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Ökad  
trygghet
Klassklyftor orsakar 
kriminalitet. Krimino-
log föreslår satsning på 
välfärd för att få ökad 
trygghet.

Marknads
hyror
”Det skulle bli helt  
ofattbart mycket  
sämre”.  Swenning som  
organiserar hyresgäster 
om marknadshyror. 

Skol
marknaden 
segregerar
Vi vill ha en likvärdig  
skola för alla barn. 
Karin och Magnus  
kämpar i utbildnings-
nämnden.
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Vi bygger 
Sverige 
starkare 
med jobb, jämlikhet 
och framtidstro

Nooshi  
Dadgostar 
om den viktiga 
framtidstron
sid  5

Sandro 
Scocco

Vänster partiets  nya 
chefsekonom

sid 4

1 maj 2021
– vår dag,  
vår framtid! 
Vänstern står stark med 
en politik som ser till  
att kraftiga satsningar  
görs på välfärden, 
äldreom sorgen och en 
grön omställning.  
Vänstern har förslagen 
på hur vi skapar jobb och 
trygghet för vanligt folk 
istället för skattesänk
ningar för de rikaste.  
Det är alla vi som bor i 
Sverige som tillsammans 
bygger Sverige starkare.

Den 1 maj samlas vi  
alltid på arbetarnas dag 
och tillsammans med  
Vänsterpartiet kräver vi  
rättvisa och solidaritet.

I år kan vi inte demon
strera tillsammans på 
gator och torg. Istället blir 
det ett livesänt första
majfirande. Det blir  
musik, kultur och samtal 
med spännande gäster 
och tal av Vänster partiets 
nya partiledare Nooshi 
Dadgostar under parollen  
– Jobb, jämlikhet och 
framtidstro. 

Visa att du också firar  
1 maj genom att flagga 
rött från ditt fönster. 

11.45
1 maj live
på Vänsterpartiets  
Facebooksida eller på  
vansterpartiet.se

SID 8

vansterpartiet.se/�
blimedlem



Vänstern i Väsby ges ut av Vänsterpartiet Upplands Väsby i samarbete med Zetkin Foundation. Redaktion: Anders Rosén. Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. 
Upplaga: 10 300 ex. Tryck: Hall Media Tryck AB, 2021. Vänstern i Väsby  är en del av skriftserien Folkviljan.

I Väsby har denna högerpolitiska dröm att 
omforma skolan till en marknad visat sig genom 
etableringen av Internationella engelska skolan. 
Det resulterade i att Väsbyskolan över en natt 
förlorade ett hundratal elever. Det påverkar den 
skolpeng som skolorna behöver för att kunna 
driva sin verksamhet, särskilt i dessa tider av 
stora nedskärningar och dumdristigt “sparan-
de” på välfärdens bekostnad. Det förvärrar den 
redan allvarliga situationen som Väsbyskolan 
befinner sig i. Istället för satsningar och en 
fungerande skolgång så drabbas skolan nu av 
nedskärningar, vilket är en katastrof i realiteten 
för de kvarvarande eleverna. 

Skolor över hela landet skriker efter mer peng-
ar och fler resurser för att möta de behov som 
finns. Väsbyskolans situation är inte unik, men 
den är minst lika tragisk för det, när vinstin-
tressen tillåts äventyra skolans uppdrag om att 
garantera likvärdighet. I det långa loppet blir 
detta en negativ spiral som skapar och späder 
på segregationen i samhället, vilket alltid slår 
hårdast mot de mest utsatta. De kommunala 
skolorna får agera som gummibandet som i sista 
hand garanterar en plats åt alla, ett ansvar som 
privata skolor inte behöver ta. Ändå garanteras 
privatskolorna samma ekonomiska stöd som 
de kommunala, vilket i värsta fall går rätt ner i 
riskkapitalisternas fickor.

Kommunens borgerliga minoritetsstyre är 
oärliga i sin politik inför kommunens invånare 
då man inte fullt ut budgeterar de statliga bidrag 
som kommunen får. Det är miljontals kronor 
som hålls inne då borgarna bygger nyliberala 

luftslott och vill visa på ett stort överskott i eko-
nomin. Detta är oerhört allvarligt då det svälter 
verksamheter som Väsbyskolan. Det blir en 
försämrad skolgång för många barn där kunskap 
ställs mot falska plussiffror i budgeten. Väsby 
förtjänar ett bättre och långsiktigt politiskt 
ansvar för att garantera alla barn en likvärdig 
utbildning.

