reformer för rättvisa i förhandling med 
regeringen. Hur det kommer att gå med dessa 
nu när en budget, som i så stor utsträckning är 
borgerlig gäller, återstår att se. 

Vänsterpartiet, på Gotland, i Sverige och i EU, 
arbetar för det som kan verka självklart – att 
den som behöver mest ska tillgodoses först. Att 
den som har mest ska bidra med mest. Borgerlig 
politik handlar om något helt annat, och deras 
inflytande över budget speglar naturligtvis det.

Det handlar om ett synsätt där alla som redan är 
i någon form av underläge eller tillfällig svacka 
ska ifrågasättas.  Den sjuka förväntas bli frisk 
om sjukpenningen dras in, den som har svårt att 
bli anställd förväntas som genom ett trollslag bli 
anställd bara hen inte får ekonomiskt stöd. Vi 
tror inte att människor i grunden är lata fuskare. 
Det är kanske den stora skillnaden. Ett värdigt 
liv, ett liv med möjlighet att ta del på sina egna 
villkor borde vara en självklarhet. Menar vi 
allvar med det krävs det också en ekonomisk 
fördelning som kommer de svagare grupperna 
i samhället till del. En skattepolitik som inte 
gör alla rikare, men som i det långa loppet gör 
alla människor gladare och tryggare. För i ett 
samhälle där klyftorna mellan människor inte är 
så stora som i dag råder en helt annan stämning. 
Där kan vi bygga samhället i frihet och trygghet 
– tillsammans!

De gröna näringarna kan bidra mer i omställ-
ningen till ett hållbart samhälle. Både genom 
ökad matproduktion så att Sverige kan bli mer 
självförsörjande och genom att på olika sätt 
bidra i framställning av förnybar energi. 

Vänsterpartiet arbetar för att det ska vara lätt 
att åka till och från Gotland. Trafiken ska drivas 
med moderna färjor som har hög kapacitet och 
möjliggör en bra turtabell samtidigt som utsläppen 
från färjorna måste minska. Låga priser, så kallade 
”vägpriser” skall råda. 

Det behövs ökat stöd från nationell nivå till den 
gotländska sjukvården. Att bedriva akutsjukvård 
av god kvalitet på en ö är kostsamt och fler än vi som 
bor här måste bidra mer, för att få en jämlik vård.
För att det gotländska samhället ska må bra,

behöver hela Gotland utvecklas, och öns alla
styrkor tas tillvara. Att vara en plats dit människor 
vill flytta och att ta tillvara nya gotlänningar i alla 
åldrar är viktiga delar i vår utvecklingsstrategi. 
Det kräver ett omfattande bostadsbyggande av 
framförallt hyreslägenheter med rimliga hyror.
Utvecklingen på landsbygden och de mindre 
orterna är i hög grad beroende av ett lokalt enga-
gemang, men engagemang från Region Gotland 
är också nödvändigt. 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.

Ö-läget innebär att Gotland behöver ett brett 
utbud av service, kultur och fritidsaktiviteter
för att vara en attraktiv plats att bo på. Grann-
kommunernas utbud är för oss ganska otill-
gängligt. Det behövs också en bra spridning av 
service över ön, till de större tätorterna och till 
ytterområdena så att det är bra att bo året runt, 
på hela Gotland.

En väl fungerande kollektivtrafik som körs med 
fossilfria bränslen är viktig. Stomlinjerna ska 
förbättras med tätare turer och snabba pendlings- 
turer bör prövas på några av dem. För att 
förbättra resmöjligheterna bör Region Gotland 
också utveckla anropsstyrd kollektivtrafik och 
delta i utveckling av samåkning.

Bostadspolitiken behöver förändras. 
Idag satsas väldigt mycket pengar 
på de som redan äger en bostad ge-
nom avdrag för räntor på bostadslån 
och ROT avdrag för förbättringar av 
den egna bostaden.

Det är helt galet när så många människor behöver 
en bostad. Statens stöd måste riktas till byggande 
av bostäder med hyror som vanliga människor 
har råd att betala. Rätten till bostad är en viktig 
grund för ett jämlikt samhälle, frågan kan inte 
lämnas över till marknaden. I storstäderna är 
mycket av det som byggs för dyrt och på lands-
bygden byggs det ofta inte alls, fastän många 
människor vill kunna hyra en bostad också där. 
Lagar och regler behöver förändras så att det blir 
enklare för allmännyttiga bostadsbolagen som 
GotlandsHem att bygga med rimliga hyror.

