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VI SKA BYGGA LANDET
Sverige har förändrats. Vi som
är unga idag är den första
generationen i modern tid som växer
upp med sämre förutsättningar
än vad våra föräldrar hade. Våra
föräldrar fick vara med om ett
Sverige som förändrades till det
bättre. Förbättringar som bland
annat innebar att alla fick möjlighet
till
grundläggande
utbildning.
Barnomsorgen växte fram och gjorde
det möjligt för både kvinnor och män
att jobba. Tryggare arbetsplatser
och bättre löner blev norm på
den svenska arbetsmarknaden.
Den
gemensamma
välfärden
utvecklades och människor kände
sig därför både tryggare och friare.
För oss som är unga idag är det
istället nästan omöjligt att få ett
fast jobb, i många kommuner är
det flera års kö för att få en bra
och billig bostad och i skolan ökar
antalet vinstdrivande skolföretag
på bekostnad av kvaliteten på våra
utbildningar.
Visst finns det, i jämförelse med andra
länder, fortfarande mycket som är
bra i Sverige, men det går åt helt fel
håll. Idag är det få unga människor
som kopplar ihop förändring med
förbättring. När någon påstår att
skolan ska förändras så innebär det
större klasser, sämre skolmaterial
och färre utbildade lärare. När något

nytt ska hända på arbetsmarknaden
handlar det om förslag som innebär
att vi unga ska bli lättare att säga upp
eller att vi ska nöja oss med ännu
lägre lön. Den ungdomsgeneration
vi tillhör har växt upp med en
nedskärningspolitik,
egentligen
oavsett vilken regering vi har haft.
Högeralliansen förstärker det nu
ytterligare med en orättvis politik
som går ut på att gynna överklassen
och de redan rika.
Många viktiga fundament i det som
gjort Sverige unikt och mer rättvist
än andra länder har monterats
ned. Men det finns ett alternativ till
nedskärningar – upprustning. Finns
det pengar till att sänka skatten
med hundra miljarder, så finns det
pengar till att bygga en gemensam
välfärd. Svårare än så är det inte.
Visst kan det finnas saker i politiken
som kan vara komplicerade men
att skylla ifrån sig och låtsas att
nedskärningar skulle vara den
enda möjliga vägen, samtidigt som
några få kan tjäna storkovan är inget
annat än struntprat. Det handlar om
politiska prioriteringar och vägval.
Att antingen fortsätta gynna de
förmögna eller att bygga en framtid
åt oss andra. Vårt val är givet
– tillsammans ska vi bygga landet.

DET GÅR ATT
FÖRÄNDRA
OM MAN VILL
Politik är inte ett grupparbete där
man gemensamt kan diskutera sig
fram till den bästa lösningen för alla.
Grupper i samhället gynnas olika
beroende på vilken politik som förs.
Den svenska överklassen mår bättre
än på mycket länge. När de rika i
samhället gynnas sker det naturligtvis
på bekostnad av någonting annat.
Det är vi vanliga människor som
får betala med sämre sjukvård,
arbetslöshet och bostadsbrist när
högeralliansen väljer att föra en
politik för de med tjockast plånbok.
Om ungdomar ska få det bättre
krävs politiska beslut som anger en
ny riktning. Sverige behöver en ny
regering men framförallt en ny politik.
Regeringsmakten och ministerposter
är inte intressanta om de inte leder
till en reell förändring som människor
märker i vardagen.

