
Göteborgare! 

Vänsterpar1et är e2 socialis1skt, feminis1skt och an1rasis1skt par1. Vi kämpar 
för det okränkbara människovärdet. Vi står på ekologisk grund så a2 vi kan 
lämna e@er oss en värld 1ll våra barn och barnbarn. 

Tillsammans med andra har vi försökt förhindra den utveckling som en lång rad 
år av spli2rande högerpoli1k skapat, en poli1k för större klasskly@or.  

Vår bestämda övertygelse är enkel och tydlig.  

Det går inte a2 spara sig 1ll en bä2re värld. 

Det går inte a2 slimma organisa1onen för en bä2re välfärd.  

Det går inte a2 priva1sera sig 1ll bä2re livsvillkor.  

Det går inte a2 minska social utsa2het med batonger och ordningsvakter. 

Det går inte a2 vänta ut klimathotet. 

Ojämlikheten måste minska. Det är ojämlikheten som är det största hotet mot 
e2 starkare Göteborg! 

Precis som Frihamnsdagarna handlar om demokra1, gemenskap och dialog så 
tror Vänsterpar1et på det gemensammas kra@. Vi är övertygade om a2 
Göteborg 1llsammans kan lösa de utmaningar vi ställs inför. Vi vill bygga det 
starka samhället där det finns en välfärd du kan lita på. 

Välfärden förutsä2er a2 vi arbetar 1llsammans. Det är genom det 
gemensamma som vi tryggar individen.  

Tillsammans bygger vi Göteborg! 

Tillsammans tryggar vi människovärdet! 

Tillsammans bygger vi det starka samhället! 
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Den ökade ojämlikheten har inte uppstå2 av sig själv som e2 naturfenomen. 
Framförallt är ojämlikheten e2 resultat av en medveten poli1k från både 
borgerliga par1er och socialdemokraterna. Inte minst på grund av slopade eller 
minskade ska2er på förmögenheter, utökat rut-bidrag, slopad värnska2, och 
urholkade socialförsäkringssystem.  

Den poli1ken leder 1ll a2 de rika blir rikare medan de med sämst ekonomi får 
det ännu sämre. Idag skiljer det 1o år i livslängd mellan ändhållplatserna på 
elvans spårvagn. Det borde vara en skam för alla poli1ker men istället har 
tystnad om ojämlikheten bre2 ut sig. Idag för vi i bästa fall en diskussion 
enstaka symptom men ingen vill behandla sjukdomen. 

Men göteborgare det kan vi ändra på 1llsammans!  

För a2 göra det måste vi bygga upp våra trygghetssystem igen. Vi måste höja 
ambi1onen pch säga a2 ingen, från pensionär 1ll barn, ska tvingas leva i 
faMgdom. Det är våra trygghetssystem som behöver totalrenoveras inte rikas 
kök eller sommarhus på rivieran!   

När trygghetssystemen inte funkar, ökar trycket på socialtjänsten i alla 
kommuner. Så även i Göteborg, där socialtjänsten måste hantera 
konsekvenserna av allt från ökad barnfaMgdom, uPörsäkringar 1ll hemlöshet. 

I princip alla par1er påstår a2 de a2 de värnar om välfärden. Det heter ”Vi 
sä2er välfärden först” och ”vi prioriterar kärnverksamheten”. Men det stämmer 
inte. Universalreceptet är nästan all1d detsamma - priva1seringar och 
nedskärningar. Men där andra par1er står på företagens och de rikas sida kan 
jag lova a2 Vänsterpar1et all1d kommer stå på göteborgarnas sida! 
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För sam1digt som välfärden är i desperat behov av resurser har vi börsnoterade 
skolkoncerner som gör enorma vinster. Vinsterna kommer från våra 
gemensamma ska2epengar och ska gå 1ll skolan. Istället för a2 barnen får 
veMg skolmat eller läromedel. istället för a2 bygga ihop samhället har vi idag 
e2 skolsystem som sliter isär och segregerar samhället för ak1eägarnas 
räkning. vi vill inte ha e2 skolsystem där ak1eägare plockar ut vinster från 
skolpengen och köper jaktslo2 sam1digt som barn bara får ta en smörgås 1ll 
lunchen?  