Region Gotland behöver 
styra byggandet hårdare. 
De som bygger hyres- 
rätter ska erbjudas 
låga markpriser.
GotlandsHem ska ha 
ett tydligt uppdrag 
att bygga mer och 
även utanför Visby.
Nya studentlägen-
heter med helårs- 
kontrakt måste 
byggas snarast, så 
Campus Gotlands 
studenter får 
bättre möjlig-
heter till ett 
tryggt boende 
året runt.

Hela Gotland är en landsbygdsregion i ett nationellt perspektiv. Vänsterpartiet 
driver en aktiv politik för att ge hela Sverige möjlighet att utvecklas. Det 
handlar bland annat om ökad omfördelning mellan regioner, att fördela statliga 
jobb och utbildningsplatser utanför storstäderna och om satsningar på infra-
struktur och kommunikationer i hela landet. 

Brittis Benzler
Vänsterpartiet Gotland

Det behövs ökat stöd från nationell nivå
till den gotländska sjukvården. Att bedriva
akutsjukvård av god kvalitet på en ö är 
kostsamt och fler än vi som bor här måste
bidra mer, för att få en jämlik vård.

Vänsterpartiet, på Gotland,
i Sverige och i EU, arbetar för
det som kan verka självklart
– att den som behöver mest
ska tillgodoses först.

6 7

Vänsterpartiet i EU arbetar för att:

Skapa lagliga och säkra vägar för
flyktingar och migranter.

Livräddningsinsatser istället för
murar och vapenexport.

Skapa en koalition av villiga EU-
länder för en human flyktingpolitik.

Malin Björk Ledamot i Europaparlamentet och kandidat i årets EU-val

Alla behöver någonstans att bo

Annamaria BauerVänsterpartiet Gotland

Vänsterpartiet på Gotland var en stark
kraft i startandet av de ganska unika
verksamheter som finns här,  till stöd
för ensamkommand unga och för EU-
migranter på ön. Vi vill att dessa ska få
fortsätta och även framåt ges stöd av
Region Gotland.



Solidaritet är inte 
bara ett vackert ord

Vi vill bli fler
– på hela Gotland

Vänsterpartiet har ett antal värde-
ord du säkert hört oss upprepa. Vi 
talar om jämställdhet, om rättvisa 
och om solidaritet. Det är starka ord 
som tyvärr kanske används lite för 
lättvindigt och ibland i rena PR-syften. 
Men inte här, inte hos oss. Vi menar 
vad vi säger och vi vill verkligen leva 
som vi lär.

För oss är solidaritet inte bara att ”tycka” att alla 
människor har lika värde, samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter i vårt gemensamma 
samhälle. Det handlar också om att göra det 
möjligt. Att bedriva en politik som faktiskt värnar 
om människors rätt till sitt liv, sin hälsa och till 
sin rätt att vara just sig själv. 

Det är lätt att säga 
att vi ska ha en 
rätt- vis asylpolitik, 

men hur funge-
rar den i verklighe-

ten? Vänsterpar-
tiet anser inte att 
den process som 
möter asylsökande 
och invandrare till 
Sverige och Euro-
pa är rättvis. Det 
är allt för mycket 
av ett lotteri, där 
vilken tjänsteman 
du möter, vilket 
juridiskt biträde du 
får, vilka tolkar som 
kallas in och vilka 
jurister som avgör ditt 
mål ofta spelar större 
roll för din process än 
vilka verkliga skäl du 
har för att söka dig hit. 

Asylprocessen är inte rättvis, inte rättssäker. 
Självklart ska vi vara ett land som tar emot 
människor som behöver fly sina hemland. Lika 
självklart ska vi ta emot människor som vill 
leva och verka här. Vi behöver dem, likväl som 
de behöver oss. Solidaritet, jämställdhet och 
rättvisa, betyder för oss i Vänsterpartiet att det 
inte är skillnad på folk och folk. Det betyder att 
de mänskliga rättigheter som är antagna av FN 
och de lagar mot diskriminering och förtryck vi 
instiftat absolut gäller. 