Likvärdig skola för 
alla barn i Väsby

Vilken är den 
viktigaste  
politiska frågan  
inför framtiden?

Karin Lindh & Magnus Krantz.  
V ledamöter i utbildningsnämnden

Kommunaliseringen av skolan var en dålig idé,  
det är ingen nyhet. Lägg till högerns privatiserings
mani av välfärden så blir det en katastrof för skolan. 
”Det fria skolvalet” har en fint klingande ton men  
är en demokratisk och social katastrof även det.  
Resultatet blev ökad segregation samt försämrad 
likvärdighet i skolan. Det märks tydligt här i  
Upplands Väsby.

LEDARE

Sara Ahmadi, 25 år, student
– Vi måste ha mer politiskt utrymme för 
 att skydda asylrätten samt fler sociala 
verksamheter för ungdomar.

Shirin, 33 år
– Skolan, arbetslösheten och vården.  
I Stockholm är speciellt bostadsfrågan viktig 
och vården inklusive förlossningsvården.

Helin Ibrahim Osman, 30, lärare.
– Förstatliga skolan! Så alla skolor har lika 
mycket pengar. Det ska vara en likvärdig 
skola för alla oavsett var man bor i Sverige.

Ulla Östman Krantz, 71, pensionär.
– Satsning på skolan är viktigast, för 
ungdomarna är ju samhällets framtid.  
Men även sjukvården och äldrevården.

19 %
av eleverna i Väsby med föräldrar med lägre utbildning blir inte  
behöriga till gymnasiet. Samma siffra är 4 % för elever med föräldrar 
med högre utbildning. Så kan vi inte ha det! Skolan ska kompensera  
för klasskillnader.

”�Det�blir�en�försämrad�skolgång�
för�många�barn�där�kunskap�
ställs�mot�falska�plussiffror�i�
budgeten.�Väsby�förtjänar�ett�
bättre�och�långsiktigt�politiskt�
ansvar�för�att�garantera�alla�
barn�en�likvärdig�utbildning.”



Bli medlem  
– du också! ☞

Vänsterpartiet Väsby
Hemsida: www.vasbyvanstern.se
Mail: info@vasbyvanstern.se
Telefon: 073-910 4258

Instagram: vasbyvanstern
twitter: vasbyvanstern
Facebook: Väsbyvänstern

Investera i en grön omställning  
för jobb och jämlikhet
Världen är i klimatnödläge. Samtidigt ökar ojämlikheten  i Sverige. I Stefan Löfvens regering 
skräddarsys politiken för rika och stora företag. En politik som ökar otryggheten och klyftor-
na. Arbetsgivaravgiften sänks, rut-bidragen höjs, privatiseringar och utförsäljningar inom 
välfärden uppmuntras. Det behöver inte vara så.  
Det är dags att ta ut en ny kurs som håller till vänster. 

 Grafisk Design & Illustration av Dauko Ramsauer

OMFÖRDELA NU!
läs mer på vansterpartiet.se

Tillsammans bygger vi 
Sverige starkare med 

jobb, jämlikhet och
framtidstro.

52 miljarder för att 
klimatanpassa och 
bygg ut städerna

Investeringar i klimat-
anpassade städer ger 
tiotusentals nya jobb. 
Utbyggnad av gång- och 
cykelbanor och ombygg-
nad av kontor till bostäder. 
Nya förskolor, skolor och 
äldreboenden. Klimatsmarta 
hyresrätter till rimliga hyror 
är bara några förslag.

Bort med 
timanställningar och 
delade turer
 
Inom äldreomsorgen råder 
tuffa arbetsvillkor. Många 
jobbar delade turer med 
osäkra anställningar. 
Otrygga anställningar och 
delade turer måste bort.
Vänsterpartiet såg till att 
det nu satsas 6 miljarder på 
att omvandla otrygga 
tim-anställningar till 
tillsvidareanställningar.

Låt hela landet leva 
– återför vinsterna

Vinsterna från vatten-
kraft och gruvnäring ska 
återföras till regionerna där 
de skapats. Satsa på ett 
klimatanpassat och utökat 
jordbruk som stärker vår 
självförsörjning av livs-
medel. Men också i hållbar 
infrastruktur; järnväg, 
kollektivtrafik, laddstolpar,  
fibernät och biodrivmedel. 

12 000 
sjuksköterskor för 
att rädda vården 
 
Bristen på vårdpersonal är 
akut. Samtidigt finns det 
många med vårdutbildning 
som arbetar i andra yrken, till 
exempel tolvtusen utbil-
dade sjuksköterskor. Bättre 
arbetsmiljö och högre löner 
får vårdpersonal att komma 
tillbaka.  

