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Anna König Jerlmyr
Vår kandidat till finansborgarråd

TRYGGHET

Moderaternas
12-punktsprogram
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VALETS VIKTIGASTE FRÅGA
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Vi vill öka tryggheten
runt t-banan
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Anna Maria Corazza
Bildt exklusivt för Nya
Kistabladet

VI SER FRAM EMOT EN NY REGERING!

Bli medlem idag!
moderaterna.se/bli-medlem
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MODERATERNAS FYRA
PRIORITERADE OMRÅDEN

1. Ekonomi och jobb
För att stärka arbetslinjen föreslår Moderaterna sänkt skatt för
alla som arbetar. Det ska även
löna sig att ha arbetat och skatten för pensionärer ska sänkas.
Jobb skapas av företagare och
därför behöver företagsklimatet förbättras.
Även de offentliga finanserna
bör förbättras villket rustar vårt
land för sämre tider. Det krävs
nationella reformer för att kommunernas kostnader för försörjningsstöd hålls nere. Det är
särskilt viktigt i ett läge där ett
omfattande antal nyanlända
inom kort lämnar etableringsfasen och övergår till kommunernas i många fall redan ansträngda ansvar.
2. Lag och ordning
Fler poliser med höjda löner
och utökade befogenheter för
att ta krafttag mot kriminaliteten. Bekämpa gängen och
återta kontrollen i utsatta områden. Skärpta straff för bland
annat sexual- och våldsbrott.
Ett nationellt tiggeriförbud bör
införas.
3. Invandring och
integration
Sveriges migrationspolitik ska
vara stram och utgå ifrån förutsättningarna för integration.
För att integrationen ska fungera krävs reformer som skapar förutsättningar för fler att
komma i arbete, såsom inträdesjobb och tredubblat RUTavdrag. Det ska alltid löna
sig att gå från bidrag till jobb
– därför behövs bland annat
ett bidragstak. Den som är ny
i Sverige ska samtidigt mötas
av tydliga krav på att lära sig
språket och delta i samhällsorientering. Medborgarskapet
måste uppvärderas.
4. Sjukvård och skola
Sedan 2014 har vårdköerna
fördubblats och Moderaterna
satsar därför på en utvecklad
kömiljard för att återigen korta
dem. I skolan behövs mer kunskap, bland annat genom fler
undervisningstimmar i matematik och svenska. För att vården
och skolan ska fungera måste
både medarbetare, patienter
och elever känna sig trygga. Vi
ska ställa tydliga kvalitetskrav
inom välfärden och samtidigt
värna mångfald och valfrihet.
Läs mer på
www.moderaterna.se

FAKTA OM VALET 2018
Den 9 september 2018 är det val i Sverige
Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.
Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år
senast på valdagen. Dessutom skiljer sig reglerna åt för rösträtt till riksdagen
och kommun- och landstingsfullmäktige.
Rösträtt
För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid
alla val. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.
Rösträtt till riksdagen
Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har
varit folkbokförd i Sverige.
Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige
Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:
- svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
- medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller
Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
- medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit
folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

I KORTHET
Gamla
Tele2-Fastigheten
vid stadsdelsförvaltningshuset som länge var halvtom
är nu sålt och nya ägaren
planerar att utveckla den,
så vi kan se fram emot nya
spännande byggprojekt i
området.
SJÄLVKÖRANDE BUSSAR
Projektet med självkörande
bussar är nu avslutat. Det
samlade intrycket är positivt
enligt bussoperatören Nobina. Projektet lyckades än en
gång sätta Kista på världskartan eftersom många internationella aktörer sneglade på det.
INNOVATIONS BORGMÄSTARE?

Var kan man rösta?
Vallokalerna är öppna mellan kl. 8-20 under valdagen den 9 september
2018. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar.

Kan vi få en innovations
borgmästare i Kista?

Förtidsröstningen börjar 18 dagar före valdagen och pågår fram till och
med valdagen. De röstningslokaler som kommunerna väljer ut publiceras på
www.val.se. På valdagen kan du rösta den lokalen som anges i ditt valkuvert
som du får med röstkort.
Källa: val.se

Johan Ödmark, vd för Stiftelsen Electrum, som Kistamoderater träffade i Juni 2018
skulle gärna vilja bli en.

Socialdemokraterna har inte tagit trygghetsproblemet på
allvar

Han tycker att Kista har potential att vara framtidens
draglok och har en del förslag för att utveckla den innovativa miljön i Kista.

ÄR DET INTE VIKTIGT MED TRYGGHET?