Personer som av en eller annan anledning behöver 
extra stöd för att kunna ta del i vårt gemensamma 
samhälle ska få det. Människor som av olika 
anledning behöver skydd och hjälp har rätt att få 
det. Det kan handla om allt från LSS, om rätten 
till assistans för den som har behov av det. Det 
handlar också om vårt skyddsnät som vävts 
genom generationer och genom mycket arbete. 
Det handlar om en trygg sjukförsäkring, arbets- 
löshetsförsäkring och pension. Under den förra 
mandatperioden fick Vänsterpartiet igenom en 
rad reformer för rättvisa i förhandling med 
regeringen. Hur det kommer att gå med dessa 
nu när en budget, som i så stor utsträckning är 
borgerlig gäller, återstår att se. 

Vänsterpartiet, på Gotland, i Sverige och i EU, 
arbetar för det som kan verka självklart – att 
den som behöver mest ska tillgodoses först. Att 
den som har mest ska bidra med mest. Borgerlig 
politik handlar om något helt annat, och deras 
inflytande över budget speglar naturligtvis det.

Det handlar om ett synsätt där alla som redan är 
i någon form av underläge eller tillfällig svacka 
ska ifrågasättas.  Den sjuka förväntas bli frisk 
om sjukpenningen dras in, den som har svårt att 
bli anställd förväntas som genom ett trollslag bli 
anställd bara hen inte får ekonomiskt stöd. Vi 
tror inte att människor i grunden är lata fuskare. 
Det är kanske den stora skillnaden. Ett värdigt 
liv, ett liv med möjlighet att ta del på sina egna 
villkor borde vara en självklarhet. Menar vi 
allvar med det krävs det också en ekonomisk 
fördelning som kommer de svagare grupperna 
i samhället till del. En skattepolitik som inte 
gör alla rikare, men som i det långa loppet gör 
alla människor gladare och tryggare. För i ett 
samhälle där klyftorna mellan människor inte är 
så stora som i dag råder en helt annan stämning. 
Där kan vi bygga samhället i frihet och trygghet 
– tillsammans!

De gröna näringarna kan bidra mer i omställ-
ningen till ett hållbart samhälle. Både genom 
ökad matproduktion så att Sverige kan bli mer 
självförsörjande och genom att på olika sätt 
bidra i framställning av förnybar energi. 

Vänsterpartiet arbetar för att det ska vara lätt 
att åka till och från Gotland. Trafiken ska drivas 
med moderna färjor som har hög kapacitet och 
möjliggör en bra turtabell samtidigt som utsläppen 
från färjorna måste minska. Låga priser, så kallade 
”vägpriser” skall råda. 

Det behövs ökat stöd från nationell nivå till den 
gotländska sjukvården. Att bedriva akutsjukvård 
av god kvalitet på en ö är kostsamt och fler än vi som 
bor här måste bidra mer, för att få en jämlik vård.
För att det gotländska samhället ska må bra,

behöver hela Gotland utvecklas, och öns alla
styrkor tas tillvara. Att vara en plats dit människor 
vill flytta och att ta tillvara nya gotlänningar i alla 
åldrar är viktiga delar i vår utvecklingsstrategi. 
Det kräver ett omfattande bostadsbyggande av 
framförallt hyreslägenheter med rimliga hyror.
Utvecklingen på landsbygden och de mindre 
orterna är i hög grad beroende av ett lokalt enga-
gemang, men engagemang från Region Gotland 
är också nödvändigt. 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.

Ö-läget innebär att Gotland behöver ett brett 
utbud av service, kultur och fritidsaktiviteter
för att vara en attraktiv plats att bo på. Grann-
kommunernas utbud är för oss ganska otill-
gängligt. Det behövs också en bra spridning av 
service över ön, till de större tätorterna och till 
ytterområdena så att det är bra att bo året runt, 
på hela Gotland.