Stoppa vinstjakten  
– investera i barnen 
och våra äldre
 
Vinstjakten plundrar våra 
skolor och äldreomsorgen 
på pengar som går till risk-
kapitalisternas fickor
istället för rimliga 
arbetsvillkor, ökad 
personaltäthet och högre 
löner. För oss är det enkelt: 
välfärden är till för oss 
alla – inte för att ge vinst åt 
bolagens ägare.

Sex timmars
arbetsdag 
är framtiden 

Vi behöver ett arbetsliv 
med plats för fler, där 
människor inte slits ut i 
förtid. Kortare arbetstid 
ger fler jobb, ökar 
jämställdheten och 
jämlikheten. För oss är 
det enkelt: livet är mer än 
att arbeta ihjäl sig.

6h
Gröna 
investeringar 
skapar nya jobb
 
En grön statlig invest-
eringsbank med 100 
miljarder kronor i kapital. 
Där kan stora och små 
företag, kommuner och 
regioner låna pengar 
för gröna investeringar 
till låg ränta för en grön 
omställning.
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Jag får träffa Sandro Scocco i verklig-
heten, för han är immun mot covid-19 
efter en omgång av sjukdomen som 
varade en hel månad. Nu är han åter-
ställd och arbetar ibland på plats, på 
Vänsterpartiets riksdagskansli, i stället 
för hemifrån. 

Sandro Scocco kommer närmast från 
Arena Idé som chefsekonom och har gjort 
sig känd som ekonom inom socialdemo-
kratin, innan han värvades av Vänster-
partiets nyvalda ordförande Nooshi 
Dadgostar i höstas. Vårt samtal kommer 
att domineras totalt av klimatfrågan. 

Sandro Scocco menar att vi inte ska 
konsumera mindre för att rädda klimatet.

– Dels finns det ingen opinion för det. 
Ingen politiker vill lagstifta om sänkt 
inomhustemperatur, skippa bilen eller 
förbjuda att äta nötkött. Men dels så är 
det inte heller nödvändigt. Vi kan ställa 
om samhället, så att produktion och 
transporter blir hållbara och fossilfria, 
men det kräver stora satsningar.

– Det är ingen lösning på klimatkrisen 
att konsumera lite mindre. Det skulle 
kräva en alldeles för dramatisk konsum-
tionsminskning. Det som måste till är 
en investeringsdriven omställning av 
hela ekonomin och i den kommer också 
nya jobb skapas. Vi kan inte heller tro 
att bara ta betalt per kilo för utsläppen 
är lösningen, för då får de som redan 
har det sämst ställt betala mest med för - 
sämrad levnadsstandard. 

Idag blir världen alltmer orättvis. Och 
arbetslösheten har varit hög i decennier. 

– Jag minns valet 1982. Då rådde det 
massarbetslöshet, ansåg man, för då var 
arbetslösheten runt fyra procent. Det 
skulle vi betrakta som oerhört lågt idag. 
Vi måste tillbaka till full sysselsättning 
av en rad olika skäl.

Hög arbetslöshet gynnar arbetsgivar-
na. För det försvagar löntagarnas och 
fackets position. 

– Så är det. Kapitalägarna tjänar på 

Årets förstamajparoll är ”Jobb, jämlikhet,  
framtidstro” och det passar verkligen Sandro 
Scocco. Vänsterpartiets chefsekonom anser  
nämligen att ett klimatanpassat samhälle  
kommer att ge fler jobb och mer rättvisa. 

– Ju längre tid vi väntar med att ställa om  
till ett jämlikt och hållbart samhälle, desto mer 
akuta åtgärder kommer behövas och desto  
värre kommer de sociala, ekologiska och  
ekonomiska konsekvenserna att hinna bli. 

Text: Lena Malmberg 
Foto: Agnes Stuber

Sandro 
Scocco

Vänsterpartiets�nya�
chefsekonom:

” Att rädda 
klimatet 
kan skapa 
jobb och 
rättvisa! ”
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hög arbetslöshet. Det är knappast en kon-
troversiell ståndpunkt. 

Det är svårt för facket att visa styrka i 
förhandlingar med arbetsgivarna, om det 
är långa köer till jobben. Sandro Scocco 
påpekar att facket har två uppdrag i för-
handlingarna: Dels att företaget ska klara 
sig, så att jobben blir kvar, och dels att få 
upp lönerna så mycket som möjligt. Det 
är en väldigt svår balansgång. 