Vi offrar våra barns fram1d på e2 marknadsexperiment för de rika. 
Vänsterpar1et är det enda par1et som konsekvent stå2 på barnens sida. 
Marknaden har ingen1ng i välfärden a2 göra, och vinster i välfärden måste 
förbjudas! 

Göteborg är inget undantag med högerns rena nedskärningsbudgetar och 
ständiga priva1seringsiver. Sedan högern tog över styret i Göteborg har vi ha@ 
s1lstudier i borgerlig skräckpoli1k. En manual i hur man bryter ner och trasar 
sönder välfärden. Rektorer i skolan har 1ll och med få2 handböcker i hur de ska 
klara av a2 göra nedskärningar. 

Förra året prioriterade högerstyret och dess samarbetspartner 
Socialdemokraterna a2 lägga 2,4 miljarder kronor på hög. sam1digt 
genomfördes nedskärningar och det blev 900 färre anställda i välfärden.  

Det är inte vad jag kallar a2 sä2a välfärden först.  

Det är inte vad jag kallar satsningar på välfärdens kärna.  

Göteborgare, det är nedskärningar! 
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Sam1digt har vi go2 om vi2nesmål om hur den kroniska underbemanningen är 
vardag,  

- hur undersköterskor tvingas ta värktable2er för a2 orka med sina 
arbetspass,  

- hur hemtjänstpersonal gråter i trappuppgångar för de inte hinner med 
alla de besök som ska göras.  

- hur lärare inte får resurser 1ll böcker för sina elever, 

- Hur socialsekreterare beskriver a2 de inte hinner eller kan göra si2 jobb 
på grund av nedskärningar, och på grund av de nya, hårda arbetssä2en 
som högern har tvingat fram.  

Frågar man de som jobbar med barn och unga eller välfärdsarbetarna som 
möter faMgdom, social utsa2het och kriminalitet varje dag vet de vad som 
behöver göras. Lärare, poliser, och socialsekreterare säger: Fixa skolan! Satsa 
på socialtjänsten, fri1dsledarna och föreningarna måste få 1d och kra@ a2 se 
och fånga upp varenda liten unge! Människor bor trångt och har inte råd med 
sina hem – fixa fler billiga bostäder!   

Sagt och gjort tänker ni, det låter ju helt rimligt! Men sanningen är a2 det inte 
saknas poli1sk vilja. Det pratas och pratas men inget av de2a görs.  
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Bygg bort bostadsbristen - EN BOSTADSPOLITIK FÖR ALLA 

Just nu riskerar hundratals barnfamiljer hemlöshet på grund av högerpar1ernas 
och socialdemokraternas totala ointresse för a2 låta dem bo kvar i sina hem. 
Det är barnfamiljer som flydde för sina liv, som under många år har rotat sig i 
Göteborg. dessa familjer tvingas nu 1ll rivningskontrakt, ut på gatan eller trängs 
i e2 rum på vandrarhem, så stoppas nya hyresrä2er 1ll förmån för villor, och 
högern vill omvandla stadens billiga hyreslägenheter 1ll bostadsrä2er.  

Det blir smärtsamt tydligt a2 det bara är barnfamiljer med stora plånböcker 
som är önskvärda i högerstyrets Göteborg.   

Vi har idag e2 högerstyre som hellre arbetar för a2 riva delar i staden hellre än 
investerar bort bostadsbristen. Som låter avställda skolor stå och ru2na. Som 
stoppar lägenhetsprojekt och minskar bostadsbyggandet. 

För Vänsterpar1et är det självklart a2 inte en enda barnfamilj ska ställas på 
gatan oavse2 plånbokens storlek. Bostad ska vara en räMghet, det är i 
slutändan en fråga om människovärde.  