Mer än var femte invånare i Stockholm är orolig för att utsättas för brott,
en ökning från 16 till 21 procent jämfört med Stockholms stads senaste
trygghetsundersökning för tre år sedan. Och Järvaområdet sticker ut.
- Var tionde invånare känner sig mycket otrygg eller avstår från att gå ut
sena kvällar i sitt bostadsområde. På Järvafältet gäller det var fjärde och
i Skärholmen var femte person.
- Oron för att bli våldtagen har ökat från 8 till 12 procent.
- Oro för att råka ut för våld eller överfall i den offentliga miljön har ökat
från 12 till 17 procent. På Järvafältet gäller det var tredje person.
- Oro för rån har ökat från 15 till 20 procent. I Rinkeby-Kista är 39 procent rädda för att bli rånade.
- I Stockholm sammantaget känner sig sju procent otrygga eller mycket
otrygga i sitt bostadsområde. I Rinkeby-Kista är andelen 26 procent.
Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad har från valet
2014 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de problemen som staden
alltjämt har att tampas med trots högkonjunktur. Bristande prioriteringar
och pengarullning på områden annat än de kommunala kärnverksamheterna riskerar att spä på ytterligare problem och negativt påverka stadsdelsnämndens framtida förutsättningar.

KISTAMÄSSAN

Det finns planer på att flytta
hela Stocholmsmässan från
Älvsjö till Kista. Det skulle
innebära en rejäl lyft för
Kista i form av utveckling av
kollektivtrafiken och även
annan form av infrastrukturutveckling. Bl.a. kan tvärbanan komma att påskynda
utbyggnaden. Även pendeltågsstationen i Helenelund,
Tunnelbanan, samt andra
tvärförbindelser i form av
bussar, behöver öka sin kapacitet.

Moderaternas
1 2 - p u n k t s p ro g r a m
mot de kriminella
gängen:

DAGS FÖR SATSNINGAR PÅ SKOLAN OCH FLER BEHÖRIGA LÄRARE
Jag heter Batuhan Teke och är 18 år gammal, bosatt i Kista sedan år 2011. Jag studerar idag på Mikael elias teoretiska gymnasium i Stockholm som ligger på Kungsholmen i centrala Stockholm på ekonomiprogrammet inriktning juridik och börjar mitt tredje år i höst. Under min fritid tycker jag om att läsa
böcker, följa debatter, träna och umgås med mina vänner.
Den 9 September är det dags för val, där medborgarna väljer vilka som ska styra i landet och ge de
bästa förutsättningarna för folket och styra landet i fyra år fram tills nästa val år 2022. Under många
år har den svenska skolan, speciellt i lokalområdet Kista, haft låga skolresultat bland elever, där många
inte har möjlighet att studera vidare på gymnasiet, vilket orsakar utanförskap och segregation. Många
elever har inte möjlighet att klara sig i ämnen som matematik eller engelska, vilket resulterar att man inte
är behörig till de nationella programmen på gymnasiet. Många ungdomar har en dröm att kunna få gå
i de högskoleförberedande programmen som leder till en akademisk utbildning, vilket vissa elever inte
kan på grund av bristande resultat och oduglig undervisning. Statistiken som P4 Stockholm redovisar
gällande sämst resultat i skolan är Akademiska skolan i Kista på första plats, där 88,2% av eleverna inte
är behöriga för gymnasieskolan, Svenska interkulturella skolan , Spånga på 70,6% obehöriga elever
för gymnasieskolan, Hjulsta grundskola med 62,3% obehöriga till gymnasieskolan, Rinkebyskolan med
62,2% obehöriga för gymnasieskolan, Husbygårdsskolan i Kista med 43,4% obehöriga till gymnasieskolan och Kista Grundskola, skolan som jag studerade på från årskurs 6-9 med 33% obehöriga till
gymnasieskolan. Detta har lett till kraftig arbetslöshet bland ungdomar som bor i området. Brist på lärare
med kunskap att lära ut, dålig kvalitet på undervisningen, låga skolresultat har orsakat detta kaos som
vårt område upplever.
Därför vill jag att vi satsar på fler behöriga lärare som har kompetensen att lära ut och förbereda barn
och ungdomar till gymnasieskolan och vägleda dem till en bättre framtid. Om inte detta får en ändring,
riskerar många ungdomar, som är framtiden för vårt område att integreras i samhället där de är en del
av arbetsmarknaden och bidrar till vårt samhälle. Fler lärare som har en lärarlegitimation och möjlighet
att undervisa i hög kvalitet, större press på skolorna som inte uppfyller de krav som skolverket har satt
leder till en förändring som skulle minska att fler hamnar i utanförskap och lyckas ta sig ur situationen
som de befinner sig i.
Det är dags för förändring, innan detta orsakar ett större kaos än vi någonsin kan åskåda. Av den anledningen är vi Moderater de som kan skapa en förändring på riktigt och inte lova massa
förändringar som dagens regering har gjort. Den 9 September är det val, med ett mål att
skapa en förändring för skolorna i vårt område.
Batuhan Teke
Kistamoderaterna