En väl fungerande kollektivtrafik som körs med 
fossilfria bränslen är viktig. Stomlinjerna ska 
förbättras med tätare turer och snabba pendlings- 
turer bör prövas på några av dem. För att 
förbättra resmöjligheterna bör Region Gotland 
också utveckla anropsstyrd kollektivtrafik och 
delta i utveckling av samåkning.

Bostadspolitiken behöver förändras. 
Idag satsas väldigt mycket pengar 
på de som redan äger en bostad ge-
nom avdrag för räntor på bostadslån 
och ROT avdrag för förbättringar av 
den egna bostaden.

Det är helt galet när så många människor behöver 
en bostad. Statens stöd måste riktas till byggande 
av bostäder med hyror som vanliga människor 
har råd att betala. Rätten till bostad är en viktig 
grund för ett jämlikt samhälle, frågan kan inte 
lämnas över till marknaden. I storstäderna är 
mycket av det som byggs för dyrt och på lands-
bygden byggs det ofta inte alls, fastän många 
människor vill kunna hyra en bostad också där. 
Lagar och regler behöver förändras så att det blir 
enklare för allmännyttiga bostadsbolagen som 
GotlandsHem att bygga med rimliga hyror.

Region Gotland behöver 
styra byggandet hårdare. 
De som bygger hyres- 
rätter ska erbjudas 
låga markpriser.
GotlandsHem ska ha 
ett tydligt uppdrag 
att bygga mer och 
även utanför Visby.
Nya studentlägen-
heter med helårs- 
kontrakt måste 
byggas snarast, så 
Campus Gotlands 
studenter får 
bättre möjlig-
heter till ett 
tryggt boende 
året runt.

Hela Gotland är en landsbygdsregion i ett nationellt perspektiv. Vänsterpartiet 
driver en aktiv politik för att ge hela Sverige möjlighet att utvecklas. Det 
handlar bland annat om ökad omfördelning mellan regioner, att fördela statliga 
jobb och utbildningsplatser utanför storstäderna och om satsningar på infra-
struktur och kommunikationer i hela landet. 

Brittis Benzler
Vänsterpartiet Gotland

Det behövs ökat stöd från nationell nivå
till den gotländska sjukvården. Att bedriva
akutsjukvård av god kvalitet på en ö är 
kostsamt och fler än vi som bor här måste
bidra mer, för att få en jämlik vård.

Vänsterpartiet, på Gotland,
i Sverige och i EU, arbetar för
det som kan verka självklart
– att den som behöver mest
ska tillgodoses först.
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Vänsterpartiet i EU arbetar för att:

Skapa lagliga och säkra vägar för
flyktingar och migranter.

Livräddningsinsatser istället för
murar och vapenexport.

Skapa en koalition av villiga EU-
länder för en human flyktingpolitik.

Malin Björk Ledamot i Europaparlamentet och kandidat i årets EU-val

Alla behöver någonstans att bo

Annamaria BauerVänsterpartiet Gotland

Vänsterpartiet på Gotland var en stark
kraft i startandet av de ganska unika
verksamheter som finns här,  till stöd
för ensamkommand unga och för EU-
migranter på ön. Vi vill att dessa ska få
fortsätta och även framåt ges stöd av
Region Gotland.



Vänsterpartiet
Gotland

Tack till alla som röstade
på Vänsterpartiet 
- i valet till riksdagen och regionen i höstas
3793 gotlänningar röstade på Vänsterpartiet i kommunalvalet och 
3704 gotlänningar röstade på Vänsterpartiet i riksdagsvalet. Det är 
vårt bästa valresultat någonsin. Tack vare er kan vi göra skillnad i
den gotländska politiken. 

Om alla ni som röstade på oss i höstas röstar på oss i EU-valet den 
26 maj så skulle antalet V-röster mer än fördubblas sedan förra EU- 
valet. Gå och rösta för fler vänsterpartister i Europaparlamentet!

Välkommen att kontakta oss på Vänsterpartiet!

Jämlikhet och välfärd – bra för Gotland

Vänsterpartiet arbetar för att Gotland 
ska vara en ännu bättre plats att leva 
på. Vi vill ta vara på öns alla styrkor 
och utveckla hela ön. Vi arbetar för 
jämlikhet och rättvisa, för kvinnor och 
mäns lika möjligheter till ett gott liv.

