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Vänstern i Järfälla är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 
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Inga  
nedskärningar  
i välfärden
– Politiken behöver ta ansvar för välfärden och  
för människors privatekonomi menar Aron Etzler,  
partisekreterare för Vänsterpartiet. 

Sida 3

För ett  
solidariskt  

Järfälla

Mat, boende och energi blir 
allt dyrare. Marginalerna mins-
kar och högen av räkningar 
växer. Före valet pratade M och 
SD om allt de skulle göra för 
hushållens ekonomi. Men efter 
valet visar det sig att löftena 
bara var luft.

I deras slottsavtal finns istället 
förslag som gör Sverige till 
ett splittrat land. Det är allt 
från moralpolisförslag om 
”bristande vandel” till ännu 
sämre sjukförsäkring. De ökar 
klyftorna och skär ner på vår 
gemensamma välfärd. 

Vad vi hade behövt i krisen vi 
är mitt uppe i är satsningar på 
mindre barngrupper i förskolan 
och fler vårdplatser för att 
bekämpa arbetslösheten. 
Vi hade behövt pressa ner 
energipriserna och boende-
kostnaderna.

Vi har inte råd att låta de skat-
temedel vi betalar till välfärden 
försvinna ut i vinster. Pengarna 
måste stanna där de behövs. 

Vänsterpartiet finns här för 
dig som vill ha en krispolitik 
som räddar Sveriges familjer. 
För dig som vill ha full syssel-
sättning och som vill göra det 
som krävs för klimatet. Jag 
hoppas att du vill vara med i 
det arbetet. 

Nooshi Dadgostar, 
partiledare  

Vänsterpartiet

Det behövs 
en krispolitik 
för vanligt 
folk
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Stoppa 
hyreschocken
Fastighetsägarna vill chock-
höja din hyra med 10 procent 
samtidigt som de gör miljard-
vinster. Det säger vi nej till 
och kräver omedelbart tak 
för hyreshöjningar och stopp 
för renovräkningar.

Satsa på  
klimatet
Vi behöver en rättvis klimat-
omställning med satsningar 
på utbyggnad av järnvägen, 
gratis kollektivtrafik och 
omställning till klimatneutral 
industri. Vänsterpartiet vill 
satsa 700 miljarder på en 
rättvis klimatomställning.

Nej till kärn- 
vapen i Sverige
Det går fort nu. Efter NATO- 
ansökan öppnar regeringen 
upp för att vi ska ha både 
kärnvapen och permanenta 
NATO-baser i landet. Det gör 
både Sverige och världen 
osäkrare. 
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Här finns vi.
Engagera dig!

Vänsterpartiet Järfälla
Hemsida: jarfalla.vansterpartiet.se
Mail: jarfalla@vansterpartiet.se
Facebook: @vansterpartietjarfalla

● Vi har nyss lämnat valrörelsen bakom oss och 
regeringsbildningen och inte minst det så kallade 
Tidöavtalet lämnar förstås en fadd eftersmak. Den 
nya regeringen och dess baksäteschaufför SD har 
på kort tid aviserat och levererat alltifrån löften 
om att slå sönder det som återstår av den svenska 
asylrätten, ett nedlagt miljödepartement, ett 
flagrant ifrågasättande av de kurdiska organisatio
nerna som bekämpat IS i Syrien och nu senast en 
budgetproposition som bara innehåller en bråkdel 
av de resurser som behövs för att bibehålla dagens 
nivåer inom välfärden. I ljuset av detta är det 
lokala politiska arbetet helt avgörande. Det är här 
demokratins självförsvar måste praktiseras!

Vi ska inte låta oss skrämmas och tappa modet 
av den repressiva, rasistiska åtstramningspolitiken  
på riksplanet. Tvärtom ska vi se det som en 
maning till motstånd och försvar av demokrati, 
mänskliga rättigheter och inkludering i vår vardag 
och i den lokala politiken!