Integrationen är vår tids ödesfråga
– Integrationen är vår tids ödesfråga. Klarar vi inte den så är risken stor att vi inte klarar av något annat heller.
Det säger vår partiledare och statsministerkandidat Ulf Kristersson
Vilken är den absolut viktigaste frågan för dig inför valet i höst?
– Integrationen är vår tids ödesfråga. Klarar vi inte den så är risken stor att vi inte klarar av något annat heller.
För att lösa integrationsproblemen krävs en politik som fokuserar på jobb, språk och krav. Därför vill vi införa
ett bidragstak som gör att det alltid lönar sig att arbeta, se språkkrav för både permanent uppehållstillstånd
och medborgarskap samt att kraven på egna ansträngningar ska öka. Samtidigt krävs en långsiktig och stram
migrationspolitik som är utformad utifrån vad Sverige klarar av sett till integrationen.
– En annan viktig fråga är att pressa tillbaka gängkriminaliteten och öka tryggheten. Då handlar det om insatser som fördubblade straff för dem som begår brott som gängkriminell, så att de är inlåsta längre, och fler
poliser. Dessutom måste fler vilja bli polis och fler vilja stanna i yrket. Därför vill vi införa betald polisutbildning, genom att studielånen skrivs av och även höja polislönerna.

1. Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet
2. Inför en möjlighet att
döma till vistelseförbud
3. Aktiva gängmedlemmar
ska frihetsberövas
4. Bättre verktyg för polisen att utreda gängrelaterad brottslighet
5. Stärkt vittnesskydd och
bättre förutsättningar för
bevisinhämtning
6. Ta de kriminellas tillgångar
7. Straffa den som skyddar
kriminella
8. Använd kommunernas
verktyg för att stänga ner
brottslig verksamhet
9. Fånga upp ungdomar
och barn som redan rekryterats till gängen
10. Skärpt straff för överlåtelse av narkotika
11. Skärpt straff för vapenbrott
12. Erbjud gängmedlemmarna en väg ut – ett nytt
nationellt exitprogram
I vårt område har vi sett
att det finns ett Sverige där
flickor inte lär sig att simma
eller får umgås med andra
jämngamla. Där endast
män vågar ge sig ut på
kvällstid för en joggingtur.
Där endast män får sitta
på caféer och fika.
Det finns dock ett annat
Sverige. Ett Sverige som
toppar alla listor. Ett Sverige där ekonomin går som
tåget och där människor
kliver upp och går till jobbet varje dag. Ett Sverige
som är världens bästa att
vara i, oavset ens kön.
Sverige ska vara ett land
för hoppfulla. Ett land
präglat av företagsamhet,
jämlikhet och social rörlighet.
Här gäller friheten, lagarna och arbetslinjen för
alla. Inga undantag, ingen
utanför, ingen bortglömd.
Lika för alla.

Att vara företagare i Järva

Vi vill öka tryggheten
runt t-banan
Moderaterna i Stockholm vill
minska otryggheten på vägen till
och från tunnelbanan. Lagom till
valet presenteras en satsning på
trygghetsskapande insatser med
Kista som startpunkt och New
York som förebild.
– Kista station är en av de mest
brottsdrabbade stationerna i Järva, och Järva är i sin tur en av de
mest brottsdrabbade områdena
i Sverige, säger SL:s ordförande
Kristoffer Tamsons (M).
– Våra resenärer vittnar om att
de känner sig otrygga och blir
utsatta för brott när de går till
stationen. Så det påverkar oss.
Det handlar också om att få människor att nyttja kollektivtrafiken,
säger Kristoffer Tamsons.
Benjamin Dousa (M), RinkebyKista stadsdelsnämnds vice ordförande, är positiv till förslaget.
– För oss är det här en jätteviktig satsning. Kista busstorg är en
av de mest otrygga platserna på
Järva och bron mellan stationen
och Kista centrum är den plats
med flest fall av misshandel på
hela Järva, enligt polisen. Så det
är angeläget öka tryggheten, säger han.
Källa: Vi i Kista