– Kollektivavtalet är otroligt viktigt. 
Det är själva basen för fackföreningarna. 
Makten och möjlighet till inflytande 
kommer av att man går ihop, man bildar 
ett kollektiv för att förhandla tillsammans 
gentemot arbetsgivaren. 

– Och om arbetsgivaren inte går med 
på kraven så gäller inte fredsplikten  
längre. Då kan det bli strejk. 

– För offentliganställda är det kruxet, 
att om de strejkar så hotas inte arbets-
givarens vinster utan det kan tvärtom 
bli en besparing för arbetsgivaren. Men 
deras styrka är att sånt som vård, skola 
och omsorg är helt vitala samhällstjänster. 
Så det stödjer folk i allmänhet. 

Men då är det rätt konstigt  
att så många privatiseringar och 
utförsäljningar har gjorts?
– Det är egentligen inte så konstigt, ifall 
folk tror på vad vissa politiker säger. Ingen 
säger att vi ska privatisera så det blir 
ineffektivt, dyrt och främst ger vinster 
åt storföretag. De säger att det blir bättre 
och billigare. Det vill säga, de säger att 
de både kan sänka skatterna och ge folk 
en bättre välfärd. Men det motsägs av en 
fullkomligt bedövande mängd forskning.

Marknadskrafterna kommer inte att 
rädda klimatet, framhåller Sandro Scocco. 

– År 1997 enades världen i Kyotoproto-
kollet om att minska utsläppen. Startåret 
för mätningarna var 1990, men sedan 
dess har utsläppen bara ökat.

– Det finns ingen historiskt omväl-
vande fas där inte staten varit ledande. 
ASEA, som idag heter Asea Brown  
Boveri, kom ur statens ambitioner att 
elektrifiera samhället. Astra och Pharmacia 

är resultat av att det uppstod stor efterfrå-
gan på läkemedel från satsningen på den 
offentliga sjukvården. Ericsson tillkom 
när staten uppmuntrade tillgång till tele-
fon i hemmet och järnvägen byggdes ut av 
staten för att förbättra transporterna.

– Offentliga investeringar är avgörande  
för samhällsutvecklingen. Statens utbild-
nings- och forskningsinvesteringar är 
exempelvis helt avgörande för att svenska 
ekonomin ska kunna vara konkurrens-
kraftig, men också för att skapa ett 
jämlikare samhälle där alla exempelvis 
får samma chans att klara skolan oavsett 
var man kommer ifrån.

Men sånt gör ju staten redan. 
– Men alldeles för lite! Alldeles för lång-
samt! Och i vissa fall på helt fel sätt, som 
i skolan. 

– Ju längre tid vi väntar med att ställa 
om till ett jämlikt och hållbart samhälle, 
desto mer akuta åtgärder kommer behövas 
och desto värre kommer de sociala, eko-
logiska och ekonomiska konsekvenserna 
att hinna bli. 

Samtidigt beskriver Sandro ett relativt 
bra politiskt läge för att kunna påverka. 

– Valet 2022 kommer att bli ett val 
mellan det nationalkonservativa blocket 
och ett politiskt alternativ som är beroende 
av Vänsterpartiet. Jag tycker därför att 
möjligheten att få genomslag för vår 
politik, naturligtvis beroende på val-
resultatet, ser rätt bra ut.

SANDRO SCOCCO
Yrke: Vänsterpartiets chefsekonom
Bakgrund: Tjänsteman i regerings
kansliet, LOekonom, AMSdirektör 
och chefsekonom på myndighet.
Aktuell: Värvades till Vänsterpartiet 
när Nooshi Dadgostar tillträdde som 
ordförande
Bor: Stockholm
Familj: Tre barn varav ett bor hemma. 

Sandro��
Scocco�om�…
att�ställa�om
●    En utmaning är väldigt konkret och tydlig: Vi måste ställa om till  

förnybar energi. Det är inte småpotatis! Det är jätteinvesteringar. Därför 
kommer staten att behöva ta ledningen och se till att det blir genomfört. 

●    Det finns också väldigt spännande industriprojekt, till exempel i projek
tet Hybrit i Luleå där SSAB, LKAB och Vattenfall samverkar för att hitta 
ett sätt att framställa stål i en fossilfri process. Och stål, det behövs i 
bostadsbyggen, i bilkarosser, i en massa saker. Så stål kan vi inte vara 
utan, men vi måste kunna vara utan fossilstål.

att�varva�ner
●    Jag seglar. I Stockholms skärgård eller, ja, Östersjön. Jag tävlar inte, 

så bra är jag inte. Eller jo, mot dem jag möter på fjärden. Haha! Så viss 
tävlingsinstinkt har jag väl.