Ung Vänster anser att en ny regering
måste göra upp med vinstslöseriet
i välfärden och istället se till att
ungdomar får jobb, bostad och
utbildning. Rätten till ett privatliv
fritt från övervakning och kontroll
där teknikutvecklingen och våra
fritidsintressen
bejakas
istället
för övervakas är vad framtidens
Sverige behöver. Vi accepterar inte
mer av försämringar och köper
inte myten om att allt skulle vara
förutbestämt. Vi nöjer oss inte heller
med förändringar på marginalen.
Det enda som är säkert är att om
vi är många som tillsammans ger
högerpolitiken fingret i valrörelsen
går samhället att förändra.
För vi förtjänar bättre.
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VI VILL HA FASTA JOBB
Det blir allt svårare att få ett jobb i
Sverige och om man väl får ett är
det oftast ett med osäkra villkor. Vi
unga får ta timanställningarna och
korttidsvikariaten där man inte vet
om man kommer att få jobba kvar
från den ena dagen till den andra eller
hur mycket pengar man kommer att
tjäna i slutet av månaden. Ungefär
hälften av alla unga kvinnor inom LOyrkena har den här typen av arbete
– som gör att det svårt att planera sitt
liv, skaffa en lägenhet eller till och
med köpa en mobil på avbetalning.
På den svenska arbetsmarknaden
blir stressen och ångesten över
att inte veta om lönen kommer att
täcka hyran en verklighet för allt
fler. Samtidigt blir arbetsplatserna
tystare när anställda inte vågar
säga ifrån och låter bli att gå med i
facket eftersom de är rädda om sina
timmar. Tjejer står ut med sexuella
trakasserier för att det är svårt att
hävda sin rätt när man inte har ett
fast jobb.
Högern skyller arbetslösheten på
finanskrisen, att lönerna är för höga
eller jobben för trygga. De vill använda
sig av ungdomsarbetslösheten som
en förevändning för att försämra
ungas situation på arbetsmarknaden
ytterligare. Men lägre ingångslöner
och sämre anställningsvillkor ger inte
fler jobb. Dessutom har unga redan
lägre löner och osäkra anställningar
– utan att det har någon som helst
effekt på ungdomsarbetslösheten.

Samtidigt som arbetslösheten är
skyhög har regeringen försämrat
A-kassan så att man knappt har råd
att leva om man förlorar jobbet. Vi
vill inte betala krisen med låga löner,
otrygga jobb eller arbetslöshet. Vi
ska inte behöva känna oro för om
vi ska kunna få ett jobb när vi slutat
skolan. Alla ungdomar ska ha rätt till
ett fast jobb efter gymnasiet.
Det ska löna sig för arbetsgivare att
anställa på trygga villkor och straffa
sig om man anställer på otrygga. Ung
vänster kräver att arbetsgivaravgiften
höjs för visstidsanställningar och
att det rensas upp bland alla
osäkra anställningar. Arbetslöshetsförsäkringen måste förbättras
och den som blir arbetslös ska
vara garanterad en meningsfull
arbetsmarknadsåtgärd som leder
till jobb. Men för att det ska gå att
få ett jobb behöver det finnas jobb
att söka. Vill man på allvar minska
arbetslösheten så är det dags
för en ekonomisk politik för full
sysselsättning. Istället för att låna
pengar till skattesänkningar måste
det investeras i bostadsbyggande,
göras en klimatomställning med fler
tåg och bussar och satsas på fler
anställda för att göra det bättre inom
vården.
Det är en jobbpolitik värd namnet.

Ung Vänster kräver att alla ungdomar ska har rätt till
fast jobb efter gymnasiet

”Högern skyller arbetslösheten på
finanskrisen, att lönerna är för höga
eller jobben för trygga. De vill använda
sig av ungdomsarbetslösheten som
en förevändning för att försämra
ungas situation på arbetsmarknaden
ytterligare.”
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RÄTT TILL EN BRA
UTBILDNING
Alla ska ha råd att plugga vidare, men
så är det inte idag. Studiemedlen
går inte att leva på och studenter
tvingas jobba extra så mycket
att det går ut över studierna.
Studiemedlen måste höjas rejält så
att den som pluggar kan ägna sin
tid åt studierna. Fler högskoleplatser
måste skapas och alla ska ha
grundläggande
behörighet
till
universitets- och högskolestudier
efter avslutat gymnasium. Högerns
sorteringsskola innebär exempelvis
att de som går barn- och
fritidprogrammet inte kan plugga
vidare till förskollärare. Viss kunskap
i skolan ska alltså vara reserverat
för en minoritet. Det ska vara
självklart att alla som vill läsa upp
sina gymnasiebetyg på Komvux ska
kunna göra det – men då behövs
det fler platser. Men istället för att
göra det enkelt att komplettera sin
utbildning eller skola om sig så har
regeringen skurit ner drastiskt på
Komvux.
Det största problemet för ungdomar
som vill börja jobba direkt efter
gymnasiet är att de saknar
arbetslivserfarenhet. Därför måste
yrkesutbildningarna förstärkas så att
elever får en tydligare koppling till
arbetsmarknaden. Det handlar om
att stärka ungdomars ställning. För
att vi lättare ska få jobb i framtiden
behövs bättre praktik som är
meningsfull och som fungerar som
en väg in i arbetslivet.