Husby Centrum, blott en kvart från centrala Stockholm, men
ändå så långt bort från det Stockholm vi alla känner. Hög arbetslöshet, sviktande skolresultat och ökad otrygghet har blivit
synonymt med denna Stockholmsförort. De som dock drabbats allra hårdast av denna negativa utveckling är småföretagarna. Företagare som flytt krig och förföljelse, som sökt Sveriges trygghet, som med små medel byggt upp framgångsrika
verksamheter. Jag flydde själv Saddam Hussein på 80-talet,
Sverige såg jag som ett land där lag och ordning råder, där
demokrati är en självklarhet, där man kan känna sig trygg och
leva fri från hot och våld.
Jag har under de senaste 30-åren drivit ett antal verksamheter, huvudsakligen min livsmedelsbutik Salam Orient Livs i Husby Centrum. Idag är butiken stängd och de tiotal anställda uppsagda. Samma sak
gäller för mina kära kollegor, andra företagare i Husby Centrum, i Järva och runtom i Sveriges förorter.
De orkar inte längre, det kostar på att stå upp mot dagliga hot, våld, rån och inbrott. Folk vågar inte ta
sig ut i sitt lokala centrum, således minskar försäljningen men även den allmänna tryggheten då färre
rör sig i området och de kriminella kan ta allt mer plats. Denna negativa utveckling har eskalerat de
senaste fyra åren. Dessa frågor är något jag arbetat med de senaste 20-åren som ordförande i Företagarföreningen i Husby Centrum.
Öppen narkotikaförsäljning, dödsskjutningar och omvärlden som stämplar Järva och motsvarande
områden som ”farligt”. Vi skall inte vänja oss vid dessa ord, men detta är tyvärr verkligheten. För att
stävja kriminaliteten måste polisens resurser öka och Sveriges lagar måste skärpas. Utbildningsväsendet måste göra sitt och få så många som möjligt att gå ut grundskola och gymnasium med godkända
betyg. Socialtjänsten måste söka upp de barn och ungdomar som avviker och hamnar i kriminalitet.
Man skall belönas för att man gör rätt för sig, för att man skapar jobb och betalar skatt. Istället ser vi
företagare, som på grund av höga skatter, hot, våld, rån, bristande stöd från den politiska majoriteten,
att vi tvingas ge upp vårt levebröd. Vi laglydiga medborgare förtjänar trygghet där vi bor och där vi
verkar. Polisen skall kunna göra sitt jobb, detsamma gäller socialtjänsten och skolan. Politiker till både
höger och vänster måste göra slag i saken och leverera resultat. Jag vet att denna trend kan vändas.
Detta gör vi genom att hela samhället går ihop och står upp mot kriminaliteten, mot otryggheten och
mot ett Sverige i förfall.
Salam Kurda
Företagare i Husby

Moderaterna vill bygga en Multihall i Kista
Moderaterna vill bygga en Multihall i Kista för Badminton, innebandy, basket, squarce, dans mm, som
ersätter Racketcenter, som rivs framöver. Kista BMK, hamnar i kläm om det inte snart kommer beslut om
en ny hall. Racketsporten har förlorat en hall i Spånga och Kista racketcenter är hotat. Vi vill säkerställa
den omfattande barn och ungdomsverksamheten som nu bedrivs i Kista Racketcenter kan fortsätta att
utvecklas. Riksidrottsförbundets kommunrapport visar att föreningar tvingas tacka nej till barn
och unga i brist på tillräckliga idrottsanläggningar. Tvärbanan ska byggas ut och vid nya Ärvinge station finns lämplig mark som ska exploateras av bostäder, kontor, skola, och hallar.
Jag anser att det är en symbolfråga för Kistaområdet.

SNÖFLINGORNA
FALLER ÖVER HUSBY

Bo Sundin
Vice Ordförande Idrottsnämnden

Kistamoderaten, tillika riksorförande för MUF, Benjamin Dousa,
debuterar som författare med sin
första bok som heter ”Söflingorna faller över Husby”.
Boken kom ut våren 2018 och i
den berättar Benjamin bl.a. om
sin uppväxt i Husby och Kista,
sin klassresa, politisk
engagemang
och
hur alla hans åsikter egentligen växte
fram hos honom.
Foto: Leo Sutic

TRYGGHETEN - VALETS
VIKTIGASTE FRÅGA

MODERATERNA VILL ÅTERSTÄLLA TRYGGHETEN I VÅRA OMRÅDEN

Efter fyra års Socialdemokratiskt styre har tryggheten kraftigt försämrats. Var tredje person oroar sig över brottsligheten. Aldrig har polistätheten varit så låg som idag. Vi har
sett ökad brottslighet, som snatteri, skadegörelse, bråk och droghandel i våra områden,
som drabbar lokala handlare, som stänger ner sin verksamhet. Kriminella gäng tar över
våra centrum, med ökade skjutningar och mord i våra områden. Allmänheten drabbas
av bostadsinbrott, rån och sexuella övergrepp.
Detta vill Moderaterna stoppa och vända utvecklingen och därför vill vi göra den största
satsningen på rättsstaten på över 20 år. Moderaterna anser att det kräver ytterligare
3000 poliser till Stockholmsområdet, med höjda löner för poliser samt fler trygghetskameror. Skärpta straff för illegala vapeninnehav och att minimistraffen för våld och hot
mot blåljuspersonal skall skärpas kraftigt. Det behövs fler närvarande poliser lokalt, ute
på våra gator och torg i yttre tjänst, inte minst i våra områden i ytterstaden.
Förebyggande insatser för att främja tryggheten i Stockholm innan alla poliser finns på
plats: Moderaterna lanserar en modell för platssamverkan mellan privat och offentlig
sektor – Trygg stad – mellan staden, fastighetsägare och andra aktörer för att utveckla
trygga stadsdelar och vi vill satsa 100 Mkr på Trygg stad under 5 år. Vi satsar på en
trygghetsfond på 265 Mkr, där våra stadsdelar kan söka pengar för att öka tryggheten,
med till exempel trygghetsväktare i våra stadsdelars centrum och bostadsområden.