Vi i Vänsterpartiet Järfälla är glada och stolta 
över att få förvalta ett rekordstort stöd i kommun
valet. Tack alla Järfällabor som röstade på  
Vänsterpartiet till Kommunfullmäktige och tack 
alla väljare som kom och pratade med oss i val
stugan eller träffade oss i andra sammanhang  
under valrörelsen! Nu börjar det verkliga jobbet. 
Vänsterpartiet är med och förhandlar den kommu
nala budgeten och i det bistra ekonomiska läget 
vi befinner oss i kommer vi att försvara skolan, 
omsorgen och socialtjänsten mot nedskärningskrav 
och prioritera klimat och miljöområdet. 

Med representation i samtliga nämnder kommer 
vi att driva på för en progressiv politik inom samt
liga kommunala verksamhetsområden. Ett område 
vi kommer att ha särskilt fokus på är kommunens 
lokala demokratiarbete och främjande av mänskliga 
rättigheter. Rätten till bostad, jämlik utbildning, ett 
liv fritt från våld, rätten att slippa alla former av 
diskriminering och rasism är rättigheter som kan 
och ska förverkligas i kommunen. 

... i det bistra ekonomiska läget  
vi befinner oss i kommer vi att försvara 
skolan, omsorgen och socialtjänsten 
mot nedskärningskrav och prioritera 
klimat- och miljöområdet.

LEDARE

Nu börjar det verkliga 
jobbet

Instagram: @vansterpartietjarfalla 

Bli medlem: 
vansterpartiet.se/bli-medlem

Marketta Kulju-Guevara 
Jakobsberg

– Att behålla kompetent 
personal inom mjuka sek-

torer är viktigt, speciellt 
under kristider. Jag vill 
satsa på förebyggande 
arbete och bekämpa 
fattigdomen. Männ-

iskors trygghet består 
av rätt till arbete, bostad 

och försörjning.

Abdiqani Awaale
Jakobsberg

– Integrationsfrågan samt 
att försöka skapa ett 

rättvist och inklude-
rande samhälle, genom 
att ge människor möj-
lighet till trygga anställ-

ningar, rimliga boenden 
och skapa knutpunkter 

för människor att umgås. 

Malin West  
Barkarbystaden

– Det är helt klart jämlik-
hetsfrågan. När vi ser 

hur inflationen, påbör-
jad lågkonjunktur, 
energikris och räntes-
mockor drabbar alla 

samhällsklasser är det 
tydligt vilken samhälls-

klass det slår hårdast mot.

Alexander Skytte 
Kallhäll

– Skolan och barns rätt till 
en likvärdig utbildning. 

Järfälla placerar sig 
redan i bottenskiktet 
när det kommer till 
resursfördelning till 

skolan. Barn ska inte 
betala nedskärningar 

med sin skolgång.

FRÅGA 4
Fråga till fyra av våra  
kommun fullmäktigeledamöter:

Vad är den viktigaste  
politiska frågan för dig 
att driva?

”

Therese Johansson
Kommunalråd
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En vänsteropposition 
som står på vanligt 
folks sida 
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”De har inget 
emot att chock-
höja hyrorna.

● Inget i högerregeringen och Sveri-
gedemokraternas nya avtal tyder på att de 
kommer skjuta till tillräckligt med pengar 
till välfärden. Samti-
digt går Sveriges kom-
muner och landsting 
ut med att 20 miljarder 
skulle behövas för att 
bibehålla den nuva-
rande nivån i vården, 
skolan och omsorgen. 
Vänsterpartiet vill se 
mer resurser till välfär-
den och tar nu kampen 
mot en regering som 
de menar sviker sina väljare.
 – När högern ska regera märker vi att 
det är väldigt mycket samma högerpo

litik som vanligt. Det är också ganska 
avslöjande, nu märker vi vad de verkligen 
vill. SD är ett slags enfrågeparti som går 
till val på att ge invandrare skulden för 
allting. De kan låtsas inför valet att de vill 
satsa på sjukvården eller pensioner men 
de gör ingenting åt det.