●    Jag kollar på serier, precis som alla andra. Helst historiska serier just nu, 
Peaky Blinders. 

●    Jag läser gärna, vad som helst, allt från fakta till skönlitteratur, deckare. 
Jag är allätare.

Skapa en bättre framtid 
– för hela landet!
Vi kan lära oss mycket av den kris som pandemin 
skapat under det senaste året. Det har blivit tydligt 
vilken skada marknadsstyrningen av vård och omsorg 
skapat. I Coronakommissionens första delrapport 
framgår att de höga dödstalen i äldreomsorgen i hög 
grad beror på resursbrist, otrygga anställningar och 
privatiseringar. Ändå fortsätter de förlegade nylibe
rala idéerna att prägla den ekonomiska politiken i 
Sverige. Men det behöver inte vara så.

Det är vi i Vänsterpartiet som har viljan och idé
erna för att skapa förändring. Nu sätter vi igång ett 
arbete för att formulera en ny ekonomisk politik – för 
full sysselsättning, jämlikhet och hållbar ekonomisk 
utveckling.

Staten måste ta ett större ansvar för att hejda 
klimat krisen. Det krävs styrning och regleringar, men 
också massiva investeringar i infrastruktur och fossil
fri energi så att vår industri kan ställa om och skapa 
jobb i hela landet.

Det behövs ett kunskapslyft för att få fart på både 
jämlikheten och produktiviteten, från förskola till 
forskning och över hela livet.

För att få landet att fungera bra behövs starka och 
trygga löntagare, rättvisa löner och anständiga jobb.
När pandemin så småningom lagt sig har vi en unik 
möjlighet att lämna den gamla, misslyckade eko
nomiska modellen bakom oss och bygga upp något 
bättre. Vi kan ställa om till ett socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart samhälle. Vägen ut ur ekono
miska kriser i historien har gått genom stora statliga 
investeringar och politiska reformer.

Vänsterpartiet sitter inte fast i förlegade politiska 
idéer om att marknaden ska lösa allt.  Vi har en politik 
som kan ta Sverige framåt, och vi har en rörelse som 
växer och drivs av medlemmar tillsammans. Kom med 
du också, så blir vi fler som kan skapa jobb, jämlikhet 
och framtidstro.

Nooshi Dadgostar, 
partiledare för Vänsterpartiet



Det finns ingen enkel förklarings-
modell till kriminalitet. Men 
förklaringar på individnivå är fel 
fokus. Det handlar snarare om den 
övergripande samhällsstrukturer, 
som klasskillnader och fördel-
ningspolitik. Med ojämlikt för-
delade resurser, föds vi in i olika 
förutsättningar. Det går inte att 
förutspå hur klasskillnaderna ska 
påverka ens liv. Vissa med ytter-
ligare sårbarheter kanske klarar 
sig mindre bra. Andra som har 
skyddande faktorer i sin omgivning 
klarar sig ibland bättre. 

– Samhället måste stärka de 
skyddande faktorerna, hävdar 
Linnea. Det kan vara sunda vuxna 
i den sociala omgivningen. Bra 
skolor och fritidsgårdar med peda-
goger som ser och kan möta upp 
barn som har det svårt. Att barn 
blir lyssnade på och sedda.

Den borgerliga Väsbyalliansen 
har nu styrt under två år med hög 
retorik och svansföring för att skapa 
trygghet. Hur har de lyckats?

– Samverkan mellan polis, 
socialtjänst, fritidsgårdar och 
Väsbyhem har stärkts. Det är bra! 
Jag vill också säga att polisen 
gör ett fantastiskt jobb. Vill inte 
förringa det de gör. Men det behövs 
en helhetsbild. Vi behöver lyfta 

blicken, utan strukturella föränd-
ringar blir polisens insatser ett 
evighetsarbete. Här brister det i 
Väsbyalliansens insatser. Det är en 
hel del symbolpolitik med tveksam 
nytta samtidigt som resurser i det 
förebyggande och främjande ar-
betet i skola, socialtjänst och fritid 
försämras. Det hänger inte ihop, 
menar Linnea.