Vi vill att Region Gotland gör sin del för att upp-
fylla Parisavtalet och kraftigt minska koldioxid-
utsläppen. Vi anser att det behövs en välfärd att 
lita på över hela ön. Vi prioriterar alltid barn och 
unga högt. Kan vi bygga starka barn så behöver 
vi inte laga så många trasiga vuxna.

Vi ser bostadsbyggande, goda kommunikationer, 
utbildning och en fungerande välfärd som grunden 
för att kunna utveckla Gotland. Ska människor 
och företag vilja leva och verka här måste Gotland 
vara en bra plats för både ung och gammal.
För att trygga och långsiktigt betala för den 
gemensamma välfärden behöver vi både kräva 
större statliga satsningar och tänka långsiktigt. 
I Vänsterpartiet anser vi att stora överskott i den 
kommunala ekonomin är bra för framtiden bara 
om de inte sker till priset av minskade satsningar 
på barn och unga eller minskningar av andra före- 
byggande insatser. En kommun kan inte, som en 
person eller en förening spara i några år för att 
sedan använda pengarna, en kommun bör istället 
arbeta för att undvika framtida kostnader.  

Vi anser att Region Gotland behöver både fort-
sätta med och utveckla framtidssatsningar och 
det förebyggande arbetet inom flera områden.

•   Se till att fler unga fullföljer gymnasiet. En 
gymnasieexamen är det bästa vaccinet mot 
ohälsa och arbetslöshet. För att alla unga ska 
klara det behöver vi fortsätta utveckla förskola 
och skola, men också utveckla socialtjänstens, 
sjukvårdens och skolans gemensamma arbete 
för att barn och unga på Gotland ska både må 
bättre och ha det bättre. Då kan barnen växa upp 
till trygga vuxna som vill och kan bidra i det 
gotländska samhället.

•   Sjukvården behöver förbättra sitt förebyggande 
och hälsofrämjande arbete. Det kräver satsningar 
på vårdcentralerna så att de får bättre förut-
sättningar att arbeta med diabetesvård, psykisk 
ohälsa och andra stora folksjukdomar. En bra 
vård där ger tryggare och friskare gotlänningar 
och minskade behov av sjukhusvård. 

•   Satsa på rehabilitering, arbetsmarknadsåtgärder 
och vuxenutbildning. Då kommer fler i jobb och 
arbetsgivare får bättre möjligheter att anställa.

•   Se till att gotländskt kultur- och föreningsliv 
kan fortsätta utvecklas. Alla ska ha möjlighet att 
både uppleva och utöva kultur och alla ska ha 

möjlighet att känna delaktighet i sitt närsamhälle. 

•   Förbättra arbetet med att motverka mäns våld 
mot kvinnor. Det görs inte genom en enskild insats 
utan genom både förebyggande arbete från 
förskolan och genom hela skolgången, ett väl 
utvecklat stöd till utsatta vuxna och barn, skydd 
från fortsatt våld och tydliga insatser för att få 
de som brukar våld att sluta med det. 

•   Fler insatser för att äldre ska bevara god hälsa 
längre och samordnat stöd till äldre som behöver 
både sjukvård och stöd i sin vardag.

Samhället behöver prioritera om, färre skatte-
sänkningar och bidrag som främst gynnar välbe-
ställda storstadsbor och istället större satsningar 
på vår gemensamma välfärd i hela landet och på 
insatser som kraftigt minskar klimatutsläppen. 
Långsiktigt hållbar ekonomi får vi genom att 
satsa på människor och miljö – satsa på framtiden!

Följ oss på sociala medier 
Instagram: @vansterpartietgotland
Facebook: @vansterpartietgotland

gotland.vansterpartiet.se

Telefon: 073-619 17 33 
Mail: v.gotland@gmail.com
Lokal: Du kan också besöka oss
i vår lokal på Österväg 5 i Visby, 
ovanpå Konditori Siesta. 

i  par t i loka l e n p å Ö s ter väg 5

Varje torsdag
Kl 17.00:

SAMTAL OCH SOPPA
- samtal på olika teman

och härlig vegansk
bjudsoppa

DIN RÖST
GÖR SKILLNAD!

Rösta på
Vänsterpartiet

den 26 maj.


