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Vänsterpartiet vill ha en fördjupad demokrati, som omfattar alla människor. Även de som 

inte brukar göra sig hörda måste få fram vad de vill och önskar. I Nynäshamn tar 

demokratin sin utgångspunkt i kommunfullmäktige samt i nämnder och styrelser, men även 

i skolor, på daghem, i företag och i äldreboendet. Ibland hör man högern säga att "du ska 

bestämma - köp dig det du vill ha råd till". I regel kan man alltid översätta det med att 

"begränsa demokratin - köp dig det du har råd med".  

 

I synen på människan finns det en skillnad mellan höger och vänster. Är hon en kund på en 

marknad eller en medborgare i ett samhälle? Kunden är isolerad från sina medmänniskor, 

hon fattar sitt beslut - köpa eller inte köpa - utifrån egna kortsiktiga önskemål. Kunden 

behöver inte argu-mentera och resonera, inte tänka på långsiktiga konsekvenser eller hur det 

egna beslutet påverkar andra. Kundens rösträtt är graderad: stor plånbok - stor makt, liten 

plånbok - liten makt.  

 

På medborgaren ställs högre krav. Medborgaren ingår i ett demokratiskt kollektiv. 

Medborgarna måste resonera, diskutera, ta ställning för och emot och komma fram till ett 

beslut - hur använder vi bäst våra gemensamma resurser? Det är väl rimligt att vi är kunder 

när vi ska handla middagsmat eller köpa ett par nya skor. Men om vi som medborgare 

reduceras till kunder på en vårdmarknad, en skolmarknad, en kulturmarknad, o.s.v. 

förtvinar demokratin. 

 

Jämlikhet är en av förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Forskning visar tydligt 

att jämlika samhällen är bättre samhällen; för alla! Men vi lever i ett samhälle där klyftorna 

växer. Det handlar inte bara om inkomster, utan också om hälsa och medellivslängd, om 

möjlighet att påverka sitt liv och sin framtid, om kunskaper och kultur. Och i allt detta har 

kvinnor som grupp mindre makt än män. Kvinnor utsätts för våld och trakasserier oftare, 

har lägre inkomster, tvingas jobba deltid oftare, har sämre pensioner samtidigt som de tar ett 

större ansvar för hem och arbetar totalt sett mer.  

 

En verklig demokrati förutsätter att medborgarna kan läsa, skriva, kommunicera och kritiskt 

granska information. Den förutsätter också att alla grupper i samhället – oavsett var man är 

född - bereds möjlighet att delta. 

 

Den lokala demokratin kan utveckla solidariteten och ge ett lokalt och ömsesidigt 

engagemang - det är folket som ska styra! 



 

Vänsterpartiet arbetar bl.a. för att: 
 

• Insyn och medborgerlig kontroll av eventuella privata entreprenörer och i hel- 

eller delägda kommunala bolag på samma sätt som för övrig kommunal 

verksamhet 

 

• Fånga upp de anställdas synpunkter, upplevelser och önskemål så att 

verksamheten kan utvecklas och förbättras  

 

• Utveckla medborgarkontor i kommunen, där man i ett och samma besök kan få 

besked om skattefrågor, regler för bostadsbidrag, försörjningsstöd eller kötid till 

barnomsorg 

 

• Skapa en ”allmänhetens politiska hörna”, där det är lätt att nå politiker och få 

tillgång till politiskt material 

 

• Kommunen utbildar politiker och anställda om samt följer upp tillämpningen av 

barnkonventionen  

 

• Det inrättas en jämställdhetsutveckling och anställs en jämställdhetsutvecklare  



Sprickorna i välfärdsbygget blir djupare. Sedan lång tid ökar klyftorna, ekonomiskt 
och socialt. Den gemensamma välfärden monteras ned samtidigt som privata företag 
gör stora vinster på skolor och vårdcentraler. Pensionärer, arbetslösa och sjuka får 
allt mindre att leva på. Ett hårdare, mer orättvist samhälle växer fram där intolerans 
och rasism växer sig starkare. 
Allt fler upplever att det inte längre går att påverka i vilken riktning samhället ska 
utvecklas. Vanmakt och uppgivenhet riskerar att sprida sig, och demokratin 
urholkas. 
Detta är en situation som högerpolitiken de senaste åren har förvärrat kraftigt.  
Det är hög tid att förändra detta. Vi tror på människors vilja att vara med och forma 
det samhälle vi lever i. Och vi litar på människors förmåga att ta gemensamt ansvar. 
Vi vill bryta den vanmakt allt fler känner och bygga vårt framtidsprojekt på insikten 
att det är vi, alla medborgare tillsammans, som har makten över vårt samhälle och 
hur det ska förändras. 
 
Vill du vara med och hjälpa till?    Kontakta oss: 
 

Vänsterpartiet Nynäshamn 
Skolgatan 1 

149 20 Nynäshamn 
 
 

 
 
 
 

 

 

 nynashamn@vansterpartiet.se 

℡ 08-520 68175, 08-520 17242  (telefonsvarare) 

Hemsida http://nynashamn.vansterpartiet.se/  

Youtube http://www.youtube.com/user/VNynesVal2010 
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Hej! Jag vill … 
Vård efter behov 

�Gå med i Vänsterpartiet 
 

�Få mer info om Vänsterpartiet 
 

�Gå med i Ung Vänster 
 

�Få mer info om Ung Vänster 
 

�Få mer info om Vänsterns studentförbund (VSF) 
I ett välfärdssamhälle ges vård efter 
Namn…………………………………................. 

Adress……………………………………………                  Svarspost 

Postnr………… Ort……………………………...                 110 221 700 

Telefon……………………………………………                110 08 Stockholm 

E-post……………………………………………..behov. De sjukaste och sköraste 