Högern vill alltid sprida bilden 
av att det är en skenande ökning av 
brott. Högerpopulismen målar upp 
en bild av att situationen är utom 
kontroll vilket skapar rädsla hos 

folk. Till slut tar de kriminella for-
men av en gemensam fiende, per-
fekt att rikta sin frustration emot. 
Medan tilliten till människans 
förmåga att förändras och tilliten 
till samhällets välfärd försvagas.

– Självklart skapar det otrygghet 
hos många. Det är jättesmart. Först 
en alarmistisk verklighetsbild som 
följs upp med enkla lösningar – fler 
poliser, mer privata ordningsvakter, 
hårdare straff, skärpta lagar. Men 
allt det är så extremt kortsiktigt. 
Jag är generellt emot dessa typer av 
insatser, de tillhör en konservativ 
ideologi. Vi har sett allt det där 
och det har inte fungerat. Vi måste 
titta på vad en person som hamnat i 
kriminalitet behöver. Med behand-
lande insatser för att kunna välja 
bort kriminalitet kan man erbjuda 
personen en tro på något annat, ett 
bättre liv. 

– Barn och ungdomar i riskzon 
kan pressas djupare in i krimina-
litet och om de lagförs stigmatise-
ras de ytterligare. De skickas då 
längre ned i en nedåtgående spiral. 
Handlingsutrymmet för att skaffa 
utbildning, arbete och egen bostad 
minskar. Vi måste hitta något som 
motiverar till en annan framtidstro, 
avslutar Linnea med stort engage-
mang.

Klassklyftor orsakar 
kriminalitet
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12 % fattiga  
barn i Väsby

enligt Rädda barnen. Rädda barnen utmanar barnfattigdomen  
som kan vara absolut och relativ. Vänstern utmanar också.  
Alla barn ska ha schyssta uppväxtvillkor. Laga revorna i välfärdens  
skyddsnät!

Polisen gör ett bra jobb, men det räcker inte för ökad 
trygghet i Väsby. Kriminalitet kan till stor del förklaras 
av klasskillnader. Fördela resurser jämlikt så att alla upp
lever att de har lika möjligheter att uppnå det de vill. 
Känsla av orättvisa och frustration orsakar kriminella 
handlingar, säger kriminologen Linnea Thurfjell.

KRÖNIKA

Linnea Thurfjell, 30, är behand-
lingsassistent inom beroende-
vård i Väsby. Hon har en kan-
didatexamen i kriminologi och 
är nämndeman för V i Attunda 
tingsrätt.

Fem vänsterkrav för ökad trygghet i Väsby

●    Fler pedagoger i skolan. Skolan ska kompensera  
barn från otrygga miljöer.

●    Fler fritidsgårdar och ett ungdomshus, där  
ungdomar möter trygga vuxna.

●    Minska klasskillnader – genomför program mot  
barnfattigdom i Väsby.

●    Skapa en gedigen avhopparverksamhet för ung-
domar i gängkriminalitet. Motivera till förändring. 

●    Droger leder ofta till kriminalitet. Stärk vårdande 
och behandlande åtgärder inom socialtjänsten. 

Övervakningkameror  
minskar inte kriminalitet,  
det bara flyttar den.

Den gröna 
framtiden 
är röd
Jag står upp för klimatet i fullmäktige. 
Klimatkrisen möts bäst med insatser för 
rättvisa och hållbar livsstil. De socialis-
tiska visionerna på första maj är nu också 
gröna. Vi tänker globalt och handlar 
lokalt. Jag ser att Väsbyalliansen inte 
förmår leda det lokala klimatarbetet. Re-
surser och ambitioner minskar när krisen 
växer, det är allvarligt!

Den egna livsstilen är viktig, men 
klimatkrisen kan inte lösas med indivi-
duella val eller marknadslösningar. Det 
behövs massiva statliga och kommunala 
satsningar. För ett fossilfritt Sverige, ett 
hållbart jordbruk och klimatsmart ny 
teknik behövs offentliga investeringar, 
regleringar och ledarskap. Det funkar inte 
med nyliberalism och skattesänkarpolitik. 

Det ekologiska fotavtrycket skiljer sig 
stort mellan den lågavlönade undersköter-
skan utan bil, villa och möjlighet att flyga 
på långsemester, jämfört med den medel- 
och överklass som kanske har både en och 
två bilar, bor i villa och tar flera utlandsse-
mestrar per år. Röd klimatpolitik innebär 
omfördelning. Mindre till de rika är också 
mindre till flygresor, villa och lyxkon-
sumtion. Mer till offentlig konsumtion av 
välfärd, fritid och kultur är klimatvänliga-
re än prylar och långresor.