Vi vill se  

- Större investeringsstöd 1ll billiga hyresrä2er 

- Tydliga krav på byggherrar a2 bygga och hyra ut billiga hyresrä2er inte 
bara vinstmaximering 

- Tydliga och större krav på allmänny2an a2 bygga bort bostadsbristen 

Göteborg kan om vi vill och vi måste bygga bort bostadsbristen! 
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Bygg det starka samhället - LAGA VÄLFÄRDEN 

Välfärden kan inte betalas med välfärdsarbetarnas sve2 och blod utan ska 
betalas av oss gemensamt. Det krävs rik1ga satsningar med fler och 
kvalificerade välfärdsarbetare. I pandemin var det tydligt hur pressad 
äldreomsorgen är. Vi får inte glömma den lärdomen. I media har socialarbetare 
många gånger larmat om a2 de inte räcker 1ll. Nyligen fick en polis sä2a livet i 
e2 mord i biskopsgården. Den nu misstänkta var känd av socialtjänsten därför 
a2 mamman själv sökt med ljus och lykta för a2 få hjälp med sin son. Men av 
samhället fick hon inget. Det fanns varken 1d eller resurser. Det är 
oacceptabelt! 

Istället för nedskärningar så krävs satsningar på förebyggande insatser för barn 
och unga, inget barn ska falla med stolarna 

Alla barn och unga har rä2 a2 klara skolan för det krävs mer resurser, fler lärare 
och en utbyggd skolhälsovård. Ingen unge ska lämnas eller offras! 
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Bygg samhället 1llsammans 

Alla barn har rä2 1ll en meningsfull fri1d. Allt för många barn saknar 
ekonomisk möjlighet a2 delta i organiserad idro2. idro2sföreningar har 
dessutom en unik möjlighet a2 bryta segrega1on och utanförskap- bara genom 
a2 finnas. Barn får genom idro2en möjlighet a2 träffa barn med olika 
bakgrunder. i fotbollslaget möts både sjuksköterskans, volvoarbetarens och 
advokatens ungar.  

Vänsterpar1et vill därför satsa på e2 starkt och självständigt föreningsliv, för a2 
stärka demokra1n.  

På senare 1d kan vi se hur föreningslivet blir allt mer ifrågasa2 och försvagat. 
Poli1ken gör det svårare a2 få bidrag och kraven på administra1on ökar. 
Föreningarna drabbas även av direkta hot och hat som en följd av a2 
högerextrema idéer allt mer normaliseras i samhället. I en enkätundersökning 
bland landets ungdomsorganisa1oner uppger 46 % a2 någon i organisa1onen 
har blivit utsa2 för hat och hot, varav en stor andel är rasis1skt.  

Många av ungdomsorganisa1onerna uppger också a2 deras utrymme a2 
bedriva verksamhet samt ha inflytande över den poli1ska utvecklingen minskar. 
Det är en mycket oroande utveckling! Särskilt drabbade är de kämpande 
föreningarna i våra mest utsa2a stadsdelar. Den delen av staden där deras goda 
kra@er behövs som mest. 

Vi vill bryta den utvecklingen och utveckla föreningslivet 1ll en central del i 
samhällsbygget i Göteborg.  

Det ska inte vara svårt a2 engagera sig och det ska inte vara mer pappersarbete 
än verksamhet. Vi vill införa e2 tydligt system där kommunen ser 1ll a2 
avhjälpa all krånglig administra1on. 

Föreningar i e@ersa2a områden ska särskilt prioriteras. Resurser måste riktas 
1ll de allra mest socialt utsa2a stadsdelarna. Där behövs föreningslivet som 
mest men Där är det också svagt, särskilt för barn och unga. Det måste vi ändra 
på! 

I Biskopsgården vill vi bygga en e2 allak1vitetshus där kultur och föreningsliv 
själva kan organisera sig och utvecklas! 
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Som Göteborgs största och växande poli1ska par1 har vi tagit på oss 
ledartröjan för a2 stoppa den skadliga högerpoli1ken! vi har kommit långt och 
mycket har vi lyckat stoppa men vi vet a2 det inte räcker. 

Vi måste bygga det starka samhället 1llsammans.  

En välfärd du kan lita på 

En bostad för alla som behöver det 

E2 samhälle där människor ly@er varandra 

Vi gör det 1llsammans, Åke, Ali, S1na, Sara och Bahar.  

Vi gör det för människovärdet. Bri2-Marie, Hector och Karin.  

För allas rä2 1ll värdigt liv! Oavse2 om du kommer härifrån, eller därifrån!  

Vänsterpar1et kommer fortsä2a gå först i kampen för e2 jämlikt och rä2vist 
Göteborg! 

Tack! 
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