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Vänsterpartiet Göteborg
#Vgörskillnad

Var med och gör skillnad!                                                         
När andra säger att vi inte har råd med fler lärare i skolan, billiga 
hyresrätter och bättre arbetsvillkor, går Vänsterpartiet i täten för 
att visa att det går att göra skillnad, och skapa ett rättvist, jämlikt 
och hållbart samhälle. Vi är över 19 000 medlemmar som kämpar 
tillsammans för att göra det möjligt. 

Vill du vara med och göra skillnad? Bli medlem i Vänsterpartiet!

Vänsterpartiet Göteborg

Jag vill vara med och göra skillnad!

Bli medlem i Vänsterpartiet
Bli medlem i Ung Vänster
Bli medlem i Vänsterns Studentförbund
Få mer information

Namn:
Adress:
Postnummer:
E-post:
Telefon:

Vänsterpartiet Göteborg
Svarspost

410 587 700
413 85 Göteborg

Vänsterpartiet 
betalar porto

Läs mer på goteborg.vansterpartiet.se 
och under #Vgörskillnad



Vänsterpartiet gör skillnad
I snart 100 år har Vänsterpartiet arbetat för rättvisa och jämlikhet. 
Vi har kämpat för ett samhälle utan klassklyftor, där det råder 
jämlikhet mellan kvinnor och män och som präglas av hållbara 
lösningar. Vi har kortat arbetsveckan till 40 timmar trots att höger-
partierna sa att det var omöjligt, vi har varit med och dragit ett spår-
vagnsnät genom staden som gör det möjligt att resa utan bil och 
vår kamp har resulterat i att den kommunala barn- och äldreomsorg 
byggdes ut, så att kvinnor kan delta i arbetslivet.
                                              
På område efter område har Vänsterpartiet gjort skillnad.

I Göteborg har vi fått bort kön till förskolan, stärkt rätten till heltid 
och fortsatt jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 
Men vi har fortfarande mycket kvar att göra i kampen för ett rättvist 
och solidariskt Göteborg.

Resultatet av 30 års högerpolitik, som varit värst under den borgerliga 
regeringen, är långa bostadsköer, en otrygg arbetsmarknad med 
hög arbetslöshet, en försämrad välfärd med ökade klassklyftor och 
ett mindre jämställt samhälle.

Därför fortsätter vi vårt arbete för rättvisa och jämlikhet. Vi har lång-
siktiga visioner, men också konkreta och genomförbara lösningar. 

Rättvisa arbetsvillkor
Vi vill att alla ska ha ett tryggt arbete och 
en rimlig lön. Därför vill vi förbjuda beman-
ningsföretag som skapar otrygghet och 
anställningsformen allmän visstid. Vi vill 
även förändra normen för arbetstid till 6 
timmar per dag med bibehållen lön och ge 
alla rätt att arbeta heltid.

Rätt till bostad
Bostadsbristen gör att många är trångbodda 
och så att unga inte kan flytta hemifrån. 
Det saknas helt enkelt billiga hyresrätter i 
Göteborg och det vill vi ändra på. Vi vill att 
lägenheterna ska fördelas efter kötid, inte 
efter plånbok eller efternamn. Och vi vill öka 
tryggheten i våra bostadsområden, genom 
feministisk stadsplanering och satsningar 
på eftersatta stadsdelar.

En skola att lita på
Nu när förskolekön har byggts bort vill vi 
satsa på att minska förskoleklasserna. 
Vänsterpartiet vill även att alla barn ska 
få en likvärdig skolgång genom att fördela 
skolans resurser efter behov. Alla barn som 
behöver ska få läxhjälp och alla tjejer i hög-
stadiet ska erbjudas feministiskt självförsvar.

Så här gör vi skillnad 
på arbetsmarknaden:

Försök med 6 timmar arbets-
dag med bibehållen lön

Rätt till heltid i kommunen

Förbud mot bemannings-
företag

Så här gör vi skillnad 
i skolan:

Bygga bort förskolekön

Erbjuda alla skolelever 
läxhjälp 

Minska barngruppernas 
storlek





Så här gör vi skillnad 
på bostadsmarknaden:

Kötid som fördelningsprincip 
för Boplats lägenheter

Trygga bostadsområden 

Fler billiga hyresrätter






