Varför vi vill
att S ska vinna
valet 2022

Studenter förtjänar bättre
Vi studenter kommer från olika bakgrunder och
våra studier kommer leda oss till vitt skilda
arbeten; allt från sjuksköterska till datatekniker
och socionom. Våra drivkrafter och mål kanske
skiljer oss åt, men under vår studietid förenas
vi alla i att vår tillvaro bestäms av politiska
beslut.
Studentens ekonomi avgörs främst av
studiemedlet, matpriser och boendekostnader.
Som studenter är det vi som påverkats hårdast
av den stigande inflationen. Det är våra hyror
som kommer gå upp om marknadshyror införs.
Studentens framtid bestäms av politikerna som
sätter klimatmålen. Det är vi som är studenter
idag som kommer att spela en avgörande roll
för att genomföra den gröna omställningen och
hantera konsekvenserna av den globala
uppvärmningen.
Studentens frihet är stor, men den bygger på
ett starkt samhälle som respekterar de
rättigheterna som generationerna före oss har
kämpat för. Rätten att älska vem man vill och
att inte diskrimineras på grund av sin hudfärg
eller tro utmanas idag av högerextrema.

Vi måste fråga oss om vi ska ha ett
studiemedel att leva på, eller om vi ska ha
terminsavgifter som stänger dörrar och
höjer trösklar? Ska vi bygga ett hållbart
samhälle, eller ska vi smita från vårt
klimatansvar? Ska vi ha ett fritt universitet
för alla, eller ska vi minska antalet
högskoleplatser?
Vi studenter på Sveriges lärosäten har
svaren på dessa frågor. Vi vet att det är
möjligt att skapa ett bättre samhälle. Men
vi vet också att de borgerliga partierna
driver en politik som kraftigt skulle öka
ojämlikheten i vårt land och att de är villiga
att samarbeta med ett rasistiskt parti för
att få sin vilja igenom.
Det är vår framtid som står på spel i årets
val. Ett bättre Sverige är möjligt och den 11
september har du möjlighet att skapa ett
bättre Sverige för alla, inte bara för de få.

Vad handlar det här valet om?
Sveriges framtid står inför ett vägval. Den
borgerliga majoriteten i Sveriges riksdag vill
genomföra väsentliga försämringar i
välfärdssamhället. De vill införa
marknadshyror och behålla
marknadsskolan. Att privata aktörer ska få
göra stora vinster istället för att investera
våra skattepengar i barnens skolgång och
lärarnas arbetsmiljö. Det här valet handlar
om vilket samhälle vi vill ha nu och i
framtiden.
Varför är Socialdemokraterna det bästa
partiet för studenter och unga?
Socialdemokraterna sätter det stora flertalet
framför fåtalet. De vill att varje unge ska ha
lika och bra förutsättningar att leva ett fritt
liv. De vill att alla ska kunna ha tillgång till
högre utbildning oavsett socioekonomisk
bakgrund. Likaså går Socialdemokraterna till
val på en grön revolution med
koldioxidneutral industri som främsta mål.

Men sossarna styr väl?
Sveriges regering leds idag av
Socialdemokraterna. Samtidigt har det sedan
2006 funnits en borgerlig majoritet i
riksdagen. Det är riksdagen som godkänner eller underkänner - regeringens beslut.
Idag styrs också en majoritet av Sveriges
regioner av borgerliga partier. Regionerna
styr över sjukvård och kollektivtrafik och för
att se till att det finns fler barnmorskor, bättre
vård vid psykisk ohälsa och en utbyggd
kollektivtrafik måste högern röstas bort ur
Sveriges regioner!
Dessutom är kommunerna med sitt ansvar
för skolan, äldreomsorgen och socialtjänst en
mycket viktig del av vår gemensamma
välfärd. De flesta studentstäderna är
borgerligt styrda, vilket leder till
utförsäljningar och nedskärningar. Det krävs
en socialdemokratisk politik som kan
garantera att en jämlik välfärd genomsyrar
hela livet även på kommunal nivå.

Vilka är S-studenters viktigaste frågor?
Det finns många viktiga samhällsproblem
att ta tag i under nästkommande
mandatperiod. För oss finns det fyra
frågor som avgör valet, och som vi
kommer att fokusera extra mycket på
under det här valet.