Min lokala klimatsmarta vision. Färre 
behöver äga bil. Bygg tät stad i centrala 
Väsby. Bygg ut kollektivtrafiken. Bilis-
ter betalar sina egna parkeringar, inte 
skattebetalarna. Det gör att fler avstår 
från bil och använder bilpooler istället. 
Väsby är en cykelstad med en cykelbro 
över E4 mellan Karlsund och Vilunda. Vi 
ökar den gemensamma konsumtionen av 
välfärdstjänster, kultur och nära fritid. Vi 
delar på prylar och har gemenskap i fler 
kollektivboenden. Kommunen själv gör 
stor skillnad genom att använda fossilfri 
energi och ha närproducerad mat i skolor 
och boenden. Visionen är möjlig bara den 
politiska viljan finns!

Anders Rosén, gruppledare V
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Panama Papers?!
… minns du avslöjandet om svenska företagsledare, kändisar och politikers skatteflykt?  
Den fortsätter än idag. Årligen göms det, enligt Skatteverket, undan 130 miljarder kronor från  
beskattning i olika skatteparadis. Pengar som borde gå till din och min välfärd.

Hallå 
där!

Marie Linder, förbundsordförande 
för Hyresgästföreningen

Varför är det så dyrt att bo i 
hyreslägenheter?
Idag råder ojämlika villkor där skatte-
systemet gynnar ägda bostäder. Bygg-
kostnaderna är också dyra, vilket gör att 
nyproducerade hyror är höga idag.

Hyresgästföreningen vill därför se 
underhållsfonder. Det skulle möjliggöra 
en jämnare hyresutveckling och bättre 
löpande underhåll. Reformen skulle inte 
kosta staten något. Därutöver vill vi se en 
skattereform som ger likvärdiga ekono-
miska villkor mellan hyrt och ägt boende.
 
Vad är viktigast att göra  
för att lösa bostadskrisen?
Idag saknas en sammanhållen bostads-
politik som sätter människors behov i 
första rummet. Vi föreslår ett statligt 
förmånligt bygglån för att få fler att 
bygga mer rimligt prissatta hyresrätter. 
Vi föreslår en kommunal byggbonus för 
att få kommunerna att planera mer mark 
för bostadsbyggande, och vi vill se en 
skattereform för rättvisa mellan ägt och 
hyrt boende. Med reformerna på plats kan 
vi bygga bort bostadsbristen, och ge alla 
ett bra boende till rimliga villkor.
 
Hur ställer sig Hyresgäst
föreningen till införandet av 
marknadshyror i nyproduktion?
Vi är emot marknadshyror som innebär  
att allvarligt försämra hyresgästernas  
möjligheter till inflytande. Med mark-
nadshyror blir det högre hyror, ökad 
otrygghet och minskat inflytande, vilket 
gör att hyresgästerna har mindre att sätta 
emot en hyresvärd som missköter sin 
fastighet. 

Höjda hyror och ökad segregation om 
marknadshyror införs i Sverige
– Bostad är en mänsklig rättighet. Och det nuvarande svenska 
systemet för hyressättning är ett rättvist system som alla tjänar 
på. Men fastighetsägarna vill tydligen tjäna ännu mer och har 
därför pressat fram ett förslag om marknadshyror. Tyvärr har 
de idéerna även anammats av Socialdemokraterna, säger  
Momodou Jallow, Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson.

Momodou Jallow

Hyresvärdarna får själva bestämma 
hyrorna utan förhandlingar. Det för-
slaget väntas komma från en utred-
ning i maj, som beställts av regeringen 
och ”januaripartierna”.

– Det finns en bostadsojämlikhet 
redan idag, och de problemen kommer 
att förvärras, säger Momodou Jallow, 
riksdagsledamot för Vänsterpartiet 
och bostadspolitisk talesperson.

Utredningen väntas föreslå mark-
nadshyror för nyproduktioner. Fastig-
hetsägarna kommer själva att få sätta 
hyrorna. Eller fri hyressättning, som 
fastighetsägarna föredrar att kalla det. 
Detta hotar dessutom besittningsrätten, 
alltså det som idag skyddar hyres-
gäster från att vräkas hur som helst.  

Det här kommer att underminera 
hela dagens system. 