Bo Sundin
Kommunfullmäktige

JÄRVABON SOM FICK SOMMARPRATA I P1
Politikerveckan i Järvas grundare Ahmed Abdirahman kallas av många
för Järvas stjärna. Samtidigt som en hel del ungdomar väntar passiva
att något händer, har Ahmed själv sett till att saker händer. Sommaren
2018 fick han även sommarprata i P1-radiokanal. Men inget kommer
gratis. Bakom all framgång är det mycket hårt arbete.
Ahmed är levande bevis på att ingen behöver stirra sig blint på statistiken. Trots att han hade statistiken emot sig har han själv valt att bryta
den trenden och kämpade hårt för att lyckas. Nu arbetar han som projektledare på Stockholms handelskammare och arrangerar politikervecka på Spånga IP, sk. Järvaveckan, där alla partiledare höll tal för
andra året i rad. Andra ungdomar i liknande situation borde se upp
till honom och se honom som en positiv förebild.

Foto: Leo Sutic

Låt oss konstatera att tryggheten är 2018-årsvalets viktigaste fråga. Det är även
en viktig demokratifråga av
enkel anledning: en person
som inte vågar röra sig fritt i
samhället och inte får ta del
av det offentliga rummet inte
är fri.
En rad problem har exploderat senaste åren, skottlossningar och mord i en del områden har blivit en vardag.
Likadant är det med personrån och inbrott som för bara
några år sedan var något
så ovanligt att man skrev om
det i tidningar. Idag är det
vardag och brottsligheten
har trängt sig djupt in i vårt
samhälle.
Vi Moderater har den bästa
politiken för att reformera
rättssystemet och se till att
ingen drabbas av brottslingarnas illdåd.
Vi Moderater har dom bästa
förslagen för att säkra det
offentliga rummet. I det ingår preventiva åtgärder som
bättre stadsplanering, upprustning och kameraövervakning av otrygga miljöer,
lokala ordningsvakter som
säkrar tryggheten och inte
minst fler poliser som utreder
och låser in kriminella. Vi har
också politik med 12-punktsprogram mot de kriminella
gängen.
Vi vill alltså med vår politik se
till att minska alla brott, både
vardagsbrott och dom som
utförs av tungt kriminella.
Se till att rösta på oss om du
också vill se till att vår politik
genomförs i praktiken och att
våra gator och torg befolkas
av andra medmänniskor och
inte styrs av kriminella.

Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna

Kan man vända den
onda utvecklingen?
Ja, det kan man. Under
åren 2006-2014 har antalet
förvärvsarbetande ökat väsentligt, inte minst i de invandrartäta
områden. Det gjorde att brotten per capita minskade
och att satsningarn kunde
bli fler och större. Det finns
fler exempel runt om i landet (inte bara i Husby) som
illustrerade att utvecklingen
gick år rätt håll. Men sedan
hände olyckan med en handlingsförlamad rödgrön-regering och allt vände åt helt fel
håll.
Nu måste vi se till att återställa ordningen
oh rösta fram en
handlingskraftig
moderatledd regering igen.

Vi är det försvarsvänliga partiet!
Vi svenskar upplever att vårt närområde har blivit mera osäkert än tidigare. I Kista har vi ju viss egen
erfarenhet av vad som kan ske och vad som kan behöva genomföras redan på en enkel säkerhetshotande nivå, då vi
ju hade stora strömavbrott för nu nästan 20 år sedan! Samtidigt har hybridkrigföring och cyberattacker blivit ett alltmer
påtagligt hot mot vårt samhälle och våra medborgare.
Vi moderater vill alltså att vårt försvar byggs upp och anpassas till de nya säkerhetspolitiska förutsättningarna! För
detta föreslår vi att 2% av vårt land BNP ska användas för försvarsändamål och ett modernt försvar successivt byggs
upp. Vi skulle önska att Sverige tillsammans med Finland tillsammans gör en färdplan för ett Nato-medlemskap för
om säkerhetshotet ökar påtagligt så räcker det inte med vårt EU-medlemskap för vår tillgodose vår och vårt samhälles
säkerhet.
Vi vill också, att det tidigare föreslagna Nationella Säkerhetsrådet med placering i Statsrådberedningen tillsätts för
vår nationella krisledning och som en knutpunkt för frågor som rör rikets säkerhet i bred bemärkelse och redan under
dagens säkerhetspolitiska förutsättningar.
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Vår politik är för de som
jobbar, vill jobba och har
jobbat