Tjejers situation i skolan måste
förbättras, det borde vara en
självklarhet att skolan tar ett stort
ansvar för att män och kvinnor ska bli
mer jämlika. Feministiskt självförsvar
på schemat skulle ge tjejer större
trygghet och utrymme. Skolan ska
erbjuda möjlighet till separatistisk
undervisning, lektioner för och med
enbart tjejer, när det handlar om
idrott eller sex och samlevnad så att
tjejer kan få ta plats och känna sig
bekväma.
En fjärdedel av alla elever som
lämnar gymnasiet idag har inte
ett fullständigt betyg. Trots det
slösas idag stora delar utav våra
gemensamma resurser i skolan
bort till vinster åt aktieägare. Vår
utbildning har blivit en business där
stora skolföretag har satt i system
att stoppa våra skattepengar i egen
ficka. Det är inte rimligt. Pengarna
ska gå till att garantera eleverna den
absolut bästa och mest kvalitativa
utbildning som går att få.
Vi har inte råd att låta skattepengar
gå till vinst istället för att förbättra
resultaten i skolan. Därför kräver
Ung Vänster en stopplag för privata
skolor och att vinster i skolan
förbjuds.
Pengarna ska gå till elevernas
utbildning, inte till företagsvinster.

Ung Vänster kräver att alla elever ska ha rätt till
en bra utbildning – stoppa vinstslöseriet i skolan!

”Vår utbildning
har blivit en
business där stora
skolföretag har satt
i system att stoppa
våra skattepengar i
egen ficka.”
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BYGG BORT
BOSTADSBRISTEN
Att inte kunna flytta hemifrån är ett
stort problem för många ungdomar.
Anledningen är att det byggs alldeles
för få bostäder i Sverige – framförallt
byggs det inte tillräckligt många
hyresrätter med rimliga hyror som
vi unga har råd med. Istället får
många unga flytta runt mellan olika
osäkra andrahandskontrakt, bo på
kompisens soffa eller hemma hos
sina föräldrar i flera år mot sin vilja.
Den borgerliga regeringen har tagit
bort samtliga statliga stöd som
skulle stimulera byggandet av fler
bostäder. De har gjort det fritt fram
för kommunerna att sälja ut och
ombilda hyresrätter till bostadsrätter
vilket gör att det blir ännu färre
lägenheter kvar för oss som inte
har tre miljoner på banken, tio år
i bostadskön eller föräldrar med
kontakter i fastighetsbranschen.
Samtidigt brukar högern hota med
marknadshyror som skulle innebära
chockhöjningar av hyrorna i de
flesta svenska kommuner utan att
det skulle leda till att det byggdes
några nya bostäder.

stora investeringar för att få fart på
byggandet av hyresrätter med rimliga
hyror som ungdomar, studenter och
människor med vanliga inkomster
har råd med. Varje kommun ska ha
en kommunal bostadsförmedling
med en bostadskö. En bostad är inte
som vilken vara som helst utan en
rättighet och en viktig förutsättning
för att kunna leva ett schysst liv.
Det är inte rimligt att tiotusentals
ungdomar saknar en egen bostad.
Högern har ingen lösning på det
problemet. Tvärtom bidrar deras
politik till att göra det dyrare och
svårare att få en bostad.
Vi har en enkel lösning – bygg bort
bostadsbristen.