Idag sätts hyrorna i förhandlingar 
mellan Hyresgästföreningen och fast-
ighetsägarna. Bruksvärdesprincipen 
bygger på att liknande lägenheter ska 
ha samma typ av hyra och bygga på 
standard och kvalitet. Inte efterfrågan, 
eller vad välbärgade är redo att betala. 
Modellen ger intäkter till fastighets-
ägarna men samtidigt trygghet och 
rättvisa för hyresgästerna. 

– Det är ett demokratiskt system, 
eftersom båda parter får vara med och 
påverka, säger Momodou Jallow. 

– Så varför ändra på dagens system 
om alla tjänar på det? Det är den ka-
pitalistiska logiken. Fastighetsägarna 

tjänar på det idag – men de vill tjäna 
ännu mer.

Högern och fastighetsägarna påstår 
att marknadshyror skulle hjälpa mot 
bostadsbristen. I själva verket är det 
tvärtom. Bostadsbristen måste byggas 
bort. För detta krävs en politik som 
stimulerar till byggande, att staten är 
aktiv, investerar och ger fördelaktiga 
lån till byggbolag. Alltså att politiken 
styr mer, inte att marknaden styr själv. 

Marknadshyror skulle leda till  
kraftigt höjda hyror, enligt både forsk-
ning och empiri från andra länder. 
I länder med marknadshyror måste 
ändå stat eller kommun gå in och  
reglera på olika sätt. Till exempel ge-

nom att avsätta billigare hus med lägre 
standard för folk som behöver hjälp 
med bostad. Det kallas social housing 
och låter fint, men det innebär kraftig 
segregation eftersom fattiga och ut-
satta människor hänvisas oattraktiva, 
ofta förfallna områden. 

– Dessutom skulle samhällets kost-
nader för bostadsbidrag öka kraftigt, 
säger Momodou Jallow.

Kommunerna skulle behöva betala 
ut bidrag som skulle hamna oavkortat 
i fastighetsägarnas fickor. 

– Fri hyressättning utan besitt-
ningsrätt är inte social bostadspolitik 
utan spär bara på segregation och 
fattigdom!

Text och foto: Lena Malmberg

”Fri�hyressättning�
utan�besittningsrätt�
är�inte�social��
bostadspolitik��
utan�spär�bara�på�
segregation�och�
fattigdom!”

Hyrorna i nyproducerade lägenheter 
ligger 40-50% högre än i gamla lägen-
heter. Marknadshyror skulle ”utjämna” 
och pressa upp hyrorna till samma nivåer. 
Hyrorna i en tvåa i Väsby beräknas höjas 
med uppemot 2 000:-. 

– Jag har direktkontakt med 300 hyres-
gäster i Prästgårdsmarken, berättar Swen-
ning. Många är rädda för höjningar när 
lägenheter renoveras och man häpnar över 
hyresnivåerna i Väsbyhems nyproduktion. 
Vid renovering av ”blå husen” blev det för 
dyrt för många. De har inte marginalerna 
och är rädda för att slås ut på bostadsmark-
naden. Det behövs stärkt inflytande för 
hyresgäster vid renovering. 

– Våra medlemmar är skeptiska till 

marknadshyror. Det skulle bli helt ofatt-
bart mycket sämre och leda till fullkomlig 
segregering. De som inte har råd pressas 
att bo trångt och hänvisas till omoderna 
lägenheter i perifera områden, hävdar 
Swenning.

– Marknadshyra är ett 
slag i ansiktet. Redan nu 
måste många flytta till 
mindre när renoveringar 
genomförs. Hyresgäst-
föreningen behövs för att 
hålla emot hyreshöjning-
ar.  Det säger Swenning 
Nilsson som organiserar 
hyresgäster i Väsby. 

Swenning gör gräsrotsarbete 
för att organisera hyresgäster 
att säga ifrån men efterlyser  
att politiken måste hjälpa till 
med en bättre bostadspolitik. 
Utredningar och förslag finns 
det gott om. Men viljan verkar 
saknas. 

Folk ska ha råd att bo!
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11.45
startar Vänsterpartiets 
digitala sändning av 
årets 1 maj firande
Följ sändningen på  
vansterpartiet.se  
eller på Vänsterpartiets 
sociala medier exempel-
vis Facebook.

12.00 – 12.30  
Nooshi  
Dadgostar
håller 1majtal 
Hör vänsterns nya  
partiledare på 1 maj.
Talet visas också  
på SVT.

Vi ses på nätet!
12.30  
Nooshi Dadgostar och 
Sandro Scocco pratar 
politik och samtalar med 
spännande gäster. 
Musik, ståuppare och 
politik, gäster och inslag 
från förstamajfiranden  
över hela landet. 