Anna Maria Corazza Bildt, Moderat Europaparlamentariker

Det jag personligen brukar säga
är att ett samhälles välstånd
beror alltid på den enskildes köpförmåga. Alltså, att så många
som möjligt arbetar och tjänar
egna pengar är avgörande för
vårt välstånd. Det är en enkel
mattematik. Skatteintäkterna blir
högre och utgifterna lägre. Det
finns mer pengar att fördela till
vår gemensamma välfärd. Det
är också rättvist att det ska löna
sig att anstränga sig, att utbilda
sig och att ta ansvar.
Det ska också straffa sig att misssköta sig i samhället, att våldföra sig på andra medmänniskor och att helt enkelt begå brott
och ha ett ohälsosamt leverne.
Moderaterna lovar att både
sänka skatten på vanliga inkomster och se till att vårdköerna blir
kortare, poliserna fler och resultaten i skolan bättre. Det kan vi
göra genom att prioritera dessa
reformer framför bidragskostnader, byggsubventioner och ineffektiv arbetsmarknadspolitik.

Vi behöver samla kraft för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor. Religion, kultur eller traditioner ska
aldrig kunna rättfärdiga våld mot kvinnor, såsom hedersmord, tvångsäktenskap, kvinnohandel, kvinnlig könsstympning och våld mot kvinnor i hemmet.
Könsstympning är exempelvis ett hemskt traditionellt ingrepp som orsakar fysiskt och psykiskt lidande som inte
går att läka och utan några medicinska skäl. Enligt Unicef två miljoner flickor könsstympas varje år. Bakom
varje siffra finns det ett kvinnligt ansikte. Skulle vi acceptera att till exempel våld i hemmet är okej bara för att
det är en tradition eller kultur? Ska vi acceptera att mäns våld mot kvinnor är en privatsak? Det handlar om kvinnor och flickors värdighet. Hur kan det vara ett missförstånd över något som är så tydligt!
Naturligtvis det är en förändring av synen på kvinnor i samhället, att i många fall är allt tillåtet för mannen och
nästan ingenting är tillåtet för kvinnan. Detta måste förändras i grunden. Men hur kan vi både lokalt och globalt
stötta kvinnors kamp för värdighet?
I mitt uppdrag som ansvarig för kvinnors rättigheter i EU i Sarajevo under kriget i Bosnien och ansvarig för
Europaparlamentets rapport om våld mot kvinnor har jag år efter år betonat vikten av att visa respekt för olika
religioner och kulturer i vår dialog med dem. Vår dialog bygger på ömsesidigt respekt för varandra. Mitt budskap har varit tydligt: tradition, kultur och religion kan aldrig användas för att kränka kvinnor. Visst måste vi
våga prata religion. Många religioner har varit och kan vara misstolkade, missuppfattade och använda som en
motivering för att strunta i kvinnors fri- och rättigheter. Dialogen om kvinnors rättigheter kan vara väldigt komplicerad att hantera. Det hela är en process som kräver att vi bygger ett förtroende med människorna, bygga
en kultur av respekt hos män och pojkar. Kampen för att stoppa våld mot kvinnor går bortom nationsgränser
och politiska ideologer.
En sak jag hoppas att vi kan enas om är att tradition, kultur och religion aldrig rättfärdigar våld mot kvinnor.
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Vill du läsa mer om
Moderaterna i Kista?
Gå in på
kistamoderaterna.se

Anna Maria tillsammans med aktiva moderater från hela Stockholm
då hon
vara talare
på nationaldagen
2018 i Rinkeby torg
Bli
medlem
idag!
moderat.se/medlem

VÅRA LOKALA KANDIDATER TILL VALET
Här hittar du några av våra lokala kandidater. En fullständig lista hittar du på valsedlarna samt på vår hemsida och på webbsidan www.val.se

1. Vem är du?
2. Vilken lokal hjärtefråga har du?
3. Varför ska man rösta på dig och Moderaterna?

Aleks Sakala
Kandidat till Riksdag
och Kommunfullmäktige

Bo Sundin
Kandidat till
Kommunfullmäktige

Benjamin Dousa
Kandidat till
Landstingsfullmäktige

Basit Choudhury
Sinan Tayeb
Kandidat till Landstings- och Kandidat till
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

1. 49-årig IT-konsult och egen
företagare, kistabo sedan
mitten på 90-talet. Kom från
Jugoslavien i början på
90-talet. Brinner för personlig frihet.

1. Jag är en engagerad person, som är idrottsintresserad
och vill utveckla våra områden med kunskapsskolor,
fler människor i jobb och en
integration som fungerar för
våra medborgare. Jag bor
här i Husby sedan 1989.
Jag vill återskapa tryggheten
i Järvaområdet för att kunna
utveckla Järvaområdet, en
viktig del av det växande
Stockholm.