Sparkrav för miljardärer, inte 
för vanliga hushåll
Även för vanliga hushåll kan ekono
min nu bli ansträngd. Sverige står inför 
en rekordhög inflation där priserna för 
boende, el och mat går upp och hushållen 
uppmanas nu att spara.

 – Det är någonting med 
att vanliga människor ska 
spara som jag tycker är 
beklämmande. Väldigt 
många människor har 
redan gjort det och lever 
på marginalerna. De är de 
personerna som uppmanas 
att spara, det är inte spar
krav på miljardärerna eller 
de som äger de största 
börsföretagen som man 

kommer med.
 Istället menar Etzler att det behövs en 
rejäl omfördelning i Sverige. Han tycker 

Vänsterpartiet går i oppo-
sition mot nedskärningar 
och avregleringar i välfär-
den. Rättvisa och solidaritet 
handlar nu om att vanliga 
människor ska klara sin pri-
vatekonomi menar Aron 
Etzler, partisekreterare för 
Vänsterpartiet.

att högern gärna pratar om att det är vik
tigt att människor får mer pengar genom 
skattesänkningar, samtidigt som de inte 
gör tillräckligt mot prisökningarna.
 – De har ingenting emot att chockhöja 
hyrorna. De har ingenting emot att man 
höjer priset på kollektivtrafiken. De har 
ingenting emot att inflationen äter upp 
varenda krona för att vi har höga elpri
ser och att de sedan sprider sig i hela 
ekonomin.
 
Ett bedrägeri att lägga allt 
ansvar på individen
Vänsterpartiet vill möta de stora sam
hällsproblemen med gemensam handling. 
Etzler beskriver det som ett stort bedrä
geri när frågor som ekonomi och klimatet 
förväntas lösas av vanliga människor.
 – Vi behöver ordna transporter och vi 
behöver ställa om hela industrin. Många 
människor gör vad de kan i sin vardag 
för klimatet och det är bra, men politiken 
måste göra något så mycket större för att 
pressa ner utsläppen. Det går inte som 
individ att elektrifiera tung industri eller 
bygga ut järnvägen. Där måste politiken 
ta ansvar.
 

Text: Adam Määttä
Politiken behöver göra mer mot prisökning-
arna för vanliga hushåll, menar Aron Etzler.

Arbete, a-kassa och 
lika villkor för alla
Avtalsrörelsen är igång 
samtidigt som infla-
tionen ligger på 10%. 
Högerregeringen vill 
pressa tillbaka arbe-
tarna. Människor riske-
rar i kristider att förlora 
sina jobb och få en för-
sämrad arbetsmiljö. Det 
är viktigare än någonsin 
med en stark fackfören-
ingsrörelse.

Stoppa  
hyvlingarna 
Arbetsgivare kan idag 
plocka bort timmar och lön 
för arbetare från en dag 
till en annan vilket skapar 
otrygghet. Vi vill ändra lagen 
om anställningsskydd för 
att motverka hyvling av den 
anställdes sysselsättnings-
grad.

Lika villkor  
för alla
Vänsterpartiet säger nej till 
alla förslag om särskilda låg-
lönejobb för unga och nyan-
lända. Vänsterpartiet säger 
nej till alla sådana förslag 
som pressar ned lönerna för 
alla, vi vill att lagstiftningen 
kring utstationering ändras 
så att svenska löner och vill-
kor gäller fullt ut för alla som 
arbetar i Sverige.

Regionala 
skyddsombud 
2021 dog 44 arbetare på 
sin arbetsplats. De regionala 
skyddsombuden är viktiga i 
arbetet med att förebygga 
arbetsplatsolyckor. Vänster-
partiet vill ge dem mer stöd 
och ökad tillträdesrätt.