Det är inte okej att det råder
bostadsbrist i varannan svensk
kommun. Staten och kommunerna
måste börja ta ansvar för att
unga människor ska kunna flytta
hemifrån efter gymnasiet. Det krävs

Ung Vänster kräver att alla ungdomar ska kunna flytta hemifrån
efter gymnasiet

”En bostad är inte
som vilken vara
som helst utan en
rättighet och en
viktig förutsättning
för att kunna leva
ett schysst liv”
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FRIHET FRÅN
ÖVERVAKNING
Högern anklagar ofta vänstern för
att vilja att staten ska bestämma
allting i människors liv. Men det
övervakningssamhälle som växer
fram är det högern som står i första
ledet för. Trygghet skapas inte
genom att bygga en omfattande
kontrollapparat. All kommunikation
måste få vara privat om inte en tydlig
brottsmisstanke föreligger. Det finns
inga garantier för att informationen
som lagras används för påstått
syfte. Våra mejl och telefonsamtal
är en privatsak och inget för staten
eller skiv- och filmbolagsindustrin
att lägga sig i. Misstänksamhet
människor emellan bidrar knappast
till ökad trygghetskänsla. Den
personliga integriteten är viktig att
värna i ett samhälle som bygger på
öppenhet.

det. Regeringen springer de stora
skiv- och filmbolagens ärenden
och inför lagar som gör det möjligt
för enskilda företag att stämma
privatpersoner på stora summor.
Det är ett väldigt rättsosäkert
system. Vi vill se en utveckling åt det
rakt motsatta hållet, där utbytet och
delaktigheten i kultur och information
på nätet främjas. En bra början vore
att bygga ett gemensamt, digitalt
bibliotek, där man precis som på ett
vanligt bibliotek kan ladda ner musik
och film gratis. Lagar som FRA och
Ipred måste rivas upp.
Den utvecklingen som är nu för
tankarna till diktaturer och är inte
värdigt ett land som Sverige.

Chefer
använder
idag
olika
kontroll- och övervakningssystem
för att kontrollera personalen
när de jobbar. På fler och fler
skolor och skolgårdar installeras
övervakningskameror. Det är en stor
kränkning och många upplever det
som obehagligt. Den nya tekniken
som vår ungdomsgeneration är
uppväxt med innebär många
fantastiska möjligheter. Istället för att
se vinsterna med att enkelt kunna
skaffa sig information eller ladda ner
musik stiftas det lagar som förbjuder

Ung Vänster kräver att alla ska ha rätt till ett privatliv
– stoppa övervakningssamhället!

VI ÄR
VÄRDA
BÄTTRE
Det går att förändra om man vill. Det spelar roll vad vi gör nu för vad
som ska bli Sverige i framtiden. Vanliga människor har tidigare förändrat
mycket tillsammans och samhället är inte skrivit i sten. Det behövs ett nytt
trygghetskontrakt i Sverige, som innebär att ungdomar får rätt till ett fast
jobb, bra utbildning och egen bostad. Ung Vänster vill ha en ny regering men
framförallt en ny politik som sätter ungdomars rätt till ett värdigt liv framför en
liten elits. I september behöver vi vara många som röstar på Vänsterpartiet,
men framförallt måste vi vara många som går ihop tillsammans och kräver
vår rätt. Man ska aldrig nöja sig med det minst dåliga alternativet eller
knyta näven i fickan och hoppas att saker och ting blir bättre av sig självt.
De senaste fyra åren har den svenska överklassen haft all anledning att fira.
Regeringens politik har gynnat de redan rika medan vi andra har fått stå för
notan. Nu måste vi se till att det är slutfestat.
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SLUT PÅ FESTEN
Ung Vänster är Vänsterpartiets ungdomsförbund. Vi är ett förbund för
alla som vill förändra och göra Sverige mer rättvist. Ung Vänster vill ha
en ny regering, men framförallt en ny politik – det får vi genom att vi är
många som röstar på Vänsterpartiet och genom att vara många som
går ihop tillsammans och kräver vår rätt.
De senaste fyra åren har den svenska överklassen haft all anledning
att fira. Regeringens politik har gynnat de redan rika medan vi andra
har fått stå för notan. Nu måste vi se till att det är slutfestat.

- Rösta på Vänsterpartiet
den 19 september!

Gå med i Ung Vänster!
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