1. Jag är 25 år gammal och
har bott i Kista och Husby i
hela mitt liv. Idag är jag vice
stadsdelsnämndsordförande
i Rinkeby-Kista och förbundsordförande för Moderaternas ungdomsförbund, MUF.

1. Jag bor i Husby tillsammans med familjen. Till vardags jobbar jag inom socialtjänsten och har en lång och
gedigen erfarenhet för att
hjälpa utsatta personer och
grupper.

2. Tryggheten och skolan är
mina viktigaste frågor. Kista,
Husby och Akalla har blivit
allt otryggare områden där
gäng står och hänger i varje
centrum och där rån, inbrott
och skjutningar har blivit en
del av vardagen. Därför behöver vi fler poliser och hårdare straff, men också en bra
skola med högre kvalitet som
löser kriminalitetens orsaker.

2. Trygghet, brottsförebyggande och kulturella insatser.
Företagsvänliga klimatet är
en stor uppmaning i lokal
fråga. Arbetsmarknadsfråga
gentemot lokal ungdomsarbetslöshet.

2. Trotts bra utveckling på industrisidan behöver vår stadsdel mer hopp och framtidstro
bland den lokala befolkningen och inte minst bland våra
ungdomar som ibland verkar
vara väldigt förvvirade och
rent av okunniga om vilka
möjligheter Sverige erbjuder.
Barn ska kunna gå till skola
och få bra betyg, för att sedan fortsätta utvecklas, utan
att behöva bli rekryterade av
kriminella gäng.
3. Moderaterna är det enda
sunda alternativet om man
vill ha ordning och reda på
våra gator och med våra finanser. Själv är jag ingen
”död fisk som endast följer
med strömmen” och vill bidra med nya tankar och idéer till Riksdagsgruppen samt
Kommunfullmäktigegruppen.
Nu söker jag ditt förtroende
för att genomföra mina idéer. Mer om mig och mina
tankar hittar du på sidan
kryssa.sakala.se som ständigt uppdateras med nya
funderingar.

2. De frågor jag driver är
för en polis som kan leverera
trygghet, en fungerande integration, en politik som inte
lämnar ytterstaden. Jag arbetar för att flera företag ska
etableras i ytterstaden för fler
jobb, samt fler bostäder. Det
krävs krafttag mot de olagliga bosättningar som finns
med ett växande antal tiggare i ytterstaden. Jag föreslår
sänkt skatt för pensionärer
och höjd grantipension.

3. Moderaterna är partiet för
alla som gör rätt för sig, och
som vill vända utvecklingen
på Järva men också i Sverige. Det måste vara lönsamt
att anstränga sig i skolan, i
företaget eller på jobbet och
därför behöver vi nya poli3. Moderaterna har svar på tiska ledningar i stadsdelen,
de utmaningar vår stad står i Stockholm och i regeringen.
inför med valfrihet i skola,
sjukvården och äldreområdet. Förenkla och gör det mer
lönsamt att driva företag. För
ökad trygghet behöver vi öka
antalet patrullerande poliser.
För att bekämpa den ökade
brottsligheten föreslås trygghetskameror, skärpta straff
samt att minimistraffen för
våld och hot mot blåljuspersonal skall kraftigt skärpas.

3. Moderaterna presenterar
välskött ekonomi, full sysselsättning, hållbart klimat och
energifrågor samt bäst lämpad global politik. Moderaterna gynnar landsbygden
och mångfald. Partiet skapar
bättre förutsättningar för arbetslösa, tillvaratar kompetensen från både privata och
offentliga sektor. Jag lyssnar
och är en hängiven politiker.
Mitt engagemang, tålamod,
mitt intresse och erfarenheter
gör mig mer accepterad som
kandidat.
Medborgarnas
livskvalitet är viktigt för mig.

Helena Walentowicz
Kandidat till
Kommunfullmäktige

1. Jag är en 24-årig student
och bokföringsekonom, sitter för tillfället som ersättare
i Rinkeby-Husby stadsdelsnämnd.
Mina intressen består av musik främst.

1. Jag är 24 år gammal,
statsvetare och kistabo sedan några år tillbaka. Till
vardags jobbar jag som
pressekreterare för Moderaterna i Stockholms stad. På
sidan om mitt politiska engagemang driver jag ett nät2. Bostadsbygge för att mot- verk för kvinnor i kommunikaverka segregation, det är tionsbranschen.
viktigt att vårt gemensamma
bostadsområde präglas av 2. Min lokala hjärtefråga
olika socioekonomiska klas- är att Kista ska bli tryggare.
ser. Det är viktigt att barnen Jag vill därför se till att vi får
får se en annan verklighet än fler poliser och ordningsvakden som ofta präglar järva, ter i området, och öka antad.v.s fattigdom och utanför- let övervakningskameror på
skap.
brottsutsatta platser.
3. För nuvarande är det enda
seriösa parti i svensk politik
moderaterna, vi har lösningarna på de problemen som
snabbt måste lösas, likt bostadskrisen, segregation och
trygghet. Våra lösningar är
realistiska och genomförbara. Vi tror på människan och
dennes förmåga att utvecklas.