Dessa frågor är:

en skola för kunskap, inte vinst
avskaffa marknadsstyrningen
i välfärden
Påskynda klimatomställningen
bygg bort bostadsbristen

Kunskapsresultaten i svensk skola ska öka!
Vi anser att Sverige ska ha världens bästa
skolor. En robust grundskola ger fler barn
friheten att forma sina egna liv, och offentliga
investeringar i utbildning har positiva effekter
på den ekonomiska tillväxten.
Dagens marknadsskola klarar inte av
kompensera för elevers olika förutsättningar
och resurserna räcker inte till för att rätt stöd.
Marknadsskolan leder till högre krav på
administration och kontroll, när lärarna
behöver få mer tid till lärande.
Därför vill vi att:
Skattepengar menade för skolan ska gå till
att höja kunskapsresultaten för alla barn,
inte vinstutdelningar till friskoleägare.
Skolans resurser ska öka.
Ta bort kötid som urvalsgrund
Förbjuda religiösa friskolor
Det kompensatoriska uppdraget ska
värnas, och skolsegregationen ska
motverkas.

Marknadsstyrningen i svensk välfärd ska
avskaffas!
De miljarder som har betalats ut till
friskoleägare under årens lopp hade kunnat
användas för att höja mängder av elevers
skolresultat. Möjligheten till obegränsat
vinstuttag för skolföretag har orsakat skeva
drivkrafter inom skolan där vinst premieras
framför kunskapsresultat.
Förekomsten av privata aktörer i välfärden
leder till att myndigheters kontroll av
administration ökar, vilket leder till mer jobb
bortom kärnuppdraget för lärare, läkare och
annan välfärdspersonal.
De privata sjukvårdsförsäkringarna leder till
att vård ges efter storleken på plånboken
och inte av behov, vilket skulle förvärra den
svenska ojämlikheten.
Därför vill vi:
Införa vinstförbud i hela välfärden
Förbjud privata sjukförsäkringar
Förbjud religiösa friskolor

Bostadsbristen för studenter och unga
ska byggas bort!
Det råder en brist på bostäder sedan
byggtakten under många år varit för låg, och
konsekvenserna av detta drabbar
studenterna särskilt hårt då långa kötider
och höga hyror kan tvinga studenter att välja
bort sin utbildning.
2017 drev Socialdemokraterna igenom ett
investeringsstöd för hyresrätter som
resulterade i 6300 nya studentbostäder.
men stödet avskaffades i högerbudgeten
under hösten 2021. Om staten också ges ett
större ansvar för bostadsförsörjningen så
kan Sverige bygga fler och billigare
studentbostäder.
Därför vill vi:
Återinföra och utveckla
investeringsstödet för hyresrätter
Införa en studentbostadsgaranti i hela
Sverige
Sätta ett hyrestak på studentbostäder
Skapa ett generellt och allmänt
bostadsbidrag till alla studenter

Klimatet ska räddas!
Det krävs mer ambitiösa åtgärder om vi ska
kunna tackla klimatkrisen. Det krävs
gemensamma lösningar för gemensamma
problem. Transporter utgör idag en
tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp, och
genom att bygga ut kollektivtrafiken så kan
vi minska utsläppen.
Sverige har goda förutsättningar att vara ett
föregångsland i den gröna omställningen.
Med produktionsmöjligheter för stora
mängder förnybar energi och satsningar på
världsledande innovation kan vi utveckla
framtidens hållbara industri och skapa nya
gröna jobb i hela Sverige.
Därför vill vi:
Fortsätta utbyggnaden av det svenska
järnvägsnätet
Utveckla kollektivtrafiken i hela landet
och gör den avgiftsfri
Beskatta utsläpp och avveckla
subventionerade utsläpp
Inrätta en grön investeringsbank
Begränsa flyget

Det svenska samhället står inför ett vägskäl.
Pandemin och säkerhetsläget har visat att det
krävs ett starkt samhälle som är redo för att
anta dagens utmaningar. Denna insikt saknas
i det borgerliga blocket, där man fortfarande
tror på gårdagens skattesänkarpolitik till den
grad att man är villig att samarbeta med ett
rasistiskt parti för att genomdriva den.
För oss är det tydligt att det finns ett parti
som i varje situation tar ställning för
studenterna i stället för miljardärerna, och det
är Socialdemokraterna. Gör som oss och ta
ställning för en progressiv framtid. Den 11
september är det din tur att välja.

Ta ställning du också, Gör som oss och
gå med i S-studenter!