Utbilda flera 
Trots stor arbetslöshet 
är det få idag som får en 
arbetsmarknadsutbildning. 
Vi vill försvara och utvidga 
stödet till arbetsmarknads-
utbildningar så att fler får 
arbete.

Höj a-kassan 
Vi behöver en stark a-kassa, 
men också en trygg försäk-
ring för dem som tvingas in i 
arbetslöshet. Vänsterpartiet 
driver en offensiv anti-kris-
politik som skapar arbete åt 
alla och trygghet även mel-
lan jobben.

Kvinna –  
Liv – Frihet

Den islamistiska diktaturen i Iran  
mördade Jina Mahsa Amini och i  
upproren som följt har miljoner unga, 
studenter och kvinnor i alla åldrar  
gått ut i massprotester med revolu-
tionära krav på att diktaturen ska  

störtas och politiska fångar friges. 
 Vänsterpartiet står bakom och stödjer 
det iranska folkets kamp för frihet och 
demokrati.
 Say her name: Mahsa Amini! Frihet för 
det iranska folket.



Vi kan göra 
mycket lokalt

Den nytillträdda högerkonservativa reger-
ingens politik slår hårt mot kommunerna och 
vanligt folk. Samtidigt som inflationen skenar 
och priserna sticker iväg lägger regeringen 
fram ett riktigt skambud vad gäller kom-
pensationen till kommunerna. Ökningen av 
de generella statsbidragen med 6 miljarder 
är att betrakta som en minskning, eftersom 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 
bedömer att man hade behövt skjuta till 20 
miljarder för att bibehålla 2022 års nivå. 

Samma regering gör nedskärningar som 
närmast kan liknas vid en slakt på miljö och 
naturvårdsområdet och kapar 1 miljard på 
kulturområdet. Trots dessa beska förutsätt-
ningar från regeringshåll finns det mycket vi 
kan göra på lokal nivå och Vänsterpartiet har 
politiken för det!

Skolan
● Vi vill förändra sättet pengarna fördelas till skolan. Det nuva
rande systemet gör att Järfällabornas skattepengar finansierar de 
privata vinstdrivna skolornas vinstuttag. Det är medel som istället 
borde användas till fler vuxna i skolan! Vi vill ersätta skolpengen med 
ett resursfördelningssystem som gör att varje skattekrona används för 
barnens utbildning och inte till utdelning i privata utbildningsföretag.

Bostad
● Vänsterpartiet vill att fler hyresrätter med rimliga hyror byggs 
i Järfälla. Det är avgörande för att bygga bort bostadsbristen och 
trångboddheten. Fler hyresbostäder med överkomliga hyror behövs för 
att ge fler en möjlighet att ta ett första steg in i eget boende liksom att 
kunna flytta vid behov. Bostadsbyggandet ska också främja områden 
med mångfald och minska segregationen, för att uppnå det behöver det 
byggas ett blandat bestånd i hela kommunen.
 

(trots höger
regeringens politik)

Klimat  
och miljö
● Vi är skyldiga dem som är barn och unga idag, och kommande 
generationer, att göra vad vi kan för att ta vår del av ansvaret för att 
ställa om till ett långsiktigt hållbart Järfälla. Vänsterpartiet vill  
bl.a. höja ambitionerna för gång och cykelinfrastruktur, trappa upp 
klimatarbetet inom kommunens verksamheter, förse samtliga lämp
liga tak i kommunens bestånd med solceller och utreda bildandet  
av nya naturreservat..

Ett aktivt  
demokrati-
arbete
● Den högerkonservativa regeringen och SD slår in på en 
för demokratin farlig väg. De står för en politik för ökad repres
sion mot fattiga, flyktingar, etniska och religiösa minoriteter m.fl. 
samtidigt som de med sin ekonomiska politik slår undan benen 
för såväl välfärden generellt som för folkbildningsväsendet och kul
turen. Vänsterpartiet står för en aktiv och jämlik demokrati och där 
högern vill urholka tänker vi istället förstärka.