3. Moderaterna har länge tagit trygghetsfrågan på allvar.
Den som utbildar sig, jobbar
och gör rätt för sig ska också
ha rätt att känna sig trygg i
Kista - oavsett tid på dygnet.
Så är det inte idag. För att
lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter ska gälla för
alla krävs en alliansledd regering och en moderat majoritet i Stockholms stadshus
efter valet.
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Bli medlem idag du också: moderaterna.se/bli-medlem

Kistamoderaterna växer och behöver DIG som medlem!

Slutord
Den sämsta mandatperioden går mot sitt slut
Den här mandatperioden är den sämsta genom tiderna enligt många tyckare. Snart
väljer vi en ny regering. Att den kommande regering blir bättre än denna känns
som självklart. Men då måste man rösta på alternativet, dvs. inte partier ur den
sittande regeringen.
Vi Moderater hoppas på fötroende att än en gång leda landet till bra tillväxt,
där varje person kan arbeta och växa av sin egen kraft, och där satstningarna
på välfärden ger kraftigare resultat än idag. Varje moderatröst är en röst för fler
poliser och större trygghet på våra gator och torg. Varje moderatröst är en röst för
större frihet och valfrihet. Varje moderatröst är en röst för Ordning och Reda
på alla nivåer och på en politik som faktiskt fungerar.
Vi består av humanister som tror på människan oavsett bakgrund. Rättigheter,
skyldigheter och möjligheter ska vara lika för alla.
Håller du med ovanstående? Då ska du lägga din röst på en person från en
moderat valsedel. Våra lokala kandidater från Kista hittar du i denna tidning och
på vår hemsida.

Så här kan du bidra!
VILL DU HJÄLPA TILL?
Kontakta oss:
www.kistamoderaterna.se
SE OSS PÅ YOUTUBE
youtube.com/user/moderaterna
LÄS MER OM OSS
På moderat.se kan du läsa om vår politik
www.moderat.se
GILLA OSS PÅ FACEBOOK
Se till att gilla oss på Facebook så blir
du uppdaterad med det allra senaste om
Kista och Moderaterna.
Facebook.com/Kistamoderaterna
FÖLJ OSS PÅ TWITTER

Varma hälsningar med förhoppningar om en bättre framtid för oss och våra barn.
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Twittrar du men missat att vi har en egen
Twitterkanal? Följ oss här:
twitter.com/Kistamoderat
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Aleks Sakala, Ordförande Kistamoderaterna

Politiker sökes!
VILL DU HJÄLPA OSS BYGGA
ETT BÄTTRE SVERIGE?

Följ oss här:
instagram.com/nyamoderaterna

VISA ATT DU ÄR MODERAT!
Ha gärna på dig en moderat-knapp
eller annat moderat-märke. Saknar du
det kan du vända dig till oss.

Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring.
Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna.
Därför behöver vi din hjälp och ditt engagemang.
Som förtroendevald moderatpolitiker i någon form (Kommun, Landsting eller Riksdag) innebär det att du företräder
väljarna i beslut bl.a. kring offentlig verksamhet. Beslut kan
gälla frågor som t ex hur skola, vård och omsorg är utformad, var det ska byggas bostäder, hur mycket invånarna
ska betala i skatt, om tryggheten i våra bostadsområden och
på offentliga platser, osv. Har du en vän som också är intresserad att engagera sig är ni
båda hjärtligt välkomna att höra av er.
Vi tror på människan och mänsklig kraft och hoppas att du gör det också!
Välkommen till Nya Moderaterna!

Vill du gå med och göra Kista till en bättre plats?
Gå in på kistamoderaterna.se och bli medlem.

Nya Kista
Gå gärna med i Moderaterna. Det är ett enkelt
sätt att stödja oss och se till att Kista, Stockholm
och Sverige får en politisk ledning som inte höjer
skatterna och som ändå fortsätter att satsa på hög
kvalitet i kommunens service. Det kostar endast
100 kr första året och då får du information och
tidningar från partiet. Du får också inbjudningar
till såväl politiska möten, utbildningar som sociala tillställningar. Du är också mer än välkommen
att delta på våra kampanjer och aktivera dig.
Visa stöd för moderata idéer och visioner.
Läs gärna på moderaterna.se/bli-medlem
Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna
samt ansvarig utgivare för Nya Kistabladet

